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Paltamon biojalostamon YVA -kuulutus 

 

 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa KaiCell Fibers Oy:n 

Paltamon biojalostamo -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta. 

ELY-keskus on hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 

mukainen yhteysviranomainen. 

KaiCell Fibers Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Paltamoon Kylänpuron kaavoitetta-

valle teollisuusalueelle keskustaajaman itäpuolelle. Biojalostamossa on tarkoitus tuottaa kemial-

lisesti valkaistua selluloosa ja sen johdannaisena tekstiilikuidun raaka-ainetta nimeltään Arbron. 

Biojalostamon pääprosessi on kemiallinen sellunvalmistus. Raaka-aineena on kuitupuu. Proses-

sissa tuotetaan myös raakamäntyöljyä ja tärpättiä.  

KaiCell Fibers Oy on perustettu helmikuussa 2016. Yhtiön tavoitteena on luoda puitteet ympä-

ristövaikutusten arvioinnin kohteena olevalle biojalostamolle. Hankkeesta on käynnissä ympä-

ristövaikutusten arviointimenettely. Siihen liittyvä arviointiohjelma oli nähtävillä alkuvuodesta. 

Nyt nähtävillä oleva arviointiselostus on hankkeesta vastaavan, KaiCell Fibers Oy:n laatima 

asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden 

todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

 

YVA-menettelyssä on arvioitu kolmen eri toteutusvaihtoehdon ympäristövaikutukset 

Vaihtoehto 0 (VE 0): Hankkeen toteuttamatta jättäminen, eli jalostamoa ei rakenneta. 

Vaihtoehto 1 (VE 1):  Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 500 000 t/vuosi, josta jatko-
jalostetaan Arbronia 350 000 t/vuosi. Myytävää markkinasellua jää täl-
löin 110 000 t/vuosi. 

Vaihtoehto 2 (VE 2):  Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 500 000 t/vuosi, josta jatko-
jalostetaan Arbronia 100 000 t/vuosi. Myytävää markkinasellua jää täl-
löin 390 000 t/vuosi. 

Vaihtoehto 3 (VE 3):  Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 600 000 t/vuosi, josta jatko-
jalostetaan Arbronia 400 000 t/vuosi. Myytävää liukosellua jää tällöin 130 
000 t/vuosi. 

Kaikissa toteutusvaihtoehdoissa tuotetaan raakamäntyöljyä 23 000 t/v ja tärpättiä 2 000 t/v.  

 
Arviointiselostus nähtävillä 

Arviointiselostus on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 11.6.2018 - 

9.8.2018 seuraavissa paikoissa: 

Paltamon kunnanvirasto, Vaarankyläntie 7, Paltamo 

Paltamon kirjasto, Korpitie 9, Paltamo 
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Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, Kajaani 

Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13, Kajaani  

Kajaanin kaupunginkirjasto, Seminaarinkatu 15, Kajaani 

Vaalan kunnanvirasto, Vaalantie 14, Vaala. 

sekä internetissä www.ymparisto.fi/kaicellYVA. Arviointiselostuksen liitteet ovat nähtävillä Inter-

netissä kokonaisuudessaan. 

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kai-

nuun ELY-keskukseen 9.8.2018 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai pos-

titse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. 

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen 

riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä 

ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä julkaistaan internetissä edellä mainituilla sivuilla. 

 

Yleisötilaisuus 

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Paltamossa Korpitien koululla (Lampitie 2) tiistaina 19.6.2018. 

Tilaisuus alkaa klo 17.30 (kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen). Tilaisuus on kaikille avoin. Samassa 

yhteydessä esitellään alueelle laadittavaa asemakaavan luonnosta.  

Yleisötilaisuudessa hankkeesta ovat kertomassa hankkeesta vastaavan (KaiCell Fibers Oy), yh-

teysviranomaisen (Kainuun ELY-keskus), YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) ja asemakaavoituk-

sesta vastaavan konsultin (Ramboll Finland Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat ter-

vetulleita kuulemaan ja keskustelemaan. 

 

Lisätietoja 

hankevastaava: KaiCell Fibers Oy, tekninen johtaja Vesa Mikkonen, puh. 050 5987 382, etu-
nimi.sukunimi@kaicellfibers.com 

YVA-konsultti: Pöyry Finland Oy, Lasse Rantala, puh. 010 33 28253, etunimi.sukunimi@poy-
ry.com 

YVA-menettely: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Tatu Turunen, puh. 0295 

023 892, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

asemakaavoitus: Ramboll, Merja Isteri, puh. 040 822 4270, etunimi.sukunimi@ramboll.fi. 

 

Kajaanissa 8.6.2018 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue 

http://www.ymparisto.fi/kaicellYVA
mailto:kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi

