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NORDFUEL OY:N BIOJALOSTAMOINVESTOINTI

Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä
peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu) eli ns. RED II annettiin
11 päivänä joulukuuta 2018 ja se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021. RED II:ssa säädetään sitovasta unionin
yleistavoitteesta, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on
vähintään 32 prosenttia unionin energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030.
Jäsenvaltioiden oli asetettava kansalliset panoksensa unionin yleistavoitteen
saavuttamiseksi osana jäsenvaltioiden yhdennettyjä kansallisia energia- ja
ilmastosuunnitelmia
hallintomalliasetuksessa
(EU)
2018/19995
vahvistetun
hallintoprosessin mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion on lisäksi asetettava polttoaineiden
toimittajille velvoite varmistaa, että uusiutuvan energian osuus energian
loppukulutuksesta liikennealalla on vähintään 14 prosenttia viimeistään vuonna 2030.
Direktiivin liitteenä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista tuotettujen
kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun osuuden energian loppukulutuksesta
liikennealalla on noustava vähintään 3,5 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
Valtioneuvoston selonteossa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
todetaan, että uusiutuvan energian käyttöä lisätään niin, että sen osuus
loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin 2020luvulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja
perustuu vahvasti uusiutuviin energialähteisiin. Lisäksi energia- ja ilmastostrategiassa
linjataan jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisen edistämisestä lämmön ja sähkön
tuotannossa sekä liikenteen polttoaineena. Samalla vähennetään ympäristökuormitusta,
edistetään kiertotaloutta ja luodaan referenssikohteita puhtaille bio- ja kiertotalouden
ratkaisuille. Energia- ja ilmastostrategian mukaan uusiutuvan energian investointitukia
kohdennetaan
ensisijaisesti
uuden
teknologian
kaupallistamiseen
sekä
päästökauppasektorin ulkopuolisten sektoreiden kuten liikenteen kehittyneitä
biopolttoaineita tuottaviin laitoksiin, liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymiseen
ja yritysten ja maatilojen kiinteistökohtaiseen tai muuhun päästökauppaan
kuulumattomaan sähkön- ja lämmöntuotantoon.
Vuoden 2019 hallitusohjelman mukaan Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuonna 2035 ja
ensimmäiseksi fossiilivapaaksi yhteiskunnaksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että
sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä.
Hallitusohjelmassa linjataan muun muassa, että energiatukijärjestelmää kehitetään siten,
että painopistettä siirretään tuotantotuista kohti uuden energiateknologian investointi- ja
demonstraatiotukia.
Lisäksi polttoon perustumattomien uusien kaukolämmön
tuotantotapojen ja varastoinnin käyttöönottoa ja pilotointia edistetään. Edellä mainittujen
tavoitteiden kannalta etenkin liikennesektorilla on keskeinen rooli päästövähennyksissä.
Hallitusohjelma sisältää lisäksi lukuisia biokaasun energiakäyttöä edistäviä linjauksia.
Suomi on ilmoittanut vuoden 2030 uusiutuvan energian tavoitteeksi 51 %. Lisäksi
nykyisen jakeluvelvoitteen mukaisesti biopolttoaineiden osuus maaliikenteessä tulee olla
vähintään 30 % vuonna 2030.

Energiatuki
Energiatuella
pyritään
vaikuttamaan
uusiutuvien
energianlähteiden
käytön
lisääntymiseen, energian tuotannon ja käytön tehostumiseen sekä energian tuotannon ja
käytön ympäristöhaittojen vähentämiseen. Painopisteenä on uuden energiateknologian
kaupallistamisen edistäminen. Energiatuki on harkinnanvarainen tukimuoto. Tukea
voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille.
Energia- ja ilmastostrategian mukaisesti julkisen talouden suunnitelmaan on
energiatukimomentille varattu erillinen myöntövaltuus suurille uuden energiateknologian
demonstraatiohankkeille.
Investointituki
on
tarkoitettu
etenkin
tulevaisuuden
energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden
saavuttamiseksi. Vuoden 2019 talousarviossa myöntövaltuutta kyseisille hankkeille
varattiin 40 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvion mukaan (momentti 32.20.41)
vuoden 2019 myöntämisvaltuudesta käyttämättä jääneestä osasta saa tehdä
myöntämispäätöksiä vuonna 2020 enintään 40 000 000 eurolla.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi toimittamaan energiatukihakemukset suuriin uuden
energiateknologian demonstraatiohankkeisiin liittyen 31.5.2019 mennessä. Hakemuksia
jätettiin yhteensä 15. Hakemusten perusteella tukea haettiin yhteensä noin 140 milj.
euroa.
Määräaikaan
mennessä
jätettyjä
suurien
demonstraatiohankkeiden
tukihakemuksia arvioitiin ja verrattiin keskenään. Arviointi- ja vertailuperusteita ovat olleet
demonstraatioarvo, toteutettavuus, energiavaikutukset, kustannustehokkuus ja muut
vaikutukset. Hankkeiden arviointi ja vertailu perustuivat kokonaisharkintaan.
Kokonaisuudessa haettu tukisumma on selvästi suurempi kuin jaettavissa oleva
määräraha. Tavoitteena on myöntää tukea hankkeille siten, että tulevaisuuden
energiaratkaisuja koskevat tavoitteet saavutetaan kokonaisuutena arvioiden parhaalla
mahdollisella tavalla.
Tukea on jo myönnetty kyseisestä erillisrahoituksesta kolmelle hankkeelle yhteensä 13,4
miljoonaa euroa (Adven Oy, biokaasulaitos; Helen Oy, kaasutus-biojalostamo;
Lounavoima Oy, kaukolämpöverkon energiavarasto) 20.12.2019.

Hankkeen kuvaus ja uusi teknologia
NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n perustama yhtiö, jonka tarkoituksena on rakentaa
biojalostamo Haapavedelle. Kanteleen Voima Oy on 2006 perustettu 28 yksityisen tai
kuntaomisteisen energiayhtiön omistama yhtiö.
Biojalostamo tuottaisi bioetanolia liikennekäyttöön vuositasolla noin 65 000 tonnia eli noin
83 miljoonaa litraa. Bioetanolia voidaan sekoittaa bensiinin joukkoon 10 tilavuusprosenttia
polttoaineen laatudirektiivin puitteissa. Ns. flex-fuel autot voivat kuitenkin hyödyntää
polttoaineenaan seosta, jossa etanolin määrä voi olla 0-85 prosentin väliltä. Laitos
tuottaisi biokaasua vuodessa 250 gigawattituntia. Biokaasua voidaan hyödyntää joko
sähkön- ja lämmöntuotannossa tai liikennekäytössä biometaanina. Lisäksi laitos tuottaisi
merkittävän määrän ligniiniä. Ligniiniä voidaan käyttää erilaisten biopolttoaineiden ja
bioenergian tuotantoon ja pitkällä aikavälillä myös muissa kohteissa, kuten korvaamaan
muovin käyttöä. Biojalostamohankkeen yhteydessä olemassa oleva Haapaveden
voimalaitos uudistettaisiin lauhdesähkölaitoksesta puuta käyttäväksi yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotantolaitokseksi. Voimalaitos tuottaisi biojalostamolle kaiken sen tarvitseman
höyryn ja sähkön.
Biojalostamo käyttäisi raaka-aineena metsätähdehaketta, kokopuuhaketta, rankahaketta
sekä teollisuuden puutähteitä, eli sahanpurua ja sahahaketta. Metsähakkeet valmistetaan
ainespuuhakkuiden hakkuutähteistä sekä nuorten kasvatusmetsien harvennuksista

saatavasta pieniläpimittaisesta puusta. Puubiomassan käyttömäärä laitoksella on 275
000 tonnia vuodessa. Yrityksen toimittaman selvityksen perusteella raaka-aineet täyttävät
uusiutuvan energian direktiivin (REDII 2018/2001/EU) kriteerit kestävästi tuotetuille
kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-aineille. Hankkeessa voidaan hyödyntää laajasti
Haapaveden voimalaitoksen ympärillä olevaa perusinfrastruktuuria.
Toisen sukupolven biopolttoaineita valmistavia laitoksia on vielä vähän. Toisen
sukupolven biopolttoaineet valmistetaan raaka-aineista, joiden tuotanto ei kilpaile
ruoantuotannon kanssa. Verrattuna muihin etanolia tuottaviin laitoksiin hankkeessa
käytettävä raaka-aine olisi uusi. Vastaavat etanolilaitokset Euroopassa käyttävät raakaaineena lähinnä olkea ja ruohokasveja. Suomessa St1:n Kajaanin bioetanolilaitos käyttää
raaka-aineenaan sahanpurua. Bioetanolituotannon keskeisimmät prosessivaiheet ovat
höyryräjäytys (esikäsittely), entsymaattinen hydrolyysi sokereiksi, suodatus, fermentointi
etanoliksi ja tislaus, väkevöinti ja denaturointi. Bioetanoliprosessin ulkopuolisia
prosessivaiheita ovat ligniinin kuivaus ja biokaasuprosessi sekä jäteveden käsittely.
Bioetanolin tuotannon sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä lietettä
lannoitekäyttöön. Hanke toteutettaisiin tukeutuen useampiin prosessiteknologioihin,
joiden käytöstä ei ole teollisen mittakaavan kokemusta Suomessa, Euroopassa, tai
joissain tapauksissa koko maailmassa. Lisäksi näiden uusien prosessiteknologioiden
yhtäaikainen käyttöönotto samassa laitoksessa ja niiden kiinnikytkeminen olemassa
olevan laitoksen hyväkuntoiseen infrastruktuuriin sisältää uutuusarvoa.
Myös konsepti, jossa nykyinen lauhdevoimalaitos muutetaan sähkön- ja lämmön
yhteistuotantolaitokseksi ja integroidaan biojalostamoon mahdollistaen samalla joustavan
sähkön tuottamisen, voidaan katsoa uutuusarvoa sisältäväksi. Tuuli- ja aurinkovoiman
lisääntyessä tällaisten joustavien ratkaisujen merkitys kasvaa.
IRENA (Advanced Biofuels, 2019) ja IEA (Renewables, 2018) ovat todenneet, että
maailmalla
lignoselluloosasta
fermentaation
kautta
tuotettavan
bioetanolin
tuotantoprosessit ovat vielä demonstraatioiden ja ensimmäisten kaupallisten ratkaisujen
vaiheessa. Hakemukseen liitetyn kolmannen osapuolen arvion mukaan toteutettava
biojalostamohanke koostuu olennaisin osin uudesta, Suomen ja jopa maailman
mittakaavassa ennen käyttämättömästä tekniikasta ja voi uutuusarvonsa vuoksi tulla
merkittäväksi teknologian demonstraatiokohteeksi.

Ympäristövaikutukset
Biojalostamo tulee tuottamaan uusiutuvista energialähteistä liikenteessä käytettävää
bioetanolia sekä liikenteessä ja muussa energiantuotannossa käytettävää biokaasua
merkittävän määrän. Siten investointi tulee lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa ja
käyttöä merkittävästi Suomessa.
Yritys on arvioinut, että bioetanolin osalta CO2-päästövähenemä olisi noin 120 000 –
130 000 tonnia ja biokaasun osalta noin 55 000 – 57 000 tonnia vuodessa. Siten
yhteensä päästövähenemä olisi noin 175 000 – 187 000 tonnia vuodessa.
Tulevaisuudessa hiilidioksidia voitaisiin myös ottaa talteen, jolloin päästövähenemä olisi
entistä suurempi. Hankkeesta on valmistunut YVA-selvitys vuonna 2017. Hankkeella ei
arvioida olevan merkittävää vaikutusta ilman laatuun, eikä biojalostamoprosessissa synny
merkittävissä määrin hajupäästöjä. Liikennemäärät alueella tulevat kuitenkin kasvamaan.
Yritys on selvittänyt ympäristölupahakemuksen yhteydessä voimalaitoksen ja
biojalostamon kuormitusvaikutusta vesistöihin. Selvityksen mukaan laitoksen vaikutus
fosfori- ja typpipitoisuuksiin on vähäinen. Tuotantolaitoksella on kuitenkin vaikutuksia
järven jäätymiseen. Biojalostamon käsiteltyjen jätevesien johtamisen ei arvioida
vaikuttavan haitallisesti alueen kalatalouteen eikä sen oleteta alentavat vesistön
virkistyskäyttöä. Biojalostamolta lähtevän veden aiheuttama muutos vesistöissä ei
arvioida olevan merkittävä eikä alentavan vesienhoitolaissa (1299/2014) määriteltyjä

vesistöjen kemiallista, biologista tai fysikaalis-kemiallista tilaa eikä ekologista tilaa tai
vaarantavan hyvän ekologisen tilan saavuttamista. Biojalostamon toiminnalla ei ole
merkittäviä vaikutuksia alueen maaperään ja pohjaveteen eikä se oleellisesti nosta
pohjaveden pilaantumisriskiä.

Työllisyysvaikutukset
Laitoksen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on hakijan arvion mukaan noin 300
henkilötyövuotta. Itse laitos työllistäisi noin 70-80 henkilöä. Raaka-aineen hankintaketjuun
arvioidaan syntyvän noin 100-200 uutta työpaikkaa. Nykytilanteeseen nähden hakija on
arvioinut, että tuotantolaitos työllistäisi yhteensä noin 300 henkilöä enemmän.

Lausunnot
Yritystukineuvottelukunta on käsitellyt hanketta kokouksessaan 18.12.2019 (kirjallinen
menettely). Yritystukineuvottelukunta puoltaa lausunnossaan ennakkoarvioinnissa
esitettyä ja toteaa, että energiatukiohjelman puitteissa myönnettävä yksittäinen
energiatuki NordFuel Oy:n biojalostamoille täyttää EU:n lainsäädännön valtiontuen
edellytykset. Yksittäisestä 20–27 milj. euron tuesta tulee tehdä ennakkoilmoitus Euroopan
komissiolle perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Valtion rahoitustuki
NordFuel Oy on arvioinut hankkeen kokonaiskustannuksiksi 279 400 000 euroa ja se on
hakenut energiatukea 27 000 000 (9,7 prosenttia).
Hanke on momentin 32.20.41 päätösosan määrärahan käyttökohteiden 1 ja 2 mukainen.
Kohdan 1 mukaan määrärahaa voidaan käyttää investointeihin ja selvityksiin, jotka
tukevat uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon
tai käytön tehostamista taikka niihin liittyvää uuden teknologian käyttöönottoa. Kohdan 2
mukaan määrärahaa voidaan käyttää liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon tai käyttöön
liittyvän teknologian demonstraatiohankkeisiin. Lisäksi tuki edistää biotaloutta sekä
energiateknologian kaupallistamista ja käyttöönottoa.
Hankkeen kokonaisinvestointikustannus pitää sisällään voimalaitoksen arvon ja
muutosinvestoinnit (35 miljoonaa euroa) sekä kustannusvarauksen (25 miljoonaa euroa),
jotka eivät ole tuen piirissä. Lisäksi, koska kyse on etenkin uuden teknologian
edistämisestä, rajattaisiin tuki koskemaan vain niitä kustannuseriä, jotka sisältävät
merkittävää uuden teknologian riskiä. Siten maa-alueisiin liittyvä kustannus (12 miljoonaa
euroa), suunnittelukustannus (16 miljoonaa euroa) ja raaka-aineen vastaanoton ja
käsittelyn kustannukset (20 miljoonaa euroa) rajattaisiin tukikelpoisten kustannusten
ulkopuolelle. Tukikelpoiset kustannukset sisältäisivät investoinnit bioetanolilaitokseen
(116 miljoonaa euroa) sekä biokaasulaitoksen ja jätevedenkäsittelyn (55 miljoonaa
euroa). Yhteensä hyväksyttävät kustannukset olisivat 171 miljoonaa euroa.
Tukea myönnettäisiin yhteensä 24 500 000 euroa, kuitenkin enintään 14,4 prosenttia
tukikelpoisille kustannuksille.
Tukimäärä ylittäisi komission yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa mainitun 15 miljoonan
euron rajan, joten se tulee ilmoittaa komissiolle ns. yksittäisnotifikaationa. Tukipäätös
tehtäisiin ehdollisena komission päätökselle ja tuki voitaisiin maksaa vasta, kun komissio
on hyväksynyt tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi.

