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Heikki Nivala 

Hallituksen puheenjohtaja 

Toimitusjohtaja 

Boreal Bioref Oy 

 



YMPÄRISTÖ-, VESITALOUS- JA ALOITTAMISLUPA 

 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PsAVI) on tehnyt 

 lupapäätöksen 14.6.2019, päätös sisältää 

 Ympäristöluvan, sisältää ilma- ja vesistöpäästöehdot 

 Vesitalousluvan, oikeus puhtaan vedon ottamiseen Kemijoesta 

sekä tarvittavan vedenkäsittelylaitteiston rakentamiseen 

 Aloittamisluvan = mahdollisuus töiden aloittamiseen 

ympäristölupaan kohdistuvista valituksista huolimatta 

 Lapinleinikki- kasvin hävittämislupa, lainvoimainen 
 Lapinleinikki on EU- direktiivi kasvi ja vaatii hävittämisluvan 

 Luvan myöntäjä Lapin ELY Keskus 

 Lähteiden hävittämislupa, lainvoimainen 
 Luvan myöntäjä PsAVI 

 

 

 

 

 *Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  



Puuraaka-aineen hankinta, käyttö ja tuotanto 
 

Hankinta 

 Boreal Bioref Oy:n vahvuuksia on hyvä puuraaka-aineiden saatavuus 

 Boreal Bioref Oy:llä on kahdeksan (8) puuraaka-aineen hankintaa 

koskevaa runkosopimusta 

 Sopimukset kotimaisten puuntoimittajien kanssa ja perustuvat 

puutoimituksiin tehtaalle 

Käyttö 

 BB käyttää puuta 2,8 milj. m3/v., josta sahahaketta 0,5 milj. m3/v. 

 Yli 95 % raaka-aineesta mäntyä 

Tuotanto 

 500 000 t/v. 

 Tuotantomäärää voidaan tulevaisuudessa lisätä merkittävästi 

 Suunnitelmissa huomioitu tuotannon määrän kasvu 



Boreal Bioref Oy, hankinta-alue  

• Pinta-ala 59 750 km2 

• Puuntuotannon ala 29 459 km2 

• Suojelualueita hankinta-alueen pinta-

alasta 20,3 % 

• Yhteistä rajaa Venäjän kanssa n. 400 km 

 

 

 Kemijärvi 



 

 

Lapin metsien kasvu yli 13,7 milj. m3/v. 

 

Markkinahakkuut Lapissa viime vuosina 

4 milj. m3/v. 

 

Viimeisten 5 vuoden (2013-17) aikana 

hakkuut ja luontainen poistuma on ollut  

47 % kokonaiskasvusta ja 58 % 

puuntuotannon maan puuston kasvusta. 

 

Boreal Bioref Oy:n käyttö 2,8 milj. 

m3/v., josta sahahaketta 0,5 milj. m3/v. 

 

Vuodesta 2025 lähtien Pohjois-

Suomessa (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, 

Kainuu) hakkuita voidaan lisätä 

nykyiseen verrattuna  

10,6 milj. m3 /v. 

 

Lappi 

Lappi 

Lappi 

Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu 

Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu 

 Kemijärvi 

LUKE:n tilastotieto 10/2018 
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KEHITYSLUOKKIEN OSUUDET PUUNTUOTANNON 

METSÄMAALLA, LAPPI (LUKE) 

Nuorten kasvatusmetsien osuus lähes puolet =>metsien rakenne johtaa suureen kasvuun 

9.10.2018 LUKE (Luonnonavarakeskus) julkisti uudet kasvuluvut => kasvu lisääntyy, hakkuita 

voidaan edelleen lisätä 



 

 

 

Harvennuksen vaikutukset 

kasvuun ja puuston 

järeytymiseen 

- Harvennus lisää sekä 

pituuskasvua että puun 

järeyttä (paksuuskasvu) 

- Pitää puun kasvua 

ylläpitävän  

virhermassan riittävän 

suurena, vähintään 1/3 

puun pituudesta 

- Varmistaa 

mahdollisimman suuren 

tukkiosuuden  sitoo 

hiiltä pidemmäksi aikaa 

• Harvennus-

ajankohta 
 

 



Tuotanto 500 000 tonnia vuodessa biotuotteita  

• Havusellu  

• Liukosellu, viskoosin raaka-aine, jalostetaan kankaiksi 

• MCC (mikrokiteinen sellu), AaltoCell™, Aalto 

yliopiston patentti 
• Käyttö; lääkkeet sekä märehtijöiden, kanojen ja kalojen rehut 

• C5 ja C6 sokerit,  
• käyttö; liikennepolttoaineet, muovia korvaavat tuotteet 

• Biosähkö (Biovoimala 105 MW) ja lämpö 
• Boreal Bioref käyttää alle puolet tuottamastaan päästöttömästä sähköstä, toinen puoli            

 myydään ulkopuolisille sähkön käyttäjille 

• Biokaasu ja maanparannusaineet 

• Mäntyöljy  

• Tärkeässä osassa muut männystä saatavat 

sivuvirrat mm. tärpätti  

• Tuhka 



Koillis-Lapin Sähkö Oy 

Rovakairan Sähkö Oy 

Boreal Bioref Oy 

Sähkön tuotanto  

- Teho 105 MW 

- Tuotanto 882 GWh 

- Puolet myyntiin 441 GWh 

 

 

 

Käyttö/siirto 172 GWh 

BB:n sähkön myynti 2,5 

kertainen alueen käytöstä 

 

 

 

Käyttö/siirto 725 GWh 

BB:n sähkön myynti 60 % 

alueen käytöstä 

 

 

 

Koillis-Lapin Sähkö ja Rovakairan Sähkö 

Yhteensä 

Käyttö 897 GWh 

BB:n sähkön myynti 50 % alueiden käytöstä 

(Ei sis. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toiminta-aluetta) 

 

 

 



VUODET 2020 – 2023 

• Rakentaminen, 30 kk 

• Kustannusarvio 900 milj. € 

• Rakentamisessa työvoimaa  
• Enimmillään 2700 henkilöä 

• Työllisyysvaikutus 1285 henkilö 
• Suoraan prosessissa 185 henkilö 

• Välillinen 1100 henkilö 

• Yhteensä 1285 henkilö 

• Tuotanto alkaa v. 2022 



Kiitos mielenkiinnosta 


