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Biojalostamon työllisyysvaikutukset arvioitiin merkittäviksi
Haapaveden biojalostamon ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset esiteltiin 28.8.2017
Kanteleen Voiman voimalaitoksella. Myönteisimmiksi seikoiksi nousivat hankkeen
vaikutukset työllisyyteen, ilmastoon ja maankäyttöön.
Kanteleen Voima Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Haapaveden voimalaitoksen yhteyteen.
Yhtiö on toimittanut heinäkuun alussa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
(ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen eli raportin tehdyistä selvityksistä ja arvioinnin
tuloksista. YVA-menettelyyn liittyvä yleisötilaisuus, jossa arviointitulokset esiteltiin, pidettiin maanantaina
28.8.2017 kello 18.00 alkaen Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitoksen ruokalassa.
YVA-selostuksessa arvioitiin rakennettavan biojalostamon ja jalostamolle lämpöenergiaa tuottavan
voimalaitoksen vaikutuksia ympäristöön. Vertailukohtana oli pelkän voimalaitoksen normaali käyttövuosi.
Jalostamon positiivisista vaikutuksista merkittävin oli vaikutus työllisyyteen, lisäksi positiivisia vaikutuksia
oli ilmastoon ja maankäyttöön. Negatiiviset vaikutukset tulivat lisääntyvän liikenteen kautta sekä
Haapajärven talviaikaisen heikon virkistyskäytön myötä.
Biojalostamo lisää työpaikkoja niin Haapavedellä kuin maakunnassakin. Puun raaka-ainekäytön myötä
matalan kynnyksen työpaikat alkutuotannossa lisääntyvät, lisäksi syntyy uutta erityisosaamista puun
jalostuksessa. Biojalostamo lisää voimalaitoksen käyttämän biopolttoaineen osuutta ja näin ollen
vaikuttaa positiivisesti ilmastoon. Lisäksi biojalostamo edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Biojalostamon myötä liikennemäärät voimalaitosalueelle lisääntyvät, tästä aiheutuvaa meluhaittaa on
arvioitu mallintamalla. Tulosten mukaan biojalostamo lisäisi pääteiden varressa olevan asutuksen
meluhaittaa. Myös Haapajärven talviaikainen virkistyskäyttö on rajoittunutta, koska voimalaitoksen
käydessä järvellä on sulia alueita talviaikaan.
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä toteutettiin myös asukaskysely, johon lähialueen ja
Haapaveden asukkaat voivat vastata. Asukaskyselyssä positiivisiksi asioiksi nousivat biojalostamon
myönteinen yleiskuva, voimalaitoksen valmis infra, raaka-aineen hyvä saatavuus sekä hankkeen
työllistävä vaikutus. Haitoiksi koettiin vaikutus vesistöön ja jäätilanteeseen sekä liikennehuolet.
Yleisötilaisuudessa Yrittäjä Tuomo Kukkola totesi, että tämä hanke on tärkeä alueen työllisyydelle ja
toteutuessaan antaa yrittäjille mahdollisuuden suunnitella omaa liiketoimintaansa pidemmällä kuin vuoden
tähtäimellä. Kukkola myös totesi myönteiseksi sen, että uudessa investoinnissa hyödynnettäisiin
olemassa olevaa hyväkuntoista voimalaitosta ja valmista infraa.
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Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistaa 28 yksityis- ja
kuntaomisteista suomalaista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä. Sähköteholtaan 154 MW Haapaveden
voimalaitos on tällä hetkellä tehoreservissä, jonka avulla turvataan sähkön toimintavarmuus Suomessa
sähköjärjestelmän tilanteissa, joissa suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan ennakoitua sähkön
kulutusta. Kanteleen Voiman tytäryhtiö Puhuri Oy on merkittävä tuulivoiman tuottaja.
www.kanteleenvoima.fi

