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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELY JA SEN AIKATAULU
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on varmistaa että merkittäviä
ympäristövaikutuksia omaavien hankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan ja selvitetään
riittävällä tarkkuudella, sekä kuulla viranomaisia, asiantuntijoita ja niitä, joihin hanke saattaa
vaikuttaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006) ja se perustuu lakiin
ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä (468/1994).

Arviointiohjelma

Vuoropuhelu

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen sisältäen ympäristövaikutusten
arviointiohjelman sekä -selostuksen. Prosessi alkaa, kun hankkeesta vastaava taho, tässä
tapauksessa Lieksan Teollisuuskylä Oy, laatii ja toimittaa arviointiohjelman
yhteysviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Prosessi
loppuu yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon arviointiselostuksesta. YVA-menettelyn
prosessi on kuvattu kuvassa 4.1.

Kuulutus ja nähtävillä pito
Lausunnot ja mielipiteet
arviointiohjelmasta

Lausunto arviointiohjelmasta
Selvitykset, vaikutusten
arviointi ja vaihtoehtojen
vertailu
Kuulutus ja nähtävillä pito

Vuoropuhelu

Arviointiselostus

Lausunnot ja mielipiteet
arviointiselostuksesta
Lausunto
arviointiselostuksesta

Kuva 4.1. YVA-prosessi ja roolit hankkeesta vastaavan sekä yhteysviranomaisen välillä.
YVA-menettelyä seuraamaan koottiin eri sidosryhmistä koostuva seurantaryhmä, johon
kutsuttiin YVA-koordinaattorin ja yhteysviranomaisen lisäksi seuraavat tahot;
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-

Surpeenvaaran seudun kyläyhdistys ry
Lieksan kaupunki

-

Lieksan kaupunginvaltuusto
Vapo Timber Oy
Anaika Wood Oy
Lieksan yrittäjät
Lieksan luonnonystävät ry
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

-

Lieksan kalastuskunta

Tiina Ihalainen
Esko Lehto
Riitta Laatikainen
Tuomo Kotilainen
Ari Marjeta
Jani Lopperi
Markku Torvinen
Ville Vänskä
Juhani Ryynänen
Pasi Pitkänen
Anne-Mari Tiainen
Jukka Turunen
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sihteeri
kaupunginjohtaja
ymp.suoj. tark.
tekninen johtaja
puheenjohtaja
tuotantopäällikkö
tuotantojohtaja
puheenjohtaja
taloudenhoitaja
maakuntasuunn.
ympäristösuunn.
puheenjohtaja

Seurantaryhmän tehtävänä on seurata että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä
huomioidaan tarvittavat seikat sekä ottaa sidosryhmät mukaan suunnittelutyöhön.
Seurantaryhmän ensimmäinen kokous, jossa käsiteltiin YVA-ohjelmaa, pidettiin Lieksassa
25.4.2013.
Seuraava
kokous,
jossa
käsiteltiin
YVA-ohjelmaa,
toteutettiin
sähköpostikokouksena. Kolmas kokous pidettiin 10.4.2014. Lisäksi sidosryhmien kanssa
pidettiin säännöllistä yhteyttä koko valmisteluprosessin ajan mm. sähköpostitse. YVAprosessiin osallistuvat tahot on kuvattu kuvassa 4.2.

Kuva 4.2. YVA-prosessiin osallistuvat tahot ja niiden tehtävät.
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Arviointiohjelma
Ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa
esitellään
suunnitellun
hankkeen
toteutusvaihtoehdot sekä niiden arvioitavat ympäristövaikutukset, niiden selvitykset ja tapa
miten selvitykset tehdään. Lisäksi arviointiohjelmassa esitetään hankkeen perustiedot sekä
suunnitelma tiedottamisesta ja YVA-menettelyn aikataulusta.
Lieksan Teollisuuskylä Oy toimitti 25.7.2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueelle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
mukaisen arviointiohjelman koskien biojalostamo- ja bioterminaalihanketta.

4.3.

Arviointiohjelmasta tiedottaminen ja kuuleminen
Pohjois-Karjalan ELY-keskus kuulutti ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lieksan
kaupungin ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ilmoitustauluilla 1.8–13.9.2013 välisenä
aikana. Kuulutus julkaistiin sanomalehti Karjalaisessa ja Lieksan Lehdessä 1.8.2013.
Arviointiohjelma oli nähtävillä arviointimenettelyn ajan Lieksan kaupungin palvelupisteessä
ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa. Arviointiohjelmaan on voinut tutustua myös
internetissä osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala. Arviointimenettelyn alkamisesta
ja arviointiohjelmasta tiedotettiin myös maaliskuussa 2013 julkaistulla tiedotteella.
Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevasta yleisötilaisuudesta
ilmoitettiin kuulutuksessa ja se järjestettiin Lieksassa Surpeenvaaran koululla 3.9.2013.

4.4.

Arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet
Yhteysviranomaiselle annettiin arviointiohjelmasta yhteensä kahdeksan lausuntoa ja
mielipidettä. Yhteysviranomaisen lausunnon pääsisältö ja sen huomioonottaminen
arviointiselostuksessa on esitetty taulukossa 4.1. Lisäksi kaikki annetut lausunnot ja
mielipiteet on käyty läpi ja pyritty huomioimaan arviointiselostuksessa.
Taulukko 4.1. Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon
ottaminen YVA-selostuksessa.
Lausunto arviointiohjelmasta
Lausuntojen huomioiminen
Hankekuvaus
Hankealueella toimivia muita yrityksiä
Hankealueen yrityksiä on kuvattu
tulee kuvata tarkemmin.
tarkemmin taulukossa 6.7. kappaleessa
6.6.2.
Bioöljylaitoksen, bioterminaalin,
Selostukseen on laadittu karttaesitys
hankkeeseen liittyvän tie- ja
kohtaan 6.6.2. (kuva 6.13).
rautatieverkon sekä alueelle olevien
muiden metsäklusteriin kuuluvien
laitosten ja toimintojen sijoittuminen tulee
esittää tarkemmin kartalla.
Arviointiselostuksessa tulee kuvata
Kemiallisen koostumuksen tarkka kuvaus ja
tarkemmin bioöljyn kemiallinen
laatu on selostuksen liitteenä.
koostumus ja laatu.
Savukaasupesurin menetelmä ja sen
Savukaasujen puhdistusjärjestelmä on
vaikutus päästöjen vähenemiseen tulee
kuvattu kohdassa 2.8.
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kuvata tarkemmin ja eritellä millaisia
päästöjä laitoksesta syntyy puhdistuksen
jälkeen.
Vesistöön johdettavien vesien käsittelyn
menetelmät ja niillä saatu hyöty
(puhdistusteho) sekä veteen johdettavan
jäteveden laatu tulee kuvata tarkemmin.

Hanketta ja sen aiheuttamia
liikennevaikutuksia tulee tarkastella
suhteessa vuonna 2009 valmistuneeseen
Lieksan
liikenneturvallisuussuunnitelmaan.
Vaikutukset ja niiden selvittäminen /
nykytilan kuvaus
Nykytilan kuvauksessa tulee esittää
tarkempaa tietoa alueella sijaitsevista
muista laitoksista (VAPO Timber Oy,
VAPO Lämpö ja Sähkö Oy ja Anaika
Wood Oy) ja sijoittaa ne kartalle.
Nykytilan kuvauksessa tulee esittää
tarkemmin hankealueen asutus ja sen
läheisyydessä sijaitseva asutus tarkemmin
ja yksityiskohtaisemmin (sijoittuminen,
asukasmäärät jne.).
Nykytilan kuvaukseen ja karttaesitykseen
tulee lisätä hankealueiden läheisyydessä
mahdollisesti sijaitsevien
terveyskeskusten, vanhainkotien,
koulujen, päiväkotien ja uimarantojen
etäisyys suunnitellusta hankealueesta.
Harjulan alueen virkistysreitistö tulee
esittää kartalla ja selvitykseen tulee avata
reitistön käytön nykytila, esim.
käyttäjämäärät.
Suunnitellun hankkeen ja siihen liittyvien
nykyisten toimijoiden sekä koko alueen
kehittämissuunnitelmat tulee esittää
selvityksessä osana elinkeinorakenteen
vahvistamista.
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Vesien käsittelyn menetelmä on kerrottu
tarkemmin tehdasesittelyssä kappaleessa
2.8.2.
Puhdistusteho: viivähdysaltaat on
suunniteltu siten että pesurivesi viivähtää
altaassa noin kaksi vuorokautta, jonka
aikana vesi selkeytyy täydellisesti. Kelluvat
orgaaniset hiukkaset jäävät
suodatuskankaaseen. Näin ollen vesi
johdettaessa viivähdysaltaaseen on täysin
puhdasta, liuenneet ravinteet kerätään pois
istuttamalla viivähdysaltaan ympärille
ravinteita imeviä kasveja. Vesiä tarkkaillaan
alussa kattavammin ja sen jälkeen
määritellään tarkkailuohjelma.
Liikenneturvallisuussuunnitelma on otettu
huomioon hankkeen liikennevaikutuksia
arvioitaessa kappaleessa 6.7.

Hankealueella toimivia yrityksiä on kuvattu
tarkemmin kappaleessa 6.6.2 ja ne on
luettu mukaan karttaesitykseen 6.13.
Hankealueen ja sen lähialueiden asutus on
esitetty kuvassa 6.13.

Kuvausta ko. fasiliteeteista on tarkennettu
kappaleessa 6.6.2.

Virkistysreitistö ja sen käytön nykytila on
kuvattu kartalla kuvissa 6.13. ja 6.14. ja
sanallisesti kappaleessa 6.6.2.
Asiaa on selvennetty kappaleessa 1.1.
Hankkeen tarkoitus.
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Liikenteen nykytilassa tulee käsitellä
liikenneturvallisuutta ja Lieksan
liikenneturvallisuussuunnitelmassa alueen
liikenneväylistä esitettyjä tietoja.
Ilman laatua ei ohjelman
nykytilakuvauksessa ole esitetty lainkaan.
Selvityksessä tulee käsitellä alueen
nykyistä pölyämistä aiheuttavaa toimintaa
ja mahdolliset hajuhaitat tulee myös
käsitellä tässä yhteydessä.
Hankealueen nykyisen melutilanteen
selvitys tulee lisätä YVA-ohjelmaan ja
melun nykytilan kuvaus tulee lisätä
selvitykseen.
Pintavesien osalta nykytilan kuvausta
tulee tarkentaa: Pielisen altaan
vesimuodostuman luokittelu tulee
päivittää tuoreimman aineiston
mukaiseksi.
Pintavesien osalta nykytilan kuvausta
tulee laajentaa: selvitykseen tulee lisätä
ekologista tilaa kuvaavia tekijöitä
(kasviplankton, pohjaeläimet). Erityisesti
kalasto tulee kuvata tarkemmin.
Pohjavesien osalta nykytilan kuvaukseen
tulee lisätä alueen nykyiset
pohjavesiesiintymät ja niiden laatu, mikäli
niitä on sekä mahdollisten
talousvesikaivojen sijoittuminen alueelle
tai hankkeen vaikutuspiiriin sekä
luokitellut pohjavesialueet, jos niitä on
hankealueen vaikutuspiirissä.
Luontoselvityksen osalta tulee kuvata
luontotyypit ja mikäli alueelta löytyy
suojeltavia luontotyyppejä, myös niiden
suojelutaso.
Selvityksessä tulee esittää mihin
aineistoihin muinaismuistojen ja
kulttuuriympäristöarvojen kuvaus
perustuu.
Selvityksessä tulee esittää lähteet
maisema-arvioinnille. Lisäksi maiseman
nykytilan kuvausta tulee täydentää
luonnonmaiseman osalta, mikäli sellaisia
arvoja esiintyy hankealueella.
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Liikenneturvallisuussuunnitelma on otettu
huomioon hankkeen liikennevaikutuksia
arvioitaessa kappaleessa 6.7.
Alueesta ei ole laadittu aikaisemmin ilman
laatuselvitystä viranomaisten toimesta eikä
alueella toimivan teollisuuden toimesta.
Ympäristönsuojelutarkastajan mukaan
Kevätniemen nykyisten toimintojen
pölyhaitoista ei ole tullut valituksia.
Tulevaa toimintaa tarkkaillaan.
Melutilanteen selvitys on luettu kohtaan
6.1.
Pintavesien luokittelun kuvausta on
laajennettu ja täsmennetty kappaleessa
6.4.2.
Pielisellä on tehty kalaston yhteistarkkailua
ja selostuksessa on käytetty tuloksia vuosilta
2010 ja 2013. Selvitys kalatilanteesta on
lisätty kappaleeseen 6.4.2. Lisätietoja on
Vesimuodostumat
VeMutietojärjestelmässä.
Alue ei ole pohjavesialuetta. Hankkeen
vaikutusalueella ei ole
vedenottamoita/talousvesikaivoja.
Pohjavesitilanne on tarkennettu kappaleessa
6.3.

Alueelta on teetetty luontoselvitys kesällä
2013 ja sitä on täydennetty huhtikuussa
2014. Raporttien tulokset on tiivistetty
kappaleeseen 6.5. Selvitykset koko
laajuudessaan ovat selostuksen liitteinä.
Lähdeaineisto on tarkennettu kappaleessa
6.8.2.
Maisemaselvitystä on laajennettu ja
syvennetty kohdassa 6.8.
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Vaikutukset ja niiden selvittäminen /
Ympäristövaikutusten arviointi
Arviointimenetelmien kuvausta tulee
laajentaa ja niiden sekä arviointiin
liittyvien epävarmuustekijöiden käsittely
lisätä selvitykseen.
Selvitykseen tulle lisätä hankkeen
vaikutusalueen rajaus esim. tekijöittäin ja
ne tulee esittää kartalla.
Raaka-ainevirtojen osalta on tuotava
esille, että bioöljylaitoksen käyttämän
puuraaka-aineen talteenotolla voi
mahdollisesti olla vaikutuksia myös
luonnon monimuotoisuuteen, lähinnä
lahopuumäärän vähenemisen kautta.
Korjaus YVA-menettelyn kuvaan 4.1.:
viimeinen laatikko ”tarvittaessa
täydennyksiä” ei enää kuulu YVAmenettelyyn.
Vaikutukset ja niiden selvittäminen /
Vaikutusten arviointi
Maankäytön osalta arviointia tulee
laajentaa: mitä asioita nykyisen
maankäytön ja suunnitellun maankäytön
osalta selvitetään/arvioidaan ja rajoittaako
hanke suunnitellun alueen tai sen
lähialueen maankäyttöä, syntyykö
hankkeen toteuttamisesta rajoitteita
lähialueiden maankäytölle jne.
Selvityksessä tulee avata tarkemmin
jätevesin laatu, määrä ja tarkempi
johtamispaikka.

Vaikutukset vastaanottavan vesistön tilaan
ja mahdolliset vaikutukset vesienhoidon
suunnittelun (VHS) tavoitteisiin tulee
avata vesistövaikutusten arvioinnissa.
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Arviointimenetelmiä ja epävarmuustekijöitä
on käsitelty kappaleessa 5 ja aihealueittain
kunkin kappaleen alussa.
Hankkeen vaikutusalueiden rajaukset on
esitetty kartoilla kunkin aihekohtaisen
selvityksen yhteydessä.
Raaka-ainekuvaukseen kappaleessa 2.4. on
lisätty maininta lahopuun käytöstä ja siitä,
että raaka-aineen toimittajilta vaaditaan
puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä.
Kuva 4.1. on korjattu pyydetyn mukaiseksi.

Arvioinnissa on otettu huomioon hankkeen
vaikutukset alueen maankäyttöön. Asiat on
esitetty kappaleessa 6.9.3.

Jätevesien käsittelystä kertovaa tekstiä on
tarkennettu kohdassa 2.8.2.
Biojalostamon viemärivedet koostuvat
laitoksen käyttövesistä ja ne johdetaan
kunnallisille jätevedenpuhdistamoille
käsiteltäviksi. Laitoksella sosiaalitiloissa
muodostuvat jätevedet ovat laadultaan
tavanomaista talousjätevettä ja niiden
määrä riippuu laitoksella työssä olevan
henkilöstön määrästä. Talousjätevesien
viemäröinnistä laaditaan erillinen
teollisuusjätevesisopimus viemärilaitoksen
kanssa. Laitoksen huoltojen yhteydessä
syntyy satunnaisesti jätevettä tilojen
pesuista. Huoltovedet menevät laitoksen
sisäiseen vesien käsittelyyn.
Toiminnan vesistövaikutuksia on käsitelty
kappaleessa 6.4. Toiminnalla ei ole
vaikutusta läheisiin vesistöihin.
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Pohjavesien osalta tulee selvittää, onko
hankealueella tai sen välittömässä
läheisyydessä pohjavesiesiintymiä ja/tai
niistä riippuvaisia talousvesikaivoja ja
arvioida hankkeen vaikutukset
talousvesikaivojen käyttöön.
Kuvattaessa hankkeenvaikutuksia luonnon
monimuotoisuuteen, tulee arvioinnin
lisäksi kuvata käytetyt menetelmät ja
niihin liittyvät epävarmuustekijät sekä
arvioida vaikutukset luontotyyppeihin ja
niiden suojelun tarpeeseen.

Arvioinnissa tulee käsitellä sitä, miten
suunniteltu laitos ottaa raaka-aineen
hankinnassa huomioon raaka-aineiden
alkuperän ja sen vaikutukset luonnon
monimuotoisuuteen ja haitallisten
vaikutusten välttämisen.
Kalasto ja kalatalousasiat tulee käsitellä
arvioinnissa.
Kalatalouden arvioinnin yhteydessä tulee
käsitellä myös jätevesien purkuvesistön
yleistä ekologista tilaa (VHS).
Vaikutukset ilman laatuun tulee sisällyttää
arviointiin myös raaka-aineen kuljetusten
lastien purun ja raaka-aineen haketuksen
osalta. Ilmastovaikutuksiin luetaan myös
fossiilisten polttoaineiden korvautuminen
tuotettavalla bioöljyllä. Näitä vaikutuksia
tulee avata arvioinnissa laajemmin.

Meluvaikutusten arvioinnissa tulee esittää
tarkemmin, mitä melumallinnuksessa
arvioidaan. On tärkeää selvittää melun
keskiäänitaso, äänenpaineen enimmäistaso
ja impulssimaista melua tuottavien
lähteiden meluhuiput.
Arvioinnissa tulee esittää alueen nykyinen
melutaso ja suunnitellun hankkeen
yhteisvaikutus nykytason kanssa.
YVA-selostuksesta tulee käydä ilmi
millaista asutusta ja elinkeinotoimintaa
vaikutusten arviointialueella on.
Copyright © Green Fuel Nordic Oy
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Alueella ei ole todettuja
pohjavesiesiintymiä. Pohjavesitilanne on
avattu kappaleessa 6.3.

Tämä on huomioitu kappaleessa 6.10.
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta
luonnon monimuotoisuuteen, koska raakaaine hankkeeseen tulee jo nykyisistä
korjuumenetelmistä eli sivutuotteina
mekaanisen metsäteollisuuden
puunhankinnasta. Raaka-aineen hankkijat
ovat sitoutuneet kestävän metsäteollisuuden
periaatteisiin esim. PEFC-sertifioinnin
kautta.
Raaka-aineen alkuperän selvittämisessä
käytetään esim. PEFC-serfiointia, jolla
varmistetaan puun hankinnan noudattavan
kestävää metsätaloutta. Raaka-aineen
hankinnan alkuperäselvitys on avattu
kappaleissa 2.4. ja 6.10.
Kalatalouden näkökulma on avattu
vesistövaikutusten arvioinnin yhteydessä
kappaleessa 6.4.
Asia on tarkennettu kappaleeseen 6.4.
Asia on selvennetty kappaleessa 6.2. Raakaaineen kuljetusmatkat tulevat lyhenemään
keskimäärin 100 km. Tästä johtuen
liikenteen
CO2-päästöt
vähenevät
huomattavasti samoin kuin raaka-aineen
haketus, joka aikaisemmin on suoritettu
maastossa fossiilisia polttoaineita käyttävillä
hakkureilla
tullaan
terminaalissa
suorittamaan sähköisillä hakkureilla. Näin
ollen ilmastokuormitus myös pienenee.
Meluselvitys on avattu tekstein ja kuvin
kappaleessa 6.1.

Meluselvitys on avattu kappaleessa 6.1.
Vaikutusalueen asutusta ja
elinkeinotoimintaa on avattu sosiaalisten
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vaikutusten arvioinnin yhteydessä
kappaleessa 6.6.2.
Arviointiselostuksesta tulee käydä ilmi
Ilmanlaadun ja melun vaikutukset on
hankkeen aiheuttamien ilmanlaadun
käsitelty asiayhteyksissään kappaleissa 6.1.
muutosten ja melun vaikutuksia ihmisten
ja 6.2. Nykyisten alueella mekaanista
terveyteen ja elinolojen viihtyisyyteen.
metsäteollisuutta harjoittavien laitosten
sivutuotevirtojen kuljetus jää pois, koska
näiden jaosten käsittely tehdään saman
teollisuusalueen sisällä. Hankkeen
vaikutukset ilmanlaatuun on selvitetty
leviämiskartoissa 6.8. ja 6.9.
Kevätniemen alueella sijaitsee jo nykyisin
teollisuutta ja alueen luonne ei sikäli
merkittävästi muutu. Elinolojen
viihtyvyyteen hankkeella ei ole merkittävää
haittaa.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin osalta Sosiaalisia vaikutuksia on arvioitu
tulee rajata selkeä vaikutusalue tai
hankkeen välittömässä läheisyydessä 1 km
säteellä ja muutoin (mm. työllisyys) koko
vaikutusvyöhykkeitä, joilta selvitetään
esim. asukaskyselyllä hankkeen
kaupunkia kattavasti. Alueen
vaikutuksia (mm. viihtyisyyteen,
vaikutuspiirissä ei sijaitse kouluja,
virkistyskäyttöön jne.) ja selvitettävät asiat päiväkoteja, terveysasemia eikä
palvelukoteja. Asiaa on selvennetty
tukee yksilöidä teemakokonaisuuksina
kappaleessa 6.6.
sekä liittää kyselylomake
arviointiselostukseen.
Hankkeen YVA-prosessin aikana on
hankealueen asukkaille ja koko kaupungin
asukkaille järjestetty useita kuulemis- ja
vaikuttamistilaisuuksia. Tilaisuuksiin on
kutsuttu lehdistön kautta ja alueen
asukkaiden
postilaatikoihin
jaetuilla
kutsuilla.
Tilaisuuksista on tehty muistiot ja niissä
esitetyt kannanotot ja näkemykset on otettu
huomioon hankkeen suunnittelussa.
Virkistyskäytön osalta hankkeen
Hankealueella on polku- ja latuverkosto ja
vaikutusten arviointia tulee täydentää.
alue on yksi kuntorastisuunnistuksen
maastoista. Lisäksi alueen asukkaiden
kulkuyhteys Pieliselle virkistys- ja
harrastustarpeiden vuoksi kulkee alueen
kautta tai sen sivuitse. Hankealueen
virkistyskäyttö on kuvattu kappaleessa
6.6.2.
Luonnonvarojen kestävän käytön osalta
Luonnonvarojen käyttö ja hyödyntäminen
tulee arvioida hankkeen tarvitsemien
on tarkennettu kohtaan 6.10.
raaka-ainemäärien hankinnan ja siinä
Hankkeen sijoitusmaakunta on valittu
mahdollisesti tapahtuvien muutosten
kestävän hakkuun pohjalta. Maakunnassa
vaikutuksia. Esim. raaka-aineen saatavuus kasvaa vuosittain yli miljoona kuutiometriä,
ja riittävyys, korjuupuun ja korjuumassan josta jää vuosittain hyödyntämättä noin
käyttö.
neljäsataatuhatta kuutiometriä.
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Riskien osalta täytyy selostaa mahdolliset
vaikutukset onnettomuus- tai
häiriötilanteissa sekä kuljetuksiin liittyvät
riskit. Nämä kaikki tulee myös esittää
karttamuodossa.
Bioöljyn kemiallis-fysikaaliset
ominaisuudet ja vaaraa osoittavat
ominaisuudet tulee esittää
arviointiselostuksessa.
Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa sitä,
kuinka luotettavia vaikutusten arvioinnin
lähtöaineistot, käytetyt menetelmät jne.
ovat.
Hankkeen kuvausta haitallisten
vaikutusten vähentämisen osalta tulee
laajentaa selostuksessa ja esittää
konkreettisia keinoja aiheutuvien ja
mahdollisesti aiheutuvien vaikutusten
vähentämiseen.
Arviointiselostuksessa tulee esittää
keskeiset seurattavat tekijät hankkeen
vaikutusten seurannan osalta.
Osallistuminen ja tiedottaminen
Arviointityön aikana ja hankealueen
asukkaille ja sen välittömässä
läheisyydessä oleville asukkaille tulee
tehdä asukaskysely, jossa selvitetään
mielipiteitä hankkeesta ja sen
suunnitellusta sijoituspaikasta ja
ympäristövaikutuksista.
Yhteenveto
Arviointiin tulee lisätä konkretiaa sekä
selvittää tarkemmin mitä ja miten
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Alueella on vahva mekaaninen
metsäteollisuus. Sen sivutuotteiden
hyödyntäminen ja hakkuusta tulevien
sivuvirtojen paikallinen käyttö takaa
maakunnan metsien hyödyntämisen. Näin
taataan viljelymetsien käyttö.
Lyhyt kuljetusmatka, niin sivutuotteille
kuin metsästä tuleville puumassoille
vähentää CO2 -pitoisuuksia. Hanke on
toisen sukupolven metsäbiomassojen
hyödyntäjä ja ottaa huomioon hyvin laajasti
metsien monimuotoisuuden ja
ravinnepitoisuuden jättämällä luontoon
kannot ja vihermassan.
Riskikuvausta on täydennetty kohdassa
6.13.

Kuvausta on täydennetty kohdassa 2.6.1.

Lähtöaineistot ovat viranomaisten ja
asiantuntijoiden laatimia raportteja ja
selvityksiä ja arviointimenettelyjä pidämme
luotettavina, koska ne on laatinut
riippumaton insinööritoimisto (IER).
Konkretiaa on lisätty ja vaikutusten
kuvausta on laajennettu kaikkiin hankkeen
vaikutusta käsitteleviin aihekohtaisiin
kappaleisiin.
Vaikutusten seurannasta kertovaa tekstiä on
laajennettu ja tarkennettu kappaleessa 8.

Hankealueen lähistön ja kaupungin
asukkaita on kuultu useissa tilaisuuksissa
YVA-prosessin aikana. Tilaisuuksista on
laadittu muistiot ja esille nousseet
kommentit on huomioitu selvitystyössä.

Hankkeen vaikuttavuutta ja konkreettisuutta
on lisätty arviointiselostuksen kaikkiin
osiin. Arviointimenetelmiä ja niihin liittyviä
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arvioidaan ja millaisia
epävarmuustekijöitä arviointiin liittyy.
Hakijan ja hakijan konsultin tulee pitää
erillinen neuvottelu, jolla varmistetaan että
arviointiohjelmassa ilmenneet puutteet
tulevat riittävällä tarkkuudella
huomioiduksi arviointiselostuksessa.
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epävarmuustekijöitä on kuvattu enemmän
kaikilla arvioinnin osa-alueilla.
Palaveri on pidetty 4.11.2013. Palaverissa
on ollut mukana myös yhteysviranomaisen
edustaja.

Arviointiselostus
Arviointiohjelman ja siitä saatujen lausuntojen perusteella laaditaan arviointityö, jonka
tulokset kootaan arviointiselostukseen. Ennen arviointiselostuksen laatimista hankkeen
sidosryhmistä koostuva seurantaryhmä kokoontui käsittelemään vaikutusten arvioinnin
metodeja ja laajuutta 10.4.2014. Seurantaryhmän kommenttien perusteella hankkeen
vaikutuksia arvioitiin ja tulokset koottiin YVA-selostukseen, joka esiteltiin seurantaryhmälle
ja muokattiin siltä saatujen kommenttien perusteella. Selostuksessa kuvataan tarkemmin
valitut toteutusvaihtoehdot (mukaan lukien nollavaihtoehto) ja ympäristön nykytila, sekä
esitetään eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, niiden merkittävyys, vaihtoehtojen vertailu,
arvioinnissa käytetty aineisto, arviointimenetelmät ja yhteenveto arviointityöstä. Lisäksi
selostuksessa suunnitellaan kuinka haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä tai lieventää.

4.6.

Arviointiselostuksen kuulutus ja nähtävillä olo
Hankkeesta vastaava toimittaa arviointiselostuksen yhteysviranomaiselle, joka jälleen
kuuluttaa siitä hankkeen vaikutusalueen lehdissä sekä laittaa sen nähtäville kuulutuksessa
mainituissa paikoissa sekä omille internet-sivuilleen. Lisäksi ELY-keskus pyytää
asiantuntijoilta ja muilta viranomaisilta lausuntoja arviointiselostuksesta. ELY-keskus kokoaa
nähtävillä oloaikana saadut lausunnot ja mielipiteet ja laatii niiden sekä oman
asiantuntemuksensa perusteella lausuntonsa. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen
lausuntoon.

4.7.

Aikataulu, tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen
YVA-menettely on avoin prosessi ja sen tarkoituksena on lisätä kansalaisten mahdollisuutta
osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.
Arviointiohjelman nähtävillä oloaikana 3.9.2013 järjestettiin hankkeen vaikutusalueella
yleisötilaisuus, jossa kansalaisilla oli mahdollisuus tutustua arviointiohjelmaan ja arvioitaviin
vaihtoehtoihin, sekä esittää mielipiteitä ja kysymyksiä. Paikalla olivat keskustelemassa ja
kysymyksiin vastaamassa hankkeesta vastaavan yrityksen edustajat, selvityskonsultin
edustaja sekä yhteysviranomainen. Tilaisuudessa herätti keskustelua eniten:
- raaka-aine ja sen saatavuus
- alueen liikenteelliset järjestelyt
- alueella olevien polkujen, latujen ja muiden virkistysmahdollisuuksien säilyminen ja
niiden ylläpito
- hankkeen ympäristövaikutukset: ilman laatu, vesistön kunto ja maaperän kunto
- laitoksen sijoittuminen ja alueen maisemallinen säilyminen Pielisen suuntaan
- hankkeen aikataulu, investoinnit ja kannattavuus
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5.11.2013 järjestettiin toinen yleisötilaisuus, jossa esiteltiin laajasti biojalostamotoimintaa ja
suunniteltua tehdas- ja terminaali-investointia Kevätniemeen ja kuultiin kansalaisten
näkemyksiä ja mielipiteitä. Tässä tilaisuudessa olivat mukana hankkeesta vastaavan yrityksen
ja selvityskonsultin edustajat. Myös tästä tilaisuudesta tehtiin muistio ja esille nousseet
näkemykset on otettu huomioon YVA-selostusta laadittaessa.
Kolmas laaja yleisön kuulemis-, esittely- ja tutustumistilaisuus järjestettiin suunnitellulla
hankealueella 10.4.2014. Paikalla olivat selvityskonsultin ja hankkeesta vastaavan tahon
edustajat.
Yhteysviranomainen tiedottaa tämän arviointiselostuksen kuulutuksen yhteydessä myös
arviointiselostusta koskevista yleisötilaisuuksista. Kyseessä on avoin tilaisuus, jossa esitellään
valmistuneen arvioinnin keskeisiä tuloksia. Tilaisuus järjestetään Lieksassa syys-lokakuussa
2014. YVA-menettely on suunnitelmien mukaan tarkoitus saada päätökseen joulukuussa 2014.
YVA-menettelyn päivitetty tavoiteaikataulu on esitetty kuvassa 4.3.
Vaiheet ja alustava aikataulu

2013

4

5

6

7

8

9

2014

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aloituskokous asiakkaan kanssa
Neuvottelut yhteysviranomaisen kanssa
Hankealueen esitietojen kerääminen
YVA-ohjelman laadinta
YVA-ohjelma nähtävillä
YVA-selostuksen laadinta
YVA-selostus nähtävillä
Seurantaryhmän kokous
Yhteysviranomaisen lausunto
Yleisötilaisuus

Kuva 4.3. YVA-menettelyn vaiheet sekä tavoiteaikataulu.

4.8.

Arvioitavat vaihtoehdot
Biojalostamon ja bioterminaalin sijoituspaikaksi suunnitellaan Lieksan Kevätniemen
teollisuusaluetta (kuva 1.3.). Tarkasteltavan alueen valintaan ovat vaikuttaneet mm. seuraavat
kriteerit:
-

Raaka-aineen saatavuus
Työvoiman saatavuus
Synergiaedut
Alueen tahtotila

Raaka-aineen saatavuuden vuoksi suunnitelmat rajattiin Pohjois-Karjalaan (sekä Kuhmon
Saha mukaan lukien), jossa on merkittävät metsäbiomassavarat. Valitulla sijoituspaikalla on
myös huomattavia synergiaetuja lähialueen teollisuuden kanssa mm. raaka-aineen sekä
kunnossapidon suhteen. Suunniteltava biojalostamo voi saada merkittävän osan tarvittavasta
raaka-ainemäärästä Anaika Wood Oy:n sekä Vapo Timber Oy:n Lieksan ja Nurmeksen sahojen
sivutuotteista. Synergia raaka-aineen hankinnassa sekä käsittelyssä parantaa sijoituspaikan
koko kokonaisuuden raaka-aineen hankintaa. Bioterminaalilla turvataan metsäenergian
toimitusvarmuutta ja laatua laajemmin. Suunniteltu biojalostamo ja bioterminaali vahvistavat
olemassa olevien toimijoiden liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Myös alueen yleinen tahtotila
vaikutti sijoituspaikan valintaan, sillä positiivinen vastaanotto edistää suunnitelmien
etenemistä. Lisäksi työvoiman saatavuus sekä taloudelliset tekijät vaikuttivat alueen valintaan.
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Valittu laitoskoko perustuu aikaisemmin tehtyihin kannattavuuslaskelmiin joissa on huomioitu
mm. raaka-aineen saatavuus. Lisäksi alueella on hyvät logistiset yhteydet niin tieverkon, kuin
rautatie- ja vesiliikenteen osalta.
Hankkeen ympäristönvaikutusten arviointimenettelyn tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:
VE 0 Hanketta ei toteuteta
VE1 Kevätniemeen sijoitetaan yksi biojalostamo (90 000 t/a bioöljyä) sekä bioterminaali
VE2 Kevätniemeen sijoitetaan kaksi biojalostamoa (180 000 t/a bioöljyä) sekä bioterminaali
Ympäristön nykytila muodostaa lähtökohdan sekä nollavaihtoehdon (VE0) että
hankevaihtoehtojen tarkastelulle. Nykytilaa luonnehditaan käytettävissä olevan ympäröivän
alueen ympäristön tilaa kuvaavan aineiston perusteella ennen vaihtoehtojen arvioituja
vaikutuksia kappaleessa 6.
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ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA
ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN
Arvioinnin rajaus
Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellään suunnittelun kohteena olevan biojalostamon ja
bioterminaali sekä niihin kiinteästi liittyvien toimintojen ympäristövaikutukset. Uusien
liikennejärjestelyiden ympäristövaikutukset huomioidaan ainoastaan liikennetarkastelussa.
Bioöljyn
jatkojalostaminen
sekä
käytettävien
raaka-aineiden
tuottamisen
ympäristövaikutukset on ensisijaisesti rajattu arvioinnin ulkopuolelle. Raaka-aineena
käytettävän metsäbiomassan, kuten hakkuujätteen ja runkopuu sekä metsäteollisuuden
sivuvirtojen korjuu ja käsitteleminen hankealueen ulkopuolella kuuluvat metsäteollisuuden
normaaliin toimintaan minkä vuoksi siitä aiheutuvia (melu, pöly, ilma yms.)
ympäristövaikutuksia ei huomioida tässä arvioinnissa. Sen sijaan raaka-aineen korjuun
vaikutukset hankinta-alueen metsien monimuotoisuuteen sekä raaka-aineen riittävyys on
sisällytetty tarkasteluun. Myös raaka-aineen kuljettamisen ympäristövaikutukset huomioidaan
osana hankkeen vaikutuksista liikenteeseen.

5.2.

Arvioidut ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sekä hankkeen positiivisia että negatiivisia
vaikutuksia sen koko elinkaaren aikana. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan mahdollisia
riskitilanteita sekä niiden vaikutuksia ympäristön kannalta.
Laki
Ympäristövaikutusten
arvioinnista
(1994/468)
määrää
soveltamaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ”hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea
velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano edellyttää arviointia taikka joista
saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun
ympäristön erityispiirteiden vuoksi”. Ympäristövaikutuksilla kyseisessä laissa tarkoitetaan
”hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen
alueen ulkopuolella:
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen;
c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön;
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin”.
Suoritetussa arvioinnissa keskityttiin erityisesti seuraaviin ympäristövaikutuksiin:
• Biojalostamon toiminnan sekä sen aiheuttaman liikenteen meluvaikutukset
• Toiminnan aiheuttamat vaikutukset ilmanlaatuun kuten NOx-, hiukkas- ja hajupäästöt
• Hulevesien käsittelyn vaikutukset vesistöön
• Vaikutukset liikenteeseen
• Vaikutukset maisemaan
• Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (sosiaaliset ja terveydelliset)
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Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön ja hyödyntämiseen (erityisesti raaka-aineen
saatavuus sekä kilpailevat tuotteet ja niiden korvaaminen)
Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Tuhkan jatkokäsittelyn ja hyötykäytön vaikutukset
Kemikaalien käytön ja varastoinnin vaikutukset

Hankkeen vaikutusalue
Tarkastelualueella tarkoitetaan tässä kullekin ympäristövaikutukselle määriteltyä aluetta, jolla
kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta,
jolla selvityksen tulosten perusteella ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän.
Ympäristövaikutusten vaikutusalueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristötekijästä,
joten myös tarkastelualue vaihtelee sen mukaan, mitä vaikutusta kulloinkin tarkastellaan.
Tarkastelualueen määrittämisessä lähtökohtana on ollut se, että se on riittävän laaja kaikkien
merkittävien ympäristövaikutusten arvioimista varten.
Kunkin tarkasteltavan ympäristövaikutuksen vaikutukset kullakin tarkastelualueella on
esitetty tarkemmin kappaleessa 6. Ympäristövaikutusten tarkastelualueet on kuvattu alla sekä
havainnollistettu kuvassa 5.1:
- meluvaikutukset on mallinnettu taajaman ulkopuolisen virkistysalueen yöaikaisen
melurajan mukaan 40 dB rajaan saakka, rajoittuen laskenta-alueelle, joka ulottuu noin
2 km etäisyydelle hankealueesta
- ilmapäästöjen leviämistä tarkasteltiin 5 km:n säteellä laitoksesta, korkeimmat
pitoisuuden asettuvat noin 0,5 km:n etäisyydelle laitoksesta
- vaikutukset maa- ja kallioperään rajoittuvat hankealueelle
- vesistövaikutuksia on tarkasteltu hankealueen purkualueen vesistössä eli Pielisen
Mönninselällä sekä Lieksanjoen suulla ulottuen noin 5 kilometrin etäisyydelle
purkualueesta
- luontovaikutuksia tarkasteltiin luontoselvityksessä rajautuen uuden kaava-alueen
länsipuoliskoon
- Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen (SOVA) 1 km hankealueesta
- liikennevaikutuksien tarkastelu rajoittuu uusille tieosuuksille sekä lähimpään
valtatieristeymään (Kevätniementie, Karjalantie itään ja länteen sekä Pankajärventie)
- maisemallisia vaikutuksia on tarkasteltu Pieliseltä vesistön suunnasta (n. 1 km) sekä
hankkeen pohjois-koillis sekä itä-luoteen puolelta asuinalueiden suunnasta (n. 0,5 km)
- vaikutuksia maankäyttöön ja kaavoitukseen on tarkasteltu uudella kaavoitusalueella
- vaikutukset luonnonvarojen käyttöön ja hyödyntämiseen painottuvat raaka-aineen
hankintaan ja niitä on tarkasteltu hankinta-alueen metsissä, noin 150 km säteellä
laitoksesta
- tuhkan hyötykäytön vaikutuksia on tarkasteltu sen jatkojalostuksesta riippuen tuhkan
loppusijoituspaikalla
- kemikaalien käytön ja varastoinnin vaikutuksia on tarkasteltu hankealueella sekä
kemikaalikuljetuksien osalta myös laitosalueen ulkopuolella
- onnettomuus- ja häiriötilanteen vaikutuksia on arvioitu tarkasteltavan tilanteen
aiheuttamien vaikutuksien mukaan riittävällä laajuudella
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Kuva 5.1 Ympäristövaikutuksien tarkastelualueet.
Vaikutusten tarkastelualue on rajattu ympäröivä asutus ja luonto huomioiden niillä perustein,
ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia oleteta esiintyvän aluerajauksen ulkopuolella.
Arviointiohjelmassa esitettyä vaikutusaluerajausta on muokattu yhteysviranomaisen
arviointiohjelmasta antaman lausunnon ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana
esiin nousseiden näkökohtien perusteella.

5.4.

Käytetty aineisto
Aineiston hankinnan ja menetelmien osalta ympäristövaikutusten arviointi perustui:
• Arvioinnin aikana tarkentuneisiin hankkeen yleissuunnitelmiin
• Olemassa oleviin tutkimuksiin ja selvityksiin alueelta ja niiden lähiympäristöstä
• Arviointimenettelyn aikana tehtyihin lisäselvityksiin
• Kirjallisuuteen
• Yleisötilaisuuksissa esiin tulleisiin näkökohtiin
• Lausunnoissa ja mielipiteissä esitettyihin asioihin
Taulukkoihin 5.1 ja 5.2 on koottu selvitystöiden ja arviointien pohjana käytettyjä olemassa
olevia selvityksiä alueelta sekä arviointimenettelyn aikana laaditut uudet lisäselvitykset
alueella.
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Taulukko 5.1. Arviointimenettelyn aikana laaditut lisäselvitykset.
Selvitys
Laatija
Kevätniemen luontoselvitys
Ekopolku Ky
Täydennys Kevätniemen
Ekopolku Ky
luontoselvitykseen (sis. liito-orava)
Linnusto selvitys
lintuharrastaja Pertti Tolvanen
Biojalostamon ilmanpäästöjen
FCG suunnittelu ja tekniikka
leviämismallinnus
Biojalostamon ja Kevätniemen
FCG
teollisuusalueen meluselvitys
Hankealueen maaperätutkimus
FCG
Kevätniemen asemakaava-alueen
FCG suunnittelu ja tekniikka
laajennuksen liikenneselvitys ja
liikenteellisten vaikutusten arviointi
Taulukko 5.2. Arvioinnissa käytetyt olemassa olevat tutkimukset.
Selvitys
Laatija
Pohjois-Karjalan maakunnan
Jyväskylän yliopisto
ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta
Ympäristöntutkimuskeskus
Ambiotica
Savo-Karjalan
Lieksanjoen ja Mönninselän
kalataloudellinen yhteistarkkailu
ympäristötutkimus Oy
Lieksanjoen ja Mönninselän
Savo-Karjalan
vesistötarkkailun vuosiraportti
ympäristötutkimus Oy
Vapo Oy:n Lieksan Kevätniemen
Symo
voimalaitoksen päästömittaukset
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2013
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YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA ARVIOIDUT
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Melu

6.1.1. Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Meluselvityksessä (FCG, 2014c) tarkasteltiin mallintamalla Kevätniemen teollisuusalueen
nykyisen toiminnan ja alueen uuden biojalostamon sekä bioterminaalin melutilannetta.
Meluselvityksessä huomioitiin Kevätniemen alueelle sijoittuvista teollisista toiminnoista Vapo
Timber Oy:n saha, Vapo Oy:n voimalaitos ja Anaika Wood Oy:n toiminta. Selvityksessä
huomioitiin lisäksi alueen tie- ja raideliikenteen melu.
Meluvaikutusten arviointi sisälsi kaikki eri hankevaihtoehtojen mukaiset toiminnot. Niistä
syntyvän melun leviäminen ympäristöön arvioitiin mallintamalla ja muualla tehtyjen
aikaisempien mallilaskentojen tulosten perusteella.
Melulaskennat tehtiin SoundPLAN 7.1 -melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää melun
leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia ja pohjoismaista tie-, raideliikenteen ja
teollisuusmelunlaskentamallia. Päivä- ja yöaikaiselle melulle laskettiin keskiäänitasot.
Laskentapisteiden korkeus oli pohjoismaisen mallin mukaisesti kaksi metriä maan pinnasta.
Ohjelmalla laadittiin laskennan tulosten perusteella meluvyöhykkeet 5 dB välein välille 40 –
70 dB. Mallinnettuja tilanteita olivat nykyinen liikenne, Kevätniemen alueen nykytilanne, yksi
biojalostamo, kaksi biojalostamoa, yhteismelu yhden biojalostamon tilanteessa ja yhteismelu
kahden
biojalostamon
tilanteessa.
Lisäksi
mallinnuksissa
huomioitiin
meluntorjuntatoimenpiteenä biojalostamon ja -terminaalin tontin pohjoisreunaan sijoittuva 7,5
metriä korkea melueste (4,5 m meluvalli + 3 m meluseinä).
Hankkeen melulähteiden osalta laskennoissa on käytetty laitevalmistajien ilmoittamien
lähtömelutasojen vaihteluvälien ylärajoja, joten mallinnustulokset ovat mitä
todennäköisimmin yliarvioita. On epätodennäköistä, että kaikki melulähteet tulevat olemaan
ilmoitetun vaihteluvälin ylärajalla. Tarvittaessa ympäristöön kulkeutuvan melun määrään
voidaan vaikuttaa myös rakenteellisin melunsuojaratkaisuin ja laitesijoittelulla.

6.1.2. Nykytilanne Kevätniemessä
Nykyisen liikenteen päiväajan 55 dB:n meluvyöhyke ulottuu noin 50–100 metrin etäisyydelle
tien keskilinjasta. Yöajan 50 dB:n meluvyöhyke ulottuu puolestaan likimain 50 m
etäisyydelle. Suunnitellun biojalostamon lähialueella tai Kevätnimen teollisuusalueella
asutusta ei sijoitu liikenteen meluvyöhykkeelle.
Nykytilanteessa tie- ja rautatieliikenteen sekä Kevätniemen teollisen toiminnan yhteismelun
vaikutuksesta melun ohjearvotaso 55 dB ylittyy päiväaikaan kantatien 73 pohjoispuolella
Kotolan asuinalueella. Kevätniemen sahan luoteispuolella sijaitsevalla asuinkiinteistöllä
ohjearvotaso ylittyy sekä päiväajan 55 dB:n että yöajan 50 dB:n osalta. Timitranniemen
leirintäalueella ohjearvotaso ylittyy päiväajan 45 dB:n osalta. Yöajan 40 dB:n vyöhyke ulottuu
Timitranniemen rantaviivaan. Laskenta-alue ei ulotu Pielisen Mönninselän vastarannalla
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sijaitseville lomakiinteistöille. Meluvyöhykkeiden perusteella arvioidaan kuitenkin sekä päivä
että yöajan ohjearvojen olevan loma-asutusta koskevia ohjearvotasoja alhaisemmat.
Hankkeen lähialueella tai Kevätniemen teollisuusalueella asutusta ei sijoitu liikenteen
meluvyöhykkeelle.
Kuvissa 6.1. ja 6.2. esitetään Kevätniemen alueen päiväajan ja yöajan keskiäänitasot
nykytilanteessa.
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Kuva 6.1. Kevätniemen alueen päiväajan keskiäänitaso nykytilanteessa

Kuva 6.2. Kevätniemen alueen yöajan keskiäänitaso nykytilanteessa.
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6.1.3. Hankkeen meluvaikutukset
Biojalostamon melupäästötietoina käytettiin Iisalmeen sijoittuvalle vastaavanlaiselle
biojalostamolle laaditun meluselvityksen tietoja (Ramboll Oy: Soinlahden teollisuusalueen
asemakaava, meluselvitys 7.8.2012). Biojalostamo toimii vuorokauden ympäri kolmessa
työvuorossa. Biojalostamon yhteydessä olevassa bioterminaalissa tehtävä haketus tapahtuu
kuitenkin ainoastaan päiväaikaan (klo 7-22). Mallinnuksessa käytetyt melulähteet, äänitehot
ja toiminta-ajat on esitetty yksityiskohtaisesti selostuksen liitteenä olevassa meluselvityksen
raportissa. Mallinnuksessa on huomioitu meluntorjuntatoimenpiteenä biojalostamon ja
-terminaalin tontin pohjoisreunaan sijoittuva 7,5 metriä korkea melueste.
1 laitos
Yhden biojalostamon vaikutuksesta päiväajan melun ohjearvotaso 55 dB ylittyy joillakin
asuinkiinteistöillä kantatien 73 pohjoispuolella Kotolan asuinalueella. Yöajan ohjearvotaso 50
dB ylittyy usealla Kotolan asuinalueen asuinkiinteistöllä.
Yhden biojalostamon, tie- ja rautatieliikenteen sekä Kevätniemen teollisen toiminnan
yhteismelun vaikutuksesta melun ohjearvotasot ylittyvät sekä päivä- että yöaikaan kantatien
73 pohjoispuolella Kotolan asuinalueella. Lisäksi ohjearvotasot ylittyvät Kevätniemen sahan
luoteispuolella sijaitsevalla asuinkiinteistöllä. Timitranniemen leirintäalueella päiväajan
melutilanne ei muutu nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Yöajan 40 dB:n meluvyöhyke ulottuu
hiukan kauemmas rantaviivasta leirintäalueelle päin. Laskenta-alue ei ulotu Pielisen
Mönninselän vastarannalla sijaitseville lomakiinteistöille. Yhteismelun meluvyöhykkeiden
perusteella arvioidaan sekä päivä- että yöajan ohjearvojen olevan loma-asutusta koskevia
ohjearvoja alhaisemmat.
Kuvissa 6.3. ja 6.4. on esitetty päiväajan ja yöajan melualueet, kun laskennoissa on huomioitu
Kevätniemen teollisuusalueen nykyinen toiminta (Vapo Timber Oy, Vapo Oy ja Anaika Wood
Oy), bioterminaali ja yksi biojalostamo. Liikenteen vaikutus kokonaismelutasoon on muihin
toimintoihin nähden hyvin pieni.
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Kuva 6.3. Kevätniemen alueen päiväajan keskiäänitasot, kun laskelmissa on huomioitu
nykyiset toiminnot sekä bioterminaali ja yksi biojalostamo.

Kuva 6.4. Kevätniemen alueen yöajan keskiäänitasot, kun laskelmissa on huomioitu nykyiset
toiminnot sekä bioterminaali ja yksi biojalostamo.
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2 laitosta
Kahden biojalostamon tilanteessa sekä päivä- että yöajan melun ohjearvotasot ylittyvät usealla
Kotolan asuinalueen asuinkiinteistöllä.
Kahden biojalostamon, tie- ja rautatieliikenteen sekä Kevätniemen teollisen toiminnan
yhteismelun vaikutuksesta melun ohjearvotasot ylittyvät sekä päivä- että yöaikaan kantatien
73 pohjoispuolella Kotolan asuinalueella sekä yöaikaan joillakin asuinkiinteistöillä
Surpeenvaaran asuinalueella. Lisäksi ohjearvotasot ylittyvät Kevätniemen sahan
luoteispuolella sijaitsevalla asuinkiinteistöllä. Timitranniemen leirintäalueella päiväajan
melutilanne ei muutu nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Yöajan 40 dB:n meluvyöhyke ulottuu
kuitenkin leirintäalueelle. Laskenta-alue ei ulotu Pielisen Mönninselän vastarannalla
sijaitseville lomakiinteistöille. Yhteismelun meluvyöhykkeiden perusteella arvioidaan sekä
päivä- että yöajan ohjearvojen olevan loma-asutusta koskevia ohjearvotasoja alhaisemmat.
Kuvissa 6.5. ja 6.6. on esitetty päiväajan ja yöajan melualueet, kun laskennoissa on huomioitu
nykyinen toiminta, bioterminaali ja kaksi biojalostamoa.
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Kuva 6.5. Kevätniemen alueen päiväajan keskiäänitasot, kun laskelmissa on huomioitu
nykyiset toiminnot, bioterminaali ja kaksi biojalostamoa.

Kuva 6.6. Kevätniemen alueen yöajan keskiäänitasot, kun laskelmissa on huomioitu nykyiset
toiminnot, bioterminaali ja kaksi biojalostamoa.
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Nykytilanteessa liikenteestä ei aiheudu ohjearvoja ylittäviä melutasoja asemakaavan
muutosalueella tai suunnitellun hankkeen lähiympäristössä. Nykytilanteessa tie- ja
rautatieliikenteen sekä Kevätniemen teollisen toiminnan yhteismelun vaikutuksesta melun
ohjearvotaso 55 dB ylittyy päiväaikaan Kotolan asuinalueella. Kevätniemen sahan
luoteispuolella sijaitsevalla yksittäisellä asuinkiinteistöllä ohjearvotaso ylittyy sekä päiväajan
että yöajan osalta. Lisäksi Timitranniemen leirintäalueella ylittyy päiväajan melun 45 dB:n
ohjearvo.
Biojalostamon myötä kaavan toteutuminen lisää sekä päivä- että yöajan yhteismelua Kotolan
asuinalueella. Lisäksi yöajan yhteismelutilanne muuttuu Surpeenvaaran asuinalueella ja
Timitranniemen leirintäalueella.
Hankkeen arvioidulla vaikutusalueella ei esiinny sellaisia suojeltuja luontotyyppejä, joihin
hankkeen vaikutukset voisivat kohdistua.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset meluun
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat tilapäisiä ja kestoltaan rajallisia. Merkittävimpiä
tilapäisiä rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat mahdollisesti tehtävät louhinnat, joista
aiheutuu melua ja jonkin verran pölyämistä. Rakentamisen aiheuttamat vaikutukset
liikenteeseen ja muihin päästöihin kuten pöly ja haju ovat vähäisempiä kuin itse toiminnasta
aiheutuvat, eikä niitä ole siten perusteltua erikseen arvioida.

6.1.4. Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Hankkeen laitosten meluvaikutuksia alueen ympäristöön voidaan vähentää suunnittelemalla
laitteiden sijoittelu siten, että mm. rakennuksilla ja materiaalivarastoilla saadaan suojattua
lähimpiä melulle alttiita kohteita. Lisäksi kiinnitetään huomiota mm. materiaalin
purkutoiminnan työskentelytapoihin.
Laskelmien perusteella Kevätniemessä nykyinenkin toiminta aiheuttaa sekä päivä- että
yöaikaisiin keskiäänitasoihin ohjearvojen ylityksiä lähimpien asuin- ja lomakiinteistöjen
kohdalla, joten meluntorjunnan suunnittelu alueella on joka tapauksessa tarpeellista.
Kaavassa tulee osoittaa meluntorjunnan tarvemerkintä melulle altistuvan Kotolan asuinalueen
suuntaan sekä Surpeenvaaran asuinalueen suuntaan. Meluntorjunnan tarvemerkinnässä tulee
huomioida mallinnuksessa mukana ollut 7.5 metriä korkea melueste.

6.2.

Ilmanlaatu

6.2.1. Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Biojalostamon päästöt ilmaan syntyvät kuivausrummusta. Kattilassa muodostuva savukaasu
ja lauhduttimen kondensoimaton osa eli ns. sivutuotekaasu ohjataan kuivuriin ja puhdistetaan
märkäpesurilla ennen piippua. Päästöt ilmaan koostuvat pääosin puuperäisestä hiilidioksidista
sekä vähäisessä määrin savu- ja hajukaasuista. Savukaasut sisältävät alhaisia pitoisuuksia
hiilimonoksidia, typen ja rikin oksideja. Lisäksi prosessista voi päästä ilmaan kaasuja esim.
varoventtiileistä tai löysistä laippaliitoksista. Tällaiset päästöt ovat määrältään huomattavasti
pienempiä ja vain hetkellisiä, mutta ovat koostumukseltaan sivutuotekaasun kaltaisia ja voivat
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sisältää pieniä määriä raskaampia bioöljyn komponentteja. Myös prosessin sivutuotteena
syntyvän tuhkan käsittelystä voi aiheutua pienhiukkaspäästöjä ilmaan. Lyhytaikaisia
vaikutuksia syntyy prosessihäiriöiden ja ylös- ja alasajojen aikana, jolloin ympäristöön voi
muodostua myös haju- ja VOC-päästöjä.
Biojalostamon toiminnassa syntyvät savukaasupäästöt arvioitiin laitetoimittajien tietojen ja
energiataseiden avulla. Savukaasupäästöjen (PM10 ja NO2) vaikutusta ilmanlaatuun arvioitiin
leviämislaskelmien avulla (FCG, 2014b). Leviämislaskelmissa on huomioitu ainoastaan
hankkeen vaihtoehtojen aiheuttamat päästöt ja lisäykset ilmanlaadun nykytilaan. Suunnitellun
toiminnan vaikutusta ilmanlaatuun on arvioitu kahdessa eri mittakaavassa (1 ja 2 laitosta)
laskennassa tarkasteltiin tunti-, vuorokausi- ja vuosipitoisuuksia maanpinnantasolla ja niitä
verrattiin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

6.2.2. Nykytilanne Kevätniemessä
Pohjois-Karjalan maakunnan ilmanlaadun bioindikaattoriseurannan raportista vuodelta 2010
käy esille ilmanlaadun yleinen tila maakunnan ja yksittäisten kuntien alueilla.
Bioindikaattoreina käytetään eliölajeja, jotka ilmaisevat ympäristön tilaa. Ympäristön tilassa
tapahtuvat muutokset voidaan havaita esimerkiksi eliölajin rakenteen, eliöiden
alkuainepitoisuuksien, runsauden ja levinneisyyden sekä eliöyhteisöjen rakenteen
muutoksina. Muutokset lajeissa tapahtuvat useimmiten hitaasti.
Vuonna 2010 ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta toteutettiin toisen kerran koko PohjoisKarjalan maakunnan laajuisena. Ilman epäpuhtauksien vaikutuksia tutkittiin mäntyjen
rungoilla kasvaviin epifyyttijäkäliin, männyn neulasten rikkipitoisuuksiin sekä sammalen
alkuainepitoisuuksiin.
Rikkidioksidin ja typen oksidien päästöt ovat Pohjois-Karjalassa laskeneet melko tasaisesti
1980-luvun lopulta 2000-luvulle saakka. Hiukkaspäästöt ovat 2000-luvulle tultaessa
pudonneet noin puoleen 1980-luvun lopun ja 1990-luvun päästömääristä, mutta 2000-luvulla
hiukkaspäästöt ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla.
Ilman epäpuhtauksien vaikutukset ilmanlaatua kuvaaviin jäkälämuuttujiin, neulasten
rikkipitoisuuksiin, sammalten alkuainepitoisuuksiin ja kuusen harsuuntumiseen olivat koko
Pohjois-Karjalan maakunnan mittakaavassa yleisesti ottaen lieviä, mutta paikallisten
päästölähteiden ympäristössä vaikutukset olivat selvempiä. Tulosten tilastollinen tarkastelu
osoitti, että etäisyys lähimmästä päästölähteestä vaikutti ilman laatua kuvaaviin
jäkälämuuttujiin: päästölähteen läheisyydessä ilman epäpuhtauksien vaikutukset olivat
selvempiä.
Päästömääriltään suurimmat lupavelvolliset pistemäiset rikkidioksidin ja typen oksidien
päästölähteet sijaitsivat Joensuussa ja Lieksassa ja suurimmat hiukkasten päästölähteet
Kiteellä, Tohmajärvellä, Joensuussa ja Nurmeksessa. Näiden alueiden ympäristössä lajisto oli
hieman köyhtyneempää ja jäkälät jonkin verran vaurioituneempia kuin muualla
tutkimusalueella.
Kuvassa 6.7. on esitetty maakunta- ja kuntatason tutkimustulos yksittäisen bioindikaattorin,
sormipaisukarvejäkälän, vaurioasteista vuosina 1998 ja 2010.
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Kuva 6.7. Sormipaisukarpeen vaurioasteet tutkimusvuosina 1998 ja 2010 Pohjois-Karjalassa.
Pohjois-Karjalan maakunnan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2010, Jyväskylän
yliopisto, Ympäristötutkimuskeskus Ambiotica.
Taustapitoisuuksia ja kaukokulkeumaa ei ole lisätty hankkeen ilmanlaatuvaikutusten
laskentamalliin. Niiden oletetaan sisältyvän mallin lähtötietojen epävarmuuden sisään.
Lieksaa lähinnä oleva typen oksidien pysyvä mittausasema sijaitsee Kuusamossa.
Typpidioksidin taustapitoisuuden vuosikeskiarvo Kuusamossa viime vuosikymmenellä oli
noin 0,3 µg/m3, minkä voidaan katsoa vastaavan kaukokulkeumaa.
Lieksan kaupungin keskustan tai Kevätniemen alueilla ei ole tehty ilmanlaadun mittauksia,
joten tarkempaa aineistoa ei ole ollut saatavilla. Kevätniemen pöly- tai hajutilanteesta ei ole
olemassa mittadataa. Lieksan kaupungin ympäristönsuojelun tiedossa ei ole huomioita tai
valituksia pöly- tai hajuhaitoista Kevätniemen teollisuusalueen osalta.
Suurimmat ilmapäästöjen aiheuttajat Lieksan kaupunkialueella ovat Vapo Oy:n voimalaitos,
Anaika Wood Oy:n suurtehohöyläämö (pölypäästöt) ja liikenne. Autoliikenteellä on suuri
vaikutus ilmanlaatuun, koska sen päästöt vapautuvat matalalta. Asuinalueilla tulisijojen käyttö
voi olla merkittävä ilmanlaatuun vaikuttava tekijä. Maaseutualueilla merkittävimmät
ilmanlaatua heikentävät tekijät ovat yleensä teollisuuden ja energiantuotannon piippupäästöt
sekä kaukokulkeuma.
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Kevätniemen alueella on 3 ympäristöluvitettua laitosta; Vapo Oyn voimalaitos, Anaika Wood
Oy:n Lieksan tehdas ja Vapo Timber Oy:n Kevätniemen saha. Vapon voimalaitoksen
päästömittauksissa (vuonna 2012 ja 2013) hiukkaspäästöt on mitattu, eikä ohjearvojen
ylityksiä ole tapahtunut.
Vapo Oy:n voimalaitoksen savukaasumittaukset on tehty laitoksen piipusta ja Vapo Oy:llä ei
ole selvitystä savukaasujen leviämisestä. Voimalaitoksen 8MW:n Ahlström-kattilan tulokset
mittauspäivänä 22.1.2013 on esitetty taulukossa 6.1. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on Anaika
Wood Oy:n ympäristöluvan valvoja. Anaika Wood Oy ympäristölupaan liittyen luvanhaltija
on toimittanut Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle mittaussuunnitelmat ja raportit
pölypäästöjen merkittävimmistä päästölähteistä ja niistä tehdyistä kertaluonteista
päästömittauksista. (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, tarkastuspöytäkirja Juha Aho 2.1.2014)
Taulukko 6.1. Vapo Oy:n Kevätniemen voimalaitoksen 8 MW:n Ahlström-kattilan
savukaasujen komponenttienpitoisuudet sekä päästöt 60% käyttöteholla 22.1.2013.

6.2.3. Hankkeen vaikutukset ilmanlaatuun
Biojalostamon savukaasupäästöt
Raaka-aineesta erottuvan hiilimassan ja sivutuotekaasun palaessa syntyy mm. hiilidioksidia
(CO2), typen oksideja (NOx), hiukkasia ja vesihöyryä. Lisäksi savukaasuissa on polttoaineen
koostumuksesta ja polttoprosessista riippuen kaasumaisia ja höyrymäisiä orgaanisia aineita,
hiilimonoksidia (CO) ja metalleja. Savukaasut puhdistetaan pesurissa ennen niiden johtamista
poistopiipun kautta ulkoilmaan.
Ympäristövaikutuksia ja vuosittaisia päästömääriä arvioitaessa käytettiin laitetoimittajilta
saatuja lähtötietoja. Sivutuotekaasun polton typenoksidien päästöstä ei ollut lähtötietoa
saatavilla, joten sen kohdalla käytettiin PINO-asetuksen päästöraja-arvoa (340 mg/m3n).
Vuosipäästöt on esitetty taulukossa 6.2.
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Taulukko 6.2. Biojalostamojen ilmanlaatuun vaikuttavien päästölähteiden arvioituja
vuosipäästöjä (t/a).
Lähde/
1 laitos 2 laitosta
Komponentti
NO2
115
230
Hiukkaset, PM
32
63
Arvio
hankkeen
savukaasupäästöjen
vaikutuksista
ilmanlaatuun
perustuu
leviämismalliselvitykseen. Savukaasujen leviämislaskennoissa käytettyjä lähtötietoja ja
päästöarvoja on esitetty taulukossa 6.3.
Taulukko 6.3. Savukaasupäästöjen leviämislaskennoissa käytettyjä lähtötietoja.
Parametri
PolttoPolttoPoistokaasun Poistokaasun NO2/Päästölähde aine
aineteho lämpötila
virtausnopeus päästö
(MW)
(oC)
(m/s)
(g/s)
Biojalostamo

puuhiili 20 & 8
biokaasu

75

43

3,6

PM10päästö
(g/s)
1

Savukaasupäästöjen mallinnus
Savukaasupäästöjen leviämislaskelmilla määritettiin typpidioksidin ja hengitettävien
hiukkasten pitoisuudet sijoituspaikan ympäristöön maanpintatasoon. Laskelmien tuloksena
saatiin vuosi-, vuorokausi- ja tuntikeskiarvot, joita verrattiin ilmanlaadun ohje- ja rajaarvoihin. Ne on laadittu ilman pilaantumisen aiheuttamien terveydellisten haittojen
ehkäisemiseksi sekä kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi. Ilmanlaadulle olevat
säädökset ovat vuonna 1996 annetut ohjearvot terveyden suojelemiseksi (480/1996) (taulukko
6.4.) ja vuonna 2011 voimaan tullut ilmanlaatuasetus (38/2011) (taulukko 6.5). Ohjearvot ovat
raja-arvoja tiukemmat ja pitoisuuksien ollessa niiden alapuolella myös raja-arvot alittuvat.
Taulukko 6.4. Typpidioksidin (NO2), rikkidioksidin (SO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10)
ohjearvot (µg/m3) Valtioneuvoston päätöksen (480/1996) mukaan alueille missä asuu tai
oleskelee ihmisiä.
Ilman epäpuhtaus
Tilastollinen määrittely
Ohjearvo
( g/m3)
Rikkidioksidi (SO2)
Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo
80
Kuukauden tuntiarvojen 99. Prosenttipiste
250
Typpidioksidi (NO2)
Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo
70
Kuukauden tuntiarvojen 99. Prosenttipiste
150
Hiukkaset (PM10)
Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo
70
Terveysvaikutuksiltaan haitallisimpia ovat pienet hiukkaset, joista ns. hengitettävälle
hiukkasille (PM10, PM = Particulate Matter) on annettu ohjearvo.
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Taulukko 6.5 Typpidioksidin (NO2), rikkidioksidin (SO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10)
raja-arvot (µg/m3) Valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukaan alueille missä asuu tai
oleskelee ihmisiä. Näitä raja-arvoja ei saa ylittää.
Aine
Keskiarvon
RajaSallittujen ylitysten
laskenta-aika
arvo( g/m3)
määrä
kalenterivuodessa
(vertailujakso)
Rikkidioksidi (SO2) 1 tunti
350
24
24 tuntia
125
3
Typpidioksidi (NO2) 1 tunti
200
18
Kalenterivuosi
40
Hiukkaset (PM10)
24 tuntia
50
35
Kalenterivuosi
40
Leviämismallilaskennat suoritettiin EPA:n leviämismallikokoelmaan ASC-AERMOD
kuuluvalla Industrial Source Complex Short Term (ISCST3) leviämismallilla. Malli on
yleisesti käytössä USA:ssa ja Euroopassa epäpuhtauksien leviämislaskennassa. Malli soveltuu
käytettäväksi sekä kaasumaisten epäpuhtauksien että leijuvan pölyn leviämisen
mallintamiseen. Mallinnuksessa käytetyt sääaineistot perustuvat Lieksan Lampelan
sääaseman tarkkailutietoihin vuodelta 2011.
Suomen oloihin sovelletulla ilmanlaatuindeksillä (Ilmanlaatuportaali, www.ilmanlaatu.fi)
ilmanlaatua kuvataan viisiportaisella väriasteikolla. Indeksi on YTV:n kehittämä ja ylläpitämä
ja sitä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa. Indeksi on tunneittain mittausasemalle
laskettava vertailuluku, joka kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohjeja raja-arvoihin.
Ilmapäästöjen leviämistä ja ulkoilmapitoisuuksien muodostumista tarkasteltiin
havaintopistejoukossa, joka ulottui noin 5 km:n säteelle laitoksesta ja pitoisuudet normitettiin
olosuhteisiin 20 °C ja 101,3 kPa.
1 laitos
Pienhiukkasten osalta korkeimmat vuorokausi-ohjearvoihin verrannolliset hiukkaspitoisuudet
asettuvat noin 0,5 km:n etäisyydelle biojalostamosta pohjoiseen. Pistelähteen pitoisuudet ovat
korkeimmillaan noin 5 % vuorokautisesta ohjearvosta (3,6 µm/m3).
Korkeimmat kalenterivuoden raja-arvoihin verrannolliset hiukkaspitoisuudet asettuvat myös
noin 0,5 km:n etäisyydelle biojalostamosta pohjoiseen. Pistelähteiden aiheuttamat pitoisuudet
ovat korkeimmillaan noin 1 % kalenterivuoden raja-arvosta (12–14 µm/m3).
Typen oksidien korkeimmat tunti- ja vuorokausiohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet
asettuvat hankealueen pohjoispuolelle noin 0,6 km:n etäisyydelle laitoksesta. Biojalostamon
aiheuttamat pitoisuudet ovat korkeimmillaan noin 28–29 % tuntiraja-arvosta (55–58 µm/m3)
ja noin 28–31 % vuorokautisesta ohjearvosta (20–22 µm/m3).
Biojalostamon korkeimmat kalenterivuoden raja-arvoihin verrannolliset NO2-pitoisuudet
asettuvat noin 0,5 km:n etäisyydelle biojalostamosta pohjoiseen. Pistelähteen aiheuttamat
pitoisuudet ovat korkeimmillaan noin 5 % kalenterivuoden raja-arvosta (2,0–2,2 µm/ m3).
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2 laitosta
Pienhiukkasten osalta korkeimmat vuorokausiohjearvoihin verrannolliset hiukkaspitoisuudet
asettuvat noin 0,5 km:n etäisyydelle biojalostamosta pohjoiseen. Pistelähteiden aiheuttamat
pitoisuudet ovat korkeimmillaan noin 24–28% vuorokautisesta ohjearvosta. (12–14 µm/m3).
Korkeimmat kalenterivuoden raja-arvoihin verrannolliset hiukkaspitoisuudet asettuvat noin
0,5 km:n etäisyydelle biojalostamosta pohjoiseen. Pistelähteiden aiheuttamat pitoisuudet ovat
korkeimmillaan noin 3 % kalenterivuoden raja-arvosta (1,2–1,3 µm/m3).
Typen oksidien osalta korkeimmat tunti- ja vuorokausiohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet
asettuvat biojalostamoiden lähialueille noin 0,6 km:n etäisyydelle laitoksista. Pistelähteiden
aiheuttamat pitoisuudet ovat korkeimmillaan noin 50–55% tuntiraja-arvosta (100–110 µm/
m3) ja noin 61–73 % vuorokautisesta ohjearvosta (43–51 µm/ m3).
Biojalostamoiden korkeimmat kalenterivuoden raja-arvoihin verrannolliset NO2-pitoisuudet
asettuvat noin 0,5 km:n etäisyydelle biojalostamoista pohjoiseen. Pistelähteen aiheuttamat
pitoisuudet ovat korkeimmillaan noin 10–12% kalenterivuoden raja-arvosta (4,2–4,8 µm/ m3).
Kuvissa 6.8. ja 6.9. havainnollistetaan Kevätniemen biojalostamohankkeen päästöjä NO2päästöjen osalta yhden ja kahden laitoksen tapauksissa.

Copyright © Green Fuel Nordic Oy

Kevätniemen biojalostamoja bioterminaalihanke

YVA-selostus
24.9.2014

60

Kuva 6.8. Biojalostamotoiminnan aiheuttamat vuoden sääaineiston 19. korkeimmat
typpidioksidin tuntipitoisuudet (µg/m3) maanpintatasolla yhden jalostamon osalta.
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Kuva 6.9. Biojalostamotoiminnan aiheuttamat vuoden sääaineiston 19. korkeimmat
typpidioksidin tuntipitoisuudet (µg/m3) maanpintatasolla kahden jalostamon osalta.
Vuosikeskiarvot ovat suhteellisen pieniä ja alittavat selvästi raja- ja ohjearvopitoisuudet ja eri
päästömäärillä (1 tai 2 biojalostamoa). Biojalostamon päästöjen korkeimmat raja-arvot sijaitsevat
alle 1 km etäisyydellä päästölähteen sijainnista, mikä johtuu melko matalasta päästökorkeudesta
(40m).
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Leviämismallinnusten perusteella biojalostamojen ilmaan kohdistuvien savukaasupäästöjen
vaikutukset eivät aiheuta merkittäviä muutoksia ilmanlaatuun eivätkä aiheuta terveydellistä
haittaa verrattuna ilmanlaadun ohjearvoihin.
Hajupäästöt
Biojalostamojen tuotantoprosessi on luonteeltaan suljettu prosessi, mistä hajupäästöjä ei synny
laitoksen toimiessa normaalisti. Satunnaiset hajupäästöt ovat mahdollisia poikkeusoloissa ja
häiriötilanteissa. Hajupäästöjen ennalta ehkäisyyn kiinnitetään huomiota laitossuunnittelussa.
Vastaavia jalostamoja ei ole toistaiseksi Suomessa käytössä, joten käyttökokemuksia ei
toistaiseksi ole paikallisista olosuhteista käytettävissä.
Bioöljyn tuotannon raaka-aineena käytetään pääosin läheisen puujalostustoiminnan
sivutuotetta, joten tuotantoprosessin alkupään hajuvaikutukset ovat samankaltaisia kuin
sijoituspaikassa nykyiselläänkin (Vapo Timber Oy, Anaika Wood Oy, Höyläämö Suomipuu
Oy). Lisääntyvien raaka-ainemäärien myötä hajuvaikutusten esiintymistiheys ja vaikutusalue
voivat jossakin määrin kasvaa.
Tuotantoprosessin toimiessa normaalisti syntyvät savu- ja prosessikaasut johdetaan polttimen
tai savukaasupesurin kautta piippuun, joten savukaasujen hajuyhdisteet todennäköisesti
laimenevat hajukynnyksiään pienemmiksi ennen maanpintatasolle etenemistään, eikä
hajupäästöjä tällöin synny. Savukaasupesurin sijasta voidaan käyttää tarvittaessa
sähkösuodatusta.
Poikkeustilanteissa, kuten laitoksen ylös- ja alasajot tai prosessihäiriö, savukaasut joudutaan
johtamaan pesurin ohi suoraan piippuun. Laitoksen toimiessa täysin häiriöttömästi, on ylösja alasajoja vuoden aikana yksi kappale. Prosessihäiriöiden määrää on vaikea arvioida, mutta
niitä voidaan olettaa olevan muutama (alle 10) vuodessa. Nämä eivät kuitenkaan
todennäköisesti vaikuta oleellisesti hajukaasujen pitoisuuksiin lähialueella.
Prosessi on suljettu, mutta prosessista voi päästä ilmaan kaasuja esim. varoventtiileistä tai
löystyneistä laippaliitoksista. Tällaiset päästöt ovat määrältään suhteellisen pieniä ja vain
hetkellisiä, mutta ovat koostumukseltaan sivutuotekaasun kaltaista ja voivat sisältää pieniä
määriä raskaampia bioöljyn komponentteja. Useimmat bioöljystä haihtuvat yhdisteet ovat
ilmaa kevyempiä, joten ne eivät todennäköisesti kulkeudu maanpintatasolla niin pitkään että
aiheuttaisivat hajuhaittaa.
Bioöljyn lastauksen aikana lastauksesta tulevat hajupäästöt johdetaan takaisin varastosäiliöön.
Bioöljyn varastoinnista ei muodostu ilmaan hajuyhdisteitä, koska bioöljysäiliöt ovat tiiviitä ja
alipaineisia.

6.2.4. Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Hiilen ja sivutuotekaasun polton savukaasut ovat hyvin hallinnassa savukaasupesurin ja oikein
mitoitetun piipun avulla. Savukaasupesurin säännöllinen huolto ja ilmapäästöjen tarkkailu
ovat tärkeitä ilmapäästöjen hallinnassa.
Häiriö- ja poikkeustilanteessa voi syntyä tilanteita joissa sivutuotekaasua purkautuu
varoventtiilien kautta ulkoilmaan. Laitoksen ylös- ja alasajoissa kaikkea sivutuotekaasua ei
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välttämättä voida käyttää prosessissa. Laitoksen yksityiskohtaisessa suunnittelussa
sivutuotekaasujen keräily, käsittely ja hyödyntäminen suunnitellaan sellaiseksi, ettei
kaasupäästöistä aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa ympäristöön tai esimerkiksi räjähdysvaaraa.
Teknisenä ratkaisuna voi tulla kyseeseen esimerkiksi ylijäämäkaasun polttaminen soihdussa.
Raaka-aineen käsittelyn aiheuttamia hiukkaspäästöjä voidaan vähentää tuotannossa esim.
kattamalla vastaanottoalueet, kuljettimet ja varastot sekä minimoimalla kiinteän tavaran
pudotusetäisyydet.

6.3.

Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
Hankealueesta on tehty maaperätutkimus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toteuttamana
21.11.2013 (FCG, 2013). Kevätniemen hankealue on pääasiassa moreenimaata ja soveltuu
hyvin hankkeen käyttöön.
Hankkeella ei ole maa- ja kallioperän tai pohjavesien kautta laitosalueiden ulkopuolelle
johtuvia vaikutuksia, lukuun ottamatta perustamisen aikana louhinnasta ja kaivusta syntyvää
tärinää.
Onnettomuustilanteessa päästö maaperään on mahdollinen. Esimerkiksi öljyvuodon sattuessa
päästöt maaperään minimoidaan hyvällä varautumisella ja laitoksen käytöllä, esimerkiksi
mitoittamalla öljyvarastojen varoallasrakenteet riittäviksi ja pitämällä ne toimintakunnossa.
Onnettomuustilanteiden varalle on luotava valmius myös vuodon laajuuden rajoittamiseen ja
maaperän kunnostamiseen tarvittaessa jälkikäteen.
Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta, eikä riskiä pohjavesien määrän, laadun tai
käyttökelpoisuuden heikentymiselle hankkeen vuoksi ole. Lähimmät pohjavesialueet
sijaitsevat Kylänlahden Honkalanpäässä, Pankajärven Toivaanjärvellä ja Pankakosken
Ulkkajoella sekä Pielisen toisella puolella Kolin Niinilahdessa. Näihin kaikkiin paikkoihin
syntyy etäisyyttä Kevätniemestä 13–16 km. Tiedot käyvät ilmi Ympäristöhallinnon Herttatietojärjestelmästä.

6.4.

Vesistöön

6.4.1. Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Kevätniemen teollisuusalue sijoittuu Pielisen rantaan, noin 2 km päähän Lieksan keskustasta
ja Lieksajoen suusta (kuva 6.11). Lieksanjoen valuma-alue on 829 km2. Joki laskee Lieksan
kaupungin läpi Mönninselälle.
Lähtötietoina tässä selvityksessä on käytetty Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laatimaa
yhteistarkkailun vuosiraporttia vuodelta 2013 (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus, 2014).
Raportti sisältää vedenlaadun yhteenvedon vuosilta 2000–2013. Lisäksi on käytetty SavoKarjalan Ympäristötutkimus Oy:n lausuntoa vesistötarkkailun tuloksista 21.3.2014. Osan
nykytilan kuvauksesta on ympäristöhallinnon tietojärjestelmän tietojen pohjalta laatinut
asiantuntijatyönä limnologi Paula Mononen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.
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Pielisen kalaston osalta lähtötietona on käytetty Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n
tekemiä Lieksanjoen-Mönninselän kalataloudellisen yhteistarkkailun tuloksia vuosilta 2010 ja
2013 (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus, 2010, 2013).
Lieksassa on vedenhankinnan kannalta tärkeiksi luokiteltuja pohjavesialueita 11 kpl. Lieksan
kaupunki on teettänyt Lieksan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman, jossa kuudelle
pohjavesialueelle laadittiin suojelusuunnitelma ja viidelle pohjavesialueelle riskikartoitus.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen
säilyminen
käyttökelpoisina
rajoittamatta
kuitenkaan
tarpeettomasti
muita
maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja
ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä
lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa-, maaaines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella. Kevätniemen biojalostamo- ja
bioterminaalihanke ei sijoitu pohjavesialueelle eikä täten vaikuta kyseisen
suojelusuunnitelman tavoitteisiin. (Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry, 2011)
Vesistövaikutuksien arvioinnissa nykytilaa on tarkasteltu laajemminkin Pielisen järven
alueella. Biojalostamo- ja bioterminaali hankkeen vesistövaikutuksien tarkastelu painottuu
laitosalueen lähivesiin ja purkupaikan ympäristöön, eli Pielisen Mönninselälle.

6.4.2. Nykytilanne Kevätniemessä
Pielinen on tyypiltään suuri humusjärvi (Sh). Pielisen ekologinen tila on kokonaisuutena
arvioiden hyvä. Luokittelu perustuu laajaan vuosien 2006–2012 biologiseen aineistoon.
Luokittelun tukena on käytetty veden fysikaalis-kemiallisen laadun tuloksia. Pankajärvestä
alkunsa saava Lieksanjoen alaosa on vesienhoidon ekologisen luokittelun mukaan hyvässä
kunnossa. Hydrologis-morfologisen luokittelun mukaan joki on voimakkaasti muutettu.
Pielinen on suppean ekologisen luokittelun mukaan hyvässä kunnossa ja hydrologismorfologisen luokittelun mukaan erinomaisessa kunnossa. Hydrogis-morfologinen
muuttuneisuus on Pielisessä vähäistä.
Kasvukausien 2006–2012 päällysveden ravinnetulosten (N=89, havaintopaikat Pielinen 131,
4, 62, 7, 10, 15 ja 21) keskiarvot edustavat erinomaista luokkaa. Järven pohjoisosassa paikoilla
Pielinen 4 ja Pielinen 15 fosfori- ja typpiarvot ovat muiden tarkasteltujen paikkojen arvoja
jonkin verran suurempia, hyvää luokkaa sielläkin, lähellä erinomaisen ja hyvän luokan rajaarvoja. Keskiosan syvänteen Pielinen 7 Kalkkusaari ao. ravinnetuloksia (N=35) on painotettu,
edustavat erinomaista luokkaa. Jonkin verran alhaisia happipitoisuuksia pohjanläheisessä
vesikerroksessa tai alusvedessä on havaittu kuormitetuilla alueilla Nurmeksen ja Lieksan
edustoilla (Pielinen 4 sekä Pielinen 131 ja 62) ja Aronsalmen edustalla (Pielinen 15). Muutoin
vedenlaatutulokset tarkastelluilla paikoilla edustavat erinomaista luokkaa. Kokonaisarvio
tarkastellun laajan vedenlaatutulosaineiston perusteella on erinomainen luokka.
(Vesimuodostumat VeMu -tietojärjestelmä, huhtikuu 2014)
Pielisestä on käytettävissä biologisia aineistoja monipuolisesti. Kasviplanktonin perusteella
tila on hyvä ja päällyslevästön perusteella tyydyttävä. Luokittelussa käytetty päällyslevästön
luokitusmenetelmä ei tosin ole vielä luotettava Sh-tyypin järvillä. Rantavyöhykkeen ja
syvänteiden pohjaeläimistö sekä kalasto ilmentävät erinomaista ekologista tilaa. Pielinen on
luokiteltu kokonaisuutena hyvään ekologiseen tilaan. Luokka voisi olla arvioinnin perusteella
myös erinomainen. Ekologisen tilan arviointi perustuu Pielisen keskiosien aineistoihin,

Copyright © Green Fuel Nordic Oy

Kevätniemen biojalostamoja bioterminaalihanke

YVA-selostus
24.9.2014

65

matalammilla lahtialueilla, kuten Lieksan edustalla tila on heikompi. (Vesimuodostumat
VeMu -tietojärjestelmä, huhtikuu 2014)
Kuvissa 6.10. ja 6.11. on esitetty Pielisen ja Lieksanjoen vesistötarkkailun havaintoasemat.
Tässä selostuksessa käytetään havaintoasemien 398, 196, 84 ja 62 tietoja.
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n mittaustulosten perusteella Kevätniemen
teollisuusalueen edustalla havaintoasemalla (Pielinen 398 Kevätniemi) vesipatsas oli
lämpökerrostumaton ja vesi oli hyvin happipitoista pohjaan asti. Veden pH-arvo oli lievästi
hapan ja sähkönjohtokyky hyvin pieni. Kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet olivat pieniä
ja veden rehevyystaso määrittyi niukkaravinteiseksi. Alusveden typpipitoisuus oli
päällysveden tasoinen. Veden kemiallinen hapenkulutus oli edellisvuosia korkeampi.
Fenolipitoisuudet olivat alle määritysrajan.
Edelleen teollisuusalueen edustan toisella havaintoasemalla (Pielinen 196 Kevätniemi)
vesipatsas oli heikosti lämpökerrostunut. Happea riitti hyvin pohjanläheisessä vedessä.
Ravinnepitoisuudet olivat alusvedessä hieman koholla. Normaalista poikkeavia eroja päällysja alusveden välillä ei muutoin havaittu. Veden laatu oli aseman 398 kaltaista.
Fenolipitoisuudet olivat alle määritysrajan. Nämä tiedot on mitattu maaliskuussa 2014.
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Kuva 6.10. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n havaintoasemat Kevätniemen sahan
tukkienkäsittelykentän vesistövaikutusten tutkimuksesta Pielisellä. Hankealueen sijainti on
merkitty karttaan sinisellä nuolella.
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy lausuu Pielisen ja Lieksanjoen vesien tilasta seuraavaa:
”Vuoden 2013 tulosten mukaan vedenlaatu oli Lieksanjoen asemilla ja Pielisellä
samankaltaista kuin aiempinakin vuosina, hyvähappista, lievästi humuspitoista ja hapanta sekä
sähkönjohtavuudeltaan alhaista. Lieksanjoen alapuolisen Pielisen järvihavaintoasemien veden
laatu oli tarkkailuvuonna hyvälaatuista ja pääsääntöisesti niukkaravinteista. Heikentynyt
happitilanne Ikolanniemen (havaintoasemaa 3) ja Pielinen 131 havaintoasemilla aiheutti
maaliskuussa lievää sisäistä kuormitusta, mikä kasvatti syvänteissä pohjanläheisen
vesikerroksen ravinnepitoisuuksia. Mönninselän ja Pielisen päällysvesi oli hyvälaatuista eikä
sähkönjohtavuuden, sameuden tai humuspitoisuuden kasvua havaittu. Lieksanjoesta tulevan
kuormituksen vaikutusta syvänneasemien vedenlaatuun ei ollut selkeästi eroteltavissa.
Ravinnepitoisuudet olivat Lieksanjoen suualueella samaa tasoa Pielisen kanssa. Levätuotanto oli edellisvuosia runsaampaa vuoden 2012 sateiden tuomien ravinteiden ja kesän
2013 lämpimien olosuhteiden takia. Pielisen näytteissä esiintyi joitakin fekaalisia koleja,
mutta veden laatu säilyi uimavesiluokituksen mukaan hyvänä.
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Kasviplanktontutkimuksen perusteella Lieksanjoen ja Pielisen havaintopaikkojen ekologinen
tila oli lähinnä erinomainen, mutta lievästi rehevä, Lieksanjoen ollessa rehevin. Sinilevien
osuudet olivat alhaisia. Kasviplanktontuloksissa ei ole havaittavissa merkkejä yksittäisten
kuormittajien päästöistä.
Pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa Lieksanjoen ja Pielisen Mönninselän veden laadussa ei
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, vaan vaihtelu selittyy lähinnä hydrologisilla
muutoksilla.
Pielisen syvännehavaintoasemien syvyydet vaihtelevat 15–19 metriin. Vesipatsaat kerrostuvat
lämpötilan mukaan talvisin ja kesäisin. Talvinen kerrostuneisuus on kesää vahvempi.
Alusveden happitilanne on heikentynyt kaikilla asemilla kerrostuneisuuden aikana ja ilmenee
selvimmin talvella. Happea on kuitenkin riittänyt alusvedessä eikä huomattavaa sisäistä
kuormitusta ole ollut. Eniten vaihtelua happipitoisuudessa on ollut Törökarin asemalla.
Ikolanniemen asemalla talvinen happitilanne on viime vuosina lievästi heikentynyt.
Kesäisessä happitilanteessa ei ole selviä merkkejä muutoksista.
Pielisen päällysveden sähkönjohtavuus on pysynyt matalana ja humusta ilmentävä
kemiallinen hapenkulutus tasaisena. Pielisen ravinnepitoisuudet ilmentävät lähinnä karuja –
lievästi reheviä oloja ja kesäiset arvot erinomaista luokkaa. Kokonaistyppipitoisuudessa ei
tarkkailujaksolla
2000–2013
ole
havaittavissa
muutoksia.
Talvisissa
kokonaisfosforipitoisuuksissa on hienoista pitoisuustason kohoamista. Kesäiset arvot ovat
vaihdelleet. Viimevuosien arvot olivat koholla runsaiden sateiden johdosta. Jätevesivaikutuksia ei Pielisen tuloksissa ole havaittavissa.
Biologisten muuttujien, kasviplankton ja a-klorofylli, perusteella voidaan todeta Pielisen
havaintopaikkojen biomassa-arvojen, sinileväprosenttien ja TPI-indeksin ilmaisseen
ekologisen luokittelun raja-arvojen mukaan lähinnä erinomaista - hyvää tilaa ja
rehevyydeltään lievästi reheviä olosuhteita. Muutokset eri vuosien ja alueiden välillä ovat
olleet vähäisiä eikä selviä muutossuuntia ole havaittavissa. Kalalaitoksen alapuolisen aseman
Lieksanjoki 29 a-klorofyllitaso on hieman laskenut. Jätevesivaikutuksia ei tuloksissa ole
havaittavissa.”
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Kuva 6.11. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n havaintoasemat Lieksajoella ja sen
laskualueella Pielisellä Lieksanjoen ja Pielisen yhteistarkkailun tutkimuksesta. Hankealueen
sijainti on merkitty karttaan sinisellä nuolella
Oheiseen taulukkoon (taulukko 6.6) on koottu keskeisten vedenlaatumuuttujien arvoja
Lieksanjoen suulla ja Pielisellä vuosilta 2013–14.
Taulukko 6.6. Keskeisten vedenlaatumuuttujien arvoja Lieksanjoen suulla ja Pielisellä vuosina
2013–2014.
Törökari 62
Lieksanjoki
Kevätniemi
Kevätniemi
84
196
398
18
8,9–10
11,5
8,5
Havaintopaikan
syvyys (m)
11–24
9-15
9-13
9-10
Kokonaisfosfori
µg/l
330–500
280–360
290–300
Kokonaistyppi µg/l 290–350
11
Klorofylli-a µg/l
1,7–2,1
1,55–1,9
1,7
1,7
Näkösyvyys, m
77–130
89–100
Väriluku mg/l Pt

Copyright © Green Fuel Nordic Oy

Kevätniemen biojalostamoja bioterminaalihanke

YVA-selostus
24.9.2014

69

Kalaston osalta koealueita on tarkkailututkimuksissa ollut viisi: Jamalinlahti, Lieksanjoen
suualue, Märäjälahti, Mönninsaari ja Kokkosaari. Koealueet on esitetty kartalla kuvassa 7.12.
Koekalastuksen lisäksi alueella on tehty kalastustiedusteluja, joilla on selvitetty kalansaalista
lajeittain, kalastajien käyttämiä pyydyksiä, pyyntiponnistuksia sekä mahdollisia kalastusta
haittaavia tekijöitä.
Pielisellä toimii ammattikalastajia 3-5 kpl Pielisen Karjalan Kehittämiskeskuksen
yrityspalveluiden arvion mukaan. Harrastuskalastajien määrä Mönninselän alueella on
Lieksan kalastuskunnan lupamyynnin perusteella noin 700. Koko Lieksan kalastuskunnan
alueella lupia myydään lähes 3 000 vuosittain. Tämän lisäksi jonkin verran kalastajia tulee
myös muiden osakaskuntien alueilta. Harrastuskalastajien kalastus keskittyy voimakkaasti
kesäkuukausiin. Mönninselällä kalastetaan jonkin verran myös talvisin.

Kuva 6.12. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n koekalastus- ja havaskoealueiden sijainti
Pielisellä vuosina 2010 ja 2013, mittakaava 1: 60 000, kartta © maanmittauslaitos, lupa nro
935/MML/08
Kalalajeista on kalastustiedusteluissa raportoitu ahven, hauki, kuha, särki, lahna, säyne, made
ja siika sekä Mönninselällä muikku ja Lieksanjoen suulla järvitaimen. Vuoden 2009 kyselyssä
kokonaissaalis vaihteli lajeittain 3 kg:sta 930 kg:aan Lieksanjoen suulla ja 34 kg:sta 6889
kg:aan Mönninselällä. Tarkemmat kalastustiedustelun tulokset käyvät ilmi taulukosta 6.7.
Vastaajien näkemys on ollut vuonna 2009, että kuha on jossakin määrin yleistynyt sekä
Mönninselällä että Lieksanjoen suulla. Lieksanjoella osa vastaajista katsoi myös lahnan ja
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hauen yleistyneen. Vähentyneinä lajeina Lieksanjoen osalta mainittiin järvilohi, siika ja rapu
sekä Mönninselällä järvitaimen ja – lohi.
Taulukko 6.7. Kalastustiedustelun tulokset Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n
kalastustiedustelusta vuodelta 2009. Taulukosta käyvät ilmi ruokakuntakohtainen saalis ja
kokonaissaalis sekä Mönninselän osalta hehtaarisaalis.
LI EKSANJOKI
kg/rk
kok saalis kg
ahven
9,19
614
hauki
13,90
930
kuha
1,14
76
särki
2,62
175
lahna
1,00
67
säyne
0,05
3
made
0,19
13
muikku
siika
0,05
3
järvilohi
järvitaimen 3,29
220
rapu kpl
muut
2,62
175
Yht.
34,0
2276 kg

M ÖNNI NSELKÄ
kg/rk
kg/ha
kok saalis kg
12,86
0,93
3634
14,02
1,02
3961
24,38
1,77
6889
1,48
0,11
418
5,56
0,40
1571
0,12
0,01
34
7,22
0,52
2040
3,64
0,26
1029
0,84
0,06
237
0,02
0,00
6
70,1
,5,08
19819 kg

Kokonaissaalis on laskenut hiukan edellisen tiedustelun tilanteesta vuodelta 2006, mutta
muutokset ovat olleet vähäisiä. Pyydyksinä on käytetty verkkoja, katiskoita, syöttikoukkuja,
mato-onkea, pilkkivapaa sekä heitto- ja vetouistinta. Kalastustiedustelu uusitaan seuraavan
kerran vuonna 2014.
Suurimmiksi kalastushaitoiksi kalastajat kokivat vuonna 2009 pyydysten likaantumisen ja
säännöstelyn. Lieksanjoella myös veden laatu koettiin jossakin määrin kalastusta haittaavaksi.
Koekalastuksessa vuonna 2010 saaliit olivat alhaisia kaikilla koekalastusalueilla.
Lajistojakauma eri alueiden välillä poikkesi jonkin verran toisistaan. Mönninsaaren alueella
saaliiksi tuli eniten ahventa. Ahven esiintyi Mönninsaaren alueella lähes 80 %:ssa
kappalemääräisestä saaliista, kun vastaavasti Kokkosaaren alueella ahvenen osuus oli noin
puolet ja Lieksanjoen suualueella noin 40 % kappalemääräisestä saaliista. Särkikaloja esiintyi
kaikilla alueilla hyvin pieniä määriä. Muikkua ja kuhaa saatiin kaikilta alueilta, mutta saaliit
olivat hyvin alhaisia.
Vuonna 2013 lajistojakauma eri alueiden välillä poikkesi jonkin verran toisistaan. Runsain
lajisto eli 9 lajia tavattiin Kokkosaaren alueella. Lieksanjoen ja Mönninsaaren alueilta tavattiin
molemmilta seitsemän eri lajia. Näillä alueilla ahven ja särki muodostivat yli 80 %
kappalemääräisestä saaliista, kun Kokkosaaren alueella oli kappalemääräisesti eniten
muikkua. Rehevöitymistä ilmentäviä särkikaloja oli eniten Mönninsaaren alueella sekä
Lieksanjoen suualueella, mutta näilläkin alueilla rehevöitymistä ilmentävien särkikalojen
biomassaosuus oli alhainen. Kokkosaaren alueella särkikaloja tavattiin vain vähäisiä määriä.
Havaskokeissa tarkkailuvuonna 2013 on huomattu likaantumisen vähenneen vuoteen 2010
verrattuna. Vuonna 2010 kiintoaineen määrä havaksissa vaihteli 6,4–57,0 mg/havas g välillä
ja vuonna 2013 vastaava vaihtelu oli 7,4–50 mg/havas g. Vastaavasti klorofylli-a-pitoisuudet
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vaihtelivat vuonna 2010 välillä 48–370 µg/havas g ja vuonna 2013 välillä 12–33 µg/havas g.
Vuonna 2010 voimakkaimmaksi likaajaksi todettiin mikroskooppitarkastelun perusteella
Hyalotheca dissilens-koristelevä. Vuonna 2013 vastaavasti Mönninsaaren edustalla
eläinplanktonin (hankajalkaisten ja vesikirppujen) jäänteet tukkivat havaksia eniten, humusaines
seuraavana. Levien osuus melko vähäistä.

6.4.3. Hankkeen vaikutukset vesistöön
Biojalostamoiden toimintaperiaatteesta johtuen syntyvien jätevesien määrä on melko vähäinen
ja suunnitelmien mukaan jätevedet johdetaan kunnallisille jätevedenpuhdistamoille.
Jalostamolta ei lasketa suoraan vesistöön minkäänlaisia vesiä. Mahdolliset savukaasupesurin
vedet suodatetaan ennen vesistöön laskemista ja niiden laatua tarkkaillaan. Ainepitoisuuksia
luonnonvesissä lisäävää kuormitusta tulee mahdollisesti puun varastointikentiltä hulevesien
muodossa. Yhden tuotantoyksikön noin neljän hehtaarin alueelta tulee hulevesiä yhteensä
10 000–20 000 m3 vuodessa. Tästä noin neljäsosa on puun varastointi- ja käsittelyalueilta
tulevaa vettä, mitkä ovat lievästi/ kohtalaisesti happamia sekä sisältävät melko runsaasti
orgaanista ainesta. Hulevedet johdetaan vesistöön saostusaltaiden kautta.
Mikäli laitos ottaa savukaasupesurin sijasta käyttöön sähkösuodattimen, mitään vettä ei
lasketa vesistöön, koska laitos ei tuolloin käytä edes pesurivettä.
Hulevesien kuormituksen suuruusluokkaa arvioitaessa voidaan käyttää lähtökohtana
vesimääränä 5 000 m3 ja pitoisuuksina taulukossa 2.4 esitettyjä keskipitoisuuksia erään
keskisuuren
suomalaisen
sahalaitoksen
puunvarastoalueelta.
Eri
aineiden
vuosikuormitukseksi muodostuu tällöin:
- BOD7: noin 450 kg/a
- COD: noin 1300 kg/a
- Kokonaistyppi: noin 6,5 kg/a
- Kokonaisfosfori: 3,5 kg/a
Laskelma osoittaa varastokenttien hulevesien mukana vesistöön kulkeutuvien ravinnemäärien
olevan vähäisiä, koska vedet kulkevat saostusaltaan kautta. Hankkeessa hulevedet kootaan
koko hankealueelta ja ne johdetaan saostusaltaaseen, mikä käytännössä tarkoittaa parannusta
laskuvesistön nykyiseen tilaan sillä nykyisin runsasravinteisen ja kosteikkoisen maaston
hulevedet laskevat suoraan laskuojia myöten Pieliseen. Tätä hanketta vastaavalla tarkkuudella
tehtyä vesien käsittelyä ei tällä hetkellä alueella ole. Hankkeella ei ole vaikutusta Pielisen
yleistilaan. Kevätniemen kohdalta vesistön tila voi jopa hiukan kohentua nykyistä tarkemman
vesien käsittelyn johdosta.
Hulevesikuormituksessa merkittävin tekijä on kiintoaineen aiheuttama samentumisen
lisääntyminen ja mahdollinen purkualueen liettyminen. Merkittävä osa kiintoaineesta voidaan
ottaa talteen ennen vesistöön joutumista hulevesien käsittelyjärjestelmien avulla (viivästys- l.
saostusallas).

6.4.4. Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Biojalostamon suunnitteluvaiheessa on arvioitu, ettei laitoksesta koidu suoraa
jätevesikuormitusta alapuolisiin vesistöihin. Merkittävin potentiaalinen kuormitustekijä on
varastoalueiden hulevedet. Hulevesien mukana tuleva kuormitus on melko vähäistä
ravinteiden osalta, mutta suurempaa varastokentiltä tulevan happea kuluttavan orgaanisen
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aineksen osalta puunjalostuslaitoksille tyypilliseen tapaan. Tämä on otettava huomioon
toimintojen järjestämisessä ja hulevesien keräämisen ja käsittelyn suunnittelussa.
Hulevesien aiheuttamaa kuormitusta voidaan torjua mm:
- Estämällä ns. puhtaiden vesien pääsy ympäröiviltä alueilta teollisuusalueelle
- Erottamalla eri toiminnot omiksi kokonaisuuksikseen mm. korkeuseroja
hyödyntämällä
- Puhdistamalla piha-alueita ylimääräisestä/ kulkeutuneesta puuaineksesta
- Järjestämällä varastoalueiden vesille erillinen keräily ja tarvittaessa käsittely ennen
vesistöön johtamista
- Yleiset hulevesien käsittelyjärjestelmät: laskeutusaltaat ja suotautumisrakenteet
Kokonaisuuden kannalta lisäkuorma jää kaikilta osin vähäiseksi eikä tule vaikuttamaan
Pielisen tilaan.

6.5.

Luontovaikutukset
Hankealueen läheisyydessä on tehty ja tehdään seuraavat luontoarvojen selvitykset:
- Kevätniemen luontoselvitys, Ekopolku Ky. 2013.
- Täydennys Kevätniemen luontoselvitykseen 6.4.2014, Ekopolku Ky.
- Raportti liito-oravahavainnoista 13.1.2006
- Lajiselvitys valmistuu kesäkuussa 2014
Kevätniemessä kartoitetulla alueella ei ole todettu arvokkaita luontokohteita. Alueella ei ole
luonnonsuojelulain 29 §:ssä tarkoitettuja luontotyyppejä eikä vesilain nojalla suojeltuja
pienvesiä. Hankealueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita.
Alueelle on luonteenomaista, että se on ollut pitkään voimakkaan ihmisvaikutuksen piirissä.
Pelkästään metsätalouskäytössä olleita alueita alueella on melko vähän. Metsien ikärakenne
vaihtelee alle 10-vuotiaista taimikoista iäkkäisiin yksittäisiin puihin. Valtaosa alueesta on
nuoria, alle 40-vuotiaita sekametsiä. Metsässä on tehty hoitotöitä pienialaisesti ja eri aikoina
erilaisin tavoittein (asuinalue, maa-ainesten ottoalue, virkistyskäyttö, metsittäminen jne.).
Selvitys toteaa, että alueella ei ole sellaisia kasvillisuuden muodostamia uhanalaisia
luontotyyppejä, jotka estäisivät alueelle suunnitellun kaavoituksen tai jotka pitäisi erityisesti
ottaa kaavoituksessa huomioon. Selvitys suosittaa, että alueella säästetään yksittäisiä
kookkaita puuyksilöitä maisemallisista syistä, ellei se sanottavasti vaikeuta kaavoitusta.
Lisäksi selvitys suosittaa, että kaavoituksessa huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan alueen
ominaispiirteet luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta.
Liito-oravan esiintymistutkimuksen mukaan alueella ei ole liito-oravan lisääntymis- tai
levähdyspaikkaa, mutta laji käyttää aluetta läpikulkuun. Tästä syystä raportti suosittaa alueella
säästettäväksi mahdollisuuksien mukaan vanhoja puita ja turvataan yhtenäisellä
puustokaistaleella liito-oravan kulkuyhteydet alueen halki.
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Sosiaaliset vaikutukset

6.6.1. Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla pyritään kuvaamaan hankkeen vaikutuksia ihmisen
elinoloihin ja viihtyvyyteen. Sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi on mahdollista käyttää
eritasoisia menetelmiä jotka perustuvat asiantuntijoilta ja alueen asukkailta kerättävään tietoon
ja niiden analysointiin. Aineistoa voidaan hankkia esimerkiksi massakyselyillä,
kohdennetuilla haastatteluilla ja paneelikeskusteluilla.
Ympäristön talouksiin (noin 300 kpl) jaettiin kirjallinen kutsu sosiaalisten vaikutusten
arviointi- ja keskustelutilaisuuteen alueelle tulevasta hankkeesta. Tilaisuudesta oli myös
lehtitiedote Lieksan Lehdessä 8.4.2014. Tilaisuus pidettiin 10.4.2014.
Samoin järjestettiin laaja yleisötilaisuus Lieksassa Kulttuurikeskuksella 5.11.2013.
Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen etenemissuunnitelma, YVA-prosessi ja mahdollisuudet
vaikuttaa alueen käytön suunnitteluun.
Lisäksi yhteyttä pidettiin Surpeenvaaran seudun kyläyhdistys ry:n kautta.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tavoitteena on niiden objektiivinen kuvaaminen.
Biojalostamohankkeen sosiaalisia vaikutuksia päädyttiin arvioimaan perustuen muihin
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtyihin selvityksiin aiheutuvista vaikutuksista.
Erityinen huomio tässä on yleisötilaisuuksissa esitetyissä huomioissa ja huolen aiheissa.
Lisäksi YVA-menettelyn seurantaryhmän asiantuntijakokoonpanossa on arvioitu hankkeen
sosiaalisia vaikutuksia SWOT-analyysin avulla.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on huomioitu Sosiaali- ja terveysministeriön opas
Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä Terveyden ja
hyvinvoinninlaitoksen ohjeet Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin. (Sosiaali- ja
terveysministeriö, 1999, THL, 2014)

6.6.2. Hankkeen sosiaaliset vaikutukset
Hankealue on ollut jo pitkään laajamittaisessa teollisessa käytössä, mihin käsillä oleva hanke
ei tuo suoranaista muutosta. Sijoituspaikan läheisyydessä olevat herkät kohteet on tunnistettu
kuvissa 6.13. ja 6.14. Sosiaalisia vaikutuksia on tarkasteltu kiinnittäen erityistä huomioita
alueiden herkkiin kohteisiin.
Kevätniemen alue on laajasti teollisuudenkäytössä ja hankealueen läheisyydessä sijaitsee
useita yrityksiä. Taulukkoon 6.8. on koottu tietoja alueella toimivista yrityksistä ja ne on
sijoitettu kartalle kuvaan 6.13.
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Taulukko 6.8. Kevätniemen alueen yritykset. Aineiston kokoaja Lieksan Teollisuuskylä Oy.
tilanne
31.12.2013

KEVÄTNIEMI
YRITYS

TOIMIALA

Höyläämö Suomipuu
Oy

Puun sahaus,
höyläys ja kyllästys
(16100)

Vapo Oy, Lieksan
voimalaitos
Vapo Timber Oy,
Kevätniemen Saha
Anaika Wood Oy
Harvestia Oy
Wihuri Oy Aarnio
METRO Pikatukku

Porokylän Leipomo
Oy
PR-Aitta Oy

Mottimaja Ky
Pirteä Päivikki
(yksityinen
elinkeinonharjoittaja)

Energian tuotanto
Puun sahaus,
höyläys ja kyllästys
(16100)
Puun sahaus,
höyläys ja kyllästys
(16100)
Raakapuutukkukauppa (46731)
Tukkukauppa
Leivän valmistus;
tuoreiden
leivonnaisten ja
kakkujen valmistus
(10710)
Rakennustarvikkeiden
vähittäiskauppa
Maa- ja
metsätalouskoneiden ja
-tarvikkeiden
tukkukauppa ml.
traktorit (46610)
Muualla
luokittelemattomat
henkilökohtaiset
palvelut (96090)

Liikevaihto
2011
2012

TYÖNTEKIJÄT
4

Lieksa

271000

229000

8

konserni

327517600

298798000

36

konserni

121335000

110621000

55

konserni

3

konserni

214054200

186504000

20

Lieksa &
Nurmes

8857000

9600700

8

Lieksa

2315000

2414000

69836500

4

5

ei tietoja

ei tietoja

1

ei tietoja

ei tietoja

YVA-ohjelman yleisötilaisuuksien avulla kyettiin muodostamaan käsitys alueiden
lähiasutuksen huolenaiheista laitoksen toiminnan aiheuttamien vaikutusten suhteen.
Yleisötilaisuuksissa esille nousivat mm. ympäristövaikutukset kuten melu, haju, pöly,
maiseman muuttuminen ja liikenteen lisääntyminen sekä niiden hallinta sekä vaikutus
lähialueen asutukseen. Suoranaisia haittoja korostavia kannanottoja ei ole esitetty YVAvalmistelun kuluessa. Positiivisena vaikutuksena on nähty laitoksen työllistävä vaikutus, ja
positiivisen ilmapiirin nostaminen alueella sekä uusiutuvan energian tuotanto ja alueen
runsaiden metsävarojen hyödyntäminen ja kestävä käyttö.
Hankealueella vastaanotto on ollut pääasiassa positiivista johtuen hankkeen tuomista uusista
työpaikoista sekä vihreästä imagosta.
Taulukkoihin 6.9. ja 6.10. on koottu tietoa Lieksan väestön määrästä ja ikäjakaumasta.
Suunnitellun hankealueen läheisyyteen sijoittuu sekä Surpeenvaaran että Kotolan asuinalueet.
Lähimmillään asutus tulee sijoittuman noin 200 metrin etäisyydelle suunnitelluista
biojalostamo- ja bioterminaalitoiminnoista.
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Taulukko 6.9. Lieksan väestön määrä vuosille 1985 – 2011. (Lieksan kaupunki, 2013)
Vuosi
Väestö
1985
18 588
1990
17 527
1995
16 752
2000
15 208
2010
12 788
2011
12 687
Taulukko 6.10. Lieksan väestön ikärakenne vuosilta 1980–2010. (Lieksan kaupunki, 2013)
Ikä
1980
%
2000
%
2010
%
0–14 v.
3 585
18,7
2 344
15,4
1 371
10,8
15–64 v. 13 173
68,8
9 721
63,9
7 911
62,4
65 v. –
2 399
12,5
3 143
20,7
3 405
26,8
Yhteensä 19 157
100,0
15 208
100,0
12 68
100,0
Lieksan kaupungin elinkeinorakenne on esitetty taulukossa 7.11. ja Lieksan suurimmat
työnantajat on listattu taulukkoon 7.12. Lieksan työttömyysaste 2011 oli keskimäärin 16,1 %.
Taulukko 6.11 Lieksan elinkeinorakenne 31.12.2012 (Lieksan kaupunki, 2013)
Elinkeino
Määrä
Maa- ja metsätalous
386
Rakennustoiminta
209
Teollisuus
821
Palvelut
2635
Työllinen työvoima
4051
Työttömät
1057
ATV
5108
Taulukko 6.12. Lieksan suurimmat työnantajat (Lieksan kaupunki, 2013)
Työnantaja
Työntekijämäärä
Lieksan kaupunki
752 + 47 osa-aik.
Pankaboard Oy
160
Maintpartner Oy
34
Anaika Wood Ltd Oy
54
Anaika Lieksa Oy
13
Lieksa Timber Ltd
10
P-K:n Koulutuskuntayhtymä: Lieksa
48
Amcor Flexibles Finland Oy
76
Joptek Oy Composites
85
KELA
95
Reino & Aino Kotikenkä Oy
50
Lieksan Rajavartioasema
40
Vapo Timber Oy Kevätniemi
42 + 15 urakoitsijaa
Pielisen Osuuspankki ja Pielisen OP73
Kiinteistökeskus Oy
Metsähallitus
51
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P-K:n Osuuskauppa
Rajavartiosto, Lieksa
K-Citymarket, Lieksa
Itella Oyj
Lieksan Kristillinen opisto
Pielisen Betoni Oy
LST-Säiliöt Oy

45
53
50
48
37
30
25

Syrjälä
14
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Kuva 6.13. Kevätniemen teollisuusalueen lähiympäristön herkät kohteet. Hankealue on
merkitty karttaan punaisella nelikulmiolla. Pohjakartta Lieksan kaupunki.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse kouluja, päiväkoteja tai
vanhainkoteja. Lähin koulu sijaitsee Lieksan keskustassa noin 2 km etäisyydellä
hankealueesta, lähimmät vanhainkodit tai muut vanhusten palvelukeskukset sijaitsevat
keskustan ja Merilän alueilla noin 2,5 km etäisyydellä. Etäisyydet on mitattu
karttaetäisyyksinä linnuntietä. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse virallisia
uimarantoja. Honkalahdessa ja Kevätniemessä on ei-viralliset uimapaikat. Hankealueella ei
ole tiedossa olevia talousvesikaivoja. Hankkeen lähialueilla niitä voi olla, mutta lähialue (1
km säde) on yksittäisiä kotitalouksia lukuun ottamatta kunnallisen vesihuollon piirissä.
Lähiseudun asukkaiden kulku Pieliselle tapahtuu hankealueen läpi tai sen sivuitse. Alueella
on tiheähkö polkuverkosto ja talvisin alueella kulkee hiihtolatu. Käyttäjämäärät ovat luokkaa
24 hlö/vrk. Kevätniemen rannassa on myös harrastuskalastajien ja vesistön virkistyskäyttäjien
venepaikkoja.
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Kuva 6.14 Surpeenvaaran alueen suunnistuskartta. Kartta on merkinnöiltään vanhentunut
siltä osin, että Surpeenvaaran koulu lakkautettiin vuonna 2013. Hankealue jää osittain karttaalueen ulkopuolelle. Tehdaslaitoksen suunniteltu sijainti on esitetty kartalla suuntaa antavasti
mustalla nuolella.
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Sosiaalisten vaikutusten asiantuntija-arviointi
Osana hankkeen YVA:n seurantaryhmän työtä on tehty ns. SWOT -analyysi, jonka tulokset
on kuvattu taulukossa 6.13. SWOT -analyysin avulla tarkasteltiin ympäröivän yhteiskunnan
sosiaalisia vahvuuksia sekä heikkouksia hankepaikkakunnalla biojalostamon sijoittumisen
näkökulmasta sekä biojalostamon tuomia sosiaalisia mahdollisuuksia sekä uhkia laitosta
ympäröivälle yhteiskunnalle.
Taulukko 6.13. SWOT analyysi biojalostamon sosiaalisista vaikutuksista.
Ympäröivän yhteiskunnan sosiaaliset
vahvuudet (hankepaikkakunnalla)

Ympäröivän yhteiskunnan sosiaaliset
heikkoudet (hankepaikkakunnalla)

– Alueen yhdyskunta on aktiivinen ja kehittyvä.
– Raaka-ainetta on hyvin saatavissa ja
saatavuutta parantaa Metsähallituksen suuri
maanomistus alueella.
– Työvoimaa on hyvin saatavissa.
– On olemassa hyvät valmiudet rekrytoida ja
järjestää tarvittava koulutus.
– Yleisesti positiivinen ilmapiiri ja tahtotila.
– Hankkeen sijaintipaikka on perinteisellä
teollisuusalueella, missä maankäyttö on
sopeutunut ja ympäröivä asutus on tottunut
teolliseen toimintaan.
– Metsälöiden ikärakenne on suotuisa.

– Korkeasti koulutettuja osaajia on
mahdollisesti vaikea saada alueelle
(halukkuus muuttaa paikkakunnalle
pääkaupunkiseudulta).
– Onko ympäröivän maaseudun tieverkko
(erityisesti alempi tieverkko) riittävän
hyvässä kunnossa raaka-aineen hankinnan
turvaamiseksi?
– Voiko jatkuva pula metsäkoneen kuljettajista
vaarantaa puunhankinnan?

Biojalostamon tuomat sosiaaliset
mahdollisuudet ympäröivälle yhteiskunnalle

Biojalostamon tuomat sosiaaliset uhkat
ympäröivälle yhteiskunnalle

-

-

-

Uusia teollisia ja välillisiä työpaikkoja.
Mahdollisuudet muillekin uusille yrittäjille.
Talousalueiden talous vahvistuu ja myös
verotulot lisääntyvät, kunnalliset palvelut
voivat kehittyä, samoin muutkin palvelut ja
harrastusmahdollisuudet.
Syntyy uusi osaamisalue, mistä saattaa
kehittyä mm. uutta ammatillista koulutusta.
Positiivinen muuttoliike, uusia ihmisiä.
Paluumuuton mahdollisuus sitä haluaville
erityisosaajille.
Hyötyä koko raaka-aineen hankintaketjulle
maakunnissa.
Yhteiskunnan huoltovarmuudelle uusi tuote,
joka vähentää riippuvuutta fossiilisista
polttoaineista.
Kauppatasetta vahvistava vaikutus.
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– Odotukset ovat korkealla, entä jos kaikkia
hyötyjä ei saavutetakaan? Kenelle käy
huonosti?
– Mitä tapahtuu hankepaikkakuntien imagolle
jos hanke epäonnistuu?
– Voiko tulla hankaluksia valituskierteestä?
– Pääsevätkö alueiden nykyiset asukkaat
töihin?
– Ennakkoluulot uutta teknologiaa kohtaan, eli
kyetäänkö kaikkiin avoimiin kysymyksiin
vastaamaan ennalta luotettavasti?
– Vähentyykö viihtyvyys ja onko ympäristön
pilaantumisriskiä?
– Saadaanko maankäyttömuodot sovitettua
yhteen?
– Kilpailu tarvittavasta raaka-aineesta voi
lisääntyä kun biopolttoaineiden käyttö
lisääntyy?
- Voiko biojalostamo heikentää perinteisen
teollisuuden toimintaedellytyksiä?
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Viihtyvyys
Hankealue liittyy kiinteästi lähiympäristön aikaisempaan teollisuuskäytössä olevaan maaalueeseen ja laajentaa näin tehdasmaista maisemaa laajemmalle kohti asutus- ja
virkistysalueita. Joitakin virkistysreittejä jää alueen kaavaluonnoksen mukaan tehdasalueen
alle. Virkistyskäytön näkökulma on ollut yksi eniten keskustelua herättäneistä aihepiireistä
lähiympäristön asukkaiden keskuudessa.
Viihtyvyydelle aiheutuvia muutoksia pyritään kompensoimaan mm. rakentamalla uudet
virkistysreitit tehdasalueen alle jäävien tilalle ja kiinnittämään erityistä huomiota tehdasalueen
maisemointiin (mm. metsäkaistale liikenneväylien varteen ja meluvallit kohti asutusta sekä
tehtaan sijoittelun madaltaminen maisemanäkyvyyden minimoimiseksi Pielisen suuntaan).
Myös kulkuyhteydet Pielisen rantaan sekä kesä- että talvikaudella tulee varmistaa.
Melu
Kevätniemen teollisuusalueen aiheuttamat meluarvot nykytilanteessa ylittävät osittain
ohjearvot lähimmillä asuinalueilla. Yhden ja kahden laitoksen tilanteissa melun ohjearvot
ylittyvät hankealueen lähimpien asuinalueiden osalta. Melupäästöjä on mahdollista hallita
erinäisin meluntorjuntatoimenpitein, jolloin vaikutukset ihmisten viihtyvyyteen olisivat
pienemmät.
Eri ihmiset kokevat saman tasoisen melun hyvin erilaisena. Melun häiritsevyyteen vaikuttavat
mm.
- melun akustiset ominaisuudet
- altistuneen henkilökohtaiseen elämän tilanteeseen ja elinolosuhteisiin liittyvät tekijät
- yksilön oma mahdollisuus vaikuttaa melunlähteeseen
- sekä meluun liittyvät psykologiset tekijät kuten melulähteen tunnistamismahdollisuus
ja siihen liittyvät ennakkoasenteet. (Jauhiainen, 2007)
Hankealueella ympäröivän teollisuuden toiminnasta on aiheutunut melua jo pitkään.
Biojalostamon melunlähteet eivät eroa nykyisestä ja melumaailma pysyy nykyisen kaltaisena.
Alueelle vasta muuttaville meluvaikutus voi olla merkittävämpi kuin alueella jo pitkään
asuneille.
Haju ja pöly
Raaka-aineen varastoinnin, murskauksen ja käsittelyn aiheuttama pölyäminen on paikallista
ja jaksottaista, joten se ei todennäköisesti vaikuta lähiasukkaiden viihtyvyyteen tai
ilmanlaatuun.
Yksittäisistä vaikutuskokonaisuuksista lähinnä häiriötilanteissa mahdollisesti leviävät
hajupäästöt eivät todennäköisesti aiheuta jatkuvaa viihtyvyyshaittaa hankealueen
lähiympäristössä. Arvioinnin aikana ei myöskään tullut esille sellaisia asioita, joilla olisi
vaikutusta terveyteen. Hankkeen osalta normaalitoiminnan hajupäästöt ovat todennäköisesti
hyvin hallittavissa.
Vesistö
Biojalostamon vesistövaikutuksista on käyty keskustelua kaikissa hankkeen
yleisötilaisuuksissa. Vesistön kuvaus ja vaikutusten arviointi on laadittu asiantuntija-arvioina.
Biojalostamolla voisi olla vaikutuksia vesistöön lähinnä jäähdytysveden vaikutusten kautta.
Laitoksen jäähdytysratkaisu perustuu lauhdutustorniin, jolloin vaikutukset vesistössä jäävät
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hyvin rajallisiksi, eikä niillä ole vaikutusta hankealueen lähivesistöjen nykyisiin
käyttömuotoihin.
Työllistävä vaikutus
Hankkeella positiivisia sosiaalisia vaikutuksia, sillä sen yksi tuotantoyksikkö työllistää noin
100 henkilöä. Lisäksi laitos mahdollistaa välillisten työpaikkojen muodostumisen mm.
työpaikkaruokalan tai muun laitoksen oheen muodostuvan liiketoiminnan kautta.
Yhteisövaikutus
Kevätniemen teollisuusalueen olemassa olevien yritysten sekä suunniteltujen uusien
toimintojen myötä alueen yhteisövaikutus Lieksan kunnan tasolla on merkittävä.
Teollisuusalueen kehittämishankkeen puitteissa Lieksan Teollisuuskylä Oy tulee erikseen
teettämään alueelle yhteisövaikutusten arvioinnin, joka laajentaa YVA:n näkökulmaa toisaalta
taloudellisiin ja toisaalta sosiaalisiin vaikutuksiin. Arvioitavia asioita ovat;
•
vaikutus työpaikkoihin
•
toimialavaikutus
•
verotulovaikutus
•
ostovoimavaikutus
•
vaikutus kuntatalouteen
•
vaikutus elinkeinoelämään
•
vaikutus osaamistasoon
•
vaikutus elämisen laatuun
•
vaikutus vapaa-aikaan liittyviin mahdollisuuksiin
•
vaikutus elinympäristöön
•
vaikutus henkiseen ilmapiiriin

6.6.3. Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Hankkeen merkittävin vaikutus lähialueen ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen tulee
syntymään biojalostamon toimintojen ja sen aiheuttaman liikenteen melusta ja alueen
virkistyskäytön muuttumisesta. Biojalostamosta aiheutuvat meluvaikutukset tullaan
huomioimaan
tarkemmassa
laitossuunnittelussa,
erityisesti
merkittävimpien
melupäästölähteiden eli kuivurin pääpuhaltimen, piipun ja haketuksen osalta sekä
hallitsemaan tarvittaessa erinäisin meluntorjuntatoimenpitein. Lieksan kaupungin
kaavaprosessissa tulee ottaa huomioon virkistyskäytön tarpeet alueella ja varmistaa hyvät
kulkuyhteydet ranta-alueelle sekä autojen paikoitusmahdollisuus rannan läheisyydessä.
Lisäksi tehdasalueen alle jäävälle hiihtoladulle ja muulle virkistysreitistölle tulee osoittaa uusi
vastaava sijainti.

6.7.

Vaikutukset ihmisten terveyteen
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan ne hankkeen aiheuttamat, tunnistetut
terveysvaikutukset, joilla on merkitystä alueen väestön ja sen erityisryhmien
terveydensuojelun sekä heidän elinympäristönsä terveydellisten olojen kannalta. Ihmisiin
kohdistuvia terveydellisiä vaikutuksia tunnistettiin ja niiden merkittävyyttä arvioitiin Sosiaalija terveysministeriön laatiman oppaan mukaan (Sosiaali- ja terveysministeriö, 1999).
Tarkasteltavia asioita ovat hengitysilman hiukkaspitoisuus, altistuminen melulle, vaikutus
liikenneturvallisuuteen sekä onnettomuusriskit.
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Biojalostamon mahdollisia melu- ja ilmapäästöjen terveysvaikutuksia on arvioitu edellä
vaikutusten arvioinnin yhteydessä vertaamalla laitoksen päästöjen määriä ohjearvoihin. Pölyn
leviäminen ympäristöön on mallinnettu ja tuloksia on verrattu ilmanlaadun ohjearvoihin (Vnp
480/1996) sekä hengitettäville hiukkasille annettuihin raja-arvoihin (Vna 38/2011).
Leviämismallinnusten perusteella biojalostamojen ilmaan kohdistuvien savukaasupäästöjen
vaikutukset eivät aiheuta merkittäviä muutoksia ilmanlaatuun eivätkä aiheuta terveydellistä
haittaa verrattuna ilmanlaadun ohjearvoihin. Myös meluvaikutuksia on selvitetty mallintamalla.
Meluselvityksen mukaan hankkeen vaikutuksesta melutasot tulevat nousemaan lähimmillä
asuinalueilla niin päivä- kuin yöaikaan. Melutaso asunalueilla ei kuitenkaan lähentelekään 85
dB:n kuulovaurioriskitasoa vaan on laadultaan meluhaitta. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 1999) mukaan melusta aiheutuvaa viihtyvyyshaittaa ei pidetä
terveyshaittana. Melun vaikutusta ihmisten viihtyvyyteen on käsitelty tarkemmin kappaleessa 6.6
Sosiaaliset vaikutukset.
Hankkeen myötä liikenteen kasvu on suurinta tehdasalueella, Kevätniementiellä, jossa
liikenne kasvaa lähes 66 % nykyisestä liikenteestä. Lähialueen muilla tieyhteyksillä kasvu on
12–16% suuruusluokkaa. Teetetyn liikenneselvityksen mukaan Kevätniementien
parantaminen teollisuusalueen kokoojakadun vaatimuksia täyttäväksi kaduksi on tarpeen jo
nykyisillä liikennemäärillä. Kantatien (Karjalankadun ja Kevätniementien) liittymään
ehdotetaan kiertoliittymää, jolla on sekä liikenneturvallisuus- että liittymän
toimivuusperusteet. Kiertoliittymä on liikenneturvallisuuden parantamistoimi, jolla voidaan
vähentää alueella tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien tyyppisiä onnettomuuksia.
Kiertoliittymä on luonteva Karjalantien liittymätyyppi, jolla kiertoliittymien taajaman
kaupunkimainen kantatieosuus koko kaupungin matkalla. Kiertoliittymällä ja sen saarekkeella
voidaan turvata liittymästä Kevätniementien suuntaan autoliikenteen kanssa risteävän
kevytliikenteen turvallisuutta ja toimivuutta.
Biojalostamolle on laadittu 28.8.2013 riskianalyysi, jossa on tunnistettu merkittävimmiksi
mahdollisiksi onnettomuus ja häiriötilanteiksi tulipalo laitosalueella, räjähdys tai
kemikaalivuoto. Kyseisissä tilanteissa on henkilövahingon mahdollisuus, mutta
onnettomuusriskien todennäköisyys on kokonaisuutena pieni. Tämän tyyppisen teollisuuden
toiminnan perussuunnittelussa varaudutaan vahinkotilanteisiin rakenteellisin ja teknisin
ratkaisuin (mm. suoja-altaiden, varoventtiilien, hälytysautomatiikan, sammutusjärjestelmien
yms.), henkilökunnan koulutuksen sekä tarkkailun, kunnossapidon sekä onnettomuustilanteen
toimintaohjeiden avulla. Biojalostamon onnettomuus- ja häiriötilanteita on käsitelty
tarkemmin kappaleessa 6.14 Onnettomuus- ja häiriötilanteet. Kemikaalivuodon aiheuttamat
terveydelliset vaikutukset minimoidaan säädösten mukaisilla suoja-altailla sekä
käyttöhenkilökunnan suojavarustuksella.
Biojalostamolla käsiteltävien vaarallisten kemikaalien terveysvaikutukset on kerätty
taulukkoon 7.16 kappaleessa kemikaalien käytön ja varastoinnin vaikutukset. Biojalostamolla
käytettävät kemikaalit ovat normaaleja teollisuuden prosessikemikaaleja sekä
tukipolttoaineita. Biojalostamon lopputuote, bioöljy, sen sijaan on teollisuudessa uusi
kemikaali. Tämän vuoksi sille on suoritettu EU:n säätämä REACH-asetuksen mukainen
rekisteröinti, jonka yhteydessä tuotetta ja mm. sen terveysvaikutuksia on tutkittu hyvin laajasti
toksikologisin testein. Tulosten mukaan bioöljyn merkittävin terveydellinen haitta on sen
syövyttävyys ja aine luokitellaan syövyttäväksi. Se on terveydelle haitallista hengitettynä,
joutuessaan iholle ja nieltynä sekä ärsyttää silmiä ja ihoa. Sosiaali- ja terveysministeriön
ohjeistuksesta poiketen bioöljyn terveysvaikutuksista ei ole haettu sosiaali- ja
terveysministeriön lausuntoa, sillä tuotetta ei vielä suomen markkinoilla ole ja on
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asiantuntijoille vielä täten tuntematon. REACH rekisteröinnin yhteydessä suoritetut kokeet on
teetetty laboratorioissa, joilla on ennakkokokemusta kyseisestä aineesta ja sen analysoinnista.
Bioöljyn valmistusprosessi on suljettu, jonka vuoksi suora altistuminen on epätodennäköinen.
Työntekijöiden mahdolliseen suoraan altistumiseen varaudutaan työntekijöiden
asianmukaisilla henkilökohtaisilla suojavälineillä.
Bioöljyn epäsuorat vaikutukset, kuten esimerkiksi kuljetussäiliön täytön yhteydessä
häiriötilanteessa esiintyvät haihtuvien yhdisteiden vuodot, ovat luonteeltaan hetkellisiä ja
vaikuttavat ainoastaan lähialueen hengitysilmaan sekä laitosalueen työolosuhteisiin.
Tällaisten tilanteiden hallitsemiseksi laitokselle luodaan erilliset onnettomuus- ja
häiriötilanteiden toimintaohjeet.

6.8.

Liikenteelliset vaikutukset

6.8.1. Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa on oletettu kaiken liikenteen tapahtuvan
autoliikenteenä, jolla on eniten ympäristövaikutuksia. Vesiliikenne rajataan tässä vaiheessa
pois tarkasteltavista vaihtoehdoista, sillä bioöljylle ei vielä ole virallista päätöstä
rinnastetaanko se vaaraluokitukseltaan raskaaseen polttoöljyyn, jolla on kuljetus kielto
sisävesillä. Toisaalta hakkuutähteen ja sivuvirtojen kuljettaminen vesiteitse ei ole vielä
kilpailukykyinen vaihtoehto. Junakuljetukset lopputuotteelle ovat potentiaalinen vaihtoehto.
Seuraavassa tarkastelussa on oletettu kaiken liikenteen tapahtuvan maantiekuljetuksina, jolla
on suurimmat ympäristövaikutukset. Junakuljetukset tulisivat vähentämään raskaiden
ajoneuvojen aiheuttamia vaikutuksia liikenteessä ja niiden vaikutus tulisi olemaan
positiivinen.
Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa on käytetty FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n
selvitystä Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikennevaikutuksista. Selvitys
valmistuu yhtä aikaa alueen kaavoituksen kanssa, joten tähän selostukseen on saatu
käytettäväksi 13.1.2014 päivätty luonnosversio.
Liikennemäärä biojalostamoilla arvioitiin laskennallisesti tunnistamalla raaka-aineen,
lopputuotteen, sivuvirtojen ja muiden satunnaisempien materiavirtojen määrät.
Rekkaliikenteen ympäristövaikutukset ilmastonäkökohdasta on arvioitu keskimääräisen
liikennevaikutuksen perusteella käyttäen VTT:n LIPASTO järjestelmän päästökerrointa tyhjän
ja täyden ajoneuvon hiilidioksidipäästöistä ajoneuvokilometriä kohden.

6.8.2. Nykytilanne Kevätniemessä
Tarkasteltavalta alueen yleisten teiden liikennemäärät on saatavissa ELY-keskuksen
liikennetilastoista. Vuoden 2013 tilastossa Karjalantien (kt 73) keskimääräinen
vuorokausiliikenne Kevätniementien liittymästä länteen on 3025 ajon/vrk ja itään 4302
ajon/vrk. Syyskuussa 2013 suoritetussa liikennelaskennassa Karjalantien liikennemäärät
olivat hyvin lähellä KVL 2013 liikennemääriä. Karjalantiellä on raskaan liikenteen osuus
selvästi suurempi Kevätniementien liittymästä itään (11 %) kuin länteen (7 %).
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Kevätniementien liikennemäärissä syyskuussa 2013 laskettujen ja tilastojen KVL 2013 välillä
on suuri ero. ELY:n tilastossa Kevätniementiellä keskimääräinen vuorokausiliikenne on 464
ajon/vrk ja kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne 507 ajon/vrk. Syyskuussa tehdyn
laskennan mukaan Kevätniementien keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 1501 ajon/vrk ja
raskaiden määrä 210 raskasta ajon/vrk (14 %).
Vuoden 2013 liikennemäärätiedoissa Pankajärventien (mt 524) keskimääräinen
vuorokausiliikenne oli 1345 ajon/vrk ja kesän keskimääräinen liikenne 1958 ajon/vrk.
Syyskuussa 2013 tehdyssä liikennelaskennassa Pankajärventien liikennemäärät olivat hyvin
lähellä liikennemäärätilastojen keskimääräistä vuorokausiliikennettä. Pankajärventien
liikenteestä 8 % on raskasta liikennettä.
Syyskuussa 2013 laskettiin myös kevyttä liikennettä Karjalantien ja Kevätniementien
liittymässä. Kevätniementieltä laskettiin 11 - 13 kevytliikenteen kulkijaa/tunti (160
kevytliikenteen kulkijaa /vrk). Kevytliikenne on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
polkupyöräliikennettä.
Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelman 2009 mukaan Kevätniemen alue on tilastollisesti
kaupungin riskialttein paikka maanteillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien suhteen.
Kantatiellä 73 kuolemanriski oli lähes koko tiepituudella suurempi kuin Suomen kantateillä
keskimäärin. Myös asukaskyselyssä Kevätniementien, Kantatien 73 ja Pankajärventien 524
risteys mainittiin riskialttiina mm. Raskaan liikenteen määrän ja kevyenliikenteen väylästön
puutteiden vuoksi.
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa tavoitteeksi vuodelle 2015 asetettiin se, että kaupungin
alueella ei kukaan kuole liikenteessä ja loukkaantuneiden määrä on enintään 10. Turvallisuutta
lisääväksi toimenpiteeksi Kevätniemen risteysalueelle määriteltiin nopeusrajoituksen
alentaminen 60km/h:iin. Toimenpide on pantu käytäntöön.
Alla kuvissa 6.15. ja 6.16. on esitetty Kevätniemen teollisuusalueen keskimääräiset
vuorokausiliikennemäärät ja kesän keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät.
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Kuva 6.15. Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät Kevätniemen teollisuusalueen
ympäristössä.

Kuva 6.16. Kesän keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (kesä 2013).

6.8.3. Hankkeen liikenteelliset vaikutukset
Hankkeen rakennusvaiheen aikana liikenteelliset vaikutukset jäävät vähäisemmiksi kuin
tuotannollisen toiminnan käynnistyttyä. Tuotantolaitoksen rakentaminen on tavanomaista
teollisuusrakentamista. Yksittäiset isot prosessilaitetoimitukset aiheuttavat yksittäisiä
erikoiskuljetuksia. Toiminnan aikaan suurimmat liikenteelliset vaikutukset ovat raaka-aineen
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ja lopputuotteen aiheuttamalla liikenteellä. Tuhkan, kuoren ja kemikaalien kuljetuksen
vaikutus liikenteeseen on pieni.
Biojalostamosta ja polttoaineen käsittelykentästä on laskettu sekä yhden että kahden
jalostamon tuottama liikenne. Biojalostamon ja rautatien väliin on varattu teollisuusraiteen
rakentamisvaraus, mutta tässä tuottolaskelmassa koko liikennetuotto on laskettu
autoliikenteelle, jota se ainakin alkuvaiheessa tulee olemaan. Taulukossa 6.14. esitetään alueen
liikennetuotot.
Hankealue tuottaa uutta raskasta liikennettä 316 raskasta ajon/vrk. Henkilöautoliikennettä alue
tuottaa 560 ajon/vrk, josta 65 % suuntautuu itään Lieksan suuntaan, 15 % länteen Nurmeksen
suuntaan ja 20 % Pankajärventien suuntaan.
Liikenteen vaikutusten tarkastelu laaditaan oletuksella, että kaikki asemakaavoitettu
maankäyttö toteutuu. Kevätniementien liikenne kasvaa lähes 2500 ajon. /vrk, Karjalantien
liikenne Kevätniementien liittymästä länteen 3 400 ajon/vrk, Karjalantien Kevätniementien
liittymästä itään 4945 ajon /vrk sekä Pankajärventien liikenne 1540 ajon /vrk.
Kevyttä liikennettä Kevätniementiellä on laskennan perusteella pyöräilykaudella 170 kevyen
liikenteen yksikköä vuorokaudessa. Uusi maankäyttö kasvattaa sen 250 kevyen liikenteen
yksikköön vuorokaudessa. Asemakaavaan varataan Kevätniementien varteen tila erillisen
kevyt liikenteen väylän rakentamista varten. Kevyen liikenteen alikulkukäytävien
rakentamiseen ei ole tarvetta, sillä vartioidun rautatien tasoristeyksen kohdalla kevyen
liikenteen määrät ovat alle 30 kevyen liikenteen kulkijaa vuorokaudessa. Näin pienelle
kulkijamäärälle ei kannata rakentaa vaikeista perustusolosuhteista johtuen merkittävästi
normaalia kalliimpaa kevyen liikenteen alikäytävää rautatien ali. Kantatien kiertoliittymässä
kevyen liikenteen ja autoliikenteen risteäminen tasossa on turvallista näillä kevyen liikenteen
määrillä.
Karjalantien liikennemäärien kehitykseen Kevätniementien liittymän kohdalla vaikuttaa
tulevaisuudessa yleinen liikennekehitys, Lieksan seudun liikennekehitys ja Kevätniemen
teollisuusalueen maankäytön kehittyminen. Tämän hetkisten näkymien mukaan Karjalantien
liikenne ei tule kasvamaan kovinkaan paljon, vaikka teollisuusalueen maankäyttö toteutuisi
kokonaan.
Kevätniemen teollisuusalue sijaitsee rautatien varressa. Asemakaavaan varataan aluevaraus
teollisuusraiteen rakentamiselle. Teollisuusraide tulisi valmistuttuaan vähentämään pääasiassa
biojalostamon valmistamien tuotteiden autokuljetuksia. Lisäksi rautatiekuljetukset voisivat
vähentää myös käsittelykentälle tuotavan materiaalin autokuljetuksia. Raaka-ainepuolen
kuljetuksien siirtäminen kumipyöriltä rautateille ei ole yhtä helppoa kuin valmiin tuotteen,
koska raaka-aineet tulevat lähialueiden metsistä ja ne on edullisempaa kuljettaa suoraan
autolla käsittelykentälle.
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Taulukko 6.14. Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikennetuotot.
Tilaston ja
Kevätniementie
Kevätniementie
liikennelaskennan
autot
raskaat autot
ajankohta (ajoneuvot) (ajon./vrk)
(ajon./vrk)
KVL 2013

464

-

Liikennelaskenta 2013

1 500

210

Yhden biovoimalan
liikennetuotot

180

92

Kahden biovoimalan
liikennetuotot

230

116

Muun teollisuusalueen
liikennetuotot e=0,5
rakennusoikeudella

760

200

2490

526

Liikennelaskenta 2013
+ uuden maankäytön
maksimituotot

Biojalostamolla voidaan hyödyntää raaka-aineena Vapo Timberin ja Anaikan laitoksilta
tulevia sivuvirtoja. Tämä vähentää biojalostamolle tulevien erillisten raaka-ainekuljetusten
määrää. Vastaavasti ko. laitosten sivuvirtoja ei ole jatkossa tarvetta kuljettaa pois alueelta.
Rekkaliikenteen hiilidioksidipäästöt on arvioitu alla olevassa taulukossa 6.15. Yhden laitoksen
arvioidun keskimääräisen rekkaliikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin 1 000–
2 000 tonnia vuodessa ja kahden laitoksen 4 000–6 000 tonnia vuodessa. Vuonna 2011 Suomen
rekkaliikenteen hiilidioksidipäästöt olivat 2 847 939 tonnia.
Taulukko 6.15. Rekkaliikenteen arvioidut hiilidioksidipäästöt.
Liikenne
Etäisyys
Tyhjän rekan Täyden rekan
min–maks päästöt
päästöt
Rekkaa/vrk ajokilometri kg CO2/ vrk
t CO2/vrk
2 x 25
50–100
1 039–2 078
1 575–3 150
2 x 55
100–150
4 571–6 856
6 930–10 395

Päästöt
yhteensä
t CO2/ a
954–1 908
4 198–6 297

Tyhjän rekan kerroin 831 g CO2 ekv./ km, täyden rekan 1260 g CO2 ekv./ km, lähde LIPASTO-tietokanta.

6.8.4. Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Sekä rakentamisen että toiminnan aikaisen liikenteen haittoja vähennetään varmistamalla, että
käytetyt ajoreitit haittaavat mahdollisimman vähän muuta maankäyttöä alueella. Pölyävien
maa-ainesten kuljetukset peitetään tarvittaessa. Lopputuotteen kuljetukset maanteillä ja
rautateillä toteutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) mukaisesti.
Toiminnan aikana pyritään tunnistamaan liikenteen toimivuuteen vaikuttavia haitallisia
vaikutuksia ja reagoimaan niihin.
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Laadittavan asemakaava-alueen liikenneverkko muodostuu yhdestä kokoojakadusta ja
viidestä tonttikadusta. Kevätniemen asemakaava-alueen liikenne suuntautuu ulkopuoliseen
tieverkkoon Kevätniementietä Karjalantielle. Kevätniemen asemakaava-alueelle tehdään
tämän asemakaavan laajennuksen yhteydessä Karjalankadun (kantatien) suuntainen
rinnakkaiskatu biojalostamolta Kalliokadulle. Tällä katuyhteydellä mahdollistetaan
Kevätniementien asemakaava-alueen sisäinen liikenne kaava-alueen sisällä niin, ettei sen
tarvitse mennä kantatielle.
Kevätniementien parantaminen teollisuusalueen kokoojakadun vaatimuksia täyttäväksi
kaduksi on tarpeen jo nykyisillä liikennemäärillä. Kantatien (Karjalankadun ja
Kevätniementien) liittymän rakentamiseksi kiertoliittymäksi on sekä liikenneturvallisuus- että
liittymän toimivuusperusteet. Kiertoliittymän kiertoympyrän säteen on oltava vähintään 30
metriä. Kiertoliittymä on liikenneturvallisuuden parantamistoimi, jolla voidaan vähentää
kaikkia viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien tyyppisiä
onnettomuuksia. Kiertoliittymä on luonteva Karjalantien liittymätyyppi, jolla kiertoliittymien
taajaman kaupunkimainen kantatieosuus koko kaupungin matkalla. Kiertoliittymällä ja sen
saarekkeella voidaan turvata liittymästä Kevätniementien suuntaan autoliikenteen kanssa
risteävän kevytliikenteen turvallisuutta ja toimivuutta.

6.9.

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön

6.9.1. Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan selvitys ja vaikutusten arviointi on tehty
kirjallisten lähteiden ja kartta-aineistojen avulla. Havainnot on varmistettu maastokäynnein.
Maisemallisia vaikutuksia on havainnollistettu valokuvilla.

6.9.2. Nykytilanne Kevätniemessä
Lieksa ja Kevätniemi kuuluvat Pielisen Karjalan seutukuntaan ja Kevätniemen maisemassa
oleellinen piirre on sijoittuminen Pielisen ranta-alueelle. Lähin maisemallisesti arvokas alue
sijaitsee Kolilla Pielisen vastarannalla. Kolin alue on paitsi yksi Suomen kansallismaisemista,
myös maisemallisesti ja kulttuurisesti arvokkaaksi luokiteltu alue.
Kevätniemi on laajasti teollisuuden käytössä olevaa aluetta ja maisemallisesti sitä leimaa Vapo
Oy:n voimalaitos ja Vapo Timber Oy:n saha sekä Anaika Wood Oy:n tehdas. Alue rajautuu
etelästä ja lounaasta Pieliseen. Kaukomaisema muotoutuu suurista selkävesialueista ja
muutamista suurista saarista ja niemistä.
Hankealue ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Alueelle ei sijoitu
myöskään maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita eikä merkittäviä
muinaisjäännöksiä.
Hankealueen vieressä noin 1,1 km etäisyydellä sijaitsee kivikautinen irtolöytöpaikka, joka
löytyy Kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa kohdenimellä Notkola.
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6.9.3. Hankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä haitallisten
vaikutusten vähentäminen
Vesiltä katsottuna yhden biojalostamon aiheuttama maisemallinen muutos on maltillinen sillä
olemassa oleva Vapo Timber Oy:n saha ja Vapo Oy:n voimalaitos hallitsevat maisemaa ja
uusi tehdasalue jää reilun metsäkaistaleen taakse matalaan rinteeseen. Laitoksen korkeimmat
kohdat ovat reaktori (noin 35 m) sekä piippu (noin 40 m), jotka tulevat näkymään metsän
takaa. Kahden laitoksen vaihtoehdossa rakennusmassa tulee suuremmaksi ja maisemallinen
vaikutus kasvaa.
Laitos tulee sopeutumaan alueen nykyiseen teolliseen ilmeeseen melko hyvin.
Rakennusmassan korkeus vastaa alueen nykyisen rakennusmassan korkeustasoja. Kauempaa
maisemassa näkyy lähinnä reaktorin yläosa ja laitoksen piippu. Piippu tulee näkymään sekä
yhden että kahden laitoksen vaihtoehdoissa keskustaan saakka samoin kuin viereisen Vapo
Oy:n voimalaitoksen olemassa oleva piippu. Hankealueen sijoittumista nykyiseen maisemaan
vesistön suunnasta on havainnollistettu kuvissa 6.17. - 6.20.

Kuva 6.17. Kuva vesiltä käsin hankealueelle lännestä päin (Murtoranta/Koukkuniemi).

Kuva 6.18. Näkymä Kevätniemeen Vapo Timber Oy:n sahalle etelästä päin. Sahalaitos
sijoittuu aivan vesistön rantaan.
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Kuva 6.19. Hankealueen sijoittuminen kaukomaisemaan kuvattuna Pieliseltä lännestä käsin.

Kuva 6.20. Tarkempi lähinäkymä laitosalueesta Pieliselle etelän suuntaan. Kuvaan on
sijoitettu yhden laitoksen silhuetti suunnitellulle sijoituspaikalleen. Maisemallinen vaikutus on
olemassa olevaan teolliseen toimintaan rinnastettuna maltillinen.
Hankealueen pohjois- ja koillispuolella asutuksen suuntaan näkyvyys on varsin merkittävä,
joskin laitosalueen ja asutuksen väliin jää metsäkaistale sekä maisemointikumpare, jotka
rajoittavat näkyvyyttä. Maisemallinen vaikutus tähän suuntaan kohdistuu erityisesti lähimpään
asutukseen Vuoritien ja Puistotien alueille hankealueen vastapäätä.
Hankealueesta idän ja luoteen suuntaan sijoittuvat Surpeenvaaran ja Honkalahden asuinalueet
jäävät suurelta osin vaaran laen taakse joten maisemallinen vaikutus siihen suuntaan on hyvin
vähäinen.

6.10. Maankäyttöön ja kaavoitukseen
6.10.1.Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen vaikutuksia nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön on arvioitu nykyisen
maankäytön sekä alueiden suunnitelmien ja kehitystavoitteiden osalta. Tiedot
voimassaolevista kaavoista ja vireillä olevista suunnitelmista on saatu Lieksan kaupungilta.
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6.10.2.Nykytilanne Kevätniemessä
Kevätniemen teollisuusalue sijaitsee kantatie 73:n ja Joensuu–Nurmes -rautatien varressa,
Pielisen itärannalla. Nykyisellä teollisuusalueella sijaitsevat Vapo Timber Oy:n ja Anaika
Wood Oy:n tuotantolaitokset sekä Vapo Oy:n voimalaitos. Yritykset sahaavat, kuivaavat ja
jatkojalostavat havupuuta pääasiallisesti vientimarkkinoille. Suunniteltu laitos sijoittuu
uudelle kaavoitettavalle tontille kantatien ja rautatien väliin. Hankealueen sijainti on esitetty
havainnollisesti kuvissa 1.3. ja 1.4.
Hankealue on tällä hetkellä pääosin rakentamatonta metsämaata. Alueen länsi-luode osassa on
entinen Vapo Timber Oy:n moreenimonttu. Hankealueen kaakkoispuolella sijaitsee Anaika
Wood Oy:n liimapalkkitehdas ja Vapo Timber Oy:n saha sekä Vapo Oy:n voimalaitos.
Itäpuolella olevalla tehdasalueella on lisäksi rautakauppa, leipomo ja tukku. Hankealueen
pohjoispuolella Karjalantien varressa on Kotolan asuinalue sekä luoteispuolella
Surpeenvaaran asuinalue. Eteläpuolella hankealue rajautuu junarataan. Hankealueen nykyinen
asemakaavakartta Kevätniemen lähialueilta on esitetty kuvassa 6.21.

Kuva 6.21. Kevätniemen asemakaavakartta (Lieksan kaupunki). Karttaan on sinisellä rastilla
merkitty biojalostamon karkea sijainti.
Kuten kuvasta 6.21 ilmenee, hankealueella ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa asemakaavaa.
Suunniteltu jalostamon alue rajautuu asemakaava-alueeseen. Asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen laadinta on meneillään. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä elokuussa 2014.
Nähtävillä olon aikana osallisten on mahdollista antaa lausunto kaavaluonnoksesta.
Kaavaluonnosta muokataan saadun palautteen perusteella ja kaavaehdotus laitetaan nähtäville
alkusyksystä 2014. Kaavaprosessin hyväksymisvaihe on alustavan aikataulun mukaan
loppuvuodesta 2014. Alue kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.
Kuvassa 6.22 esitetään kaavaluonnos alueesta.
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Kuva 6.22. Kaavaluonnos Kevätniemen alueesta
Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 1. vaiheen 21.11.2005. Valtioneuvosto vahvisti kaavan 20.12.2007. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 2.
vaiheen 4.5.2009 ja Ympäristöministeriö vahvisti sen 10.6.2010. Maakuntavaltuusto hyväksyi
maakuntakaavan 3. vaiheen kokouksessaan 3.6.2013. Maakuntahallitus saattoi sen Ympäristöministeriön vahvistettavaksi 17.6.2013. Maakuntahallitus hyväksyi 4. vaiheen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman kokouksessaan 17.6.2013. Kuvissa 6.23. – 6.25 on esitetty PohjoisKarjalan maakuntakaavan merkinnät Kevätniemen alueen maankäyttöön.

Copyright © Green Fuel Nordic Oy

Kevätniemen biojalostamoja bioterminaalihanke

YVA-selostus
24.9.2014

92

Kuva 6.23. Ote Pohjois-Karjalan vahvistetusta maakuntakaavasta 1. vaihe. Suunnittelualueen
likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä.
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheessa suunnittelualue on osoitettu taajamaseudun
kehittämisen kohdealueeksi (tkk), taajamatoimintojen alueeksi (A). Ranta-alue on osoitettu
rantojen käytön kehittämisen kohdealueeksi (rk) ja suunnittelualueen pohjoispuolelle on
osoitettu kantatie (kt) ja eritasoliittymä. Alueen eteläpuolella on junaliikenteen päärata.
Lisäksi alueen liepeille on osoitettu aluerakenteen kannalta merkittävä teollisuus- ja
varastoalue.
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2.

vaihe.

Kuva 6.25. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta 3. vaihe, ehdotus. Suunnittelualueen
likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä.

6.10.3.Hankkeen vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheessa suunnittelualue on osoitettu taajamaseudun
kehittämisen kohdealueeksi (tkk), taajamatoimintojen alueeksi (A). Ranta-alue on osoitettu
rantojen käytön kehittämisen kohdealueeksi (rk) ja suunnittelualueen pohjoispuolelle on
osoitettu kantatie (kt) ja eri-tasoliittymä. Alueen eteläpuolella on junaliikenteen päärata.
Lisäksi alueen liepeille on osoitettu aluerakenteen kannalta merkittävä teollisuus- ja varastoalue.
Vaihekaavoissa 2. ja 3. rakentamisalueelle ei ole osoitettu aluevarauksia.
Biojalostamo on maakuntakaavan aluevarauksen ja tavoitteiden mukainen, koska
jalostamoalue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.
Biojalostamon on tarkoitus rakentaa alueelle, jossa ei ole voimassa asemakaava tai
yleiskaavaa. Alue rajoittuu länsipuolelta 14.10.1988 vahvistettuun asemakaavaan.
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Jalostamon johdosta alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa ja em. asemakaavaa on tarkoitus
muuttaa. Asemakaavassa osoitetut pääasiallista käyttötarkoitusta (teollisuus- ja
varastorakennusten) ei tarvitse muuttaa. Kaavamuutos joudutaan tekemään sisäisen rakenteen
muuttamiseksi.
Hankkeen toteuttaminen vaikuttaa myös Kevätniementien länsipuolen maankäyttöön siten,
että radan ja maantien välisen työpaikka-alueen läpi toteutetaan katuyhteys Työpajakadun ja
Sammalpolun välille turvaamaan kevyelle liikenteelle suorempi yhteys Lieksan keskustaan
sekä rakentamaan vaihtoehtoinen ajoyhteys keskustaan.
Lisääntyvän liikenteen johdosta Kevätniementien ja Karjalantien risteyksessä sekä
Kevätniementieltä joudutaan toteuttamaan liikenteen sujuvuuden ja kevyenliikenteen
liikenneturvallisuuteen liittyviä parannustöitä.
Laitoksen toteuttamisen johdosta yksi junaradan tasoristeys joudutaan poistamaan.
Tasoristeyksen poistamisen johdosta joudutaan osoittamaan ja rakentamaan uusi korvaava
yhteys radan ja rannan väliin Kevätniementieltä itään päin.
Suunnitellulla laitoksen alueella kulkee ulkoilureitti, jota käytettään myös latupohjana talvella.
Reitistöt joudutaan osittain siirtämään ja rakentamaan uudelleen uuteen paikkaa.

6.11. Luonnonvarojen käyttöön ja hyödyntämiseen
6.11.1.Biojalostamon raaka-aine
Biojalostamossa käytetään metsästä saatavaa biomassaa, pääasiassa kuitupuuta ja karsittua
rankaa. Lisäksi käytetään metsäteollisuuden sivuvirtoja eli sahanpurua, haketta ja kutterin
lastua. Oksia, neulasia ja kantoja ei voida käyttää raaka-aineen laatuvaatimusten vuoksi.
Suomen metsät kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsien vuotuinen teollinen
käyttö on noin 50 miljoonaa kuutiota ja kestävä käyttö mahdollistaisi 70–75 miljoonan kuution
kulutuksen (Metla, 2011).
Yhden biojalostamoyksikön tarvitseman raaka-aineen määrä on 0,35 miljoonaa kuutiota
vuodessa. YVA-selvitykseen sisältyvillä sijoituspaikkakunnilla on hyvä metsäbiomassan
saatavuus. Biojalostamojen rakentaminen parantaa talousmetsistä saatavan vähäarvoisen puun
käyttömahdollisuuksia noin 100–150 km säteeltä laitoksesta. Tämä parantaa metsien hoidon
taloudellisuutta mm. ensiharvennusvaiheessa ja tehostaa metsien tuottopotentiaalin käyttöön
saamista.

6.11.2.Metsävara-arvio
Metsäkeskuksella on teetetty selvitys alueen hankinta-alueen metsävarojen riittävyydestä.
Selvityksessä on huomioitu myös nykyiset hakkuut sekä Nurmekseen suunnitteilla oleva
biohiiltämö ja sen laajemman vaihtoehdon puun kulutus.
Laitosten hankinta-alue on 150 kilometriä suunniteltujen laitosten ympärillä tieverkkoa pitkin
laskettuna. Alueen pinta-ala on 4,29 miljoonaa hehtaaria. Kartta hankinta-alueesta on esitetty
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kuvassa 6.26, jonka alueelta Metsäkeskus on tehnyt selvityksen puuston määrästä, puuston
kasvusta sekä hakkuumahdollisuuksista.
HANKINTA-ALUE

Kuva 6.26. Selvitystyössä käytetty raaka-aineen hankinta-alueen kartta. Karttapohja
Maanmittauslaitos.
Hankinta-alueella on yksityisessä omistuksessa olevia metsäkiinteistöjä (yli 2 hehtaarin
kiinteistöt) 1,89 miljoonaa hehtaaria, seurakuntien tai kuntien metsäkiinteistöjä 89 000
hehtaaria, yhtiöiden metsäkiinteistöjä 683 000 hehtaaria ja Metsähallituksen metsäkiinteistöjä
(pl. kansallispuistot ja muut suuret metsätalouskäytön ulkopuolella olevat alueet) 667 000
hehtaaria. Yksityismetsien osuus on 57 % hankinta-alueesta.
Metsäkeskuksen metsävaratietojärjestelmässä on tallennettuna ajantasaiset metsävaratiedot
yksityismetsistä, joista tehtiin arvio alueen yksityismetsien metsävaroista. Muiden
omistajaryhmien metsävarat on tässä yhteydessä arvioitu yhtä suuriksi pinta-ala yksikköä
kohden.
Alueen tämänhetkistä puun käyttöä arvioitiin alueellisten metsäohjelmien avulla, joita on
laadittu metsäkeskusalueittain Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien
alueille. Tarkasteltujen laitosten hankinta-alue kattaa noin 89 % Pohjois-Karjalan, 55 %
Pohjois-Savon ja 51 % Kainuun metsäkeskusalueiden pinta-alasta. Viime vuosina hankintaalueen markkinahakkuut ovat olleet noin 8,31 miljoonaa kuutiometriä (m3), laskettuna
hankinta-alueen ja metsäkeskusalueiden leikkauspinta-aloista.
Metsäkeskuksen metsävaratietokannasta laskettuna saman alueen puuston kasvu
yksityismailla on 7,56 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja yhteensä kaikkien omistajaryhmien
metsätalousmailla noin 13,33 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston kokonaismäärä
alueen yksityismetsissä on 188,5 miljoonaa kuutiometriä ja yhteensä kaikkien
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omistajaryhmien metsätalousmailla noin 332,2 miljoonaa kuutiometriä. Suunnitteilla olevien
laitosten arvioitu puun käyttö on yhteensä enimmillään 1,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
Biohiiltämön ensimmäinen vaihe käyttää vuodessa 165 000 - 185 000 kuutiometriä puuta.
Toisessa vaiheessa puuntarve kasvaa noin 750 000 – 800 000 kuutiometriin. Kaksi
biojalostamoa käyttää vuodessa 700 000 kuutiometriä puuta, josta kolmasosa tulee sahojen
sivutuotteista. Tarvittava raakapuun määrä on siis 1,26 miljoonaa kuutiometriä. Metsävaraarvion mukaan alueella on mahdollista lisätä hakkuita kestävällä tavalla laitosten tarvitseman
määrän verran, mikä tukee käytännön havaintoja alueen puumarkkinoista.

6.11.3.Biojalostamon raaka-aineen vaikutukset luonnonvarojen käyttöön
Metsäbiomassan käyttö bioöljyn valmistukseen ei kilpaile ruoanvalmistuksen kanssa samasta
raaka-aineesta eikä kasvatusalasta. Nestemäisenä bioöljyn varastointi, kuljetus ja käyttö ovat
toteutettavissa kustannustehokkaammin kuin vastaavan energiamäärän sisältävän
puubiomassan. Tämä tarkoittaa, että bioöljyn jakeluketjun logistiikkakustannukset ovat
kiinteää polttoainetta pienemmät. Tämä korostuu erityisesti energiahuollon omavaraisuuden
lisääntyessä.
Bioöljyn tuotanto mahdollistaa uusiutumattomien polttoaineiden korvaamisen uusiutuvalla
polttoaineella. Hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on
kasvattaa uusiutuvan energian osuus vuoteen 2020 mennessä 38 %:iin komission Suomelle
esittämän velvoitteen mukaisesti. (TEM, 2008) Biojalostamohanke tukee Suomen uusiutuvan
energian tavoitteiden saavuttamista.
Hankkeen sijoitusmaakunta on valittu kestävän hakkuun periaatteiden pohjalta. PohjoisKarjalan maakunnassa kasvaa vuosittain yli miljoona kuutiometriä, josta jää vuosittain
hyödyntämättä noin neljäsataatuhatta kuutiometriä.
Alueella on vahva mekaaninen metsäteollisuus sen sivutuotteiden hyödyntäminen ja
hakkuusta tulevien sivuvirtojen paikallinen käyttö takaavat osaltaan maakunnan metsien
kestävän hyödyntämisen. Näin taataan viljelymetsien käyttö.
Lyhyt kuljetusmatka, niin sivutuotteille kuin metsästä tuleville puumassoillekin, vähentää CO2
pitoisuuksia. Hanke on toisen sukupolven metsäbiomassojen hyödyntäjä ja ottaa huomioon
hyvin laajasti metsien monimuotoisuuden ja ravinnepitoisuuden jättämällä luontoon kannot ja
vihermassan.
Valtioneuvosto on linjannut toimia periaatepäätöksellä Suomen luonnon monimuotoisuuden
suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012–2020. Sen mukaan metsien
rakennepiirteistä erityisesti lahopuun määrän lisääminen on monimuotoisuuden turvaamisen
kannalta tärkeää. Monimuotoisuuden turvaamisessa tärkeässä asemassa on talousmetsien
käsittely, koska metsistämme noin 90 % on käytettävissä metsätalouteen. Vaikka biojalostamo
ei käytä lahopuuta raaka-aineena bioöljyn tuotannossa, voi sen raaka-aineen hankinnalla olla
vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Täten biojalostamon raaka-aineen hankinnassa
noudatetaan PEFC-sertifiointijärjestelmää, jonka avulla raaka-aineen alkuperä voidaan
yksityiskohtaisesti selvittää. Tämä sertifiointi tai vastaava puun alkuperän selvittävä omaan
vakuuteen perustuva selvitys vaaditaan kaikilta raaka-ainetoimittajilta. Tällä menettelyllä
varmistetaan se, että raaka-aineen hankinta tapahtuu luonnon monimuotoisuuden ja kestävän
metsätalouden ehdoilla.
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6.12. Kemikaalien käytön ja varastoinnin vaikutukset
Laitoksella käsitellään kemikaalilain ja kemikaaliasetuksen (675/1993) määritelmän mukaan
vaarallisia kemikaaleja. Taulukkoon 6.16 on koottu laitosalueella käsiteltävät vaaralliset
kemikaalit sekä niiden vaaraominaisuudet.
Taulukko 6.16. Biojalostamolla käsiteltävät ja varastoitavat vaarallisiksi luokitellut
kemikaalit sekä niiden vaaraominaisuudet (OVA-ohjeet).
Kemikaali
VaaraVaaraPalo- ja
Terveys- ja
luokitukset lausekkeet
räjähdysvaara ympäristövaikutukset
Bioöljy

Syövyttävä

Ärsyttää silmiä Palava neste,
ja ihoa.
leimahduspiste
55–100 °C

Glykoli

Haitallinen

Terveydelle
haitallista
Nieltynä

Kevyt
polttoöljy

Haitallinen

Natriumhydroksidi
eli lipeä

Syövyttävä

Epäillään
aiheuttavan
syöpäsairauden
vaaraa
Voimakkaasti
syövyttävä

Nestekaasu

Erittäin
helposti
syttyvä

Erittäin
helposti
syttyvä

Palavaa, ei syty
helposti,
leimahduspiste
111 °C
Palava neste,
leimahduspiste
70–85 °C

Terveydelle haitallista
hengitettynä,
joutuessaan iholle ja
nieltynä. Ärsyttää
silmiä ja ihoa
Terveydelle haitallista
nieltynä

Haitallista vesieliöille.
Hajoaa hitaasti.

Ei ole syttyvä,
ei ylläpidä
palamista

Väkevä liuos syövyttää
voimakkaasti ihoa.
Haitallista
vesieliöille, johtuen
voimakkaasta
emäksisyydestä.
NestekaasuVoi suurina
vuoto voi
pitoisuuksina (10–
aiheuttaa ulkona 30%) aiheuttaa
syttymisvaaran
keskushermoston
ja sisällä lisäksi lamaantumista. Yli
räjähdysvaaran, 25 % pitoisuus
leimahduspiste
aiheuttaa
on -75 °C
hapenpuutetta.

Vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä koskee asetus vaarallisten kemikaalien
teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999). Nestekaasujen käsittelyä ja varastointia
koskee nestekaasuasetus (711/1993) sekä valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten
ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003, ATEX–säädökset).
Laitosalueella käytettävien ja varastoitavien vaarallisten kemikaalien käsittelyssä tullaan
huomioimaan edellä mainittujen asetusten määräykset.
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Bioöljyn varastointi
Bioöljyn happamuuden vuoksi lopputuotteen kanssa kosketuksissa olevat prosessin putkistot
ja säiliöt sekä käytettävä laitteisto täytyy olla haponkestävää materiaalia. Pitkäaikaisessa
varastoinnissa sekä korkeissa lämpötiloissa bioöljyssä voi tapahtua fysikaaliskemiallisia
muutoksia, jotka vaikuttavat bioöljyn ominaisuuksiin. Bioöljyn stabiilisuutta pitkäaikaisen
varastoinnin aikana voidaan parantaa kierrätyksellä, sekoituksella tai lisäämällä joukkoon
alkoholia (esim. metanolia). Bioöljyn suositeltu varastointilämpötila on 15–20 astetta.
Varastosäiliöt sijoitetaan suoja-altaaseen jonka tilavuus on 1,1 kertaa suurimman säiliön
nestetilavuus.
Laitosalueella käsiteltävistä kemikaaleista bioöljy on varastointimärältään merkittävin. Se
luokitellaan leimahduspisteensä perusteella palavaksi nesteeksi. Palavien nesteiden
varastosäiliöiden ja tuotantolaitoksen sijoittamista ohjeistetaan standardeilla SFS 3350
(varastointi), SFS 3353 (valmistuslaitos) ja SFS 3357 (varaston sammutus). Esimerkiksi 10
metrin halkaisijan kiinteän maanpäällisen bioöljysäiliön suojaetäisyys konttori- ja
sosiaalitiloihin ja muihin vastaaviin tiloihin, joissa ihmisiä oleskelee, on 15 metriä.
Kemikaalien varastoinnin ja käytön ympäristövaikutukset
Kemikaalien käyttö ja varastointi laitosalueella suunnitellaan ja toteutetaan niin että
normaalissa käyttötilanteessa siitä ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Onnettomuus- ja häiriötilanteessa kemikaalien käytöstä ja varastoinnista voi aiheutua
ympäristövaikutuksia. Haitalliset ympäristövaikutukset pyritään estämään vaarallisten
kemikaalien asianmukaisella sijoittamisella niille soveltuviin varoaltaisiin sekä sijoittamalla
keskenään soveltumattomat kemikaalit toisistaan erilleen.
Tarkasteltavia
onnettomuusja
häiriötilanteenkemikaaliriskejä
sekä
niiden
ympäristövaikutuksia on arvioitu ja rajattu kemikaalien laadun ja määrän perusteella.
Merkittävimmät tarkasteltavat kemikaaliriskit on kuvattu taulukossa 6.17.
Taulukko 6.17. Biojalostamolla käytettävien ja varastoitavien kemikaalien merkittävimmät
riskit. Todennäköisyys; Pieni (1) – Suuri (5). Seurauksen vakavuus; Pieni (1) – Suuri (5)
Riski
Todennäköisyys
Seurauksen
Vakavuus
Bioöljysäiliön vuoto
1; Vuoto on mahdollinen
2; Varastoitavan kemikaalin
säiliön ja putkiston
määrä on suuri ja bioöljy on
löystyneessä
haitallista vesieliöille,
laippaliitoksessa tai
pitkäaikaisia
avonaisessa venttiilissä.
haittavaikutuksia. Säiliöiden
Käyttöönotettaessa laitos
ympärillä on 1,1 kertaa
on uusi ja huoltosuurimman varastoaltaan
ohjelmaa noudattaen
kokoinen suoja-allas.
minimoidaan laajan
Bioöljyn siirtoputkistot ovat
öljyvuodon mahdollisuus. visuaalisesti tarkkailtavissa
ja niiden kuntoa seurataan
säännöllisesti.
Bioöljyvuoto kuljetus3; Öljyvuoto
2; Bioöljyn säiliöauton
säiliön täytössä
täyttöalueella voi aiheutua täyttöalue on asfaltoitu ja
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kuljetussäiliön
täyttöputken
rikkoontumisesta tai
irtoamisesta täytön
aikana.

Bioöljyvuoto
jäähdytysvesikiertoon

2; Käyttöönotettaessa
vuodon todennäköisyys
on hyvin pieni ja liittyy
materiaalivirheisiin.
Pidemmässä käytössä
lämmönvaihtimen
vuotoriski kasvaa.
Käytettävässä tekniikassa
vuotoriski on pitkälläkin
aikajänteellä pieni.

Bioöljysäiliöauton
liikenneonnettomuus

1; Normaali
öljysäiliöautokuljetukseen
rinnastettava riski.

99
bioöljyn leviäminen
ympäristöön
vuototilanteessa on estetty
maanpinnan kaatojen avulla.
Kerätty bioöljy poistetaan
täyttöalueelta imuautolla ja
käsitellään ongelmajätteenä.
Sadevesiviemäriin
kulkeutuva öljy on
poistettavissa järjestelmästä
aiheuttamatta ympäristölle
laajempaa haittaa.
1; Vuoto havaitaan
öljypitoisuutena suljetussa
jäähdytysvesikierrossa.
Haittaa jäähdytysvesikierron
toimintaa ja voi aiheuttaa
prosessin alasajon.
Jäähdytysvesijärjestelmällä
ei ole suoraa yhteyttä
vesistöön. Poistoveden
johtaminen
sadevesijärjestelmään
keskeytyy ja sen mukana
ympäristöön kulkeutuva
bioöljyn määrä jää
vähäiseksi.
3; Ympäristövaikutusten
suuruus riippuu
onnettomuuspaikan
ympäristöolosuhteista.
Haihtuu maan pinnalta
hitaasti. Liukenee veteen ja
voi päätyä pohjaveteen.
Bioöljyn viskositeetti on
korkea eikä se leviä maalla
tai imeydy maahan nopeasti.
Onnettomuustilanteessa
toimitaan normaalein
öljyonnettomuuden
pelastustoimenpitein.

Biojalostamon
toteutussuunnitelman
edetessä laitokselle tehdään
yhteistyössä
teknologiatoimittajan kanssa HAZOP (hazard and operability study) riskitekijöiden
tarkemmaksi tunnistamiseksi ja arvioimiseksi.
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6.13. Tuhka
Biojalostamolla syntyvälle tuhkalle etsitään pitkäjänteisiä hyötykäyttömuotoja joko
sivutuotteena tai jätteenä. Tavoite vastaa yleistä jätteen hyötykäyttötavoitetta ja on
perusteltavissa myös biojalostamon taloudellisuuden kannalta.
Todennäköisimpiä käyttökohteita ovat tuhkan käyttö joko maanrakennusaineena tai
jatkojalostaminen metsälannoitteeksi. Tuhkan hyödyntäminen maarakennusaineena tai
lannoitteena auttaisi vähentämään uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä.
Tarve sijoittaa tuhka kaatopaikalle voisi syntyä tilanteessa kun tuhkalle ei voida löytää muuta
sijoitus-/käyttökohdetta. Tämä vaihtoehto olisi huonoin sekä ympäristövaikutusten että
käsittelystä syntyvien kustannusten kannalta.
Maanrakennus
Tuhkan hyödynnettävyys maarakentamisessa riippuu tuhkan alkuaineiden määristä ja
liukoisuudesta.
Tuhkan käyttöä maarakentamisessa säätelee valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden
hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006). Puuperäisten lento- ja pohjatuhkien sekä
leijupetihiekan hyödyntäminen on mahdollista alue- ja tierakentamisessa, kun asetuksessa
määritellyt materiaalikohtaiset pitoisuus- ja liukoisuusvaatimukset täyttyvät. Vaatimukset on
esitetty taulukossa 6.18.
Taulukko 6.18. Puuperäistä tuhkaa koskevat vaatimukset maarakentamiskäytössä (VnA
591/2006)
Alkuaine
Pitoisuus
Liukoisuus
Peitetty rakenne Päällystetty rakenne
mg/kg
mg/kg
mg/kg
50
0,5
1,5
Arseeni (As)
3000
20
60
Barium (Ba)
15
0,04
0,04
Kadmium (Cd)
400
0,5
3
Kromi (Cr)
400
2
6
Kupari (Cu)
300
0,5
1,5
Lyijy (Pb)
0,4
1,2
Nikkeli (Ni)
2000
4
12
Sinkki ( Zn)
Tehtyjen alustavien selvitysten perusteella biojalostamon tuhka tulee täyttämään
maarakentamiskelpoisuudelle asetetut vaatimukset alkuaineiden pitoisuuksien osalta.
Alkuaineiden liukoisuus voidaan selvittää kun jalostamolta saadaan tuhkaa tuotannon
käynnistyttyä.
Metsälannoitus
Puun poltossa syntyvä tuhka sisältää typpeä lukuun ottamatta runsaasti pääravinteita ja
hivenaineita. Tuhkan hyödyntäminen metsälannoitteena voidaan mieltää metsän kasvuun
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sitoutuneiden ravinteiden palauttamiseksi ravinnekiertoon, mikä samalla vähentää tarvetta
uusiutumattomista kaivannaismineraaleista tuotettujen lannoitteiden käyttämiseen.
Puutuhka soveltuu parhaiten käytettäväksi runsastyppisille ja paksuturpeisille
metsäojitusalueille. Tuhkan emäksisyys parantaa happaman maaperän pH:ta ja aktivoi
maaperän pieneliötoimintaa.
Tuhkan soveltuvuus metsälannoitteeksi edellyttää tähän soveltuvaa mineraalikoostumusta ja
haitallisten metallien enimmäispitoisuuksien alittumista. Vaatimukset on esitetty taulukossa
6.19.
Taulukko 6.19. Tuhkan ravinnepitoisuusvaatimukset ja haitallisten metallien
enimmäispitoisuudet
metsänlannoituskäytössä
(MMM
24/2011
Maaja
metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista)
Alkuaine
Enimmäispitoisuus
< 40 mg/kg
Arseeni (As)
< 25 mg/kg
Kadmium (Cd)
>6%
Kalsium (Ca)
<2%
Kloori (Cl)
< 300 mg/kg
Kromi (Cr)
< 700 mg/kg
Kupari (Cu)
< 150 mg/kg
Lyijy (Pb)
< 1.0 mg/kg
Elohopea ( Hg)
< 150 mg/kg
Nikkeli (Ni)
> 2 % P+K
Fosfori (P)
> 2 % P+K
Kalium (K)
< 4500 mg/kg
Sinkki ( Zn)
Vuonna 2003 vain 10 % syntyvästä puutuhkasta hyödynnettiin metsien lannoitteena.
Puutuhkan lannoitekäyttöä vaikeuttaa puun rinnakkaispoltto muiden polttoaineiden kuten
turpeen kanssa.
Tuhkan hyödyntäminen metsälannoitteena edellyttää tuotteistamista, markkinointia ja
levitystä. Markkinoilla on olemassa tuhkalannoitevalmistajia ja tuhkan vastaanottopalveluita,
jotka voivat tulla kyseeseen yhteistyökumppaneina. Alustavien kyselyiden perusteella
vastaanottokapasiteetti on riittävä. Vaihtoehtona on oman tuhkanjalostuspolun toteuttaminen.
Kaatopaikkasijoitus
Biojalostamolla syntyvää tuhkaa ei tulla tämän hetken tietojen perusteella sijoittamaan
kaatopaikalle. Silti, mikäli tuhka ei soveltuisikaan hyötykäytettäväksi tai toimivaa
hyötykäyttöpolkua ei olisi olemassa, olisi tuhka loppusijoitettava kaatopaikalle. Lieksassa
lähin tuhkaa vastanottava kaatopaikka on Kontiosuon jätekeskus Joensuussa, johon matkaa on
noin 100 km. Seuraavaksi lähimmät paikat ovat Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskus ja EkoKympin jätekeskus Kajaanissa. Ennen tuhkan sijoittamista kaatopaikalle selvitettäisiin sen
kaatopaikkakelpoisuus.
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Vapo Oy:llä on Itä-Suomen AVIn lupa 28.9.2012 tuhkan hyödyntämiseen Kevätniemen sahan
varastokentän rakenteissa. Päätös on voimassa 10 vuotta. Lisäksi Vapo Timber Oy:llä on
vireillä Itä-Suomen AVIssa hakemus lento- ja pohjatuhkan hyödyntämiseen Kevätniemen
käytöstä poistetun kaatopaikan jätetäyttöalueen esipeitto- ja kaasunkeräyskerroksessa. Tästä
ei ole tullut vielä AVIn päätöstä.

6.14. Onnettomuus- ja häiriötilanteet
Merkittävimmiksi onnettomuus- ja häiriötilanteiksi laitosalueella on alustavassa
suunnittelussa tunnistettu tulipalo, räjähdys ja kemikaalivuoto. Kemikaalivuodon
ympäristöriskit on tunnistettu kemikaalien käytön ja varastoinnin ympäristövaikutuksien
yhteydessä.
Merkittävimmät tunnistetut mahdolliset onnettomuus- tai häiriötilanteiden vaikutukset on
esitetty seuraavassa taulukossa. Onnettomuus- tai häiriötilanteita, joilla ei ole vaikutusta
ihmisten terveyteen tai ympäristöön, vaan lähinnä tuotannollinen vaikutus (esim. kuljettimen
hihnan katkeaminen), ei ole tässä eritelty.
Taulukko 6.20. Keskeiset riskitekijät onnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä niiden vaikutukset.
Onnettomuus- tai
Vaikutus
häiriötilanne
Tulipalo laitosalueella
Kuivattu raaka-aine
Savukaasut leviävät lähialueelle, ilman laadun
heikkeneminen, henkilövahingon mahdollisuus
Lopputuote sekä kevyt
Savukaasut leviävät lähialueelle, ilman laadun
polttoöljy ja nestekaasu
heikkeneminen, henkilövahingon mahdollisuus
Prosessin palavat aineet
Prosessitiloihin palokaasuja, henkilövahingon
mahdollisuus
Räjähdys
Pöly
Rakennusten tai rakenteiden vaurioituminen, tulipalo,
henkilövahingon mahdollisuus
Nestekaasu
Prosessilaitteiden vahingoittuminen, mahdolliset
henkilövahingot
Kemikaalivuoto
Lopputuote
Bioöljyä pääsee maaperään, maaperän
happamoituminen
Pesu- ja neutralointikemikaalit Hengitystie tai ihorasitus, maaperän pilaantuminen
Alla on tunnistettu mahdolliset onnettomuustilanteet prosessin eri vaiheissa. Onnettomuus- ja
häiriötilanteiden tunnistaminen ja arviointi on suoritettu alustavan laitossuunnittelun
yhteydessä yhdessä teknologiatoimittajien kanssa. Tarkempi HAZOP-analyysi (hazard and
operability study) suoritetaan laitossuunnittelun edetessä.
Kuljetukset
Kuljetuksiin liittyvät riskit ovat käytännössä samat kemian teollisuuden happamilla tuotteilla,
sillä poikkeuksella, että bioöljy on palava neste. Merkittävin kuljetuksiin liittyvät riski on
liikenneonnettomuus ja tämän seurauksena bioöljyn päätyminen maaperään sekä tulipaloriski.
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Raaka-aineen käsittely ja varastointi
Raaka-ainetta varastoidaan ajoittain laitosalueella varastokentällä avokasoissa. Erityisesti
lämpimänä vuodenaikana pitkäaikaisessa varastoinnissa hakekasat voivat syttyä biologisen
toiminnan aiheuttaman lämpötilannousun vuoksi itsestään palamaan. Yhtiön
metsäteollisuuden asiantuntijoiden mukaan tämä on todennäköistä vasta pitkissä, puolesta
vuodesta – vuodesta pidempiin varastointiaikoihin avokasoissa.
Märän ja kuivan raaka-aineen varastoinnissa ja käsittelyssä on olemassa tulipalovaara.
Erityisesti pölymäinen hienoaines voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen mm. kuumenneesta
prosessilaitteesta tai kipiniästä. Kuivausrummun olosuhteet ovat riskialttiit tulipalolle.
Kuljetuslinjastot sekä märkävarastot varustetaan sprinklausjärjestelmällä. Kuivatun hakkeen
varastosiilossa voi häiriötilanteessa pitkäaikaisen seisokin yhteydessä muodostua itsestään
syttymisvaara. Pölyräjähdysvaaralliset tilat kuten kuivasiilo varustetaan automaattisella
sammutusjärjestelmällä ATEX -alueiden säädösten mukaisesti.
RTP-yksikkö eli pyrolyysiyksikkö
RTP -yksikössä esikäsitelty kuiva biomassa kuivatislataan korkeassa lämpötilassa
hapettomassa tilassa lähes normaali-ilmanpaineessa. Olosuhteet joissa pyrolyysireaktorista
voisi aiheutua vakavan onnettomuuden vaaraa, tunnistetaan yhdessä teknologiatoimittajan
kanssa tarkemmassa riskianalyysissä. Samassa yhteydessä selvitetään tekniset
suojatoimenpiteet joilla vaara estetään ja hallitaan. Esimerkiksi hapen pääseminen
hallitsemattomasti reaktoriin voisi aiheuttaa räjähdysriskin. Räjähdyksen hallinta ja
vaikutusten ohjaaminen/ rajoittaminen tapahtuu rakenteellisin toimenpitein ja teknisin
varajärjestelmin.
Reaktorissa muodostunut kaasu lauhdutetaan, jolloin se tiivistyy nestemäiseksi bioöljyksi.
Lauhdutuksessa jäljelle jäävän sivutuotekaasun pääkomponentit ovat hiilidioksidi ja
hiilimonoksidi (häkä). Häkä on helposti syttyvä kaasu ja myrkyllistä hengitettynä.
Kuivatislauksen
yhteydessä
muodostunut
kaasuuntumaton
aines
johdetaan
kiertoleijupetikattilaan ja poltetaan. Kattila on teholtaan noin 90 MW. Kattilan
onnettomuusriskit ovat rinnastettavissa tavanomaisen keskisuuren voimalaitoksen
kiertoleijupetikattilan riskeihin.
Vakavan onnettomuustilanteen seurauksena tulipalo tai räjähdys laitoksella tai kaasupäästö
ovat mahdollisia. Onnettomuus- ja häiriötilanteessa kaasun kulkeutuminen myös laitosalueen
ulkopuolelle on mahdollista, mutta vaikutus on lyhytaikainen eikä aiheuta räjähdysvaaraa
laimenemisen johdosta. Onnettomuustilanne voi syntyä laiterikon tai prosessihäiriön
seurauksena tai ulkoisen tulipalon tai muun ulkoisen tekijän aiheuttamana.
Nestemäisen bioöljyn vaaraominaisuudet on kuvailtu kemikaalien yhteydessä
teknologiatoimittaja käyttöturvallisuustiedotteen tietojen mukaisesti. Bioöljy on RTPyksikössä alhaisessa lämpötilassa (< 60 °C) ja paineessa (< 10 bar).
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Riski ja häiriötilanteisiin varautuminen ja niiden estäminen
Alustavan riskianalyysin mukaan biojalostamon kriittiset kohdat ovat:
• kuivausrumpu
• kuivahakkeen varastointi
• reaktori
• kattila
• lauhdutusyksikkö
Onnettomuusriskien todennäköisyys on kokonaisuutena pieni. Tämän tyyppisen teollisuuden
toiminnan perussuunnittelussa varaudutaan vahinkotilanteisiin rakenteellisin ja teknisin
ratkaisuin (mm. suoja-altaiden, varoventtiilien, hälytysautomatiikan, sammutusjärjestelmien
yms.), henkilökunnan koulutuksen sekä tarkkailun, kunnossapidon sekä onnettomuustilanteen
toimintaohjeiden avulla.
Häiriö- ja poikkeustilanteessa tarpeen tullen sivutuotekaasu tuuletetaan varoventtiilien kautta
ulkoilmaan. Laitoksella varaudutaan ottamaan käyttöön soihtu, mikäli tämä osoittautuu
tarpeelliseksi. Kaasujen johtaminen ilmaan tai soihdun käyttö on harvinaista ja vain
hetkellistä.

6.15. Yhteisvaikutukset
Hankealueen ympäröivän alueen nykyisten toimijoiden ympäristövaikutukset on huomioitu
vaikutusten arvioinnissa sekä nykytilanteen kuvauksessa.
Hankealueen läheisyydessä sijaitsevista toimijoista merkittävimpiä yhteisvaikutuksia
aiheuttavat Vapo Timber Oy:n saha Vapo Oy:n voimalaitos sekä Anaika Woodin tuotantolaitos
sekä Kevätniemen alueen muut yritykset.
Yhteisvaikutukset alueen muiden toimijoiden kanssa onnettomuustilanteessa minimoidaan
noudattamalla säädettyjä turvaetäisyyksiä. Alueelle sijoittuvat toimijat voidaan yhteen
sovittaa eikä haitallisia ristikkäisvaikutuksia tällöin synny.
Biojalostamon, bioterminaalin, Vapo Oy:n voimalaitoksen sekä muiden teollisuustoimijoiden
aiheuttama melu on huomioitu meluvaikutuksien arvioinnissa.
Yhteisvaikutukset muiden alueen puunjalostuslaitosten kanssa ovat positiiviset, koska
biojalostamo käyttää muiden laitosten sivutuotevirtoja raaka-aineenaan ja näin vähentää
alueelta ulos suuntautuvaa logistista virtaa.
Hankkeen avulla myös lisätään metsävarojen täysimääräistä hyödyntämistä, koska
biojalostamon raaka-aineeksi sopivat sellaiset jakeet (latvukset ja pienpuu), joita muut alueen
mekaanista metsäteollisuutta harjoittavat laitokset eivät voi hyödyntää. Hankkeella lisätään
tältä osin myös kantorahatulojen jäämistä maakuntaan.
Lisäksi hanke edistää hajautetun energiantuotannon tavoitteita.
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