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ESIPUHE
Lieksan Teollisuuskylä Oy valmistelee mahdollisten biojalostamoyksiköiden sekä
bioterminaalin sijoittumista Lieksan Kevätniemen teollisuusalueelle. Hanke on osa
laajempaa suunnitelmaa Lieksan metsäklusterin vahvistamisesta, johon kuuluu mm.
Kevätniemen alueen tie- ja raideverkon uudistaminen. Hankkeen ympäristövaikutuksia on
tarkasteltu ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain mukaisessa
arviointimenettelyssä.
YVA-menettelyä
sovelletaan
YVA-asetuksessa
esitetyn
hankeluettelon mukaan mm. vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti valmistaviin tehtaisiin.
YVA-menettely
on
kaksivaiheinen.
Ensimmäisessä
vaiheessa
on
laadittu
ympäristövaikutusten
arviointiohjelma,
joka
on
suunnitelma
siitä,
miten
ympäristövaikutukset arvioidaan. Biojalostamo- ja bioterminaalihankkeen arviointiohjelma
valmistui heinäkuussa 2013 ja se oli virallisesti nähtävillä 1.8.–13.9.2013.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta saatiin 14.10.2013. Toisessa vaiheessa
tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostus (tämä asiakirja), jossa esitetään eri
vaihtoehtojen ympäristövaikutukset sekä esitetään keinoja haitallisten ympäristövaikutusten
ehkäisemiseksi. Arviointiselostuksen laatimisessa otetaan huomioon yhteysviranomaisen
ohjelmasta antamassaan lausunnossa esittämät täsmennystarpeet.
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii YVA-lain 6a
§:n mukaisesti hankkeen yhteysviranomaisena. Hankkeesta vastaa Lieksan Teollisuuskylä
Oy. YVA-menettelyn koordinoinnista vastaa Green Fuel Nordic Oy. Mielipiteet ja lausunnot
tästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta tulee osoittaa yhteysviranomaiselle, joka
kokoaa ne ja käsittelee omassa lausunnossaan.
YVA-menettelyyn koottiin eri sidosryhmistä koostuva seurantaryhmä, joka kokoontui kaksi
kertaa arvioinnin eri vaiheissa. Lisäksi yksi kokous pidettiin sähköpostitse.
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TIIVISTELMÄ
Hankkeen kuvaus ja tarkoitus
Lieksaan ja sen lähikuntiin on keskittynyt vahvaa metsäteollisuutta. Toimialan kasvun ja
kehityksen takaamiseksi Lieksan Teollisuuskylä Oy yhdessä kaupungin kanssa suunnittelee
Lieksan metsäklusterin vahvistamista. Osana tätä metsäklusterin vahvistamista Lieksan
Teollisuuskylä Oy valmistelee yhdestä kahteen bioöljyä valmistavan biojalostamon sekä
bioterminaalin sijoittamista Kevätniemen teollisuusalueelle sekä uuden tie- ja raideverkon
rakentamista alueelle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltava hanke pitää sisällään
biojalostamon sekä bioterminaalin rakentamisen, sekä liikennevaikutusten osalta tie- ja
raideverkon uudistamisen. Kaikki hankkeen osa-alueet ovat vielä suunnitteluvaiheessa eikä
toiminnoille ole eritelty yksittäistä toimijaa/toteuttajaa.
Biojalostamon raaka-aineena käytetään uusiutuvaa, metsästä saatavaa biomassaa joko suoraan
rankapuuna tai saha- ja selluteollisuuden puupohjaisten sivuvirtojen muodossa. Suunnitellut
laitokset (1–2 kpl) käyttävät noin 0,35–0,7 miljoonaa kiintokuutiometriä puuperäistä
biomassaa vuodessa. Yksi laitos käyttää päivässä 400 kuiva-aine tonnia puuta. Bioterminaaliin
suunnitellaan pyöreänpuunvarastointialuetta sekä haketusta. Bioterminaali tulee palvelemaan
myös muita alueen metsäteollisuuden yrityksiä. Bioterminaalilla turvataan metsäenergian
toimitusvarmuutta ja laatua.
Biojalostamoiden yhteenlaskettu bioöljyn tuotantomäärä on 90 000–180 000 tonnia bioöljyä
vuodessa. Tuotanto perustuu nopeaan hapettomaan lämpökäsittelyprosessiin, jota kutsutaan
nopeaksi pyrolyysiksi (RTPTM). Prosessissa biomassa kaasutetaan ja syntyvä pyrolyysikaasu
jäähdytetään nopeasti, jolloin pääosa kaasusta tiivistyy nesteeksi ja syntyy bioöljyä.
Bioöljyä voidaan käyttää korvaamaan fossiilista polttoöljyä teollisuuden ja kaukolämmön
lämmityssovelluksissa. Bioöljy on rikitöntä joten sitä on mahdollista käyttää myös laivojen
dieselmoottoreissa polttoaineena. Tulevaisuudessa bioöljystä voidaan jalostaa myös
liikennepolttoainetta. Pidemmän aikavälin potentiaalina on bioöljystä pidemmälle jalostetut
lopputuotteet mm. pinnoitukseen ja kosmetiikkateollisuudelle.
Hanke tukee POKAT 2017 Pohjois-Karjalan vuosille 2014-2017 laaditun maakuntaohjelman
sekä ELY:n strategisia tavoitteita. Alueellisien tavoitteiden lisäksi hanke tukee myös
kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa, jonka tavoitteena on parantaa Suomen
energiaomavaraisuutta sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja täten hillitä
ilmastonmuutosta. Lisäksi prosessi on energiaomavarainen, sillä sivutuotteena syntyvät kaasuja jäännöshiilivirrat hyödynnetään prosessissa. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen
metsäbiomassapohjaisella bioöljyllä mahdollistaa 70–90% alemmat hiilidioksidipäästöt.
Tarkasteltavat vaihtoehdot
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
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Hankkeen vaikutukset
Meluun
Meluvaikutuksien arvioinnin pohjaksi on teetetty meluselvitys, jossa suunniteltujen
biojalostamojen meluvaikutukset on arvioitu mallintamalla. Mallilaskelmissa jalostamon
toiminnot on kuvattu suurimpien melutasojen mukaan, jolloin saadut tulokset kuvaavat
suurinta mahdollista meluvaikutuksen määrää. Käytännössä laitoksen melutasoihin voidaan
vaikuttaa melunsuojaustoimenpitein ja toimintojen sijoittelulla. Toiminnanaikaista melua
aiheuttavat eniten piippu ja savukaasupesurin pääpuhallin.
Laskelmissa on huomioitu Kevätniemen alueen nykyiset toiminnot sekä terminaali ja yksi tai
kaksi biojalostamoa. Selvityksessä huomioitiin myös tie- ja raideliikenteen melu.
Sekä yhden että kahden biojalostamon vaihtoehdoissa yhteismelu ylittää ohjearvotasot 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. Yhden
jalostamon vaihtoehdossa yöajan 40 dB:n meluvyöhyke ulottuu hiukan nykytilannetta
kauemmas rantaviivasta leirintäalueelle päin. Kahden jalostamon vaihtoehdossa yöajan 40
dB:n meluvyöhyke ulottuu leirintäalueelle.
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.
Ilmanlaatuun
Ilmanlaadun vaikutuksien arvioinnin pohjaksi on teetetty savukaasupäästöjen mallinnus, jossa
suunniteltujen biojalostamojen vaikutukset alueiden ilmanlaatuun on arvioitu mallintamalla
typen oksidien (NO2) ja pölyn (PM10) leviäminen ympäristössä.
Biojalostamoiden normaalitoiminnan merkittävimmät ilmapäästöt syntyvät sivutuotekaasun
ja -hiilen palamisprosessissa. Savukaasut käsitellään savukaasupesurilla. Lyhytaikaisia
vaikutuksia syntyy prosessihäiriöiden ja ylös- ja alasajojen aikana, jolloin ympäristöön voi
muodostua myös haju- ja VOC-päästöjä. Puun ja sivutuotteiden (esim. sahanpuru ja
hiontapölyt) käsittelystä aiheutuu vähäisessä määrin pölypäästöjä, joka on kooltaan pääosin
suurta (vähintään useita kymmeniä mikrometrejä) eikä leviä helposti.
Biojalostamon arvioitujen päästöjen aiheuttamat typpidioksidien ja hengitettävien hiukkasten
pitoisuudet ovat leviämislaskelmien perusteella selvästi alle ilmanlaadun ohje- ja raja-arvojen.
Typen oksidien osalta yhden laitoksen vaihtoehdossa 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).
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Vastaavasti kahden laitoksen vaihtoehdossa 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).
Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
Hankkeella ei ole maa- ja kallioperän tai pohjavesien kautta laitosalueiden ulkopuolelle
johtuvia vaikutuksia, lukuun ottamatta perustamisen aikana louhinnasta ja kaivusta syntyvää
tärinää.
Puun esikäsittely ja liikennöinti tapahtuu päällystetyillä alueilla, joista ei johdu haitallisia
päästöjä maaperään. Varsinainen öljyntuotantoprosessi on suljettu järjestelmä, mistä ei
normaaliolosuhteissa synny päästöjä maaperään.
Onnettomuustilanteessa kemikaalivuoto 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.
Vesistöön
Pielinen on tyypiltään suuri humusjärvi. Pielisen ekologinen tila on kokonaisuutena arvioiden
hyvä. Kevätniemeen suunniteltu hankealue sijaitsee Pielisen itärannalla, Lieksanjoen suulta
luoteeseen.
Biojalostamoiden suunnitteluvaiheessa on arvioitu, ettei laitoksista koidu suoraa kuormitusta
alapuolisiin vesistöihin. Lauhderatkaisun ollessa lauhdutustorni, on merkittävin laitoksen
vesistökuormituslähde puunkäsittely- ja varastoalueiden hulevedet.
Laitosalueen hulevesien mukana tuleva kuormitus on melko vähäistä ravinteiden osalta, mutta
voi pahimmillaan olla kohtalaista happea kuluttavan orgaanisen aineksen osalta
puunjalostuslaitoksille tyypilliseen tapaan. Hulevesien kerääminen ja käsittely huomioidaan
laitossuunnittelussa. Uusilla laitoksilla mahdollisuudet ovat joka tapauksessa aiempia, alueilla
sijaitsevia laitoksia paremmat. Näin ollen mahdollinen kokonaisuuden kannalta pienehkö
lisäkuorma happea kuluttavan aineksen osalta ei oletettavasti vaikuta Pielisen tilaan.
Sen sijaan hankkeella tulee olemaan merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko alueen
hulevesien hallintaan. Laitosalueen läheisyydessä sijaitsevien kosteikkojen hulevedet
ohjautuvat nykyään alueelle rakennettuja ojia pitkin suoraan Pieliseen. Biojalostamo- ja
bioterminaalihankkeen toteutuessa osa kyseisistä kosteikkojen hulevesistä pystytään jatkossa
ohjaamaan hulevesijärjestelmän viivästysaltaan kautta hallitusti Pieliseen. Tämä mahdollistaa
tarvittaessa myös hulevesien tarkkailun purkupisteestä.
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Tarkastelujen perusteella Pielisen arvioidut vesistövaikutukset jäävät erittäin vähäisiksi eikä
hankkeella ole vaikutuksia vesien hoidon suunnittelun tavoitteisiin.
Luontovaikutukset
Hankealueiden läheisyydessä tehtyjen selvityksien perusteella kartoitetulla alueilla ei ole
todettu merkittäviä arvokkaita luontokohteita.
YVA-selvityksessä tarkasteltavien eri hankevaihtoehtojen mahdolliset vaikutukset erityisiin
luontoarvoihin rajoittuvat hankealueille. Nämä ovat jo kauan metsäteollisuuden sekä
asutuskäytössä olleita alueita. Hankealueelle on tehty luontoselvitys, joka toteaa että
hankealueella ei ole sellaisia erityisiä luontoarvoja tai erityisesti suojeltavien lajien
elinympäristöjä tai lisääntymisalueita, jotka vaatisivat suojelua. Selvitys suosittaa
läpikulkuyhteyden säilyttämistä liito-oravalle hankealueen halki.
Biojalostamo käyttää raaka-aineenaan pääasiassa karsittua runkorankaa sekä
metsäteollisuuden sivutuotteita. Raaka-aineena ei käytetä kantoja tai lahopuita, joiden
korjaaminen metsistä voisi vähentää luonnon monimuotoisuutta. Kantojen ja lahopuiden
hyödyntäminen on myös teknisesti mahdotonta prosessin raaka-aineen laatuvaatimuksien
vuoksi.
Sosiaaliset vaikutukset
Hankkeen sosiaalisista vaikutuksista laadittiin YVA-seurantaryhmän sidosryhmäedustajien
avustuksella SWOT -analyysi, jonka tulokset on koottu seuraavaan taulukkoon.
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?
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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.

– Odotukset ovat korkealla, entä jos kaikkia
hyötyjä ei saavutetakaan? Kenelle käy
huonosti?
– Mitä tapahtuu hankepaikkakuntien imagolle
jos hanke epäonnistuu?
– Voiko tulla hankaluksia valituskierteestä?
– Pääsevätkö alueen 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?

Vaikutukset ihmisten terveyteen
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan ne hankkeen aiheuttamat, tunnistetut
terveysvaikutukset, joilla on merkitystä alueen väestön ja sen erityisryhmien
terveydensuojelun sekä heidän elinympäristönsä terveydellisen olojen kannalta.
Teetettyjen leviämislaskelmien perusteella syntyvät ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat
alle valtioneuvoston asettamien ohjearvojen, jotka ovat terveysperusteisia, eikä ilman
epäpuhtauksista täten synny terveyshaittaa. Teetetyn meluselvityksen mukaan
meluvaikutukset kasvavat hankealueen läheisyydessä niin vaikutusalueeltaan, kestoltaan kuin
voimakkuudeltaan. Meluvaikutuksiin varaudutaan jo suunnitteluvaiheessa meluvallilla sekä
muilla meluntorjuntatoimenpiteillä, jotta niillä ei olisi merkittävää vaikutusta alueen
asukkaiden viihtyvyyteen. Hankkeen yhteydessä alueen liikenneturvallisuutta parannetaan
mm. kiertoliittymällä sekä kevyenliikenteenkaistalla.
Liikenteelliset vaikutukset
Hankkeen vaikutuksia liikenteeseen on arvioitu osana Kevätniemen asemakaava-alueen
laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointia.
Syyskuussa 2013 tehdyn liikennelaskennan mukaan Kevätniementien keskimääräinen
vuorokausiliikenne nykytilanteessa oli 1501 ajon/vrk ja raskaiden määrä oli 210 raskasta
ajon/vrk (14 %). Kahden biojalostamon vaihtoehdossa hankealue tuottaa uutta raskasta
liikennettä 316 raskasta ajon/vrk. Henkilöautoliikennettä alue tuottaa 560 ajon/vrk, josta 65 %
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suuntautuu itään Lieksan suuntaan, 15 % länteen Nurmeksen suuntaan ja 20 %
Pankajärventien suuntaan.
Liikenteen vaikutusten tarkastelu on laadittu oletuksella, että kaikki asemakaavoitettu
maankäyttö toteutuu. Kevätniementien liikenne kasvaa lähes määrään 2500 ajon./vrk (kasvu
66 %), Karjalantien liikenne on Kevätniementien liittymästä länteen 3 400 ajon./vrk (kasvu
12 %), Karjalantien liikenne Kevätniementien liittymästä itään 4945 ajon./vrk (kasvu 16 %)
sekä Pankajärventien liikenne 1540 ajon./vrk (kasvu 15 %).
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 valmistaman tuotteen 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.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti tai – maisemallisesti arvokkaita rakennuksia tai kohteita
eikä perinneympäristöjä. Alueelta ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöskohteita. Hankealueen
maisema on ennestään teollinen ja maisemallinen vaikutus rajoittuu tehdasalueen
lähiympäristöön.
Kevätniemen teollisuusalue on nykyisin teollisuuskäytössä olevaa tehdasaluetta, jonka
maisemakuvaa hallitsee Vapo Oy:n voimalaitoksen, Vapo Timber Oy:n sahan sekä Anaika
Wood Ltd Oy:n tehtaan rakennukset. Alue rajautuu etelästä ja lännessä Pieliseen.
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 45 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.
Maankäyttöön ja kaavoitukseen
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Biojalostamoinvestointi hankealueelle on Lieksan kaupungin maankäytön ohjauksen ja
kaavallisten tavoitteiden mukaista maankäyttöä.
Suunniteltu jalostamon alue rajautuu asemakaava-alueeseen. Asemakaavan ja sen muutoksen
laadinta on meneillään. Alue kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.
Luonnonvarojen käyttöön ja hyödyntämiseen
Biojalostamoinvestoinnit mahdollistavat uusiutuvien metsävarantojen ja etenkin halpaarvoisen energiapuujakeen käytön tehostamisen. Tämä parantaa metsätalouden kannattavuutta
ja sen pitkäjänteistä kehittämistä. Pohjois-Karjalassa on suunnitteilla useita puuta raakaaineena hyödyntävää hanketta. Suurimpien hankkeiden (biojalostamo/ Lieksa sekä
biohiiltämö/ Nurmes) yhteenlaskettu raakapuun tarve on arviolta 1,5 milj. m3 vuodessa.
Puuston kasvu laitosten hankinta-alueella on 13 milj. m3 ja tämän hetkiset markkinahakkuut
8,3 milj. m3. Tehdyn metsävara-arvion mukaan alueella on mahdollista lisätä hakkuita
kestävällä tavalla laitosten tarvitseman määrän verran.
Kemikaalien käytön ja varastoinnin vaikutukset
Biojalostamolla käsitellään seuraavia vaarallisia kemikaaleja; bioöljy, glykoli, kevyt
polttoöljy, natrium-hydroksidi eli lipeä sekä nestekaasu. Kyseisten kemikaalien varastointi
tullaan toteuttamaan vaarallisten kemikaalien sekä nestekaasun käsittelyä ja varastointia
säätelevien säädösten mukaisesti. Normaalitilanteessa kemikaalien käsittelystä ei aiheudu
ympäristöön vaaraa tai haittaa.
Onnettomuus- ja häiriötilanteessa kemikaalien käytöstä ja varastoinnista voisi aiheutua
ympäristövaikutuksia. Haitalliset ympäristövaikutukset estetään vaarallisten kemikaalien
asianmukaisella sijoittamisella niille soveltuviin varorakenteisiin sekä sijoittamalla keskenään
soveltumattomat kemikaalit toisistaan erilleen. Kemikaalien laadun ja määrän perusteella
vaarallisten kemikaalien käsittelyn merkittävimmiksi ympäristöriskeiksi on tunnistettu
bioöljyn varastosäiliön vuoto, kuljetussäiliön täytössä syntyvä bioöljyvuoto, bioöljyvuoto
jäähdytysvesikiertoon tai bioöljysäiliöauton liikenneonnettomuus.
Tuhkan hyötykäyttö
Yhdessä biojalostamoyksikössä syntyy tuhkaa 5–7 tonnia päivässä eli 1 500–2 500 tonnia
vuodessa. Tuhka on pääosin lentotuhkaa. Tuhkan laatuominaisuuksiin vaikuttaa olennaisesti
biojalostamon käyttämä raaka-aine ja poltto-olosuhteet.
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 maarakentamiseen tai
jatkojalostaminen metsälannoitteeksi. Tuhkan hyödyntäminen maarakennusaineena tai
lannoitteena auttaisi vähentämään uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä. Tehtyjen
alustavien
selvitysten
perusteella
biojalostamon
tuhka
tulee
täyttämään
maarakentamiskelpoisuudelle sekä metsälannoitukselle asetetut vaatimukset alkuaineiden
pitoisuuksien osalta.
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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.
Onnettomuus- ja häiriötilanteet
Merkittävimmiksi onnettomuus- ja häiriötilanteiksi laitosalueella on alustavassa
suunnittelussa tunnistettu tulipalo, räjähdys ja kemikaalivuoto. Onnettomuus- ja
häiriötilanteiden tunnistaminen ja arviointi on suoritettu alustavan laitossuunnittelun
yhteydessä yhdessä teknologiatoimittajien kanssa. Tarkempi hazop-analyysi (hazard and
operability study) suoritetaan laitossuunnittelun edetessä.
Alustavan analyysin mukaan biojalostamon kriittiset kohdat ovat:
- kuivausrumpu
- kuivahakkeen varastointi
- reaktori
- kattila
- lauhdutusyksikkö
Onnettomuusriskien todennäköisyys on pieni, sillä vahinkotilanteisiin varaudutaan
rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin (mm. suoja-altaiden, varoventtiilien, hälytysautomatiikan,
sammutusjärjestelmien yms.), henkilökunnan koulutuksen sekä tarkkailun, kunnossapidon
sekä onnettomuustilanteen toimintaohjeiden avulla.
Yhteisvaikutukset
Hankealueen ympäröivän alueen nykyisten toimijoiden ympäristövaikutukset on huomioitu
merkittävimpien ympäristövaikutusten, kuten melun ja ilmalaadun vaikutusten arvioinnissa
sekä nykytilanteen kuvauksessa. Yhteistyötä alueiden muiden toimijoiden kanssa tarvitaan
erityisesti melupäästöjen hallinnassa, jotta teollisuuden ja alueen muiden maankäyttömuotojen
yhteensovittaminen haitattomasti on mahdollista.
Hankkeen myötä alueen toimijoiden välille voi muodostua merkittävää yhteistyötä raaka-aine
huollon osalta. Yhteisvaikutuksia syntynee saavutettavasta synergiaedusta mm. biojalostamon
ja lähialueen sahojen kanssa, sillä sahoilla sivuvirtana muodostuva puru soveltuu
biojalostamon raaka-aineeksi. Myös bioterminaali mahdollistaa uusien yhteistyömallien
syntymisen mm. raaka-aineen yhteistoimituksien osalta.
Vaikutusten vähentäminen
Hankkeen vaikutuksien vähentämisen periaatteena on pyrkiä tunnistamaan hankkeen
toiminnan aiheuttamat merkittävät haitalliset vaikutukset jo suunnitteluvaiheessa. Täten nämä
vaikutukset voidaan huomioida jatkosuunnittelussa ja niihin voidaan varautua mm. erilaisin
teknisin toimenpitein. Mahdollisuuksien mukaan merkittäviä haitallisia vaikutuksia voidaan
myös pyrkiä estämään tarkastelemalla valittuja teknisiä ratkaisuja.
Biojalostamo ja bioterminaalihankkeen tunnistetut lievät kielteiset vaikutukset syntyvät
melu-, ilma-, vesistö- ja liikennevaikutuksista. Meluvaikutuksia pyritään vähentämään
erilaisin meluntorjuntatoimenpitein kuten äänilähteiden sijoittelulla, meluvallilla ja laitteiden
säännöllisellä huollolla. Ilma- ja vesistövaikutuksia vähennetään päästölähteiden hallinnalla
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sekä asianmukaisilla puhdistustekniikoilla. Biojalostamon ilmapäästöjen puhdistustekniikan
osalta suunnitteluvaiheessa tutkitaan kahdenlaista tekniikkaa, märkäpesuria sekä
sähkösuodatinta. Uusien toimintojen sekä kasvavien liikennemäärien vuoksi alueelle
rakennetaan uusia liikenneyhteyksiä ja alueen onnettomuusherkkä kantatieristeys muutetaan
kiertoliittymäksi. Näiden uusien liikennejärjestelyiden myötä alueen liikenneturvallisuus
paranee nykyiseen verrattuna.
Tämän kokoluokan tuotantolaitoksen sekä vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti valmistavan
ja varastoivan laitoksen haitalliset vaikutukset kohdentuvat erityisesti onnettomuus- ja
häiriötilanteisiin sekä alueella käsiteltäviin kemikaaleihin. Sekä normaali- että häiriötilanteen
mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää huolellisella varautumisella. Tämä
tarkoittaa että kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä huomioidaan niille asetetut
määräykset ja vahinkotilanteisiin varaudutaan rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin (mm. suojaaltaiden, varoventtiilien, hälytysautomatiikan, sammutusjärjestelmien yms.), henkilökunnan
koulutuksen, tarkkailun ja kunnossapidon sekä onnettomuustilanteen toimintaohjeiden avulla.
Vaikutusten yhteenveto
Biojalostamo- ja bioterminaalihankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu laajasti YVAlainsäädännön ohjeistuksen mukaisesti. Lieviä kielteisiä vaikutuksia tunnistettiin aiheutuvan
melu-, ilmanpäästö-, vesistö- ja liikennevaikutuksista sekä kemikaalien käytöstä ja
varastoinnista sekä onnettomuus- ja häiriötilanteista. Sen sijaan luonnonvarojen
hyödyntämiseen ja käyttöön sekä maankäyttöön ja kaavoitukseen tunnistettiin hankkeella
olevan jopa huomattavia myönteisiä vaikutuksia. Alueen ihmisten viihtyvyyteen ja elinoloihin
hankkeella tulee olemaan niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia, mutta kokonaisuutena
vaikutukset on tunnistettu myönteisiksi.
Meluselvityksen mukaan biojalostamo ja bioterminaalihankkeen myötä sekä päivä- että
yöajan yhteismelu lisääntyy Kotolan asuinalueella. Lisäksi yöajan yhteismelutilanne muuttuu
Surpeenvaaran asuinalueella ja Timitranniemen leirintäalueella.
Savukaasupäästöjen (PM10 ja NO2) vaikutusta ilmanlaatuun arvioitiin leviämislaskelmien
avulla. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot on laadittu ilman pilaantumisen aiheuttamien
terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi sekä kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi.
Vuosikeskiarvot ovat suhteellisen pieniä ja alittavat selvästi raja- ja ohjearvopitoisuudet ja eri
päästömäärillä (1 tai 2 biojalostamoa). Leviämismallinnusten perusteella biojalostamojen ilmaan
kohdistuvien savukaasupäästöjen vaikutukset eivät aiheuta merkittäviä muutoksia ilmanlaatuun
eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa verrattuna ilmanlaadun ohjearvoihin.
Alueen vesistön vedenlaatua seurataan Pielisen vesistötarkkailun kautta laajasti. Tarkkailujen
perusteella vesistön tila on hyvä eikä vedenlaatu ole viimevuosina hankealueen läheisyydessä
muuttunut. Hankkeella ei tule olemaan merkittäviä vaikutuksia lähialueen vesistöön. Mahdolliset
savukaasupesurin vedet suodatetaan ennen vesistöön laskemista ja niiden laatua tarkkaillaan.
Ainepitoisuuksia luonnonvesissä lisäävää kuormitusta tulee mahdollisesti puun
varastointikentiltä hulevesien muodossa. Biojalostamon ja bioterminaalin 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.
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Hanke tulee lisäämään alueen liikennemääriä, erityisesti raskasta liikennettä. Toisaalta
teollisuusalueen ja kantatien risteymäalueen liikenneturvallisuuden parantaminen on ollut
ajankohtaista jo nykyisillä liikennemäärillä. Uusien liikennejärjestelyiden myötä alueen
liikenneturvallisuus tulee kokonaisuutena parantumaan, vaikka liikennemäärät ja niistä
aiheutuvat välilliset kielteiset vaikutukset kuten melu kasvavat.
Hankkeen merkittävin vaikutus lähialueen elinoloihin ja viihtyvyyteen tulee syntymään
biojalostamon toimintojen ja sen aiheuttaman liikenteen melusta sekä alueen virkistyskäytön
muuttumisesta. Positiivisena vaikutuksena alueella koetaan hankkeen työllistävä vaikutus ja
positiivisen ilmapiirin nostaminen alueella sekä uusiutuvan energian tuotanto ja alueen
runsaiden metsävarojen hyödyntäminen ja kestävä käyttö.
Vaihtoehtojen vertailu
YVA -hankevaihtoehtojen yhteenvedossa (alla) eri vaihtoehtojen vaikutuksia on verrattu 0vaihtoehtoon eli nykytilanteeseen. Tarkastelun perusteella millään hankevaihtoehdolla ei ole
huomattavia kielteisiä vaikutuksia ympäristöön.
Vaikutusten vertailutaulukko, hankevaihtoehdot verrattuna nykytilanteeseen (VE 0), joka
vastaa vaikutusarvoa 0.
+++
Huomattavia myönteisiä vaikutuksia
++
Kohtalaisia myönteisiä vaikutuksia
+
Lieviä myönteisiä vaikutuksia
0
Ei myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia tai molempia
tasavertaisesti
Lieviä kielteisiä vaikutuksia
-Kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia
--Huomattavia kielteisiä vaikutuksia
Yksi laitos
Kaksi laitosta
90 000 t/a
180 000 t/a
VE1
VE2
Melu
Ilmanlaatu
0
Maa- ja kallioperään 0
sekä pohjavesiin
Vesistöön
0
0
Luontovaikutukset
+
++
Sosiaaliset
vaikutukset
0
0
Terveydelliset
vaikutukset
Liikenteelliset
vaikutukset
0
0
Maisemaan ja
kulttuuriympäristöön
+++
+++
Maankäyttöön ja
kaavoitukseen
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Luonnonvarojen
käyttöön ja
hyödyntämiseen
Tuhkan hyötykäytön
vaikutukset
Kemikaalien käytön
ja varastoinnin
vaikutukset
Onnettomuus- ja
häiriötilanteiden
vaikutukset
Yhteisvaikutukset
muiden toimijoiden
kanssa

+

++

+

++

-

-

-

-

0

0

Vaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyt tekniset lähtötiedot perustuvat alustavaan
laitossuunnitteluun ja saattavat muuttua tarkemman laitossuunnittelun yhteydessä. Tästä
johtuen muun muassa laitoksen päästötiedot sekä päästöjen vähentämismenetelmät
tarkentuvat vasta suunnittelun myöhemmässä vaiheessa.
Teetettyihin selvityksiin ja mallinnuksiin joudutaan tekemään yleistyksiä ja arviointeja minkä
vuoksi niillä saatuihin tuloksiin sisältyy aina epävarmuutta. Hankkeen tässä vaiheessa
selvitykset antavat kuitenkin riittävän tarkkaa tietoa ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja
suuruusluokan määrittämiseen.
Suomessa ei ole vielä yhtään toiminnassa olevaa nopeaan pyrolyysiin perustuvaa
biojalostamoa. Vastaavaan teknologiaan perustuvia laitoksia on käytössä maailmalla useita.
Teknologia on koeteltua eikä siihen liity laajoja ratkaisemattomia ongelmia. Silti on
varauduttava siihenkin, että joitain uusia teknisiä yksityiskohtia tulee ratkaistavaksi vasta
laitoksesta saatavien käyttökokemusten myötä.
Biojalostamoiden toiminta on ympärivuotista ja jatkuvatoimista. Tämä edellyttää häiriötöntä ja
jatkuvaa raaka-aineen saantia. Laitoksen häiriöttömälle toiminnalle olennaista on raaka-aineen
riittävyys ja toimitusten jatkuvuus. Nämä riippuvat monista tekijöistä. Uusiutuvan energian käytön
ja tuoton tavoitteiden saavuttaminen vaatii useiden toimijoiden panosta. Metsän kestävä käyttö
Suomessa mahdollistaisi 20˗25 miljoonaa kuutiota nykyistä suuremmat hakkuut vuosittain. Tässä
yhteydessä arvioidun laajimmankin eli kahden biojalostamon laajuisen hankevaihtoehdon vaatima
raaka-ainemäärä olisi 0,7 miljoonaa kuutiota, mikä on murto-osa metsiemme vapaasta raakaainepotentiaalista. Raaka-aineena käytetään metsäjakeita joilla kilpailu on tällä hetkellä
pienempää kuin esim. kuitupuulla. Tilanteisiin, jolloin raaka-aineiden saatavuus on huono
tilapäisistä syistä johtuen (esim. kelirikko), varaudutaan varastoimalla raaka-ainetta toimitusketjun
ja laitosalueen välivarastoissa määrä joka riittää toimituskatkosten varautumiseksi.

Ympäristöriskit ja niiden hallinta
Biojalostamon- ja bioterminaalihankkeen toiminnan ympäristöriskit kohdistuvat erityisesti
alueella käsiteltävien kemikaalien varastoinnin, käsittelyn ja kuljetusten häiriötilanteisiin.
Biojalostamolla ei käsitellä eikä varastoida ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja.
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Biojalostamolla käsiteltävistä ja varastoitavista vaarallisiksi luokitelluista kemikaaleista
volyymiltään suurin on bioöljy. Sen vuoksi sen ympäristöriskit koetaan suurimmiksi ja on
käsitelty erikseen.
Bioöljy luokitellaan syövyttäväksi ja sillä on vaaralauseke H412 Haitallista vesieliöille,
pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Eri pyrolyysiöljyjen vesiliukoisuus vaihtelee, riippuen sen
raaka-aineesta, valmistuksesta sekä varastoinnista. Veteen joutuessaan bioöljy jakautuu
faaseihin. Sen kevyet hiilihydraattijohdannaisia sisältävät vesiliukoiset komponentit
liukenevat veteen nopeasti kun taas raskaat orgaaniset, pääasiassa ligniini pohjaiset,
komponentit laskeutuvat pohjalle ja hajoavat hitaammin. Bioöljy hajoaa huomattavasti
dieseliä nopeammin. Tehtyjen tutkimusten mukaan 50 % bioöljystä hajoaa 28 päivän kuluessa,
kun dieselillä vastaava luku on n. 24 %
Bioöljysäiliön kuljetuksen yhteydessä tapahtuva liikenneonnettomuus voi johtaa
ympäristövahinkoon. Laitosalueella tähän varaudutaan selkeällä reittiopastuksella, alueen
kunnossapidolla sekä asianmukaisella aluenopeusrajoituksella. Kuljetuksen vaaraluokka on 3
Palavat nesteet, pakkausryhmä III.
Mikäli laitoksen onnettomuus- tai häiriötilanteen tai laitosalueella tapahtuvan
kuljetusajoneuvon liikenneonnettomuuden seurauksena bioöljyä vuotaa laitosalueella, sen
pääsy laitosalueen ympäristöön tai vesistöön pyritään estämään niin rakenteellisin kuin
teknisin ratkaisuin mm. suoja-altaiden, varoventtiilien, hälytysautomatiikan yms. avulla sekä
asianmukaisella henkilökunnan koulutuksella ja onnettomuustilanteen toimintaohjeella.
Ympäristövaikutusten seuranta
Tuotantolaitokselle laaditaan tarkkailuohjelmat, jotka esitetään ympäristölupahakemuksessa.
Tarkkailuohjelmat esitetään seuraaville päästötekijöille:
- ilma ja hajupäästöt
- melupäästöt
- viemäröitävien jätevesien laadun tarkkailu
- hulevesien vesistökuormitus ja vaikutusten tarkkailu
- jätteet
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KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET
Biomassa;

Biologista alkuperää oleva aines lukuun ottamatta geologisiin peittyneitä
ja fossiloituneita aineksia (Euroopan standardisointijärjestö CEN/TS
14588 termi 4.19)

Bioterminaali

Bioterminaali on alue, jossa bioraaka-ainetta käsitellään tai jalostetaan
muuten kuin luontaisen kuivumisen avulla.

Bioöljy

Termi yleisesti kuvaa biomassasta valmistettua nestemäistä polttoainetta.
Tässä dokumentissa bioöljyllä tarkoitetaan nopealla pyrolyysillä
valmistettua polttoainetta. Se on tummanruskeaa juoksevaa nestettä, jonka
pH on noin 2,6 ja tehollinen (alempi) lämpöarvo noin 16–18 MJ/kg.
Bioöljy koostuu useista eri yhdisteistä, ja sisältää pääosin hiiltä, vetyä,
happea ja hieman typpeä. Merkittävimmät orgaaniset komponentit
bioöljyssä ovat nestemäisen ligniinin johdannaiset, alkoholit, luonnon
orgaaniset hapot ja karbonyylit. Tunnetaan myös nimellä pyrolyysiöljy.

Leijupetikattila

Lämpökeskusten ja – voimaloiden kattilatyyppi, joka soveltuu mm.
kiinteiden biopolttoaineiden polttamiseen. Leijupetikattilassa tulipesän
alaosaan syötetään ilmavirta, joka saa tulipesässä pidettävän hiekan,
tuhkan ja polttoaineen leijumaan. Palaminen tapahtuu näin muodostuvassa
pedissä. Polttoaineen jatkuva sekoittuminen tehostaa lämmön ja kaasujen
siirtoa.

Metsäbiomassa

Metsästä korjattava energiakäyttöön soveltuva jae, joka sisältää mm.
runkopuuta ja harvennushakkuun jätettä.

Nopea pyrolyysi

Nopea hapeton lämpökäsittelyprosessi, jolla valmistetaan biomassasta
bioöljyä. Prosessissa biomassa kuumennetaan hiekan välityksellä hyvin
nopeasti (<2 sekuntia), jolloin se kaasuuntuu. Kaasutus tapahtuu
hapettomassa ympäristössä, jolloin palamista ei tapahdu. Kun
kaasuuntunut biomassa lauhdutetaan, muodostuu bioöljyä ja
kondensoitumattomia kaasuja, jotka hyödynnetään muualla prosessissa.

Pyrolyysiöljy

Pyrolyysi prosessin lopputuote, kutsutaan myös bioöljyksi (ks. Bioöljy).

RTPTM

Green Fuel Nordicin teknologiatoimittajan käyttämä tuotemerkki, joka on
lyhenne Nopeasta Termisestä Prosessista (Rapid Thermal Process).

VOC

Lyhenne tarkoittaa haihtuvia orgaanisia eli eloperäisiä yhdisteitä,
englanninkielisestä termistä Volatile Organic Compound. Mm. puun
lämmittämisessä muodostuu haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
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TIEDOT HANKKEESTA
Hankkeen tarkoitus
Kevätniemen biojalostamo- ja bioterminaalihanke on osa Lieksan Teollisuuskylä Oy:n laajaalaista Lieksan Metsäklusterin vahvistamishanketta, jossa metsäklusterikokonaisuutta
tarkastellaan toimialakokonaisuutena eri osa-aluenäkökulmista. Tarkasteluun sisältyvien
erilaisten selvitysten perusteella Lieksan Teollisuuskylä Oy valmistelee eri osa-alueille
konkreettisia toteuttamishankkeita yhteistyössä klusterin yritysten kanssa. Tiivistetysti
metsäklusterikokonaisuus kattaa toimet taimesta lopputuotteeksi sisältäen myös
liitännäistoimialat. Lieksan Metsäklusterin vahvistamishankkeen fokus on kasvu ja klusterin
substanssin huomioon ottaen erityisesti kansainvälinen kasvu.
Kevätniemen vahvistaminen on osa Lieksan metsäklusterin vahvistamista. Bioterminaalin
sijoittuminen Kevätniemeen on hyvin looginen ratkaisu jo nykyisen tilanteen perusteella.
Toinen tukeva tekijä valitulle sijainnille on Kevätniemen tien ja Karjalantien risteys, jossa
yhdistyvät Nurmeksen, Kuhmon, Lieksan, (Ilomantsin) ja Joensuun liikennevirrat.
Monipuolinen bioterminaali vahvistaa Kevätniemen alueen vetovoimaa ja tukee merkittävästi
klusteriyritysten toimintaa paikallisesti sekä logistisesti myös laajemmalla alueella.
Bioöljyjalostamon tai -jalostamoiden sijoittuminen Kevätniemeen on erittäin merkittävä panos
sekä Lieksan kaupungin että metsäklusterin ja Lieksan Teollisuuskylä Oy:n toimintaan.
Lisätyöpaikkojen määrä 100–200 jalostamoissa ja kerrannaisvaikutus 150–250 ovat Lieksan
kokoisella paikkakunnalla todella merkittävä piristysruiske olemassa olevalle
yritystoiminnalle ja luovat mahdollisuuksia myös uudelle yritystoiminnalle.
Biojalostamo- ja bioterminaalihankkeen tarkoitus on metsäenergian sekä jatkojalosteena
metsäbiomassapohjaisen bioöljyn tuottaminen.
Biojalostamon toteutuminen kahden yksikön kokoisena merkitsee kaupungin
elinkeinorakenteen näkökulmasta koko bioketjun vahvistumista (korjuu, jalostus, huolto,
logistiikka jne.). Bioterminaalin toteutuminen vastaavasti merkitsee käytännössä uuden
bioterminaaliyrityksen syntymistä ja sitä kautta biomassan keskitettyä keruuta ja sijoittamista
terminaaliin sekä siellä tapahtuvan jalostuksen toteuttamista. Sitä kautta prosessi vaikuttaa
biomassaperusteiseen elinkeinorakenteeseen vahvistavasti. Edelleen molemmat hankkeen
keskeiset osa-alueet merkitsevät synergiapotentiaalin vahvistumista alueella ja sitä kautta
uusia
liiketoimintamahdollisuuksia
elinkeinorakenteen
monipuolistamiseksi
ja
vahvistamiseksi. Oheishankkeina esille nousevat mahdollisuudet lauhdeveden
hyödyntämiseen ja logistiikkaan liittyvät uudentyyppiset kuljetusratkaisut.
Kevätniemen alueella tällä hetkellä toimivat biomassan jalostukseen liittyvät yritykset
(Anaika Wood Oy, Vapo Timber Oy, Vapo Oy, Suomipuu Höyläämö Oy) saavat
markkinalähtöiseen toimintaansa Kevätniemen vahvistamisen kautta laajentuvaa synergiaa
uusista bioperäisistä energiaratkaisuista. Tämä mahdollistaa yhä erikoistuneempia puun
jatkojalostukseen liittyviin toimintoja ja synergian kasvaessa entistä laajemmat
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mahdollisuudet suoraan ja epäsuoraan (sisällytettynä myös ulkopuolella Lieksan sijaitsevien
bioklusterin yritysten mahdollisuustarjonnan) elinkeinorakenteen vahvistamiseen.
Lieksan Teollisuuskylä Oy työstää sille annetuissa rajoissa uusien liiketoiminta-aihioiden
synnyttämistä Kevätniemen alueelle olemassa oleviin toimintoihin ja hankkeen mukanaan
tuomiin toimintoihin ja synergiaan perustuen.
Hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan
energian osuus vuoteen 2020 mennessä 38 %:iin komission Suomelle esittämän velvoitteen
mukaisesti. (TEM, 2008) Pohjois-Karjalan alueellisen ilmasto- ja energiaohjelman 2020
tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta yli 80 % sekä
monipuolistaa uusiutuvan energian osuutta energian tuotannossa. (Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto, 2011) Kyseinen biojalostamo- ja bioterminaalihanke tukee sekä alueellisia että
kansallisia uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista.
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).
Bioöljyn raaka-ainelähteenä on metsästä saatava biomassa. Raaka-aineena käytetään
pääasiassa karsittua rankaa ja ensiharvennuksen hakkuujätettä sekä vaneri- ja
metsäteollisuuden sivuvirtoja, kuten sahanpurua, haketta ja kutterin lastua. Kantoja ja
lahopuita ei raaka-aineena käytetä, joiden keräämisellä voisi muutoin olla vaikutuksia luonnon
monimuotoisuuteen. Lisäksi raaka-aineen keräämisestä aiheutuvia vaikutuksia metsän
luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen lähivaluma-alueilla minimoidaan mm. hankkimalla
raaka-aine sertifioiduilta toimittajilta. Metsäbiomassa on toisen sukupolven polttoaine eli sen
käyttö energiantuotannon raaka-aineena ei kilpaile ruoanvalmistuksen kanssa samasta raakaaineesta eikä kasvatusalasta. Bioöljy on nestemäinen polttoaine. Sitä on helppo ja
kustannustehokasta säilyttää ja kuljettaa. Tämä mahdollistaa joustavan varastoinnin ja
energianjakelun.
Bioöljy
soveltuu
sellaisenaan
käytettäväksi
teollisuuden
ja
kaukolämmön
lämmityssovelluksissa. Sillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Metsäbiomassaa raakaaineenaan käyttävä biojalostamo lisää Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta.
Suomi osti vuonna 2011 tuontienergiaa ulkomailta 13,5 miljardilla eurolla (Tilastokeskus,
2012). Erityisesti kriisitilanteessa energian saatavuus ja kustannustaso korostuvat. Hajautettu
energiantuotanto myös mahdollistaa energian tuotannon lähellä raaka-aineita eli metsää ja sillä
on työllistävä vaikutus laajalla alueella Suomea.
Bioöljystä voidaan valmistaa myös polttoainetta laivojen dieselmoottoreihin sekä jalostaa
liikennepolttoaineeksi. Pidemmän aikavälin potentiaalina on bioöljystä pidemmälle jalostetut
lopputuotteet mm. pinnoitukseen ja kosmetiikkateollisuudelle. Perinteisen metsäteollisuuden
kannattavuuden laskiessa biojalostamoinvestoinnit mahdollistavat metsäjakeiden uudenlaisen
optimoinnin sekä parantavat perinteisten jalostuspolkujen kilpailukykyä.
Hankkeella on myös ympäristönsuojelullisia tavoitteita. Fossiilisten polttoaineiden
korvaaminen bioöljyllä pienentää hiilijalanjälkeä 70–90 % elinkaaren aikana. Lisäksi bioöljy
on rikitön energianlähde, jonka vuoksi sillä ei ole rikkidioksidipäästöjä.
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Kuva 1.1. Biojalostamohankkeen hyödyt sekä perustelut.

1.2.

Hankkeen kuvaus
Lieksan Teollisuuskylä Oy on kaupungin kanssa yhteistyössä suunnitellut Lieksan
Kevätniemen metsäklusterin vahvistamiseksi alueelle kehityshankkeen, joka käsittää mm. tieja raideverkon uusimisen. Hankkeen yhteydessä Lieksan Teollisuuskylä Oy valmistelee
yhdestä kahteen bioöljyä valmistavan biojalostamon sekä bioterminaalin sijoittamista
Kevätniemen teollisuusalueelle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltava hanke pitää
sisällään biojalostamon sekä bioterminaalin rakentamisen, sekä liikennevaikutusten osalta tieja raideverkon uudistamisen. Kaikki hankkeen osa-alueet ovat vielä suunnitteluvaiheessa eikä
toiminnoille ole eritelty yksittäistä toimijaa/toteuttajaa.
Suunniteltu biojalostamo sekä bioterminaali sijoittuvat Lieksan Kevätniemen
teollisuusalueelle, noin 2 kilometrin etäisyydelle kaupunginkeskustasta luoteen suuntaan.
Suunnittelualueen lähestymiskartta on esitetty kuvassa 1.2.
Alustavan suunnitelman mukaan liikennejärjestelyiden uusimisen yhteydessä raskasliikenne
uusille toiminnoille tullaan ohjaamaan Karjalantieltä (kantatie 73) Kevätniementien risteyksen
kautta uudelle tieosuudelle, joka tulee ohjautumaan rautatien mukaisesti. Lisäksi nykyisen
junaraiteen pohjoispuolelle Kevätniementien ja Kirjastotalon tasoristeyksien väliselle alueelle
rakennetaan bioterminaalia palveleva teollisuusraideyhteys.
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Biojalostamon raaka-aineena käytetään metsäbiomassaa. Suunnitellut biojalostamot (1–2 kpl)
käyttävät noin 0,35–0,7 miljoonaa kiintokuutiometriä puuperäistä biomassaa vuodessa.
Teollisuusalueelle suunniteltavaan bioterminaaliin suunnitellaan asfaltoitua pyöreän puun
varastointialuetta sekä haketusta. Bioterminaali tulee palvelemaan myös muita alueen
metsäteollisuuden yrityksiä, pääasiassa puun varastointialueena. Bioterminaalin vaatima ala
on kokonaisuudessa noin 10 ha, joka tullaan jakamaan eri toimijoiden kesken toimijoiden
esittämien tarpeiden mukaan. Bioterminaalin tarkempi tekninen kuvaus löytyy kappaleesta
2.1.
Alueelle suunnitellaan yhdestä kahteen bioöljyä valmistavan biojalostamoyksikön
rakentamista, joiden bioöljyn tuotto olisi 90 000 – 180 000 tonnia vuodessa. Bioöljyn
valmistus perustuu nopeaan pyrolyysitekniikkaan, jossa lämmönsiirtoaineena toimiva hiekka
lämmitetään erillisellä leijukerroskattilalla. Biojalostamon maankäyttötarve on noin 10 ha.
Biojalostamon tarkempi tekninen kuvaus löytyy kappaleesta 2.2.
Vastaavaan teknologiaan perustuvia laitoksia on käytössä maailmalla useita. Yksittäisen
laitosten suunniteltu koko on 400 kuiva-aine tonnia metsäbiomassa päivässä/laitos.

Kuva 1.2. Hankealueen sijoittuminen kartalle. Hankealue on merkitty kuvaan mustalla
rastilla.

Copyright © Green Fuel Nordic Oy

Kevätniemen biojalostamoja bioterminaalihanke

YVA-selostus
24.9.2014

5

Kuva 1.3. Laitosalueen lähestymiskartta Lieksassa Kevätniemen teollisuusalueella.
Biojalostamo- ja bioterminaalialueet sijoittuvat hankealueelle rastilla merkittyyn paikkaan.

Kuva 1.4. Laitosalueen sijoittuminen uuden, valmistelussa olevan kaavan mukaisesti
Kevätniemeen.
Biojalostamotoimintojen tarkka sijoittuminen laitosalueilla tarkentuu vasta alueiden
rakennuttamisselvitysten myötä yksityiskohtaisessa laitossuunnittelussa. Laitosten arvioitu
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maankäyttötarve on esitetty alla taulukossa 1.1 sekä yleiskuva laitoksen osa-alueista kuvassa
1.5.
Taulukko 1.1. Biojalostamon yhden ja kahden laitoksen vaatiman maankäyttötarpeen alustava
arvio.
Laitosten toimintojen arvioitu maankäyttötarve (m2)
1 laitos
2 laitosta Käyttötarkoitus
Huoltorakennus
1000
1500
Valvomo-, huolto- ja sosiaalitilat, katettua
tilaa 100 %
Pääprosessi +
2500
5000
RTP-yksikkö ja lauhdutusyksikkö, katettua
lauhdutus
tilaa 100 %
Esikäsittelyosat
4000
8000
Vastaanottotaskut, raaka-aineen murskaus,
suljettuja kuljetinlinjoja, raaka-ainesiiloja
ja avoin kuivausosa. Katettua tilaa ja
siiloja noin 60 % alasta.
Muuntamo
150
300
Sähkönsyöttö, katettua tilaa 100 %
Öljyvarastoalue
2000
3000
Päivä- ja päävarastot, yhteensä 4000 m3,
varastosäiliöiden pinta-ala yht. noin 20 %
ja varoaltaan pinta-ala 100 % alasta.
Raaka-aineen
20000
20000
Avointa kenttää ja liikennealueita
varastoalue,
liikennealueet
Yhteensä
29700
37800

1.3.

Hankkeesta vastaava ja sen toiminnan yleiskuvaus
Hankkeesta vastaa Lieksan Teollisuuskylä Oy.
Lieksan Teollisuuskylä Oy on Lieksan kaupungin 99 %:sti omistama elinkeinoyhtiö, jonka
tehtävänä on toimitilojen ja fyysisen toimintaympäristön tarjoaminen ja kehittäminen
ensisijaisesti teollisuudelle ja sitä tukeville palveluyrityksille. Yhtiön toiminnan fokuksen
seurauksena erilaiset kasvutavoitteiset hankkeet ovat sen tärkein toimintaresurssi. Tällaisia
ovat mm Lieksan metsäklusterin kehittämishanke ja Kevätniemen vahvistaminen. Lieksan
Teollisuuskylä Oy:n ydinorganisaatio on pieni mutta sitä tukee yhtiön laajennettu fokusoitu
organisaatio.

1.4.

Hankkeen aikataulu
Uuden raideliikenteen suunnittelun yhteydessä on vuonna 2012 laadittu Lieksan
teollisuusraidesuunnitelmaselostus.
Biojalostamo- ja bioterminaalihankkeiden aikataulut ovat alustavasti riippuvaisia toisistaan,
jossa aikataulullisesti määräävänä hankkeena toimii biojalostamon suunnittelu ja
rakentaminen. Hankkeen toteutusaikataulu tarkentuu YVA-menettelyn valmistumisen jälkeen.
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikataulu on
"Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja sen aikataulu".
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Ensimmäisen biojalostamotehtaan rakentamisen valmistelutyöt käynnistyvät vuonna 2016.
Lupaprosessit ajoittuvat vuoteen 2015. Kaupallinen tuotanto käynnistyy vuonna 2017.
Hankkeen toteutusaikataulu tarkentuu YVA-menettelyn valmistumisen jälkeen.

Kuva 1.5. Havainnekuva biojalostamon toimintojen suuruudesta ja sijoittumisesta.

1.5.

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja aikatauluihin

Lieksan Kevätniemen alueen kaavoituksen ympäristövaikutusten arviointi
Suunnittelualue ei kuulu ajantasaiseen kaava-alueeseen. Lieksan kaupunki on aloittanut
kaavoitustyön alueen kaavoittamiseksi teollisuustoiminnoille soveltuvaksi. Kaavoituksen
yhteydessä suoritetaan ympäristövaikutusten arviointi Lieksan Kevätniemen alueella, Lieksan
Teollisuuskylä Oy:n yritysalue IV sisältyy kohdealueeseen.
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Tarkastelu sisältää seuraavat osa-alueet:
- Maantielogistiikan
vahvistamisen
vaikutukset,
joka sisältää
Kevätniemen
eritasokiertoliittymän, Kevätniemeen kulkevan kevyen liikenteen väylän, uudelle
yritysalue IV:n lisäykselle suuntautuvan maantien, Työpajankadun jatkamisen kaupungin
keskustaan päin ja siihen suunniteltavat umpikujat.
- rautatien kahden uuden pistoraiteen vaikutukset
- rautatien alittavan materiaaliputken rakentaminen
- Kaavoitusratkaisut vaikutuksineen; sekä Yritysalue IV:n olemassa olevan laajuuden
osalta sekä tulevan laajennuksen osalta. Tässä otetaan huomioon seuraavat osa-alueet:
erilaisen biomassaa jalostavan teollisuuden sijoittuminen, sitä tukevan muun teollisuuden
mm. metalliteollisuus sijoittuminen, logistiikkaan liittyvän ajoneuvojen huolto- ja
varikkotoiminnot, alueella nykyisin olevaa tarjontaa mm raskas kauppa, tukkukauppa,
konekauppa ja kuorma-autopalvelut tukevat ja laajentavat toiminnot ja erityisesti kaikkien
edellä mainittujen toimintojen keskinäisen synergisen sijoittelun vaatimukset ilman
toimialaneutraalisti.
- Kaavoitusratkaisussa tarkastellaan myös Lieksa-Nurmes rautatien Pielisen puoleisen
alueen kaavoitusratkaisuja yhteistyössä kyseessä olevan alueen omistajan kanssa ja tästä
seuraavat vaikutukset.
- mahdollisen biojalostamon sijoittuminen
- bioterminaalin sijoittuminen
- kunnallistekniikan edellyttämät tarpeet
- alueen tietoteknisten palveluiden tarjonnan vahvistamisen edellytykset palvelemaan
kaikkia alueen yrityksiä ja toimijoita
Tarkastelun kohteena:
- liikenteen volyymien, maantieliikenne ja rautatieliikenne, kasvun vaikutukset
- meluvaikutukset
- hajuvaikutukset
- maisemavaikutukset
- vesistövaikutukset

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020
Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton vuonna 2011 laatimassa Pohjois-Karjalan ilmasto- ja
energiaohjelmassa esitetään, miten Euroopan unionin ja kansalliset ilmastotavoitteet
toteutetaan alueellisesti. Ohjelmassa määritellään ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla
kasvihuonekaasupäästöjä saadaan maakunnassa vähennettyä ja ilmastonmuutokseen
sopeutumista parannettua. Samalla pyritään kääntämään ilmastonmuutoksen tuomat haasteet
mahdollisuuksiksi ja vähentämään maakunnan haavoittuvuutta tuleviin muutoksiin. (PohjoisKarjalan maakuntaliitto, 2011)
Pohjois-Karjalan vahvuutena ovat runsaat luonnonvarat ja erityisesti bioenergia-alan ja
metsäntutkimuksen monipuolinen osaaminen. Energiaomavaraisuudella ja uusiutuvan
energian osuudella mitattuna Pohjois-Karjala ylittää jo nyt reilusti EU:n ja kansalliset
ilmastotavoitteet. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 2011)
Biojalostamo- ja bioterminaalihankkeen avulla voidaan tukea mm. seuraavia ilmasto- ja
energiaohjelmassa esitettyjä tavoitteita
- tuoda alueelle metsä- ja puuenergian sekä puun mekaanisen ja kemiallisen jalostamisen
liittyvää korkealuokkaista osaamista ja yritystoimintaa
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- lisätä maakunnan työllisyyttä, omavaraisuutta, huoltovarmuutta ja tasata energian
kulutushuippuja hajautetulla ja uusiutuvalla energiantuotannolla
- Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on yli 80 % ja lämmöntuotanto
hoidetaan lähes sata prosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä. (Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto, 2011)
Hankkeella tuetaan lisäksi maakuntaohjelman tavoitetta tehdä Pohjois-Karjalasta
hiilineutraali, uusiutuvan energian tuotannoltaan yliomavarainen maakunta, jossa fossiilista
öljyä ei käytetä energiantuotannossa. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 2011)

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014–2017
Biojalostamo- ja bioterminaalihanke tukee POKAT 2017 eli
maakuntaohjelman tunnistamia maakunnallisia kehittämisteemoja, kuten;

Pohjois-Karjalan

-

luodaan maakunnasta öljyvapaa, uusiutuvalta energiantuotannoltaan yliomavarainen
maakunta
- vahvistetaan kansainvälisesti tunnettua metsäbiotalouden keskittymää
- jalostetaan Euroopan metsämaakunnan ainutlaatuinen metsäosaaminen ja merkittävät
metsävarat entistä enemmän työksi ja toimeentuloiksi
edistetään metsäalan uusiutumista määrätietoisesti luomalla tuoteinnovaatioita,
palveluratkaisuja sekä panostamalla uusiutuvaan energiaan ja puurakentamiseen. (PohjoisKarjalan maakuntaliitto, 2014):

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tulostavoitteet
Biojalostamo- ja bioterminaalihanke tukee useita Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategisia
alueen elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän menestystekijöiden tulostavoitteita, kuten;
-

Biotalouden osaamista ja luonnonvarojen kestävään käyttöön
innovaatiotoimintaa vahvistetaan.
Pohjois-Karjalan ilmasto ja energiaohjelma toteutetaan
energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittoja vähennetään
metsäbioenergian tutkimus- ja innovaatiotoimintaa vahvistetaan.
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TEKNINEN KUVAUS
Bioenergian valmistusterminaalin prosessikuvaus
Bioterminaalin tarkempi suunnitelma valmistuu muiden toimijoiden sekä heidän
terminaalitoimintojen varmistuttua. Pääasiallisesti päällystetyllä bioterminaalialueella
vastaanotetaan, välivarastoidaan ja lastataan maan- tai rautateitse tulevaa ja lähtevää
biomassaa sekä jalostetaan sitä toimijoiden tarpeiden mukaan. Alueella voi toimija
biojalostamon lisäksi mm. lähialueen lämpö- ja voimalaitoksille tulevan ja lähtevän
biomassan, pääasiassa pyöreän puun jalostusta ja lastausta.
Biojalostamon bioterminaalialueella tullaan vastaanottamaan puuteollisuuden sivuvirtoja
kuten haketta ja sahanpurua sekä pyöreää puuta sekä hakettamaan pyöreää puuta
laikkahakkurilla. Varastointialueella tulee olemaan noin kahden kuukauden tuotannon vaatima
määrä, eli noin 60 000 m3 pyöreää puuta sekä noin kahden viikon hakevarannot.

Kuva 2.1 Havainnekuva bioterminaalin toiminnasta ja logistiikasta.

2.2.

Biojalostamon prosessikuvaus
Prosessissa valmistetaan metsäbiomassasta bioöljyä.
Bioöljy valmistetaan kuumentamalla oikeaan palakokoon ja kosteuteen esikäsiteltyä
biomassaa nopeasti hapettomissa olosuhteissa. Kuumennuksen seurauksena biomassa hajoaa
ja muodostaa kaasuja ja hiiltä. Käytetty reaktiolämpötila on noin 500 astetta ja kaasujen
viipymäaika prosessissa on noin 2 sekuntia. Reaktorissa syntynyt kaasu jäähdytetään
nopeasti, jolloin se tiivistyy nesteeksi. Lopputuotteena muodostuu tummanruskeaa bioöljyä,
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jota kutsutaan myös pyrolyysiöljyksi. Prosessia kutsutaan nopeaksi pyrolyysiksi. Bioöljyn
tuotantoprosessi koostuu useasta osasta, jotka yhdessä muodostavat toimivan biojalostamon.
Kuvassa 2.1 on esitetty tuotantoprosessin eri vaiheet.

Kuva 2.2. Prosessikuvaus. Prosessi on jaoteltu kolmeen osioon; 1 Raaka-aineen käsittely,
2 Nopea pyrolyysi ja 3 Bioöljyn varastointi.

2.2.1. Raaka-aineen käsittely
Prosessissa käytettävän raaka-aineen varastointi suunnitellaan ensisijaisesti viereisen
bioterminaalin varaan. Poikkeustilanteita varten laitosalueelle voidaan sijoittaa tilapäisesti
enintään noin kuukauden käyttömäärää vastaava raaka-ainevarasto joko pyöreänä puuna tai
hakkeena/sahanpuruna. Raaka-aineen varastokenttä päällystetään asfaltilla ja sen koko on noin
yksi hehtaari.
Hake ja sahanpuru vastaanotetaan ja puretaan suoraan haketaskuihin, josta ne kuljetetaan
suljetuilla kuljettimilla kivien ja lian erottimen kautta seulontaan/murskaukseen ja
märkäsiiloon. Haluttu hakekoko on noin 0,5–6 mm.
Hakekuljetin siirtää märkää haketta siilosta rumpukuivuriin, joka on toiminnassa vuorokauden
ympäri, lukuun ottamatta huoltoseisokkeja. Rumpukuivurin tarvitsema lämpö saadaan
polttamalla prosessissa syntyvää sivutuotekaasua sekä tarvittaessa lisäksi nestekaasua. Raakaaine kuivataan rumpukuivurissa noin 4–8 % kosteuteen ja ohjataan kuivasiiloon.

2.2.2. Nopea pyrolyysi
Nopeaan pyrolyysiin perustuvia teknologioita on useita. Tässä hankkeessa käytetään
kaupallisesti todennettua RTPTM (Rapid Thermal Processing) teknologiaa. RTPTM perustuu
nopeaan leijukerrospetiprosessiin, jonka lämmönsiirtoaineena toimii hiekka.
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RTPTM-prosessissa esikäsitelty haketettu ja kuivattu biomassa syötetään reaktoriin. Reaktoriin
syötetään alhaalta 500 asteista kuumaa hiekkaa. Hapettomassa tilassa kuuman hiekan kanssa
kosketuksiin joutuva biomassa kaasuuntuu. Reaktorissa syntynyt kaasu johdetaan sykloniin,
jossa siitä mekaanisesti erotetaan hiekka ja hiillostunut kiintoaine (hiiltojäännös eli hiili).
Syklonista kaasu johdetaan lauhdutukseen, jossa se jäähtyy ja tiivistyy bioöljyksi. Lopuksi
muodostunut bioöljy vielä suodatetaan ennen kuin se poistuu RTP-yksiköstä. Syklonissa
erotettu hiekka palaa takaisin kattilaan. Sivutuotteena saatavat hiiltojäännös ja sivutuotekaasu
poltetaan ja hyödynnetään prosessissa sen ylläpitämiseksi tarvittavana lämpöenergiana.
Ylijäämälämpö voidaan käyttää biomassan kuivaukseen. Sivutuotekaasulla myös ylläpidetään
reaktorin turbulenttinen virtaus. Prosessissa syntyvä sivutuotekaasun lämpötila on noin 100
astetta.
Kattilan (eng. reheater) tarkoituksena on lämmittää kiertopetiaine eli silikahiekka. Kattilan
lämpötila pidetään yllä polttamalla syklonissa savukaasusta erotettu hiiltojäännös.
Hiiltojäännöksen poltossa syntyvä (n. 700 °C) savukaasu johdetaan toisen syklonin kautta
rumpukuivaimeen, jossa sen lämpöenergialla kuivataan prosessiin syötettävää raaka-ainetta
ennen savukaasujen puhdistamista.

2.2.3. Bioöljyn varastointi
Bioöljy on hapanta, mikä on otettava huomioon bioöljyn kanssa kosketuksissa olevien
materiaalien (varastosäiliöt ja putkistot) valinnoissa. Raaka-aineen esikäsittelyllä ja
prosessiolosuhteiden säädöillä varmistetaan lopputuotteen tasalaatuisuus. Häiriötilanteessa
sekä ylös- ja alasajon yhteydessä voi syntyä poikkeavan laatuisia tuote-eriä. Lopputuotteen
laadun tasalaatuisuus varmistetaan varastoimalla bioöljy ensin ns. päivätankkiin, joita
laitoksella on yhteensä kaksi kappaletta. Niiden koko on noin 300–500 m3 per säiliö. Yhteen
päiväsäiliöön voidaan varastoida enintään yhden vuorokauden tuotannon suuruinen määrä
bioöljyä. Päivätankeista otettujen näytteiden avulla seurataan tuotteen laatua. Tarvittaessa
toinen päivätankeista toimii poikkeavan laadun varastosäiliönä ennen sen jatkokäsittelyä.
Tarvittaessa päivätankkeihin on mahdollista lisätä alkoholia, jolla voidaan parantaa tuotteen
säilyvyyttä. Päivätankeista bioöljy johdetaan 2 000–3 000 m3 päävarastosäiliöön, josta se
puretaan kuljetussäiliöön tai esim. kemikaalirekkaan. Päätankissa voidaan varastoida 1–1,5
viikon tuotannon suuruinen määrä bioöljyä. Kaikkia varastointitankkeja ympäröi 1,1 kertaa
suurimman tankin nestetilaavuuden kokoinen varoallas.

2.3.

Tuotantokapasiteetti ja saanto
Yksi laitos käyttää 400 kuiva-ainetonnia vuorokaudessa biomassaa. Prosessin hyötysuhde on
noin 70 %. Bioöljyn saanto on noin 280 tonnia bioöljyä vuorokaudessa eli noin 90 0000 tonnia
vuodessa. Biojalostamoita suunnitellaan rakennettavan yhdestä kahteen kappaletta. Kahden
jalostamon toteuduttua bioöljyn yhteenlaskettu saanto olisi 180 000 tonnia vuodessa.

2.4.

Raaka-aineet ja niiden saatavuus
Bioöljyn valmistuksessa raaka-aineena käytetään metsäbiomassaa. Raaka-aineena käytetään
pääasiassa karsittua rankaa ja ensiharvennuksen hakkuujätettä sekä vaneri- ja
metsäteollisuuden sivuvirtoja, kuten sahanpurua, haketta ja kutterin lastua. Oksia, neulasia,
kantoja tai lahopuuta ei käytetä. Mänty ja kuusi soveltuvat hyvin raaka-aineeksi. Yksi
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biojalostamo käyttää raaka-aineena noin 350 000 kiintokuutiometriä puuperäistä biomassaa
vuodessa, josta noin kolmasosa tulee teollisuuden sivuvirroista. Raaka-aineen toimittajalta
vaaditaan puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä.
Pyrolyysi prosessi vaatii raaka-aineelta tasalaatuisuutta. Raaka-aineen palakoko tulee olla 0,5–
6 mm ja sen kosteuspitoisuus 6 % ± 1 %.
Raaka-aineen saatavuus on jalostamon jatkuvan toiminnan kannalta hyvin tärkeää.
Tarkastelun kohteena olevalla sijoituspaikkakunnalla on hyvä metsäbiomassan saatavuus.
Raaka-ainetta suunnitellaan kuljetettavaksi alle 100–150 km säteeltä laitoksesta.
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman 2020 mukaan maakunnan metsähakkeen käytön
kasvu on jatkunut vahvana viime vuosien ajan suhdanteista huolimatta. Metsähakkeen käyttö
on ollut viime vuosina Pohjois-Karjalassa noin 300 000 – 400 000 m³ vuosittain. Osa
maakunnassa käytetystä metsähakkeesta on tuotu Venäjän Karjalasta. Vuonna 2010
metsähakkeen käyttö maakunnassa kohosi edellisen vuoden lukemasta yli 20 % ja saavutti yli
puoli miljoonaa kuutiota (561 000 m³). Metlan tekemien laskelmien mukaan Pohjois-Karjalan
metsähakkeen teknisesti saatavissa oleva korjuupotentiaali ilman kuitupuuta on noin 1 005
000 kuutiometriä vuodessa. Ilmasto- ja energiaohjelmassa asetettu tavoite metsähakkeen
vuotuiselle käytölle on nostaa se noin 1 milj. m³ eli 2 000 GWh lämmöksi, sähköksi ja
jalostetuiksi biopolttoaineiksi. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 2011)
Pielisen Karjalan alueella on suunnitteilla myös toinen mittava puubiomassaa raaka-aineenaan
hyödyntävä biojalostamo. Kyseessä on Nurmekseen suunnitteilla oleva hitaaseen pyrolyysiin
perustuva biohiiltä ja pyrolyysinesteitä tuottava koelaitos sekä myöhemmin Nurmeksen
Känkkäälään rakennettava ison mittakaavan teollisuusyksikkö. Biohiiltämössä on kysymys
puuhiilen ja puuöljyn valmistamisesta pienikokoisesta runkopuusta täysin suljetussa
hiiltoprosessissa. Puuta tuotantokeskittymä tarvitsee vuosittain n. 750 000 – 800 000 m3, joka
hankitaan Pohjois-Karjalan ja Kainuun metsistä. Täydessä laajuudessaan toteutuessaan
Nurmeksen biohiiltämö ja Lieksan biojalostamohanke yhdessä nelinkertaistaisivat PohjoisKarjalan vuosittaisen metsähakkeen käytön ja nostaisivat metsähakkeen käytön Ilmasto- ja
energiaohjelman tavoitteen tasolle.

2.5.

Kemikaalit ja lisäaineet
Prosessin lopputuotteena syntyy nestemäistä bioöljyä. Yhden laitoksen vuotuinen tuotanto on
noin 90 000 tonnia. Yhden laitoksen suurin varastointikapasiteetti on 4 000 m3.
Itse tuotteeseen ei valmistuksen aikana lisätä mitään kemikaaleja. Käytettävät kemikaalit ovat
tukipolttoaineita, pesukemikaaleja sekä muita yleisiä teollisuudessa käytettäviä
prosessikemikaaleja.
Laitoksen käynnistämisen yhteydessä kattilan liekin sytyttämiseen käytetään nestekaasua ja
kevyttä polttoöljyä. Näiden polttoaineiden säiliöiden koko yhden laitoksen osalta on
maksimissaan 2 x 50 m3.
Prosessin alasajon aikana käytetään typpeä, joka varastoidaan tehdasalueella nestetyppenä
teollisuuspulloissa. Yhdellä laitoksella varastoidaan kerrallaan yhteensä 2 500 litraa.
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Mikäli savukaasujen pesussa päädytään savukaasupesuriin, sen pesunesteessä käytetään lipeää
ja tarvittaessa lisäaineena hyvin vähäisiä määriä ympäristölle vaaratonta
vaahtoamisenestokemikaalia. Savukaasupesurista poistettava lietevesi neutraloidaan
savukaasupesurin yhteydessä rikki- tai suolahapolla. Vaihtoehtoina savukaasupesurille on
tutkinnassa sähkösuodatus, jonka käyttö ei vaadi kemikaaleja.
Lauhdutusyksikön jäähdytysyksikön nesteen jäätymisenestoaineena käytetään tarvittaessa
glykolia.
Haihdutustornin jäähdytysvesikierron lämmönsiirtoa haittaavan kasvuston kehittymisen
estämiseksi kiertovettä käsitellään tarvittaessa ympäristölle vaarattomalla biosidivalmisteella.
Biosidivalmiste valitaan jäähdytyskierrossa käytettävän ympäröivän vesistön vedenlaadun
perusteella. Alustavasti biosidivalmiste vaihtoehtoja ovat mm. natriumhypokloriitti tai
bromipohjainen hapettava desinfiointiaine. Biosidivalmisteen käyttömäärä on hyvin vähäinen.
Edellä luetellut kemikaalit varastoidaan laitoksella käyttökohteissa varastokonteissa ja
laimennetaan käyttöliuokseksi paikalla. Kemikaalien määrä yhdellä ja kahdella laitoksella
sekä kemikaalin käyttötarkoitus on esitetty taulukossa 2.1.
Taulukko 2.1. Biojalostamolla käsiteltävät kemikaalit ja niiden määrä yhdellä ja kahdella
laitoksella.
Kemikaali
Määrä 1 laitos
Määrä 2 laitosta
3
3
Bioöljy
4 000 m
8 000 m
~4 800 tonnia
3
3
Kevyt polttoöljy POK
50 m
50 m
~ 40 tonnia
~ 40 tonnia
3
3
Nestekaasu LNG
50 m
50 m
~ 25 tonnia
~ 25 tonnia
Nestetyppi
2 500 litraa
5 000 litraa
3
3
Lipeä (NaOH)
4 x 1 m varastosäiliö
2 x 1 m varastosäiliö

2.6.

3

Vaahdonestoaine

1 m varastosäiliö

Glykoli

1 m varastosäiliö

Biosidivalmiste

1 m varastosäiliö

Neutralointikemikaali
(happo)

1 m varastosäiliö

3
3
3

3

2 x 1 m varastosäiliö
3

2 x 1 m varastosäiliö
3

2 x 1 m varastosäiliö
3

2 x 1 m varastosäiliö

Lopputuote ja sivutuotteet

2.6.1. Bioöljy
Prosessin lopputuotteena syntyy nestemäistä bioöljyä. Bioöljy koostuu useista eri yhdisteistä,
ja sisältää pääosin hiiltä, vetyä, happea ja hieman typpeä. Merkittävimmät orgaaniset
komponentit bioöljyssä ovat nestemäisen ligniinin johdannaiset, alkoholit, luonnon orgaaniset
hapot ja karbonyylit. Bioöljyn tarkempi koostumus riippuu käytetystä raaka-aineesta,
reaktorin lämpötilasta, reaktioajasta ja pyrolyysikaasun jäähdytysnopeudesta.
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Standardi (ASTM D7544) määrittelee fysikaaliset ja kemialliset vaatimukset biomassasta
tuotetulle pyrolyysiöljylle, jotka on tarkoitettu teollisille polttimille. Standardin esittämät
vaatimukset sekä bioöljyn tyypillisiä ominaisuuksia ja koostumuksia on koottu taulukkoon
2.2.
Bioöljyn orgaanisissa yhdisteissä on sitoutuneena happea, jonka vuoksi bioöljyllä on korkea
happipitoisuus. Korkea happipitoisuus aiheuttaa bioöljyn suhteessa alhaisen lämpöarvon, joka
on noin puolet verrattuna fossiilisiin polttoöljyihin. Lisäksi korkea happipitoisuus lisää
bioöljyn happamuutta. Bioöljyn happamuuden vuoksi lopputuotteen kanssa kosketuksissa
olevat prosessin putkistot ja säiliöt sekä käytettävä laitteisto täytyy olla haponkestävää
materiaalia. Pitkäaikaisessa säilytyksessä sekä korkeissa lämpötiloissa bioöljyssä tapahtuu
fysikaaliskemiallisia muutoksia, jotka vaikuttavat bioöljyn ominaisuuksiin. Bioöljyn
stabiilisutta pitkäaikaisen varastoinnin aikana voidaan parantaa kierrätyksellä, sekoituksella
tai lisäämällä joukkoon alkoholia. Bioöljyn suositeltu varastointilämpötila on 15–20 astetta.
Taulukko 2.2. Bioöljyn ominaisuuksia (standardit IEA, tyypilliset arvot Envergent, 2011)
Bioöljyn ominaisuudet
Yksikkö
Analyysi
Standardi
Tyypillinen
menetelmä
ASTM D7544
arvo
Vesipitoisuus
massa %
ASTM E203
<30
22
Happamuus, pH

pH

raportointi

2,5

Tiheys (20 °C)

kg/ dm3

ASTM 4052

1,1–1,3

1,2

Kinemaattinen
viskositeetti

cSt @ 40

ASTM D446

< 125

Ylempi lämpöarvo,
kosteus 0

MJ/kg

ASTM D240

> 15

Tehollinen lämpöarvo

MJ/kg

laskennallinen

massa %

ASTM D7544

< 2,5

1,6

Jähmepiste

°C

ASTM D97

< -9

. -25

Leimahduspiste

°C

ASTM D93

> 45

55

Hiili

%

ASTM D5291

54,3

Vety

%

ASTM D5291

6,5

Typpi

%

ASTM D5291

0,18

Rikki

%

ASTM D4294

Happi

%

laskennallinen

%

ASTM D482

Kiinto-ainepitoisuus

22,5
17,6

Alkuaineanalyysi

Tuhka

<0,05

0,001
39,1

<0,25

0,16

Bioöljyn koostumus ja tekniset tiedot on esitetty tarkemmin selostuksen liitteenä olevalla
käyttöturvallisuustiedotteella (liite 8). Käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetut vaaraaaiheuttavat ainesosat ovat metanoli (<3 %) sekä formaldehydi (<0,5 %). Bioöljy ei sisällä
karsinogeenisiä aineita. Yleisluokitus bioöljylle on ”vaarallinen”.
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2.6.2. Jäännöshiili ja sivutuotekaasu
Sivuvirtoina prosessissa syntyy jäännöshiiltä ja sivutuotekaasuja. Jäännöshiili poltetaan
kattilassa, jolla ylläpidetään kiertopetimateriaalin lämpötila halutulla tasolla. Lauhdutuksessa
sivutuotteena syntyvä tuotekaasu käytetään kuivurissa raaka-aineen kuivaukseen sekä
reaktorissa leijutuskaasuna.
Häiriö- ja poikkeustilanteessa voi syntyä tilanteita joissa sivutuotekaasua purkautuu
varoventtiilien kautta ulkoilmaan. Laitoksen ylös- ja alasajoissa kaikkea sivutuotekaasua ei
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.

2.6.3. Tuhka
Biojalostamon tuhka on pääasiassa lentotuhkaa, joka erotetaan savukaasuvirrasta syklonilla.
Lisäksi syntyy ajoittain kerättävää pohjatuhkaa. Kumpikin tuhkajae sisältää bioöljyn
tuotannossa käytettävän puuraaka-aineen palamattomat (mineraaliset) ainesosat ja pieniä
määriä leijupetimateriaalia (silikahiekka). Yhdessä biojalostamoyksikössä syntyy tuhkaa 5–7
tonnia päivässä eli 1 500–2 500 tonnia vuodessa.
Tuhkan laatuominaisuuksiin vaikuttaa olennaisesti biojalostamon käyttämä raaka-aine ja
poltto-olosuhteet. Tuhkan määrään vaikuttaa etenkin kuoren ja runkoaineen suhde raakaaineessa. Kuoren tuhkapitoisuus on runkoa suurempi.
Tuhkan laatutekijöiden arvioidaan olevan tavanomaisen puutuhkan kaltaisia, mihin perustuvat
myös arviot tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista. Taulukossa 2.3 on esitetty puutuhkalle
tyypillisiä laatuominaisuuksia. Biojalostamon tuhkan tarkka koostumus sekä laadun vaihtelu
saadaan selville vasta laitoksen toimiessa.
Taulukko 2.3. Pääravinteiden ja kadmiumin keskimääräiset pitoisuudet neljän polttolaitoksen
puuntuhkissa (Korpilahti, 2004)
Fosfori
Kalium
Kalsium
Magnesium
Boori
Kadmium
P
K
Ca
Mg
B
Cd
g/kg
g/kg
g/kg
mg/kg
mg/kg
g/kg
38
233
22
295
16,3
14,4
Tuhka varastoidaan
vaihtolavakonttiin.

laitoksella

umpinaiseen

säiliöön,

kuten

kuivasiiloon

tai

Prosessissa syntyvä tuhka käsitellään ja hyödynnetään esim. maanrakennusaineena tai
metsälannoitteena. Mahdollisuuksien mukaan tuhkaa tullaan hyödyntämään myös laitoksen
omien meluvallien rakentamiseen. Siinä tapauksessa jos tuhkalle ei löydetä
hyötykäyttökohteita, loppusijoitetaan tuhka luvan omaavalle kaatopaikalle. Tuhkan
hyötykäyttömahdollisuuksia on tarkasteltu tarkemmin kappaleessa 6.12 Tuhka.
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Energia
Biojalostamon prosessia voidaan tarkastella kahdella sekä massa- että energiataseen avulla.
Massavirtaa tarkasteltaessa prosessiin syötetty biomassa (100 %) muuttuu prosessissa
bioöljyksi (n. 70 %) sekä kaasuksi ja jäännöshiileksi (yhteensä 30 %). Energiatase on laskettu
suunnitellun biojalostamon päivittäisen raaka-ainetarpeen energiasisällön mukaan. 400 kuivaainetonnia biomassaa sisältää noin 94 MW energiaa ja siitä saatu bioöljy sisältää noin 65 MW
energiaa. Syntynyt kaasu ja jäännöshiili hyödynnetään prosessissa lämpönä. Sivuvirtojen
hyödyntämisen vuoksi prosessi on lämmön suhteen täysin omavarainen. Jäännöshiili poltetaan
kattilassa jolloin muodostuu tuhkaa. Tuhkan sekä lauhdutusvesien ja lämpöhäviön mukana
prosessista poistuu noin 13 MW. Prosessiin syötetään noin 2 MW sähköä. Kuvassa 2.3. on
kuvattu prosessin energia- ja massatase.

Kuva 2.3. Biojalostamon prosentuaalinen massatase sekä energiatase 400 kuiva-ainetonnille
biomassaa.

2.8.

Päästöt
Bioterminaalin toiminnasta syntyvät päästöt ja jätteet riippuvat terminaalialueelle
sijoitettavista esikäsittelytoiminnoista.
Biojalostamon toiminnasta syntyvät päästöt ovat täysin hallinnassa. Hiilenpoltossa ja
kuivauksessa syntyvät savukaasupäästöt puhdistetaan savukaasupesurilla ennen johtamista
piipun kautta ilmaan. Päästöt vesistöön koostuvat alueen hulevesistä sekä savukaasujen
puhdistustekniikasta riippuen mahdollisesti myös savukaasupesurin jätevesistä. Mikäli
savukaasujen puhdistustekniikaksi valitaan sähkösuodatin, ei savukaasupesurin vesiä
muodostu lainkaan. Päästöjä veteen sekä niiden hallintaa on käsitelty tarkemmin luvussa 2.8.2
Päästöt veteen. Prosessissa muodostuva tuhka voidaan luokitella jätteeksi, mikäli se ei
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soveltuisi jatkokäytettäväksi suunnitellulla tavalla. Savukaasupesurin jätevesien käsittelyn
yhteydessä siitä erotetaan kiintoaines eli liete, joka koostuu tuhkasta, hiekasta sekä puusta.

2.8.1. Päästöt ilmaan
Pyrolyysiyksikössä kaasutuksen yhteydessä jäljelle jäävä haihtumaton osa, eli hiili johdetaan
kattilaan poltettavaksi. Polton yhteydessä muodostuva savukaasu sisältää pääasiassa typpeä,
häkää ja hiilidioksidia. Savukaasu on noin 700 asteista. Puhdistettu kaasu johdetaan raakaaineen kuivaukseen, jolloin sen lämpö saadaan hyödynnettyä prosessissa. Kuivauksen jälkeen
savukaasu johdetaan vielä märkäpesuriin ennen kuin puhdistettu kaasu ohjataan piippua pitkin
ilmaan.
Lauhdutusyksikössä
muodostuva
sivutuotekaasu
koostuu
pyrolyysikaasun
kondensoimattomista osista ja hyödynnetään niin ikään prosessissa. Sivutuotekaasu poltetaan
ja syntyvä lämpö hyödynnetään raaka-aineen kuivauksessa.
Puun ja sivutuotteiden (esim. sahanpuru ja hiontapölyt) käsittelystä aiheutuu vähäisessä
määrin pölypäästöjä käsittelyn ja puupölyn erottimien (syklonit yms.) poistokaasujen kautta.
Puun tuotannossa ja käsittelyssä syntyvä puupöly on kooltaan pääosin suurta (vähintään useita
kymmeniä mikrometrejä).
Savukaasun puhdistusjärjestelmä
Hiilen sekä sivutuotekaasun poltossa syntyvän savukaasun puhdistusjärjestelmäksi on
tarkastelussa kaksi vaihtoehtoista menetelmää, märkäpesu (vesiliuos) tai sähkösuodatin.
Savukaasulinjaa edeltää molemmissa tapauksissa mekaaninen hiukkastenerotin. Hiilen
poltossa syntyvän savukaasun sisältämä tuhka erotetaan kaasuvirrasta syklonilla. Tuotekaasu
poltetaan kuivurissa erillisellä polttimella. Sekä hiilen että kaasun poltossa syntyvän
savukaasun lämpöenergia hyödynnetään raaka-aineen kuivauksessa ennen savukaasupesuria.
Savukaasupäästöjen vähentämistekniikkaa voidaan tarkastella pienille alle 50 megawatin
(MW) voimalaitoksille määritellyn parhaan käyttökelpoisen tekniikan näkökulmasta. Pienillä
polttolaitoksilla märkäpesuri ei ole hiukkaspäästöjen vähentämisen BAT-tekniikkaa, sillä se ei
ole yhtä tehokas hiukkasten erotin kuin sähkösuodatin tai kuitusuodatin. Biojalostamon kattila
vastaa teknisesti pientä polttolaitosta vastaavaa kiertoleijupetikattilaa, mutta johtuen sen
erilaisesta käyttösovelluksesta, sen ajamisessa on eroja verrattuna normaalin lämpölaitoksen.
Savukaasu ohjataan ennen pesuria kuivuriin, jossa muodostuvan poistokaasun puhdistamiseen
pesuri soveltuu suodatinta paremmin. Pesurin tehokkuus laskee suurilla hiukkaskuormilla,
jonka vuoksi sitä edeltää esierottimena sykloni. Kattilan NOx -päästöt ovat suhteellisen pienet
johtuen polton matalasta keskilämpötilasta (alle 750 oC), eikä prosessi täten vaadi erillistä
typenoksidien vähentämismenetelmää. Hiilimonoksidipäästöjen vähentämiseksi on
mahdollista käyttää yläilmasyöttöä.
Prosessin polttoaineena käytetään puubiomassaa, jonka rikkipitoisuus on hyvin alhainen.
Tästä johtuen laitoksen savukaasut sisältävät vain pieniä määriä rikkidioksidia.
Huollon tai järjestelmien häiriöiden yhteydessä syntyvien palavien ylijäämäkaasujen
hävittämisessä soihtupoltto on parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Kunnossapito ja
huolellinen ajotapa ovat usein kaikkein keskeisimmät tekijät päästöjen vähentämisessä.
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2.8.2. Päästöt veteen
Viemäröitävät jätevedet
Biojalostamolla syntyy viemäröitäviä jätevesiä ainoastaan sosiaalitilojen talousjätevetenä ja
ne johdetaan kunnallisille jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Laitoksella sosiaalitiloissa
muodostuvat jätevedet ovat laadultaan tavanomaista talousjätevettä ja niiden määrä riippuu
laitoksella työssä olevan henkilöstön määrästä. Talousjätevesien viemäröinnistä laaditaan
erillinen teollisuusjätevesisopimus viemärilaitoksen kanssa.
Tuotantolaitokselta jätevedenpuhdistamolle johdetaan siis ainoastaan talousvesi.
Laitoksen huoltojen yhteydessä syntyy satunnaisesti jätevettä tilojen pesuista. Laitoksen
huoltojen yhteydessä syntyvä pesuvesi johdetaan RTP-yksikön lattioissa oleviin kaukaloihin,
jotka tyhjennetään imuyksiköillä. Tarvittaessa tämä pesuvesi toimitetaan jätteenkäsittelyyn
(satunnainen toiminta).
Jäähdytys
Biojalostamolla käytetään vettä pyrolyysikaasun lauhdutinyksikön nesteen jäähdyttämiseen ja
eräiden prosessin apulaitteiden jäähdyttämiseen. Lauhdutuksessa syntyvä lämpökuorma on
arviolta 6–10 MW.
Jäähdytyskierron lauhdeveden käsittelylle on kaksi vaihtoehtoista toteutusmahdollisuutta.
Jäähdyttäminen järvivedellä tarkoittaisi lauhteen ohjaamista vesistöön. Haihdutustornissa
lämpöenergiaa poistuu lauhdevesikierrosta veden höyrystymisen avulla. Biojalostamon
tekniseksi ratkaisuksi on valittu haihdutustorni. Valinta on tehty vaihtoehtojen teknisen ja
taloudellisen vertailun pohjalta, missä haihdutustorni on todettu sekä teknisiltä
ominaisuuksiltaan että investointi- ja käyttökustannuksiltaan järvivesijäähdytystä paremmaksi
ratkaisuksi.
Jäähdytyksen perusratkaisua voidaan täydentää lämmön hyötykäyttömuodoilla, tarkoittaen
esimerkiksi prosessissa syntyvän lämpimän veden käyttämistä varastoalueen sulana
pitämiseen talvella tai raaka-aineen varastosiilojen ja kiinteistön lämmittämiseen. Kesällä
lauhteen hyötykäyttömahdollisuudet ovat vähäisiä. Hyötykäyttöä hankaloittaa lauhdutusveden
suhteellisen alhainen lämpötila (30–35 °C).
Lauhdutusveden jäähdytysmenetelmän toimintaperiaate on esitetty kuvassa 2.3. Jäähdytysvesi
johdetaan haihdutustorneille, mistä lämpöenergiaa haihtuu vesihöyryn mukana ilmaan ja
kiertovesi jäähtyy.
Menetelmä tarvitsee vettä haihtumiseen ja lisäksi kierrosta on poistettava vettä kiertoveden
säilyttämiseksi riittävän puhtaana. Prosessikierrossa olevaa jäähdytysvettä suodatetaan.
Lisävettä voidaan ottaa järvestä. Lämmönsiirtoa haittaavan kasvuston kehittymisen
estämiseksi kiertovedessä käytetään tarvittaessa luonnonvedelle soveltuvaa biosidikemikaalia. Lisäveden esikäsittelyn tarve ja taso riippuu käytettävän raakaveden laadusta.
Vedenkäsittelyn tarve on myös sidoksissa siihen, kuinka paljon vettä poistetaan prosessista.
Haihdutustornien vesikierrosta poistettavan veden määräksi arvioidaan noin 10 m3/h. Vesi
soveltuu laatunsa puolesta johdettavaksi sellaisenaan ympäristön ojiin vastaavasti kuin
hulevedet.
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Kuva 2.4. Periaatekuva jäähdytyksestä haihdutustornilla.
Haihdutustorni aiheuttaa vähäisessä määrin laitokselta ympäristöön kulkeutuvaa melua
(tuuletinmelu) ja kosteusrasitusta ilmaan (haihtuva vesimäärä). Haihdutustornin synnyttämä
melu on käsitelty tarkemmin meluselvityksen yhteydessä.
Savukaasupesurin vedet
Mikäli savukaasujen puhdistusmenetelmäksi valitaan pesuri, muodostuu sen käytössä
lietevettä. Savukaasupesun yhteydessä muodostuu yhdestä tuotantoyksiköstä lietettä (arviolta
30–40 m3 päivässä), joka sisältää vettä, vaahdonestoainetta sekä savukaasusta poistettua
kiintoainetta (tuhkaa, hiekkaa, pyrolyysissä käytettävää polttoainetta eli orgaanista ainetta).
Poistettava emäksinen lietevesi neutraloidaan saostusaltaassa.
Pesurin liete ohjataan tilavuudeltaan 120 m3:n viivästysaltaaseen, jossa siitä erotetaan
laskeutuva kiintoaines. Viivästysallas on mitoitettu niin että se tulee riittämään jatkossa
kahdelle laitokselle ja viive altaassa tulee olemaan 5–1,6 vuorokautta (1–2 laitosta).
Viivästysaltaan pohjalle laskeutuva kiintoaines eli liete poistetaan mekaanisesti tai imuautolla
ja sekoitetaan prosessissa muodostuvan tuhkan joukkoon. Viivästysaltaasta selkeytetty vesi
johdetaan ylikaatona suodatuskankaan läpi, jolla erotetaan selkeytetystä vedestä
laskeutumaton kiintoaines. Suodatettu vesi johdetaan vielä noin 180 metriä avonaisessa
louheojassa, jossa vesi hapettuu. Louhikon ympärille istutetaan ravinteita runsaasti hyödyksi
käyttävää kasvillisuutta. Louheojaa pitkin vesi johdetaan luonnonmukaiseen
viivästysaltaaseen.
Luonnonmukaisesta viivästysaltaasta eteenpäin puhdistettu pesurivesi kulkee saman
käsittelyn kautta kuin alueella muodostuvat muut puhtaita hulevesiä vastaavat vedet.
Luonnonmukainen viivästysallas on teollisuusalueen vieressä olemassa oleva monttu.
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Luonnonmukaisesta viivästysaltaasta vedet johdetaan ylivirtaamana louhikon läpi kootusti
rumpuputken avulla viereiseen vesistöön.
Edellä mainittu menetelmä on käytössä vain siinä tapauksessa, että savukaasujen
puhdistuksessa päädytään savukaasupesuriin. Vaihtoehtoisesti tutkinnassa on sähkösuodatus,
jonka yhteydessä ei muodostu päästöjä vesistöön.
Hulevedet
Yhden tuotantoyksikön noin neljän hehtaarin alueelta kertyy sade- ja sulamisvesiä 10 000–20
000 m3 vuodessa (valunta 250–500 mm/vuosi). Hulevesien muodostuminen ajoittuu lumen
sulamisajankohtaan ja sadejaksoihin. Alueelta muodostuvat hulevedet kerätään
tuotantoalueen rakennusten ja rakennelmien katoilta sekä päällystetyiltä liikennealueilta,
raaka-aineen varastokentiltä ja bioöljyn varastokentiltä sadevesiverkostoon ja johdetaan
edelleen hulevesien käsittelyn kautta ympäristön ojiin.
Rakennusten ja rakennelmien alueilta muodostuva hulevesi vastaa laadultaan lähinnä puhdasta
sadevettä. Samoin bioöljyn varastokentällä muodostuvat hulevedet ovat normaalioloissa
puhtaita vesiä. Poikkeus- ja häiriötilanteisiin varaudutaan laitoksen toteutussuunnittelussa
niin, että riskit varastoitavan bioöljyn pääsystä hulevesien sekaan voidaan hallita ja estää.
Muilla päällystetyillä alueilla muodostuvat hulevedet voivat sisältää jossain määrin
epäpuhtauksia alueen käyttömuodon mukaisesti. Liikennealueilta lähtee hulevesien mukaan
lähinnä kiintoainekuormitusta (liikennepöly). Raaka-aineen vastaanotto- ja varastointialueen
hulevesien koostumus vastaa tavanomaista metsäteollisuuden käsittelykentän valumavesien
koostumusta, mikä voi sisältää puuperäisiä yhdisteitä liukoisina yhdisteinä ja kiintoaineena.
Tämän osuus kaikista hulevesistä on kenttäalueen pinta-alaosuuden perusteella noin 25 %.
Hulevesien laatua voidaan verrata muiden saman kokoluokan teollisuuslaitosten alueilta
muodostuvien vesien laatuun. Raaka-aineen varastokentän veden laadun osalta on taulukossa
2.4 koottu esimerkkinä keskisuuren suomalaisen sahalaitoksen puuvaraston ja lumen
varastoalueen veden laadun neljän vuoden tarkkailutulokset.
Käytännössä alueen hulevesien laatu on kauttaaltaan puhtaampaa, koska alueella ei ole
raakapuun kuorintaa eikä ulkoista käsittelyä.
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Taulukko 2.4. Hulevesien vuosittaisia tarkkailutuloksia keskisuurelta sahalaitokselta vuosina
2006 ja 2010–2012. Havaintoja yhteensä 8 kappaletta. (Savo-Karjalan ympäristötutkimus
Oy:n testausselosteet)
Ominaisuus
Varastokentän
Likaisen lumen

Virtaus

viivästysaltaan

varastopaikan

purkuoja

purkuoja

yksikkö

min–maks

keskiarvo

min–maks

keskiarvo

l/s

0,5–6,0

2,5

3–40

11,3

pH

5,2–6,5

4,8–5,6

Sähkönjohtavuus

mS/m

10–17

14,5

3,2–5,9

4,36

BOD7–ATU

mg/ l O2

47–170

88,25

1,5–21

9

CODCr (fotom.)

mg/ l O2

150–480

262,5

86–160

123,8

Kokonaistyppi

µg/ l

340–1 900

1310

30–1 300

844

Kokonaisfosfori

µg/ l

360–1 100

655

41–1 000

270

Luonnon ojavesiin verrattuna puun varastokenttien hulevedessä on kohonneita pitoisuuksia
liukoista orgaanista ainesta, kokonaistyppeä ja kokonaisfosforia. Etenkin orgaanisen aineksen
määrään vaikuttaa olennaisesti kuoriaine, mistä voi vapautua suuriakin määriä puuperäisiä
liukoisia yhdisteitä. Hulevesissä olevat epäpuhtaudet ovat samankaltaisia kuin luonnonvesissä
olevat puuperäiset epäpuhtaudet (humusaineet). Vesien määrä vaihtelee huomattavasti
vallitsevien hydrologisten olosuhteiden mukaan.
Hulevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta väljästi mitoitettuun viivästysaltaaseen mihin
pidättäytyy veden mukana kulkeva kiintoaine ja lopulta puhdistettuina ojiin ja edelleen
vesistöön. Laitospaikalle tehdään erillinen hulevesien keräily-, käsittely- ja
johtamissuunnitelma sekä laadun ja määrän tarkkailusuunnitelma tarkemman laitoksen
toteutussuunnittelun yhteydessä.
Öljysäiliöiden pesuvedet
Mahdolliset öljysäiliön pesut huoltoseisokkien yhteydessä tehdään höyryllä. Pesun suorittaa
tähän erikoistunut urakoitsija, jolla on työhön tarvittava osaaminen ja kalusto. Syntyvät
jätevedet toimitetaan asianmukaisesti jatkokäsiteltäväksi luvalliseen vaarallisten jätteiden
käsittelyyn.
Bioterminaalin vesitalous
Bioterminaalin osalta hulevesien käsittely tapahtuu, kuten biojalostamoalueella eli ne kerätään
päällystetyiltä liikennealueilta ja raaka-aineen varastointi- sekä käsittelyalueilta ja johdetaan
hulevesien käsittelyn kautta ympäristön ojiin.
Terminaalialueella ei muodostu jätevesiä eikä siellä ole vedenkäsittelyä.
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2.8.3. Jätteet
Arvio yhdellä biojalostamolla syntyvistä jätteistä, niiden määristä ja varastoinnista
laitosalueella on yksilöity taulukkoon 2.5. Määrät sisältävät kuiva-aineosuuden lisäksi
mahdollisen vesiosuuden.
Taulukko 2.5. Arvio biojalostamon toiminnassa syntyvistä jätteistä ja niiden varastointi
Jäte
Määrä t kg/ a
Varastointi laitosalueella
Kivenerotuksen jäte

0–500

Siirtolava esikäsittelyssä

Pohjatuhka

100

Siirtolava RTP-yksikössä

Lentotuhka

1 500–2 500

Kontti RTP-yksikössä

Leijupetihiekka

20

Siirtolava RTP-yksikössä

Öljyiset jätteet

<1

Suoja-altaallinen keräysastia
jätekatoksessa

Paristot ja akut

<1

Suoja-altaallinen keräysastia

Elektroniikkaromu

<1

Keräysastia jätekatoksessa

Betoni/tiilijätteet

satunnaisesti

Erilliskuljetukset

Rakennuspuujäte

satunnaisesti

Erilliskuljetukset

Romumetalli

20

Siirtolava jätepisteessä

Kipsilevyjäte

satunnaisesti

Erilliskuljetukset

Pilaantuneet maa-ainekset

satunnaisesti

Erilliskuljetukset

Sekajäte

10

Jäteastia jätekatoksessa

Biojäte

1

Jäteastia jätekatoksessa

Paperi ja kartonki

1

Jäteastia jätekatoksessa

Lasijäte

1

Jäteastia jätekatoksessa

Biojalostamon jätteiden hyötykäyttömahdollisuudet ovat kokonaisuutena hyvät (taulukko
2.6). Jätteiden jaekohtaiset määrät huomioiden biojalostamon jätteiden hyötykäyttöaste tulee
olemaan korkea, yli 98 %.
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Taulukko 2.6. Arvio biojalostamon jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksista.
Jäte
Hyötykäyttöaste Mahdolliset käsittely-/hyötykäyttömuodot
%
Kivenerotuksen jäte

0

Loppusijoitus

Pohjatuhka

100

Maanrakennus tai metsälannoitus

Lentotuhka

100

Maanrakennus tai metsälannoitus

Leijupetihiekka

100

Maanrakennus

Öljyiset jätteet

0

Vaarallisten jätteiden käsittely
(massapoltto)

Paristot ja akut

50

Vaarallisten jätteiden käsittely (metallien
talteenotto)

Elektroniikkaromu

50

SER-romun jatkokäsittely (metallien
talteenotto)

Betoni/tiilijätteet

100

Maanrakennus

Rakennuspuujäte

100

Uudelleenkäyttö rakennusaineena/ poltto

Kipsilevyjäte

0

Loppusijoitus

Romumetalli

100

Metallien talteenotto

Pilaantuneet maa-

50

Maanrakennus (lievästi pilaantuneet) tai

ainekset

loppusijoitus (voimakkaasti pilaantuneet)

Sekajäte

70

Kierrätyspolttoaine tai loppusijoitus

Biojäte

100

Maanrakennus (kompostointi) /energian
talteenotto (mädätys)

Paperi ja kartonki

100

Uudelleenkäyttö raaka-aineena

Lasijäte

100

Uudelleenkäyttö raaka-aineena

2.8.4. Melu
Merkittävin melunlähde on raaka-aineen esikäsittely terminaalissa. Puun murskaus ja haketus
ovat molemmat sijoitettu suojakatokseen.
Lisäksi meluvaikutuksia aiheuttaa savukaasupesurin puhallin ja piippu sekä pyrolyysiyksikön
pääpuhallin, joka sijoitetaan suojarakennukseen. Merkittäviä melulähteitä ovat myös raakaaineen purkamiseen ja siirtoihin käytettävät työkoneet sekä toiminnan aiheuttama liikenne.
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2.8.5. Liikenne
Liikennettä aiheutuu raaka-aineen, tuotteen ja sivutuotteiden (tuhka) kuljetuksesta sekä
työmatkaliikenteestä. Raaka-aineen, tuotteen ja sivutuotteiden kuljetukset tullaan
toteuttamaan pääasiassa rekkaliikenteellä ja mahdollisuuksien mukaan myös raideliikenteellä.
Sisävesialueilla on raskaan polttoöljyn osalta kuljetuskielto voimassa. Bioöljylle ei ole vielä
virallista päätöstä rinnastetaanko se vaaraluokitukseltaan raskaaseen polttoöljyyn.
Hakkuutähteen ja sivuvirtojen kuljettaminen vesiteitse ei ole vielä kilpailukykyinen
vaihtoehto maalla tapahtuvalle kuljetukselle. Suunnittelun tässä vaiheessa vesiliikenne
rajataan liikennevaihtoehtojen ulkopuolelle niin tuotteen kuin raaka-aineen kuljettamisen
osalta.
Liikennearvio tehdään perustuen rekkaliikenteeseen jolla on eniten ympäristövaikutuksia,
mahdollinen raideliikenne tulisi vähentämään tätä määrää. Alustavan arvion mukaan
laskennallisesti raskaita ajoneuvoja laitosalueella tulee olemaan noin 25 käyntiä
vuorokaudessa vuoden ympäri. Liikennemääränä luku on kaksinkertainen (edestakainen ajo).
Bioöljyn osuus kuljetuksista on noin 6 käyntiä vuorokaudessa. Tuhkan kuljetusten osuus on
keskimäärin noin 0,1 käyntiä vuorokaudessa. Raaka-ainetta kuljetetaan laitokselle noin 18
rekkalastillista päivässä. Terminaalin osalta käytännössä raaka-aineen, tuotteen ja
sivutuotteiden kuljetukset jakautuvat epätasaisesti saatavuuden, korjuuolosuhteiden sekä
kysynnän mukaan. Liikenne tulee ajoittumaan tasaisesti ympäri vuorokauden, terminaalin
osalta päiväsaikaan. Kahden laitoksen kokonaisuudessa liikenteen määrä kaksinkertaistuu.

2.8.6. Bioöljyn valmistuksen kasvihuonekaasupäästöt
Metsäbiomassasta valmistetulla pyrolyysiöljyllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita
energiatuotannossa. Nestemäisen bioöljyn hyödyntäminen polttoaineena polttokattilassa
energiantuotannossa voi vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä
huomattavasti, sillä poltossa bioöljystä vapautuva hiilidioksidi on aikanaan sitoutunut puuhun
ilmakehästä ja sen polttaminen mielletään hiilidioksidineutraaliksi. Tutkimuksien mukaan
fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioöljyllä pienentää hiilijalanjälkeä 70–90%
polttoaineen koko elinkaaren aikana.
Pyrolyysiöljyn koko elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen määrään vaikuttaa
biomassan viljely, kuljetus ja poltto sekä valitut raaka-aineet sekä valmistusteknologia.
Metsäteollisuuden sivuvirtoja käyttämällä voidaan pienentää raaka-aineen kasvattamisen,
korjuun ja kuljettamisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Itse biojalostamolla syntyy 8,6
g CO2 eq/ MJ hiilioksidipäästö, joka on pääasiassa peräisin ylösajon ja käytön aikana
tarvittavan sähkön tuotannosta. Pyrolyysiprosessissa muodostuvat sivuvirrat kuten hiili ja
kaasu poltetaan prosessissa. Tästä syntyvällä lämmöllä kuivataan raaka-ainetta ja ylläpidetään
prosessia. Bioöljyn kuljetusmatkalla on myös suuri vaikutus hiilijalanjäljen suuruuteen.
(Shonnard et al. 2011)
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HANKETTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET JA
TARVITTAVAT LUVAT
YVA
Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut 23.6.2013 päätöksen ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn soveltamisesta biojalostamo ja bioterminaalihankkeeseen. YVA-lain
nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2006, YVA asetus) 6 §:n hankeluettelon
kohdan 6 e) mukaisesti YVA-menettelyä sovelletaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettuja vaarallisia kemikaaleja
laajamittaisesti valmistaviin tehtaisiin. Lieksan Teollisuuskylä Oy suunnittelee Kevätniemen
alueelle 1–2 bioöljyä valmistavan biojalostamon rakentamista, joiden yhteenlaskettu bioöljyn
tuotto on 90 000–180 000 tonnia bioöljyä vuodessa. Näin ollen hankkeeseen sovelletaan YVAlain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. YVA-menettelystä sekä sen
osallistumismahdollisuuksista lisää kappaleessa 4.

3.2.

Kaavoitus
Biojalostamolla käytettävien ja valmistettavien kemikaalien laadun ja määrän perusteella
kyseessä ei ole Seveso direktiivin mukainen suuronnettomuusriskiä aiheuttava laitos.
Kyseinen laitos vaatii kemikaalilain mukaisen luvan hakemista Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolta eli Tukesilta (ks. kohta 3.7) ja tulee sijoittaa teollisuustoiminnoille
kaavoitetulle alueelle. Laitosalueelle sijoitettavan nestekaasuvaraston sijoittamisessa tulee
huomioida Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen määrittämistä (344/
1997 § 20) suojaetäisyyksistä asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin (ks. kohta 3.8).
Biojalostamon alueella 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.
Kaavaprosessin hyväksymisvaihe on alustavan aikataulun mukaan loppuvuodesta 2014. Alue
kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

3.3.

Maankäyttöoikeudet ja -sopimukset
Suunnittelualueen omistaa Vapo Timber Oy (79:211) sekä Lieksan kaupunki (79:210).

3.4.

Ympäristölupa
Ympäristösuojelulain nojalla annetun asetuksen (YSA 169/2000) 1 §:n hankeluettelon kohdan
5 b) mukaisesti ympäristöluvan hakemista sovelletaan puun, turpeen tai hiilen kaasutus- tai
nesteytys tai muu kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitoksiin,
jossa valmistetaan polttoainetta vähintään 3000 tonnia vuodessa. Ympäristönsuojelulain 28
§:n kohta 3:n perusteella (naapuruussuhdelaki) myös bioterminaalille voidaan vaatia
ympäristölupaa, johtuen sijoittumisesta lähelle asutusta. Koska bioterminaali ja varsinainen
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biojalostamo muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, voidaan ne tarvittaessa käsitellä
samassa luvassa.
Lupaviranomaisena toimii Itä-Suomen aluehallintovirasto. YVA-selostus ja siitä annettu
yhteysviranomaisen lausunto on liitettävä ympäristölupahakemukseen. Uutta toimintaa ei saa
aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen tai ympäristölupaviranomaisilta on saatu
lupa toiminnan aloittamiseen. Ympäristölupaprosessin aikana osallisten on mahdollista antaa
lausunto tai mielipide ympäristölupahakemukseen kuulutuksen aikana, jonka kesto on
vähintään yksi kuukausi. Mikäli ympäristölupaviranomaisen antamasta päätöksestä ei valiteta,
ympäristölupa on lainvoimainen kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta.

3.5.

Vesitalouslupa
Biojalostamon toimintaan tarvitaan vesitalouslupaa, jos vedenotto vesistöstä laitokselle ylittää
250 m3 /d. Lupaa haetaan tarvittaessa toimivaltaiselta aluehallintovirastolta ympäristöluvan
hakemisen yhteydessä. Vesitalousluvan asianosaisia ovat ao. alueiden omistajat ja haltijat.
Raakavettä kuluu prosessin käyttöönoton yhteydessä jäähdytysvesipiirien ja lisävesisäiliöiden
täyttämiseen. Käytön aikana biojalostamossa raakavettä tarvitaan pääasiassa jäähdytyskierron
täydennysvedeksi, märkäpesurin vesikiertoon ja sprinklerijärjestelmän vedeksi.

3.6.

Rakennuslupa
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista rakennuslupaa haetaan suunnitellussa
hankkeessa
tarvittaville
rakennuksille
ja
bioterminaalille.
Luvan
myöntää
sijaintipaikkakunnan rakennuslupaviranomainen. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä
on asemakaavan mukaisuus. Alueelle mahdollisesti tulevat turvavallit yms. saattavat
edellyttää
myös
maisematyöluvan
hakemista
sekä
asemakaavan
muutosta.
Rakennuslupaprosessissa ovat osallisina kiinteistön haltija ja omistaja sekä rajanaapurit.

3.7.

Kemikaalilain mukainen lupa
Laitoksella käytettävien kemikaalien määrän ja laadun perusteella laitoksen pitää hakea
kemikaaliasetuksen (59/1999) mukaista lupaa kemikaalien laajamittaiseen käsittelyyn ja
varastointiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES).
Biojalostamon alueella valmistetaan, käsitellään ja varastoidaan bioöljyä, jonka
leimahduspiste on 55–100 °C ja kokonaismäärä tuotantolaitoksella on yli 1000 tonnia. Lisäksi
laitosalueella varastoidaan nestekaasua ja kevyttä polttoöljyä yli 5 tonnia. Täten laitos on
TUKES:n valvonnassa ja vaatii luvan vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen teolliseen
käyttöön ja varastointiin.

3.8.

Lupa nestekaasun keskisuureen tekniseen käyttöön ja käsittelyyn
Nestekaasujen käsittelyä ja varastointia koskee nestekaasuasetus (711/1993) sekä
valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran
torjunnasta (576/2003, ATEX-säädökset). Hankealueella tullaan käyttämään nestekaasua
apupolttoaineena mm. starttivaiheessa. Nestekaasua varastoidaan noin 50 m3 varastosäiliössä.
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Laitoksen on haettava lupa nestekaasun keskisuureen tekniseen käyttöön ja käsittelyyn
Tukesilta ennen rakennustöiden aloittamista.

3.9.

REACH ja CLP
Bioöljyn kaupallinen tuotanto vaatii REACH rekisteröintiä (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of CHemicals). Kyseessä on EU:n säätämä REACH-asetus, jolla
ohjataan kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, rajoituksia ja lupamenettelyjä. Asetuksella
pyritään varmistamaan terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso ja edistämään
vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä aineiden vaarojen arvioimiseksi sekä takaamaan
tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla.
Lisäksi tuotteen luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta säädetään CLP-asetuksella
(Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Asetuksella pyritään
yhtenäistämään kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäviä periaatteita koko
maailmassa, sekä vaarallisten aineiden kuljetuksessa että kemikaalien käytössä, jolloin
kemikaali-turvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu.

3.10. Lentoestelupa
Ilmailulain (1149/2009) 165 §:n nojalla maanpinnasta yli 30 metriä korkeiden rakennelmien
asettaminen edellyttää lentoestelupaa, mikäli se sijaitsee enintään 45 kilometrin etäisyydellä
lentoasemasta. Lentoestelupaa varten tulee hakijan ensin pyytää asianomaisen
ilmaliikennepalvelujen tarjoajan lausunto. Palvelujen tarjoaja on tavallisesti Finavia Oyj.
Lausunto asiasta tulee olla viimeistään rakennuslupaa käsiteltäessä. Lausunto liitetään
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille osoitettuun lentoestelupahakemukseen.
Suunniteltu laitos on korkeimmillaan 32 metriä ja piippu korkeimmillaan noin 45 metriä
korkea.
Lähin lentopaikka on Lieksa-Nurmes kenttä (EFLN), joka sijaitsee Viekissä noin 30 kilometriä
hankealueesta. Lentopaikkaa ei luokitella lentoasemaksi eikä se täten edellytä lentoestelupaa.
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3.11. Hankkeen edellyttämien lupien yhteenveto ja vastaava viranomainen
Taulukko 3.1. Hankkeen edellyttämien lupien yhteenveto ja vastaava viranomainen
Lupa
Säädös
Viranomainen
Ympäristölupa
Ympäristönsuojelulaki,
Itä-Suomen
ympäristönsuojeluasetus
aluehallintovirasto
Rakennuslupa
Maankäyttö- ja
Lieksan
rakennuslaki
rakennusvalvontaviranomainen
Kemikaalilain
Kemikaaliasetus
Turvallisuus- ja
mukainen lupa
kemikaalivirasto
TUKES
Lentoestelupa
Ilmailulaki
Liikenteen
turvallisuusvirasto
Trafi
Lupa
nestekaasun Nestekaasuasetus
Turvallisuus- ja
keskisuureen
kemikaalivirasto
tekniseen käyttöön ja
TUKES
käsittelyyn
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