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1.

JOHDANTO

1.1

Hankkeen lähtökohdat ja taustaa

1

Kotkamills Oy suunnittelee laajennusta ja paperikoneinvestointia tehdasintegraattinsa alueelle Kotkaan (Kuva 1-1). Tässä yhteydessä on tarkoituksena tehostaa tehdasintegraatin prosessissa syntyvien lietejakeiden käsittelyä ja lisätä laitoksen energiatuotantoa. Prosessin sivutuotteena ja jätevedenkäsittelyssä syntyvät lietteet tullaan käsittelemään ulkopuolisen palveluntuottajan rakentamassa ja operoimassa biokaasulaitoksessa. Biokaasulaitos tuottaa ajoneuvopolttoaineeksi puhdistettavaa biometaania ja kiinteää, mekaanisesti tai termisesti kuivattua lopputuotetta, mikä edelleen poltetaan alueelle rakennettavassa KPA-kattilassa. Kiinteä lopputuote voidaan tuotteistaa
biopelletiksi, jolloin se voidaan polttaa myös integraatin ulkopuolella.
Biokaasulaitos toteutetaan Envor Protech Oy:n sellu- ja paperiteollisuuteen kehitetyllä EPAD Forest
mädätysteknologialla. Laitoksen operointia varten perustetaan erillinen yhtiö lietteiden käsittelysopimuksen velvoitteiden toteuttamiseksi ns. BOO-mallilla.
Envor Protech Oy on käynnistänyt selvitykset Kotkaan Kotkamills Oy:n puhdistamolietteen käsittelemiseksi rakennettavan biokaasulaitoksen toteuttamiseksi. Vaikka biokaasulaitoksen käsittelemät jäte- ja sivutuotemäärät jäisivätkin alle nykyisen 20 000 t/a tai esitetyn 35 000 t/a hankeluettelon rajan, on laitosalueen kokonaiskapasiteetin ja keskeisen sijoituspaikan huomioiden hankkeesta aloitettu YVA menettely.

Kuva 1-1. Hankealueen sijainti.
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Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Envor Protech Oy:n Kotkaan suunnitteleman biokaasulaitoksen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) ja -asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta.
Hanke luetaan YVA-lain liitteen 1 kohtaan:
”11) jätehuolto:
b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitoksiin ja fysikaalis-kemiallisiin käsittelylaitoksiin, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa, sekä biologiset
käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle
Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja
ympäristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointi on
edellytys sille, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa. Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, jossa kuvataan
hanke, sen vaihtoehdot sekä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tarvittavat selvitykset ja arviointimenettelyn järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti ja tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus).
1.2

Hankkeen vaihtoehdot
Envor Protech Oy:n Kotkan biokaasulaitoshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltäviä
vaihtoehtoja ovat VE0 ja VE1. Vaihtoehdossa 0 tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen
vaikutuksia. Hankkeen toteutusvaihtoehdossa 1 Kotkamills Oy:n tehdasintegraatin alueelle rakennetaan biokaasulaitos.
Vaihtoehto 0, VE0: Biokaasulaitoshanketta ei toteuteta ja nykytilanne säilyy. Puhdistamolietteet
käsitellään kalkkistabiloinnilla ja kuljetetaan pois tehdasintegraatin alueelta. Käsitellyt lietteet hyödynnetään maanparannusaineena. Käsiteltävien lietteiden määrät tulevat noin kaksinkertaistumaan Kotkamills Oy:n laajennusprojektin myötä. Kasvaviin kuormituksiin varaudutaan laajentamalla lietteen käsittelyä ja tehostamalla laitoksen aktiivilieteprosessia.
Vaihtoehto 1, VE1: Hankkeessa toteutetaan tehdasintegraatin alueelle suunniteltu biokaasulaitos, joka on kapasiteetiltaan maksimissaan 17 000 tTS/a.
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Yhteystiedot
Hankkeesta vastaava
Envor Protech Oy
Niittytie 7B
82500 Kitee
Yhteyshenkilöt
Mari Eskelinen-Mäki
puh. 040 703 0788
mari.eskelinen-maki@envorprotech.fi
Tero Mäki
puh. 0400 789 831
tero.maki@envorprotech.fi

YVA-yhteysviranomainen
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY)
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola
Yhteyshenkilö
Antti Puhalainen
puh. 0295 029 272
antti.puhalainen@ely-keskus.fi
YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy
Ylistönmäentie 26
40500 Jyväskylä
Yhteyshenkilöt
Eero Parkkola
puh. 0400 742 271
eero.parkkola@ramboll.fi
Johanna Korkiakoski
puh. 040 529 3569
johanna.korkiakoski@ramboll.fi
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OSA I:
HANKKEEN KUVAUS
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HANKKEESTA VASTAAVA
Envor Protech Oy on ympäristöalalla toimiva pk-yritys. Yritys on keskittynyt toiminnassaan biokaasuteknologiaan ja kehittänyt erityisesti metsäteollisuuden lietteille soveltuvan biokaasuprosessin.
Yritys on toimittanut Kotkan laitosta vastaavan biokaasulaitoksen Äänekoskelle biotuotetehtaan
ympäristöön lietteidenkäsittelyratkaisuksi. Biokaasulaitosta operoi Envor Protech Oy:n sisaryritys
EcoEnergy SF Oy.

3.

HANKEKUVAUS

3.1

Hankkeen yleiskuvaus, tavoitteet ja perustelut
Envor Protech Oy / operoiva yritys suunnittelee rakentavansa Kotkamills Oy:n Kotkan tehdasintegraatin ympäristöön (Kuva 1-1) biokaasulaitoksen sekä ajoneuvopolttoaineen valmistuslaitoksen
sekä tankkausaseman ja valmistumisen jälkeen tulisi operoimaan kyseisen laitoksen toimintaa.
Toiminta tulisi perustumaan Kotkamills Oy:n ja palveluntuottajan väliseen pitkäaikaiseen palvelusopimukseen.
Laitoksen suunniteltu valmistumisaika on vuosi 2020, jonka jälkeen tuotantolaitos vastaanottaisi
orgaanisesti hajoavia jäte- ja sivutuotejakeita Kotkamills Oy:n tehtaalta. Yrityksen tuotteet ovat
kaasu, lämpö/höyry, hiilidioksidi sekä ajoneuvopolttoaine, jota myydään niin tehdaskalustoa varten sekä muille yritys- ja yksityiskäyttäjille. Lisäksi tehdas tuottaa biokaasutuksen sivutuotteena
syntyvästä orgaanisesta kiintoaineesta kiinteää polttoainetta, jota voidaan polttaa esim. hakekattiloissa ja teollisuuden rumpu-uuneissa sen hyvän lämpöarvon ansiosta (ligniini). Tavoitteena olisi
hyödyntää kiinteä polttoaine tehdasalueella KPA-kattilassa ja/tai tehdasintegraatin ulkopuolella.
Hankkeen teknologia perustuu Envor Protech Oy:n kehittämään selluteollisuuteen räätälöityyn biokaasuprosessiin, jota pilotointiin menestyksellä ensimmäistä kertaa Äänekosken Biotuotetehtaan
yhteydessä. Kokemukset sellu- ja paperiteollisuuden jätevesilietteiden käsittelystä biokaasuteknologialla ovat olleet erinomaiset ja konseptista ollaan laajalti kiinnostuneita toimialan eri toimijoiden
tahoilla. Biokaasuteknologian hyödyntäminen mahdollistaa nykyaikaisen, kiertotalouteen perustuvan energia- ja materiaalinhallinnan infrastruktuurin toteuttamisen sellutehdasympäristössä.
Biokaasulaitoksen toiminta perustuu mädätykseen. Prosessissa jätevesiliete mädätetään ja prosessin lopputuotteena syntyy biometaania, hiilidioksidia ja kiinteää polttoainetta. Biokaasu jalostetaan
liikennepolttoaineeksi ja sitä voidaan hyödyntää myös energiantuotantoon. Biokaasulaitoksen kaasuntuotto on noin 2,26 milj.m³/a ja laitoksen tuottama vuotuinen biokaasun energiamäärä on
14 700 MWh laskettuna n. 11 315 tTS/a kapasiteetilla. Laitoksen käyttöaika on noin 8 760 tuntia/vuosi.
Mädätysprosessissa syntyvä hiilidioksidi erotetaan biokaasusta ja otetaan talteen. Hiilidioksidi voidaan hyödyntää Kotkamills Oy:n prosessissa tai kuljettaa varastokonteissa hyödynnettäväksi muualla.
Biokaasuprosessissa syntyvä mädätysjäännös kuivataan mekaanisesti/termisesti, ja siitä valmistetaan biopolttoainetta, joka hyödynnetään lähtökohtaisesti tehdasalueella. Biopolttoaineen energiamäärä on 35 450 MWh/a ja se korvaa osaltaan myös tehdasalueella käytettäviä fossiilisia polttoaineita (maakaasu).
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Mädätysprosessin aikana kiinteässä muodossa oleva typpi muuttuu liukoiseeen muotoon ja poistuu
rejektiveden mukana prosessista. Rejektivesi johdetaan takaisin Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolle, missä siinä oleva typpi korvaa suoraan jätevedenpuhdistusprosessissa käytettäviä kemikaaleja.
3.2

Sijainti ja rajaukset
Biokaasulaitoshanke sijoittuu Kotkaan Kotkamills Oy:n tehdasintegraatin alueelle ja tarkemmin ottaen alueen kaakkoiskulmaan (Kuva 3-1). Hankealueelle kulku tapahtuu Satamakadulla sijaitsevan
pääportin kautta, kuten muu tehdasintegraatin alueelle suuntautuva liikenne.

Kuva 3-1. Hankealueen sijoittuminen Kotkamills Oy:n tehdasintegraatin alueelle.

Hankealue sijoittuu Kotkamills Oy:n omistuksessa oleville kiinteistöille 285-1-129-26 ja 285-1129-29 (Kuva 3-2).
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Kuva 3-2. Hankealueen rajaus.

3.3

Vaihtoehtojen muodostaminen
Vaihtoehtoja muodostettaessa huomioitiin Kotkamills Oy:n suunnitelma biokaasulaitoksessa tapahtuvasta käsittelystä ja käsittelyssä syntyvän energian, hiilidioksidin ja typen hyödyntämisestä.
Loppuasiakkaan vaatimusten perusteella on tehty suunnitelma tehdasintegraatin lietteiden käsittelyyn rakennettavasta biokaasulaitoksesta. Laitoksen sijoituspaikka on määritelty loppuasiakkaan
toimesta ja paikan valintaan ovat vaikuttaneet jätevedenpuhdistamon sijainti, laitosalueen maankäyttö ja muut toimintaa tukevat toiminnot.
Biokaasulaitoksen raaka-aineet muodostuvat Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolta ja prosessista syntyvistä lietteistä. Käsiteltävän biohajoavan jätteen ja sivutuotteen määrä on maksimissaan
17 000 tTS/a.
Mädätyksen osalta yleissuunnittelussa on tarkasteltu termofiilistä ja mesofiilistä tekniikkaa ja näiden ero muodostuu lähinnä prosessilämpötilasta, eikä syntyvissä ympäristövaikutuksissa muodostu eroa. Näistä tekijöistä johtuen vaihtoehtona tarkastellaan nollavaihtoehdon lisäksi biokaasulaitoksen toteuttamista Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamon läheisyyteen.
Nollavaihtoehdossa lietteiden käsittely jatkuisi nykyisessä tehtaan aktiivilieteprosessissa. Kotkamills Oy:n tuotannon kasvaessa lietteiden käsittely tulee vaatimaan jätevesilaitoksen toimintojen
tehostamista.
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Tarkasteltavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Kotkan biokaasulaitoshankkeen toteuttamisen
vaihtoehtoa sekä sen vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta (vaihtoehto 0). Biokaasulaitoksen toteutusvaihtoehdossa (vaihtoehto 1) rakennetaan 17 000 tTS/a kapasiteetin biokaasulaitos.
Laitoksen toiminnat on esitetty tarkemmin kohdassa 3.6.
Hankkeen vaikutuksia arvioidaan YVA–menettelyn aikana suhteessa nykytilaan. Arviointiprosessin
aikana hankevaihtoehdolle voi syntyä rinnakkaisia alavaihtoehtoja. Alavaihtoehto voi olla suunnittelun edetessä uuden tai täydentävän osatoiminnan tai käsiteltävän jakeen liittäminen hankkeeseen.

3.4.1 Vaihtoehto 0 (VE0)

Biokaasulaitoshanketta ei toteuteta ja nykyinen käsittelytapa säilyy käsiteltävien määrien kasvaessa. Puhdistamolietteet kuljetetaan tehdasintegraatin alueelta pois ja hyödynnetään maanparannusaineena. Käsiteltävien lietteiden määrät tulevat noin kaksinkertaistumaan Kotkamills Oy:n laajennusprojektin myötä. Kasvaviin kuormituksiin varaudutaan laajentamalla lietteen käsittelyä ja
tehostamalla laitoksen aktiivilieteprosessia.
·

·

·
·

Nykytilanteessa puhdistamolietteet (primääri-, bio- ja tertiääriliete sekä RCF-jae) käsitellään
tehdasalueella kalkkistabiloimalla ja kuljetetaan ulkopuolisen toimijan toimesta hyödynnettäväksi maanparannusaineena.
Nykytilanteessa lietteen käsittely aiheuttaa liikennettä ja liikenteen aiheuttamaa melua Kotkassa. Lietteitä ei varastoida alueella pitkiä aikoja, kuitenkin toisinaan käsittelystä tehdasalueella voi aiheuta tilapäisiä hajuhaittoja lähialueella.
Puhdistamoliete kerätään kuormalavoille ja kuljetetaan kuorma-autoilla pääasiassa Kouvolan
alueen viljelyksille.
Lietettä muodostuu päivittäin noin 130–160 tn, mikä vastaa 4–5 ajoneuvoyhdistelmän kuormaa.

3.4.2 Vaihtoehto 1 (VE1)

Hankkeessa toteutetaan Kotkaan tehdasintegraatin alueelle suunniteltu biokaasulaitos, joka on kapasiteetiltaan korkeintaan 17 000 tTS/a. Hankkeen toimintoja ovat:
· Lietteiden vastaanotto tehdasintegraatin jätevedenpuhdistamon yhteydessä
· Biokaasulaitos
· Pelletöinti ja terminen kuivaus biokaasulaitoksen yhteydessä
· Lietteen kuivaus ja kuljetin voimalaitoksen polttoaineen kuljettimelle
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Kuva 3-3. Vaihtoehdon 1 mukaiset toiminnot hankealueella.

3.5

Nykyinen toiminta
Kotkamills Oy valmistaa sellua, laminaattipaperia ja sahatavaraa sekä kesästä 2016 lähtien myös
kuluttajapakkauskartonkeja. Tehdasintegraattiin kuuluvia toimintoja ovat sellutehdas, kierrätyskuitulaitos, paperikone, kartonkikone, impegnointitehdas, hiertämö, pastakeittiö ja sahaus sekä
kombivoimalaitos, raakavesipumppaamo ja jätevedenpuhdistamo.
Tehtaan toiminnassa syntyy erilaisia jätevesiä, jotka joko suoraan tai puhdistettuna Suomenlahteen Kotkansaaren eteläosassa. Tehdasalueen prosessivedet sekä käsittelykenttien hulevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle käsittelyyn. Muualta tehdasalueelta hulevedet johdetaan sadevesiviemäreitä pitkin Suomenlahteen pääosin kiintoaineen erotuksen kautta. Lisäksi uusissa sadevesikaivoissa on kiintoaineen ja öljyn erotus.
Suurin osa tehtaan toiminnasta on sijoitettu sisätiloihin. Tehdasalueen yksi merkittävimmistä melulähteistä on haketuslaitos. Haketuslaitoksen melu ei tehdyn mallinnuksen perusteella aiheuta
melukuorman oleellista kasvua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa muun Kotkamills Oy:n tehtaan
toiminnan kanssa.
Jätevedenpuhdistamon lietteet, 34 000 t/a vuonna 2017, toimitetaan nykytoiminnassa hyötykäyttöön maanparannusaineina. Normaalitilanteessa kaikki puhdistamon primääri- ja bioliete johdetaan
välivarastoon, jossa materiaalivirrat menevät sekaisin. Varastosta liete siirrostetaan mekaaniseen
käsittelyyn (ruuvipuristin ja suotonauha). Puristeneste johdetaan takaisin puhdistamolle ja kuivajae päätyy lietepunkkeriin. Kuivattu liete kuljetetaan varastointikentälle, jossa liete stabiloidaan
kalkin avulla.
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Lannoitevalmisteiden kuljetukset tapahtuvat raskaan liikenteen kuljetuksina, joiden kokonaismäärä on noin 1 000 kuormaa vuodessa. Edestakaisina kuljetuksina laskettuna kuljetuksia oli noin
10 ajoa arkipäivisin. Tehtaan toimintaan liittyy myös muita raskaan liikenteen kuljetuksia. Tehdasalueelle suuntautuva raskas liikenne kulkee nykyisiä liikennereittejä pitkin. Tehdasalueella on raskaan liikenteen kuljetuksien lisäksi toimintaan liittyvää sisäistä liikennettä.
3.6

Toimintojen kuvaus

3.6.1 Biokaasulaitos

Laitoksen pääprosessit ovat käsiteltävien lietteiden vastaanotto, homogenisointi ja syötteenvalmistus, anaerobinen käsittely ja lopputuotteiden käsittely. Rakennettavan biokaasulaitoksen prosessikuvaus on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 3-4).

Kuva 3-4. Biokaasulaitoksen prosessikaavio.

Rakennettavassa biokaasulaitoksessa on tarkoitus käsitellä Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamon
lietteitä 11 315 tTS/a. Lietteet siirretään biokaasulaitoskäsittelyyn putkilinjaa pitkin ja/tai kuljettimilla.
Laitokselle on tarkoitus rakentaa kaksi 2 700 m³ tilavuudeltaan olevaa reaktoria, joiden laskennallinen maksimikapasiteetti on 11 315 tTS puhdistamolietettä vuodessa sekä tilavaraus kolmannelle
reaktorille, jolloin kapasiteetti on maksimissaan 17 000 tTS/a. Vastaanotettavat lietteet ovat kiintoainepitoisuudeltaan 1,5–45 %TS.
Käsiteltävä liete pumpataan lietesiiloista tiivistimille. Vedenerotusta tehostetaan polymeeriliuoksella. Liete on myös mahdollista pumpata myös suoraan mekaaniseen kuivaukseen. Tiivistetty liete
johdetaan homogenointi- ja syötteenvalmistussäiliöihin. Syötteen valmistuksessa lietteen kuivaainepitoisuus ja lämpötila säädetään biokaasuprosessille sopivaksi.
Bioreaktorissa puhdistamoliete käsitellään hapettomissa olosuhteissa anaerobisessa mädätysprosessissa. Laitoksen prosessi on ns. mesofiilinen mädätys, jossa biojätteen keskimääräinen viipymä
prosessissa on noin 20–25 vuorokautta 35–38 °C:n lämpötilassa. Laitos toteutetaan niin, että prosessi on mahdollista muuttaa myös termofiiliseksi (lämpötila 53–57 °C).
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Biokaasulaitoksen reaktoreissa tapahtuva mädätys on orgaanisen aineksen anaerobista eli hapettomissa olosuhteissa tapahtuvaa hajoamista. Monivaiheisesta hajottamisreaktiosta vastaavat anaerobiset mikro-organismit. Mädätyksen tuotteena syntyy vettä ja biokaasua (sis. pääosin hiilidioksidia 35–45 % ja metaania 55–65 %). Biokaasu voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Prosessissa muodostunut biokaasu johdetaan reaktoreiden yläosasta vedenpoiston kautta matalapaine kaasuvarastoon. Reaktorin pohjan kautta poistettava mädätysjäännös soveltuu mekaanisen
kuivauksen jälkeen polttoaineeksi korkean ligniinipitoisuutensa vuoksi.
3.6.2 Lopputuotteet
Biokaasu

Biokaasulaitoksen kaasuntuotanto on laskennallisesti n. 2 260 000 m³ vuodessa. Biokaasu voidaan
tilastokeskuksen polttoaineluokituksessa määritellä luokkaan 3219 Muut biokaasut. Muihin biokaasuihin kuuluvat maatiloilla ja yhteismädätyslaitoksilla/yhteismädättämöillä tuotetut biokaasut.
Tuotettu biokaasu on tarkoitus johtaa vedenerotuksen kautta erilliseen matalapaine biokaasuvarastoon, josta se menee edelleen hyödynnettäväksi polttoaineena. Varastosta biokaasu johdetaan
kaasupesurille sekä aktiivihiilisuodatukseen rikkivetyjäämien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi. Tämän jälkeen kaasu johdetaan kaasunpuhdistukseen/jalostukseen, missä biokaasun painetta korotetaan ja biokaasusta erotetaan hiilidioksidi kalvotekniikalla. Puhdistettu biokaasu eli
biometaani paineistetaan ja varastoidaan korkeapainetankeissa. Biometaani käytetään ensisijaisesti ajoneuvojen polttoaineena.
Liikennekäyttöön ohjattava biometaani valmistetaan biokaasusta puhdistamalla ja se paineistetaan
ennen polttoaineeksi toimittamista. Biometaanin CO 2 -päästöt ovat 80–90 % pienemmät kuin fossiilissa polttoaineilla. Biometaanin käyttäminen tukee fossiilisille liikennepolttoaineille asetettuja
CO2 -päästövähennystavoitteita. Yritys perustaa liikennebiokaasun jakeluaseman tehdasalueen
portille. Parhaillaan käynnissä on neuvottelut Kotkan kaupungin kanssa biokaasun hyödyntämisestä joukkoliikenteessä. Kaupungin bussivarikko on välittömästi tehdasalueen vieressä, joten laitokselle tulevaa tankkausasemaa voitaisiin hyödyntää joukkoliikenteen tarpeisiin.
Asemalla tankattava biokaasu soveltuu paineistettua kaasua polttoaineena käyttäville ajoneuvoille.
Jakeluaseman täyttöliitintyyppi on kansainvälisen standardin NVG1-mallinen ja asemalla on fastfill järjestelmä, missä tankkaus tapahtuu suoraan korkeapaineisista varastosäiliöistä. Biometaanin
siirto tieliikenne- tai teollisien prosessien käyttöön tapahtuu paineistetuissa vaihtolavakonteissa tai
puoliperävaunuissa.
Biokaasua voidaan hyödyntää myös laitoksen omakäyttöenergiana. Tuotettu biometaani voidaan
myös johtaa alueella jo olevaan maakaasuverkkoon.
Biokaasun sisältämä hiilidioksidi erotetaan biokaasun joukosta omassa puhdistusprosessissaan,
joka varastoidaan matalapainekaasuvarastossa. Hiilidioksidi on tarkoitus hyödyntää teollisuuskäytössä tehdasintegraatin alueella esimerkiksi pH:n säädössä. Hiilidioksidille on useita tunnettuja
käyttökohteita, joiden mahdollisuuksia tullaan myös tarkastelemaan.
Mädätysjäännös

Biopolttoaine: Anaerobiprosessissa käsitelty liete pumpataan bioreaktoreiden pohjalta välivarastosäiliöihin. Välivarastosäiliöissä mädätysjäännös pidetään tasalaatuisena sekoittimilla. Välivarastosäiliöstä mädätysjäännös siirretään lietepumpuilla mekaaniseen kuivaukseen.
Biokaasulaitoksen mädätysjäännöksessä on huomattavan sisältää hajoamatonta orgaanista ainesta kuten ligniiniä. Lähtökohtaisesti mädätysjäännös kuivataan linkouksella 30–35 % kuiva-ainepitoisuuteen. Laitos varustetaan varakuivausyksiköllä, jota voidaan käyttää huoltojen ja kapasiteettihuippujen aikana.
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Mekaanisen kuivauksen jälkeen mädätysjäännöksen sekaan voidaan sekoittaa muita selluprosessin
jakeita esim. kuorta tai ylijäämäkuitua. Jakeet kuivataan vielä termisesti rumpukuivaimessa. Termisen kuivauksen jälkeen massan kuiva-ainepitoisuus on 80–85 %. Kuivaamiseen käytetään selluja paperitehtaan prosessihöyryä. Biokaasulaitoksella varaudutaan omaan höyryn valmistukseen
alle 1 MW kattilalla.
Mädätysjäännös voidaan myös tuotteistaa kiinteäksi polttoaineeksi pelletöinnillä. Pelletöity lopputuote toimitetaan kuljettimella KPA-kattilalaitoksen kiinteän polttoaineen sekaan tai varastoidaan
lavoilla. Termisen kuivauksen jälkeen kuivatun lopputuotteen lämpöarvo on huomattavasti korkeampi kuin perinteisillä biopolttoaineilla tai turpeella. Ligniinin lämpöarvo 26–29 MJ/kg. Polttoaineen
hyödyntäminen tapahtuu joko alueella sijaitsevassa KPA-kattilassa tai alueen ulkopuolella pelletiksi
puristettuna. Lopputuotteen olomuoto on sen kaltainen, että sitä voidaan helposti käyttää erityisesti korvaamassa fossiilisia polttoaineita pölypolttotekniikan avulla.
Lannoitekäyttö: Jos mädätysjäännöksen vastaanotto kattilalaitoksessa keskeytyy pitkäksi aikaa,
niin mädätysjäännös toimitetaan lannoitekäyttöön. Mädätysjäännös sisältää maan rakennetta parantavan orgaanisen aineksen lisäksi kasveille välttämättömiä ravinteita kuten typpeä, fosforia ja
kaliumia.
Biokaasulaitoksen prosessissa valmistuva mädätysjäännös täyttää termofiiliprosessissa lannoiteasetuksen (MMMa 24/11) maanparannusaineille asettamat hygienisointi- ja laatukriteerit ja sitä
voidaan hyödyntää lannoitteena tai maanparannusaineena tai viherrakentamiseen. Tyyppinimiluettelon mukaan mädätysjäännöksen keskeisiä laatutietoja ovat mm. kokonaistypen, kokonaisfosforin
ja kokonaiskaliumin pitoisuudet sekä pH, orgaaninen aines ja haitallisten metallien pitoisuudet.
Mädätysjäännöksellä on Eviran ylläpitämän kansallisen tyyppinimiluettelun mukainen tyyppinimi
3A5/2 Mädätysjäännös. Laitoksen toiminnalle tullaan tarvittaessa hakemaan Eviralta laitoshyväksyntää lannoitetuotteiden valmistukseen ja lannoitetuotteille laaditaan omavalvontasuunnitelma ja
tuoteseloste.
Myös termisesti 80–85 °C:ssa kuivattua ja pelletöityä mädätysjäännöstä voidaan toimittaa lannoitekäyttöön tai viherrakentamiseen. Tähän varaudutaan laitoksen YVA-prosessissa, ympäristöluvituksessa ja suunnittelussa.
Rejektivesi

Rejektivettä muodostuu lietteen tiivistyksessä, mädätysjäännöksen kuivauksessa ja termisessä
kuivauksessa. Rejektiveden kerätään yhteen ennen johtamista jätevedenkäsittelylaitokselle. Laitossuunnittelussa varaudutaan rejektiveden kiintoaineen poistoon mm. flokkauksella. Tarve rejektiveden esikäsittelylaitteistolle arvioidaan, kun tulokset koeajotestauksista on saatu.
Mädätysjäännöksen rejektivesi sisältää huomattavia määriä liukoista typpeä. Rejektivesi johdetaan
takaisin Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolle, missä se korvaa prosessissa nykyisin käytettäviä
typpikemikaaleja kuten Ureaa.
3.7

Toiminnasta muodostuvat päästöt

3.7.1 Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Biokaasulaitoksen rakenteet tehdään tiivisrakentein ja biokaasuprosessi on suljettu, jolloin toiminnoista ei muodostu päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Muodostuvat lopputuotteet ja käytettävät
kemikaalit varastoidaan suljetuissa säiliöissä. Mahdollisiin vuototilanteisiin varaudutaan säiliöiden
ylitäyttösuojilla. Tässä hankkeessa ei ole kenttätoimintoja ja esimerkiksi kompostointiaumoja,
joista muodostuisi päästöjä esimerkiksi rakennerikkojen kautta.
Biokaasulaitoksen mahdollisesti likaantuvat hulevedet johdetaan puhdistamolle. Suurin osa pihaalueen hulevesistä johdetaan nykyisen laitoksen sade- ja hulevesijärjestelmään. Tehdasalueen
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piha on suurelta osin asfaltoitu, josta muodostuvat vedet kerätään talteen. Piha-alueen reunoilla
sadevedet kulkeutuvat hiekka ja nurmikkoa-alueiden kautta mereen. Johdetavat viemärit on varustettu tarvittavilla näytteenottopisteillä vesien laadun seuraamiseksi.
3.7.2 Päästöt pintavesiin

Laitoksesta muodostuvat rejektivedet johdetaan käsiteltäväksi Kotkamills Oy:n biologiselle puhdistamolle. Laitoksella syntyneet kondenssivedet johdetaan rejektivesien mukana käsiteltäväksi biologiselle puhdistamolle. Biokaasulaitoksen typpipitoinen rejektivesi vähentää jätevedenpuhdistamon ulkopuolisen typen tarvetta. Jätevedenpuhdistamon nykyinen käsittelykapasiteetti riittää biokaasulaitokselta tulevien rejektivesien käsittelyyn.
Osa rejektivedestä voidaan tarvittaessa kierrättää takaisin biokaasulaitoksen prosessiin ns. syötteen laimennusvedeksi, jolloin laitoksella käytettävän puhtaan veden käyttömäärä ja laitokselta
purettavan jäteveden määrä pienenee. Jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden laatutietoja on
esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 3-1). Jätevedenpuhdistamolle johdettavat vedet eivät
sisällä vaarallisia aineita.
Taulukko 3-1. Arvioidut biokaasulaitoksen rejektiveden pitoisuudet.

Yksikkö
Rejektivesi ennen käsittelyä
Kokonaistyppi
t/a
Kokonaistyppi
mg/l
Kokonaisfosfori
t/a
Kokonaisfosfori
mg/l
CODCR
t/a
CODCR
mg/l
Kiintoaine
t/a
Kiintoaine
mg/l
Vesimäärä
m3/h

Määrä
min.

max.

16
50
0,9
3
197
600
65
200
800

66
200
4
12
759
2300
495
1500
1000

Lähtökohtaisesti mekaanisesti puhdistettua pintavettä käytetään vain polymeerin valmistukseen,
pesu- ja huuhteluvetenä sekä palovesijärjestelmässä. Muutoin käytetään lietteiden sisältämiä vesifaaseja sekä lietteistä erotettavaa rejektivettä.
3.7.3 Päästöt ilmaan

Biokaasulaitoksen prosessi- ja vastaanottotiloissa sekä termisen kuivauksessa muodostuvat hajukaasut johdetaan keskitettyyn hajukaasut käsittelyyn. Hajuhaittojen poistamiseksi laitetilat alipaineistetaan. Hajukaasujen käsittelyssä poistokaasut johdetaan happo-emäs -pesureille. Pesun jälkeen prosessikaasut johdetaan aktiivihiilisuodattimien kautta piippuun. Piipun virtaukseen sekoitetaan vielä otsonia otsonointilaitteesta ja virtausta tehostetaan puhaltimella. Laitteiston mitoituksessa huomioidaan myös hetkellisten prosessihäiriöiden tai muiden vastaavien tilanteiden aiheuttamat virtaamaylitykset.
Puhdistettu poistoilma johdetaan piipun kautta ilmakehään. Poistokanavan korkeus on noin +30
metrissä ja piipun halkaisija on 600 millimetriä. Hajukaasujen päästöpiste on valittu niin, että hajukaasut laimenevat vielä puhdistuksen jälkeen ylöspäin noustessa. Hajukaasujen poistotehokkuus
on 95 %. Hajukaasun ominaisuudet on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 3-2).
Taulukko 3-2. Arvioidut biokaasulaitoksen hajupitoisuudet.

Pitoisuus ennen käsittelyä
Pitoisuus käsittelyn jälkeen
Hajukaasun määrä
Virtausnopeus
Lämpötila

Yksikkö
HY/m3
HY/m3
m³/h
m/s
oC

Määrä
10000
2000
3600
5
20–25
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Takuuarvojen perusteella ammoniakin vuosittainen päästö olisi enimmillään 210 kg/a ja vuosikeskiarvon arvioidaan olevan 131,4 kg/a. Rikkivedyn ja metyylimerkaptaanin vuosittaiseksi päästöksi
takuuarvojen perusteella olisi enimmillään 3,2 kg/a. Biokaasulaitoksen bioreaktoreissa syntyvä
biokaasu sisältää pieniä pitoisuuksia rikkivetyä, jota ei kuitenkaan vapauteta vapaasti ilmaan. Rikkivety poistetaan käsiteltävistä kaasuista aktiivihiilisuodattimen avulla.
Laitos varustetaan kaasunilmaisimilla (CH 4/VOC, H2S), jotka varoittavat jo pienistä vuotomääristä.
Häiriötilanteiden varalle laitoksella on käytössä soihtu biokaasun polttamiseksi, jolloin metaani ei
pääse vapautumaan ilmakehään.
3.7.4 Melu ja tärinä

Laitoksen toiminnasta ei aiheudu merkittävää melua. Toiminnasta aiheutuva oleva melu on pääosin
peräisin kuljetuskalustosta sekä työkoneista. Melua aiheutuu vain laitoksen käyttöaikana, pääsääntöisesti arkisin klo 6–22. Melu ei ylitä 55 desibeliä 200 metrin päässä laitoksesta mitattuna. Biokaasulaitoksen toiminnot sijoittuvat sisätiloihin. Toiminnassa ei käytetä voimakasta melua aiheuttavia laitteistoja, kuten murskaimia ja vastaavia. Biokaasulaitoksen prosessissa ei ole myöskään
sellaisia toimintoja, jotka voisivat aiheuttaa tärinää alueen ulkopuolelle. Laitoksen toiminnoilla ei
ole merkittävää vaikutusta melun tai tärinän osalta ympäristöön.
3.7.5 Toiminnan päättyminen

Biokaasulaitoksen toimintaikä on yli 25 vuotta, jota voidaan pidentää aktiivisilla ja ennakoiduilla
huoltotoimenpiteillä. Laitoksen käyttöikä määräytyy myös tehdasintegraatin muista toiminnoista.
Biokaasulaitoksen toiminnan päättyessä toiminnanharjoittaja vastaa tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan vaikutusten selvittämiseksi.
Toiminnan päätymisen jälkeen alue voidaan ottaa muuhun käyttöön. Toiminnan päättymisen jälkeen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa vain maisemaan.
3.8

Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on aloitettu. Hankkeen tarvitsemien rakennus- ja ympäristölupien hakeminen aloitetaan heti laitossuunnittelun päätyttyä, kun hankkeelle on tehty teknistaloudelliset vertailut sekä rakentamispäätös. Laitoksen rakentaminen arvioidaan aloitettavan keväällä 2019 ja laitoksen arvioidaan olevan toiminnassa kesällä 2020.
YVA-menettely
Suunnittelu
Lupamenettely
Rakentaminen
Toiminta alkaa

3.9

aloitettu kesäkuussa, valmis 2018
syksy 2018 – kesä 2019
syksy 2018 – kesä 2019
kevät 2019
kesä 2020

Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin
Hanke liittyy Kotkamills Oy:n tuotantokapasiteetin lisäämiseen tähtäävään hankkeeseen. Lisäksi
hankkeeseen liittyy Vapo Oy:n suunnittelema hanke, jossa Kotkamills Oy:n tehdasalueelle rakennetaan uusi noin 40 MW:n kiinteän polttoaineen höyrykattilalaitos. Kattilassa on tarkoitus hyödyntää Kotkamills Oy:n sivutuotteita ja lisäksi ulkopuolelta hankittavia polttoaineita. Vapo Oy suunnittelee hanketta yhdessä Kotkamills Oy:n kanssa.
Hankkeella on yhtymäkohtia mm. valtakunnallisiin ja alueellisiin jätesuunnitelmiin ja ilmastostrategioihin.
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Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta
mukaan lukien liikenne. Hallituksen energia- ja ilmastostrategian perusskenaario vuoteen 2030
valmistui kesäkuussa 2016. Keskeisessä osassa ovat kasvihuonekaasupäästöjen sekä energian
tuotannon ja kulutuksen kehitystä kuvaava skenaariot. Hallituksen pyrkimyksenä on siirtyä fossiilisista polttoaineista hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Tavoite lisätä uusiutuvan energian käyttöä vähintään 50 prosenttiin lasketaan osuutena energian
loppukulutuksesta. 55 prosentin omavaraisuustavoite lasketaan myös energian loppukulutuksesta.
Tavoitteiseen huomioidaan uusiutuvan energian lisäksi myös turve, jäte ja kierrätyspolttoaineet
sekä teollisuuden reaktiolämpö.
Hallitus tavoittelee myös liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostamista vuoteen 2030
mennessä 40 prosenttiin. Tavoite lasketaan bensiinin, dieselin ja biopolttoaineiden sekä tie- ja
rautatiekuljetusten sähkön kokonaismäärästä. Tavoitteeseen sisältyy numeerinen tavoite 50 000
paineistettua metaania käyttävästä ajoneuvosta. Tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa nykyisen
kaasuautokannan 25-kertaistumista ja merkittävää paineistetun liikennekaasun valmistamisen ja
jakeluinfrastruktuurin laajentamista nykyisestä.

4.

SÄÄDÖKSET JA LUPATILANNE

4.1

Nykyiset luvat ja päätökset
Kotkan biokaasulaitoshankkeessa on kyse uudesta toiminnasta, joten hanketta koskevia lupia tai
päätöksiä ei nykyisin ole.
Hanke sijoittuu Kotkamills Oy:n tehdasintegraatin alueelle, jota koskevia lupia on voimassa useita.
Viimeisin lupa koskien Kotkamills Oy:n tehtaiden toiminnan olennaista muuttamista sekä ympäristöluvan tarkistamista BAT-päätelmien vuoksi on annettu 30.6.2016 (Dnro ESAVI/10733/2015).

4.2

Tarvittavat luvat ja päätökset
Suunniteltu biokaasulaitos edellyttää erilaisten lupien hakemista, joista merkittävin on ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) mukainen ympäristölupa. Tarvittavat lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan toimivaltaisille lupaviranomaisille YVA-menettelyn päätyttyä.

4.2.1 Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) on esitetty ympäristön pilaantumisen torjunnan yleissäädökset. Ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaantumiseen vaaraa
aiheuttavaan toimintaan. Biokaasulaitoshankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristöluvan hakemista. Lupaa voidaan hakea, kun YVA-menettely on päättynyt. YVA-selostus sekä siitä annettu
yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on liitettävä ympäristölupahakemukseen. Edellytyksenä
luvan myöntämiselle on mm., ettei hankkeesta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen
kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista eikä maaperän tai pohjaveden
pilaantumista. Ympäristöluvassa määrätään myös kiinteän lopputuotteen hyödyntämisestä polttoaineena. Tarkoituksena on hakea kiinteälle polttoaineelle (pelleteille) ns. end-of-waste statusta.
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten hakemusten käsittelystä ja myöntämisestä vastaa Kaakkois-Suomen alueella Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
4.2.2 Rakennuslupa

Hankkeeseen liittyvät rakennukset tarvitsevat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen
rakennusluvan, joka haetaan Kotkan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta. Maankäyttö- ja
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rakennuslain 132 §:n mukaisesti on hankkeen toteuttamisen edellyttämään rakennuslupahakemukseen ja asemakaavaan liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen
siitä antama perusteltu päätelmä. Biokaasulaitoksen rakentamista varten laaditaan yksityiskohtaiset rakennus- ja rakennuttamissuunnitelmat.
4.2.3 Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja ilmoitukset

Käytettävien kemikaalien määrästä riippuen kyseessä on kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005)
tarkoitettu kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi. Lupa- ja ilmoitusmenettely on
esitetty asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015).
Kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi edellyttävät kemikaali-ilmoituksen tekemistä alueelliselle pelastusviranomaiselle.
Jos kemikaalien käsittely ja varastointi on laajamittaista, haetaan kemikaalien käsittelyyn lupaa
kirjallisella hakemuksella Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). Kemikaaliturvallisuuslain
mukaiseen laajamittaiseen kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyen on tehtävä pelastussuunnitelma sekä turvallisuusselvitys/toimintaperiaateasiakirja.
Mikäli biokaasu hyödynnetään laitoksen ulkopuolella, sovelletaan biokaasun siirtoon ja hyödyntämiseen Maakaasuasetusta (551/2009). Asetuksen perusteella kaasun siirtoputkiston saa rakennuttaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) antamalla rakentamisluvalla.
4.2.4 Muut luvat ja selvitykset

Prosessissa syntyviä vesiä ei johdeta viemäriverkostoon, vaan rejektivedet johdetaan Kotkamills
Oy:n jätevedenkäsittelylaitokselle hyödynnettäväksi. Laitoksen sosiaalijätevedet ja saniteettivedet
johdetaan käsiteltäväksi kaupungin jäteveden puhdistamolle.
Osa mädätysjäännöksestä voidaan hyödyntää lannoitevalmisteena. Orgaanisia lannoitevalmisteita
tuotettaessa tarvitsee biokaasulaitokselle hakea laitoshyväksyntää ja tarvittaessa eräkohtaista
markkinointilupaa.
Biokaasulaitokselle laaditaan Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) mukainen
pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija.
Lisäksi laitokselle laaditaan räjähdyssuojausasiakirja (ATEX). Asiakirjaan kirjataan työpaikan syttyvien, räjähdysvaaran aiheuttavien nesteiden, kaasujen ja pölyjen tunnistaminen, riskinarviointi
sekä toimenpiteet räjähdysten estämiseksi ja räjähdyksiltä suojautumiseksi. Räjähdyssuoja-asiakirja on olennainen osa laitoksen pelastussuunnitelmaa.
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5.

ARVIOINTIMENETTELYN LÄHTÖKOHDAT JA OSAPUOLET

5.1

YVA-menettelyn tarve
Ympäristövaikutusten arviointi on YVA-lakiin (252/2017) ja -asetukseen (277/2017) perustuva
menettely, jonka tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kaikkien eri osapuolien tiedonsaantia hankkeesta sekä osallistumismahdollisuuksia hankkeen
suunnitteluun. Lisäksi YVA-menettelyn tärkeänä tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi,
vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVAmenettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja arviointiselostuksen
riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan YVA-ohjelmasta lausuntonsa sekä YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä. Arviointiselostuksesta annettu perusteltu päätelmä liitetään
myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen ja muihin tarvittaviin lupahakemuksiin ja ilmoituksiin.
Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti. Hankkeeseen sovelletaan YVA-lain liitteen 1 kohtaa:
”11) jätehuolto:
b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitoksiin ja fysikaalis-kemiallisiin käsittelylaitoksiin, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa, sekä biologiset
käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.”
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan Envor Protech Oy:n Kotkan biokaasulaitoshankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:
·
rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot,
·
kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut,
·
kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet,
·
arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset,
·
selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet,
·
selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus,
·
vertaillaan vaihtoehtoja,
·
esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi ja
·
järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia
tahoja.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai
muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea.
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Arviointimenettely
YVA-menettely muodostuu kahdesta vaiheesta:

5.3

1.

Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään arviointiohjelmaa, joka on hankkeesta vastaavan suunnitelma hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma
sisältää myös suunnitelman, miten osallistuminen arviointimenettelyssä järjestetään. Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle arviointiohjelmasta lausunnon, joka sisältää myös
yhteenvedon muiden viranomaisten lausunnoista ja yleisön mielipiteistä.

2.

Toisessa, YVA-selostusvaiheessa, hankkeesta vastaava kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen, joka tulee laatia arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen ohjelmasta antaman
lausunnon perusteella. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta
antamaan perusteltuun päätelmään. Hankkeesta vastaavan on liitettävä perusteltupäätelmä
arviointiselostuksen kanssa valmiin hankesuunnitelman lupa- ja hyväksymishakemuksiin.

Arviointiohjelman laatijat ja pätevyydet
Hankkeesta vastaavana toimii Envor Protech Oy ja YVA-konsulttina hankkeessa toimii Ramboll
Finland Oy. YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä on esitetty
seuraavana.
Henkilö

Pätevyys

Envor Protech Oy
Mari Eskelinen-Mäki

DI, Kemian tekniikka, työkokemus 24 vuotta

Tero Mäki

DI, Kemian tekniikka, työkokemus 26 vuotta

Simo Rantanen

Ins., konetekniikka, työkokemus 22 vuotta

Ramboll Finland Oy
Eero Parkkola, projektipäällikkö

FM, Ins. Työkokemusta mm. jätehuollon suunnittelusta
sekä ympäristövaikutusten arvioinnista 18 vuoden
ajalta. Toiminut projektipäällikkönä ja koordinaattorina
yli 20 YVA-hankkeessa, joista pääosa on liittynyt jätehuoltoon.

Johanna Korkiakoski,
projektikoordinaattori

FM, maantiede. Työkokemusta noin 8 vuoden ajalta
ympäristösuunnittelijan tehtävistä. Ollut mukana yli 20
YVA-hankkeessa, joissa on toiminut projektikoordinaattorina, asiantuntijana tai suunnittelijana.

Virve Suoaro,
varaprojektikoordinaattori

Ympäristötekniikan DI. Laaja-alainen työkokemus ympäristökonsultoinnista yli 9 vuoden ajalta. Ollut mukana yli 20 YVA-hankkeessa projektikoordinaattorina,
asiantuntijana tai suunnittelijana.

Risto Retkin, asiantuntija

FM, ympäristötieteet. 5 vuoden laaja-alainen kokemus
erilaisista ympäristötekniikan työtehtävistä mm. biokaasu- ja jätehuoltoalalta.

Eeva-Riitta Jänönen, suunnittelija

FM, maantiede. Toiminut suunnittelijana YVA-menettelyyn, ympäristölupahakemusten laadintaan sekä raportointiin liittyvissä tehtävissä vuoden ajan.
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ARVIOINTIMENETTELYN AIKATAULU
Kotkan biokaasulaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu on esitetty
seuraavassa kuvassa (Kuva 6-1). Menettely on jaettu arviointiprosessin mukaisiin ohjelma- ja selostusvaiheisiin. Arviointiohjelma jätetään yhteysviranomaiselle heinäkuussa 2018 ja arviointiselostus alustavan aikataulun mukaan marraskuussa 2018.

Kuva 6-1. Hankkeen YVA-menettelyn aikataulu.

7.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin ja
etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa. Kansalaiset voivat lainsäädännön mukaan:
·
esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan sekä
·
esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä
arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä.
Arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioon ottaminen. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten suunnittelussa nostaa esille.
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Ennakkoneuvottelu
Arviointiohjelman laatimisen alkuvaiheessa 24.5.2018 pidettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa
ennakkoneuvottelu, missä käytiin läpi hanke ja sen YVA-menettelyyn liittyvät asiat, kuten aikataulu
ja osallistuminen.

7.2

Ohjausryhmä
Ympäristövaikutusten arviointityön ohjausta ja valvontaa varten on perustettu ohjausryhmä. Kotkan biokaasulaitoshankkeen ohjausryhmän työskentelyyn osallistuivat hankkeesta vastaavan (Envor Protech Oy), yhteysviranomaisen (Kaakkois-Suomen ELY) sekä konsultin (Ramboll) edustajien
lisäksi seuraavat tahot:
· Kotkamills Oy
· Kotkan ympäristöseura ry
· Vapo Oy
· Meri-Kymen luonto ry
· Kotkan kaupunki
· Asukkaiden edustaja
Ohjausryhmä nimensä mukaisesti ohjaa arviointimenettelyn kulkua. Samalla se varmistaa, että
keskeisiä intressitahoja kuullaan ja että niiden käytössä oleva aineisto tulee huomioiduksi. Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa laajentaa YVA-menettelyn kuluessa. Ohjausryhmän tapaamisia järjestetään menettelyn aikana vähintään kaksi kertaa.

7.3

Yleisötilaisuudet
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestetään yleisötilaisuudet, joissa osallisille kerrotaan
hankkeesta ja arvioinnista. Osalliset voivat tilaisuuksissa tuoda esille omia näkemyksiään mm.
arvioitavista vaikutuksista, toiminnoista ja niiden sijoittumisesta.
Yleisötilaisuudet järjestetään sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena paikallislehdissä.

7.4

Tiedotus ja palautteet
Hankkeesta ja YVA:sta tiedottamisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon internetsivuja
(www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet). Lisäksi kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä ja Kotkan kaupungin ilmoitustaululla tai internetsivuilla.
Eri tavoin saatu palaute (yleisötilaisuudet, internet, lehtikirjoitukset ym.) analysoidaan ja otetaan
mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa.

8.

SUUNNITTELUN JA ARVIOINTIMENETTELYN LIITTYMINEN TOISIINSA
Biokaasulaitoksen jatkosuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointimenettely kytkeytyvät toisiinsa. Biokaasulaitoksen laitossuunnittelua tehdään ympäristövaikutusten rinnalla, mikä antaa hyvät edellytykset varsinaiseen ympäristövaikutusten arviointiin ja toisaalta ympäristövaikutusten
arviointi tuottaa tietoa myös biokaasulaitoksen suunnitteluun.
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EHDOTUS TARKASTAVAN VAIKUTUSALUEEN RAJAUKSESTA
Tarkastelualue pyritään ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä määrittelemään niin suureksi,
ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän tarkasteltavan alueen ulkopuolella.
Jos arviointityön aikana kuitenkin käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua
laajempi vaikutusalue, määritellään tarkastelualueen laajuus kyseisen vaikutuksen osalta siinä yhteydessä uudestaan. Varsinainen vaikutusalueiden määrittely tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteydessä arviointityön aikana toteutettaviin selvityksiin ja niiden tuloksiin perustuen.
Suunnitellun hankkeen välittömistä vaikutuksista laaja-alaisimpia ovat yleisesti vaikutukset ilman
laatuun (haju). Ne arvioidaan noin kilometrin säteellä hankealueesta. Alustava tarkastelualuerajaus kuvataan tässä tämän laajimman suoran vaikutuksen mukaan. Monet vaikutukset jäävät huomattavasti lähemmäksi suunniteltua hankealuetta. Sosiaaliset vaikutukset arvioidaan niille ominaisen muutoksen perusteella, jolloin vaikutusalue vaihtelee; maiseman osalta vaikutusalue on
näkemäalue, pölyn osalta erityisesti lähialueet, palvelujen osalta lähialueiden palvelut, elinkeinotoiminnasta sellaiset yritykset, joilla on toimintaa lähellä jne. Vaikutusalueet tarkentuvat arviointia tehdessä. Hankkeen nollavaihtoehdoissa vaikutusten tarkastelualue on kooltaan sama kuin
varsinaisissa hankevaihtoehdoissa. Kuvassa (Kuva 9-1) on esitetty ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi.

Kuva 9-1. Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi.
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10. VAIKUTUSTEN AJOITTUMINEN
Kotkan biokaasulaitoshankkeen toteuttamisen vaikutukset ajoittuvat rakentamisen, toiminnan
sekä toiminnan päättymisen jälkeiseen aikaan. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan
hankkeen koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat biokaasulaitoksen rakentamiseen, joka on noin
vuoden ajanjakso. Rakentamisen aikaiset vaikutukset muodostuvat liikenteestä ja maansiirtotöistä. Toiminnan aikana vaikutuksia muodostuu toiminnan päästöistä, mitkä kohdistuvat lähinnä
ilmaan ja vesienkäsittelyyn sekä maisemaan.

11. VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN JA VAIHTOEHTOJEN VERTAILUN PERIAATTEET
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan Kotkan biokaasulaitoshankkeen vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. YVA-menettelyssä arvioidaan
hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:
·
väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,
·
maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen,
·
yhdyskuntarakenteeseen, aineellisen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön,
·
luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
·
edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
YVA-asetuksen 19 §:n mukaan arviointiselostuksen tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta,
kuvaus ympäristön nykytilasta, hankkeen ja sen vaihtoehtojen merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä ja seurannasta sekä vaihtoehtojen vertailusta. Lisäksi selostuksessa
tulee esittää tiedot YVA-menettelyn toteuttamisesta ja yleistajuinen yhteenveto laaditusta selostuksesta.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen toteuttamisen ja hankkeen toteuttamatta
jättämisen ympäristövaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutuksia, jotka ovat kunkin tarkastellun vaikutuksen osalta muutos nykytilasta tarkasteluhetkeen (rakentaminen, toiminta, toiminnan päättyminen). Vertailu tapahtuu käytettävissä
olevan tiedon ja arviointityön aikana tarkentuvan tiedon perusteella.
Vaikutuskohteen herkkyys
Vaikutuksen vastaanottavan ympäristön herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka ympäristö
sietää syntyvää vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla vähäinen, kohtalainen tai suuri.
Vaikutuksen suuruus
Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kestoa ja laajuutta, minkä perusteella vaikutuksen suuruus voi olla pieni, keskisuuri tai suuri.
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Vaikutuksen merkittävyys
Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herkkyyden perusteella. Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset voivat olla merkityksettömiä, vähäisiä, kohtalaisia tai suuria.

Kuva 11-1. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi.

Vaihtoehtojen vertailu
Hankkeen vaihtoehtojen vertailu esitetään havainnollisesti taulukoituna ja värikoodein eroteltuna
vaikutusten suunnan ja merkittävyyden suhteen. Vaikutus voi olla negatiivinen tai positiivinen.
Toteuttamiskelpoisuuden arviointi
Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa
huomioidaan tekninen toteutettavuus, maankäytöllinen toteutettavuus sekä arvioitujen ympäristövaikutusten merkittävyys ja hyväksyttävyys.

12. YMPÄRISTÖN NYKYTILA, ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
JA MENETELMÄT
Aineiston hankinnan ja menetelmien osalta ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan:
· arvioinnin aikana tarkentuviin hankesuunnitelmiin,
· olemassa oleviin ympäristön nykytilan selvityksiin ja sijoituspaikalla tai sen ympäristössä
olevan toiminnan vaikutusten tarkkailuihin,
· meneillään oleviin ja arviointimenettelyn aikana tehtäviin lisäselvityksiin,
· vaikutusarvioihin,
· kirjallisuuteen,
· tiedotus- ja asukastilaisuuksissa ilmeneviin asioihin sekä
· lausunnoissa ja mielipiteissä esitettäviin seikkoihin.
Arvioinnissa kuvataan toimintojen vaikutukset ja niiden tuomat muutokset sijoituspaikan olosuhteisiin ja sen läheisyydessä harjoitettavien nykyisten toimintojen vaikutuksiin. Biokaasulaitoksen
teknistä suunnittelua tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana, ja näin saatava
tieto huomioidaan arvioinnissa. Vastaavasti arviointi voi tuottaa selvitettäviä kysymyksiä ja suunniteltavia ratkaisuja esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistoimiin.
Vaikutuksia tullaan arviointiselostuksessa kuvaamaan ja vertailemaan tekstein, teemakartoin, grafiikkana, valokuvin ja sekä laskelmin.
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12.1 Luonnonympäristö
12.1.1 Maa- ja kallioperä
Nykytila

Kotkamills Oy:n tehdasalueella on ollut teollista toimintaa vuodesta 1872 lähtien, jolloin alueelle
on perustettu saha. Tehdasalue sijaitsee nykyään pääosin 1–5 metriä merenpinnan yläpuolella (m
mpy). Noin puolet alueesta on entistä merenpohjaa, jota on täytetty mineraalimaalla (hiekka ja
karkea hiekka) ja muulla täytemateriaalilla (kivihiilituhka, meesa, kaoliini ja puuaines). Tämän
alapuolella maaperä koostuu pääosin siltistä, hiekasta ja kivestä. Luonnontilainen maaperä on kohtalaisesti vettä läpäisevää. Hankealueen kallioperä on kallioperäkartan mukaan viborgiittia (Kuva
12-2) ja alueella on paljon maaperäkartan mukaan paljon kalliopaljastumia (Kuva 12-1).

Kuva 12-1. Hankealueen ja lähiympäristön maaperä.

Kotkamills Oy:n tehdasalueelle on tehty ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys (Linnunmaa Oy 2015b), joka pohjautuu vuonna 2003, 2007 ja 2015 alueella tehtyihin maaperätutkimuksiin (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2004, Ramboll Finland Oy 2008 ja 2015).
Hankealueelle sijoittuvassa näytteenottopisteessä havaittiin dioksiineja ja furaania vuoden 2015
tutkimuksessa. Pitoisuus ylitti maaperän kynnysarvon ollen kuitenkin selvästi ohjearvojen mukaisten tasojen alapuolella. Alueella on aiemmin käytetty sinistymisestoaineita. Hankealueen ulkopuolella länsipuolella todettiin kohonneita pitoisuuksia öljyhiilivedyistä alueella, jossa ollut vanhoja säiliöitä. Öljypitoisuuksien on oletettu olevan hyvin paikallisia esiintymiä. Arseenipitoisuus ylitti maaperän kynnysarvon hankealueen pohjoispuolella sijaitsevalla näytteenottopisteellä, mutta pitoisuus
oli kuitenkin selvästi ohjearvojen alapuolella. (Ramboll 2015)
Tehdasalueella käytettävien aineiden merkittävin aineryhmä maaperän kannalta on hapot ja emäkset. Maaperän- ja pohjaveden kannalta keskeistä on alueen kallioperä ja maaperän kaltevuus me-
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reen päin ja siitä aiheutuva riski mahdollisten haitta-aineiden kulkeutumisesta mereen. Perustilaselvityksen mukaan paikoitellen likaantuneet maa-alueet eivät aiheuta vaaraa alueen ulkopuolella olevalle maaperälle tai pohjavedelle. (Linnunmaa 2015b)
Tehtyjen tutkimusten mukaan tehdasalueella on maa-alueita, joissa on kohonneita pitoisuuksia
haitallisia aineita. Tutkimusten ohella tehtyjen arvioiden mukaan kyseisien alueiden maa-aineksien
puhdistamiseen tai vaihtamiseen ei ole välitöntä tarvetta. (Linnunmaa 2015)

Kuva 12-2. Kotkan rannikon kallioperä.

Vaikutusten arviointi

Vaikutukset maa- ja kallioperään rajoittuvat pitkälti rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin hankealueella. Vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan asiantuntija-arvioina. Arviointi perustuu suunnitellun alueen maa- ja kallioperätietoihin. Lähtötietoina käytetään perus- ja maaperäkarttoja sekä
käytettävissä olevia Kotkamills Oy:n tehdasalueen pohjatutkimuksia. Lisäksi tarkastelussa hyödynnetään suunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimusten tuloksia.
12.1.2 Pohjavedet
Nykytila

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sijaitsevat saaristossa yli kolmen kilometrin etäisyydellä (Kuva 12-3). Tehdasintegraatin
tai sen lähialueella ei ole talousvesikaivoja tai muuta pohjaveden käyttöä. Maaperä alueella on
kohtalaisesti vettä läpäisevää, joskin Kotkansaaressa kalliopinta on hyvin lähellä ja osittain paljastunut. Näin ollen pohjaveden muodostuminen on todennäköisesti vähäistä ja valtaosa sadannasta
poistuu alueelta pintavaluntana. Alueen pohjavedet eivät ole yhteydessä pohjavesialueisiin.
Tehdasalueelle on asennettu pohjaveden näytteenottopisteitä vuonna 2005 (Hp1-3). Pisteet sijaitsevat vanhan purkukentän alueella hankealueen lounaispuolella. Tuolloin pohjaveden pinnantasoksi mitattiin 3,5-4 m maanpinnan alapuolella. Kyseisistä näytteenottopisteistä otettiin vuosina
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2005 ja 2006 näytteet, joista määritettiin mineraaliöljy, kloorifenolit, PCDD/F (polyklooratut dioksiinit ja furaanit) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC). Kloorifenolien
pitoisuus oli pisteessä Hp3 selvästi korkeampi (54–56 mg/l) kuin kahdessa muussa pisteessä
(0,004–0,51 mg/l). Lisäksi näytteistä todettiin pieniä määriä mineraaliöljyjä, PCDD/F- sekä TVOCyhdisteitä. Kyseisiä yhdisteitä tarkkaillaan edelleen. (Linnunmaa Oy 2015b)

Kuva 12-3. Hankealuetta lähimmät luokitellut pohjavesialueet.

Vaikutusten arviointi

Hankkeen vaikutukset pohjavesiin arvioidaan asiantuntija-arvioina. Lähtötietoina käytetään perusja maaperäkarttoja, mahdollisia pohjavesitutkimuksia sekä tarkkailutietoja. Ympäristövaikutusten
arvioinnissa arvioidaan pohjavesien virtaussuuntia ja tätä kautta mahdollisten haitta-aineiden kulkeutumista alueella. Oletuksena on, että hankkeessa rakennettavat eristysrakenteet pysyvät ehjinä ja haitta-aineita ei pääse maaperään. Hankealue ei sijaitse pohjaveden suojelun kannalta tärkeällä alueella ja lähimpiin luokiteltuihin pohjavesialueisiin on matkaa, joten niihin eri arvioida
kohdistuvan vaikutuksia.
12.1.3 Pintavedet
Nykytila

Hankealue sijoittuu Kotkaan Suomenlahden rannalle Suomenlahden rannikkoalueen päävesistöalueelle (valuma-alueelle 81V018) kuuluen Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Suomenlahden rannikkovedet ovat suurimmaksi osaksi välttävässä ekologisessa tilassa ja Pyhtää–Kotka–
Hamina -sisäsaariston merialueet on luokiteltu tyydyttävään tai välttävään tilaan. Rannikkovesien
kemiallinen tila on pääosin hyvä lukuun ottamatta mm. Kotkan edustan merialueen tilaa, joka on
hyvää huonompi. Rannikkovesien heikkoon tilaan vaikuttaa ravinnekuormitus, joka on pääosin peräisin kotimaisista päästölähteistä, kuten maataloudesta ja haja-asutuksesta. Saaristo on lisäksi
erittäin herkkä ravinnekuormitukselle. (Karonen ym. 2015)
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Viime vuosina Pyhtää–Kotka–Hamina-merialueen rannikon rehevyystasossa on ollut vuosien välistä vaihtelua, mutta yleisesti ottaen ravinne- ja klorofyllipitoisuudet ovat hieman madaltuneet
2000-luvun aikana. Myös alueelle tulevan pistekuormituksen määrä on vähentynyt huomattavasti
edellisten 10 vuoden aikana. Jokien osuus alueelle tulevasta fosforikuormasta on 92 % ja typpikuormasta 97 %, joten rannikon pistekuormittajien vaikutus vedenlaatuun jää vähäiseksi, mutta
voi toki olla paikallisesti merkittävää. Kotkamills Oy osallistuu Pyhtää–Kotka–Hamina merialueen
vedenlaadun yhteistarkkailuun (Kymijoen Vesi ja Ympäristö Oy 2017), johon sisältyy veden fysikaalis–kemiallisen tilan seurantaa, rehevöitymisseurantaa sekä haitallisten aineiden kertymisseurantaa/sedimenttitutkimusta.

Kuva 12-4. Hankealueen sijoittuminen valuma-aluejaossa.

Pyhtää–Kotka–Hamina -merialueelle tulevasta kuormituksesta suurin osa kulkeutuu alueelle Kymijoen mukana. Lisäksi merialueelle kohdistuu pistemäistä kuormitusta mm. Kotkan ja Haminan merialueen teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien myötä. Kyseinen merialue on hyvin matalaa, syvyyden ollessa pääsääntöisesti alle 20 metriä. Tuulilla, virtauksilla ja vedenkorkeuksilla on tärkeä
merkitys joki- ja jätevesien leviämiselle ja sekoittumiselle merialueelle.
Yhteistarkkailuraportin mukaan Kotkan edustan pistekuormitus ei ollut muuttunut vuosien 2015 ja
2016 välillä juurikaan. Suurimmat pistekuormitus lähteet olivat kemiallisen hapenkulutuksen ja
fosforin osalta Sunilan Puhdistamo Oy, typpikuormituksen osalta Mussalon jätevedenpuhdistamo
ja kiintoainepäästöjen sekä biologisen hapenkulutuksen osalta Kotkamills Oy. Pistekuormitus lähteet on kuvattu taulukossa (Taulukko 12-1).
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Taulukko 12-1. Pyhtää–Kotka–Hamina -merialueen pistekuormitus vuonna 2016 (Kymijoen Vesi ja Ympäristö Oy 2017).

Kotkamills Oy:n kuormituksen vuosikeskiarvot pysyivät vuonna 2016 luparajoissa, joita oli tuolloin
voimassa kahdet (luvat Dnro ESAVI/227/04.08/2011, Dnro ESAVI/10733/2015). Kemiallisen hapenkulutuksen, fosforin ja typen kuukausikeskiarvot ylittivät luparajan tammikuussa, jolloin tuotannossa oli integraattiseisakki, ja vanhaa tuotantolinjaa ajettiin alas. Typen osalta uusi luparaja
ylittyi myös lokakuussa, jolloin ajettiin ylös uutta tuotantoa ja puhdistamo ei toiminut kunnolla.
Kiintoainekuormitusta ei ollut vielä eritelty eri tuotantolinjoille, joten uudessa ympäristöluvassa
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ei tiedetä. (Kymijoen Vesi ja Ympäristö Oy 2017)
Taulukko 12-2. Kotkamills Oy:n tehtaiden jätevesien luparajat vuonna 2016 (Kymijoen Vesi ja Ympäristö
Oy 2017).

Pyhtää–Kotka–Hamina -merialue on ympäristöltään monipuolinen. Alue sisältää jokien suistoalueita, merenlahtia, sisä- ja ulkosaariston, meren selkiä ja avomerta. Merialue ja sen saaristo muodostavat tärkeän virkistyskäyttöalueen ja merialueella onkin runsaasti yleisiä uimarantoja, leirintäalueita sekä paljon loma-asutusta. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston alue alkaa Kaunissaaren, Rankin, Haapasaaren ja Tammion eteläpuolelta ja jatkuu aina Suomen aluevesien rajalle asti.
Kotka ja Hamina ovat tärkeitä vientisatamia. Lähisaarten välillä harjoitetaan myös jonkin verran
reittiliikennettä ja huviveneily on alueella yleistä. Merialueella harjoitetaan sekä ammattimaista
että kotitarve- ja virkistyskalastusta. (Kotkamills Oy 2017)
Vaikutusten arviointi

Pintavesivaikutuksia arvioidaan erityisesti valuma-aluetarkastelujen perusteella, minkä avulla tarkastellaan vaikutuksia mm. herkkiin pintavesikohteisiin. Arvioinnissa käytetään olemassa olevaa
tietoa, kuten aikaisemmin tehtyjä selvityksiä, tarkkailutietoja ja ympäristöhallinnon tietokantoja.
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Oletuksena on, että laitokselta syntyvä rejektivesi johdetaan Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolle, kuten nykyisessä lietteen kuivauksessa (VE0). Biokaasulaitoksen rejektivesien vaikutus Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamon prosessiin arvioidaan. Biokaasulaitoksen alueelta muodostuu
myös muita ns. puhtaita hulevesiä, jotka johdetaan olemassa olevia rakenteita myöten sadevesiviemäreihin. Sadevesiviemärit on varustettu öljynerotuskaivoilla, muuten sadevedet johdetaan
käsittelemättöminä mereen. Biokaasulaitoksen hulevedet johdetaan niiltä osin puhdistamolle,
missä on riski rippeiden/lietejakeiden roiskeille. Kemikaalien purkauspaikkojen asfaltoiduille alueille kertyvät sadevedet kerätään ja käsitellään jätevesilaitoksella. Hulevesillä voi olla vaikutusta
alueen pintavesiin kiintoaineksen osalta tai rakennusaikaisesti myös ravinteiden osalta. Näiden ja
vastaanottavan vesistön ominaisuuksien perusteella arvioidaan hankkeesta aiheutuvan vesistökuormituksen vaikutuksia vedenlaatuun ja eliöstöön.
12.1.4 Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus
Nykytila

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -kohteita tai muita suojeltuja alueita. Kuvassa (Kuva 12-5) on esitetty lähimmät suojelullisesti huomionarvoiset alueet, joista lähin
on kansainvälisesti arvokas lintualue Hovinsaari (FINIBA) Hietasessa noin 1,5 kilometrin etäisyydellä luoteessa. Lähin Natura-alue on Kymijoki (FI0401001, SCI), joka sijaitsee 3,8 kilometrin etäisyydellä luoteessa.

Kuva 12-5. Hankealuetta lähimmät suojelualueet.

Ympäristöministeriö on tehnyt 29.9.2014 päätöksen Kotkan kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta. Kaupunkipuisto toimii ekologisena käytävänä lähiseudun kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden välillä. Se koostuu monipuolisesti viheralueiden muodostamasta viherrakenteesta
ja vesialueiden muodostamasta sinirakenteesta. Sirpaleisen oloinen kaupunkipuistoalue eheytyy
joki- ja merialueiden avulla yhtenäiseksi ja toimivaksi kaupunkitilaksi. Näistä Kotkamills Oy:n teh-

Ympäristövaikutusten arvio int iohjelma

32

taita lähinnä on Kotkansaaren eteläisimmässä kärjessä Katariinan Meripuistossa sijaitseva Puistolan tervaleppälehto (Kuva 12-6), joka edustaa Itäiselle Suomenlahdelle tyypillistä alkuperäistä
luontoa.

Kuva 12-6. Puistot Kotkansaarella. Puistolan tervaleppälehto sijaitsee eteläkärjessä Katariinan meripuistossa.

Hankealue sijoittuu kokonaan tehdasintegraatin alueelle. Hankealue on voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamaa, pitkälti rakennettu sekä asfaltoitu, joten alueen luontoarvot ovat edellä esitetyin
perustein vähäiset. Seuraavissa kappaleissa on lyhyesti kuvattu hankealueen ympäristössä aikaisemmin mm. Kotkamills Oy:n tuulivoimahankkeeseen (ks. Linnunmaa 2015) tehtyjen selvitysten
tuloksia.
Vuonna 2012 on selvitetty Kotkamills Oy:n tuulivoimalapaikkojen kasvillisuutta, linnustoa sekä direktiivilajeja. Selvityksen kohteena olleet alueet jäävät biokaasulaitoksen hankealueen ulkopuolelle. Kotkamills Oy:n tuulivoimaloille suunnitelluilta alueilta ei löytynyt uhanalaisia tai EU:n luontodirektiivin liitteen IV mukaisia putkilokasvilajeja, mutta moni alueella esiintyvä putkilokasvilaji
on merkittävä uhanalaisen hyönteisen tai sen toukan ravintokasvi. Alueiden historia ei ole erityisen
pitkä, sillä suuri osa alueesta on mereen rakennettua täyttömaata. Alueelle on tullut rahdin mukana
paljon erilaisia tulokaskasveja.
Vuonna 2011 on puolestaan laadittu luontoselvitys Kotkan Kantasataman osayleiskaavan yhteydessä. Selvityksen mukaan Kantasataman alue on hyvin voimakkaasti rakennettu ja suurelta osin
asfaltoitu alue, jolla merkittävien luontoarvojen esiintymisen todennäköisyys on muutamia alueita
lukuun ottamatta vähäinen. Luontoarvot keskittyvät selvästi sorapohjaisille kentille vanhojen junaraiteiden ympärille, joissa kasvaa paahdealueiden kasvillisuutta (Kuva 12-7).
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Kotkamills Oy:n tehdasalueelta ei löytynyt vuoden 2012 kartoituksessa lepakkojen lisäksi muiden
luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajien esiintymiä, eikä niiden esiintyminen alueella ole todennäköistä. Kesän 2012 lepakkokuunteluissa löytyi yksi lepakkojen ruokailualue, jossa havaittiin useita
viiksi-/isoviiksisiippoja ja yksi pohjanlepakko. Alue on tuulilta melko suojainen nuorten lehtipuiden
reunustama pohjois–eteläsuuntainen soratie (Kuva 12-7). Vuonna 2010 tehdyssä kierrätyskuitulaitoshankkeeseen liittyvässä lepakkoselvityksessä ei puolestaan havaittu lepakoiden esiintymisiä,
niiden päiväpiiloja tai pesimähavaintoja. Tehdasalueen todettiin olevan meluisa ja hyvin valaistu
myös yöaikaan, mikä häiritsee valonarkoja lepakoita.

Kuva 12-7. Tehdasalueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden sijoituspaikat (vasen kuva). Lepakkojen ruokailualueena käyttämä tie on osoitettu punaisella nuolella. Uhanalaisille hyönteislajeille tärkeä paahdeympäristö on merkitty karttaan vihreällä (oikea kuva). (Linnunmaa 2015)

Vuonna 2012 linnustoa kartoitettaessa tuulivoimaloille suunnitteluilla alueilla havaittiin yksi uhanalainen laji (kivitasku) ja kolme silmälläpidettäväksi luokiteltua lajia (naurulokki, rantasipi ja punajalkaviklo). Edellinen linnustokartoitus on vuodelta 2010, jolloin selvitys tehtiin kierrätyskuitulaitoshankkeen yhteydessä. Silloisessa kartoituksessa ei tehty uhanalaisten, harvinaisten tai lintudirektiivissä luetteloitujen lintujen esiintymisiä tai pesintään viittaavia havaintoja.
Vuonna 2012 tuulivoiman suunnittelualueelta löytyi kolme silmälläpidettäväksi luokiteltua harvinaista ludelajia, mutta ei uhanalaisia lajeja. Biokaasulaitoshankkeen itäpuolelta (Kuva 12-7, voimalapaikka 3) löytyneet lajit olivat piennarmataralude, kalvaslude ja korentolude.
Vaikutusten arviointi

Hanke sijoittuu Kotkansaaren rakennetulle teollisuusalueelle. Hankealueen ympäristössä on tehty
lähivuosina erilaisia selvityksiä, joissa tehdyt havainnot sijoittuvat kaikki hankealueen ulkopuolelle.
Hankealue on lähes täysin rakennettua tai muutoin ihmisen voimakkaasti muokkaamaa aluetta,
joten luontoselvityksiä ei katsota tarpeellisiksi. Tietoa alueen nykytilasta kerätään olemassa olevista selvityksistä ja rekistereistä.
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Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä luonnonsuojeluun arvioidaan olemassa
oleviin tietoihin perustuen asiantuntijatyönä. Erityisesti arviointiselostuksessa tarkastellaan luontoarvojen kannalta arvokkaiden kohteiden (mm. luonnonsuojelualueet) sijoittumista hankealueen
läheisyydessä sekä arvioidaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia niihin.
12.2 Yhdyskuntarakenne ja maisema
12.2.1 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Nykytila

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) linjataan valtakunnallisesti merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Maankäytön suunnittelussa tavoitteet on huomioitava siten, että edistetään
niiden toteuttamista.
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000 ja niiden tarkistamisesta vuonna 2008. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen aloitettiin helmikuussa 2016 ja ehdotus tavoitteista valmistui 20.10.2017. Valtioneuvosto antoi päätöksen uusista
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017, millä korvataan aiemmat päätökset vuosilta 2000 ja 2008. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018.
Kotkan biokaasulaitoshanketta koskevat alueidenkäyttötavoitteet:
Terveellinen ja turvallinen ympäristö
· Elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä haittatekijöitä ovat erityisesti liikenteen ja tuotantotoiminnan päästöt maaperään, veteen ja ilmaan, altistuminen melulle sekä
ympäristöön vaikuttavat onnettomuudet.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
· Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen
turvaamisesta.
· Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
· Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja
metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
Maakuntakaavoitus
Hankealueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava, joka koostuu neljästä vaihekaavasta:
Taajamat ja niiden ympäristöt (vahvistettu 28.5.2008, 18.1.2010), Maaseutu ja luonto (vahvistettu
14.12.2010), Energiamaakuntakaava (vahvistettu 10.4.2014) sekä Kauppa ja merialue (vahvistettu 26.11.2014). Maakuntakaavassa hankealue kuuluu Kotkansaaren teollisuusalueeseen, jolla
on säilytettäviä, vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (T/s, harmaa).
Maakuntakaavassa tehdasalueen ympäristö on 1,5 km säteellä niin sanotun Seveso II -direktiivin
(96/82/EY) mukaista konsultointivyöhykettä, sillä Kotkamills Oy:n tehdas on direktiivin mukaisesti
luokiteltu vaarallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin vuoksi suuronnettomuusvaaralliseksi
kohteeksi.
Teollisuusalueen pohjoisosassa on Kantasatama ja eteläosassa Kuusisen satama (ls) sekä Sapokan
venesatama (lsv). Suurin osa Kotkansaaresta on keskustatoimintojen aluetta, jolla on suojeluarvoja (C/s, punainen). Kotkansaaren itäranta kuuluu Kotkan edustan matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (vihreä rajaus) ja etelärannan edustan saari kuuluu Kotkansaaren rannan virkistysalueeseen (V, vihreä). Saaren eteläpuoleinen merialue on lisäksi Ruotsinsalmen meritaistelualuetta (mt, ruskea rajaus) ja itäpuolitse kulkee laivaväylä (musta palloviiva) sekä ylimaakunnallinen melontareitti (sininen palloviiva).
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Kuva 12-8. Ote Kymenlaakson liiton ajantasamaakuntakaavasta (Kymenlaakson liitto 2018). Kaavassa on
esitetty ainoastaan vaihekaavojen voimassa olevat kohteet.

Yleis- ja asemakaavoitus
Kotkan–Haminan seudun strategisen yleiskaavan laadinta on käynnissä. Seututason kaavassa ovat
mukana Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden sekä Miehikkälän kunnat. Kaavan
tavoitteena on maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien seututason kysymysten ratkaisu ja tulevan kehityksen ohjaaminen. Yleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä 4.4.–8.5.2017 ja
ehdotus 29.3.–30.4.2018. Kaavasta päätetään elo-syyskuun 2018 aikana.
Hankealue sijoittuu strategisessa yleiskaavassa (Kuva 12-9) teollisuus-, logistiikka-, tilaa vaativien
työpaikka- ja/tai satamatoimintojen alueelle (harmaa) sekä valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle (ruskea pistekatkoviiva). Kotkansaaren etelä- ja itäreunoja mukaillen on merkitty viheryhteystarve (vihreä katkoviiva). Suuri osa Kotkansaarta ympäröivistä vesialueista kuuluvat kansalliseen kaupunkipuistoon (lila vinoviivoitus).
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Kuva 12-9. Ote Kotkan–Haminan seudun strategisen yleiskaavan ehdotuksesta.

Kotkansaaren alueella on Kotkan kaupunginvaltuustossa 27.3.1996 hyväksytty Kotkansaaren
osayleiskaava, jota ei ole vahvistettu ympäristöministeriössä eli se on näin ollen oikeusvaikutukseton. Kaavassa Kotkamills Oy:n tehdasalue, mukaan lukien hankealue, on merkitty TT:ksi eli teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi.
Kotkan keskustan osayleiskaavoitus on käynnissä. Suunnittelualue käsittää kokonaisuudessaan
kaupungin keskusta-alueen sisältäen kaupunginosista Kotkansaaren sekä sen pohjoispuolella sijaitsevan Hovinsaaren eteläosat. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 5.6.–1.8.2017 ja ehdotus puolestaan 11.6.–13.8.2018. Seuraavassa kuvassa (Kuva 12-10) on esitetty ote nähtävillä olevasta osayleiskaavaehdotuksesta. Hankealue sisältyy Seveso III -direktiivin mukaisten laitosten
konsultointivyöhykkeelle, jonka rajaus jää pääosin esitetyn kaavakarttaotteen ulkopuolelle.
Kotkamills Oy:n tehdasalueen pohjoispuolelle käynnistettiin Kantasataman osayleiskaava-vuonna
2011. Osayleiskaavan laatiminen keskeytettiin ja kaavoitusta jatkettiin asemakaavamuutoksena
(kaava nro 0314), jonka yhteydessä laadittiin yleiskaavan vaatimat selvitykset.
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Teollisuus- ja varastoalue
Alueelle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristöalue (RKY)
Rajaus perustuu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaan museoviraston laatimaan
valtakunnalliseen inventointiin. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Museoviranomaiselle tulee varata
tilaisuus lausunnon antamiseen ennen rakentamista koskevan lupa-asian ratkaisemista.
Muinaisjäännösalue
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös, johon kajoaminen
on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Rakennussuojelukohde
Asemakaavalla suojeltu rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokas
rakennus tai kirkkolain nojalla suojeltu rakennus (Kirkkolaki 1054/1993 ja laki ortodoksisesta kirkosta
985/2006). Rakennusta ei saa purkaa, eikä sen ulkoasuun saa tehdä sellaisia muutoksia, jotka vaarantavat kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen.
Kansallisen kaupunkipuiston rajaus.
Tulvavaara-alue
Ennustetun suurtulvan (keskimäärin kerran 100 vuodessa, N2000) riskialue.

Kuva 12-10. Ote Kotkan keskustan osayleiskaavaehdotuksesta. Hankkeen sijainti kartassa keltaisella.
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Vuonna 1995 (19.10.1995) vahvistetussa asemakaavassa Kotkamills Oy:n tehdasalue on varattu
teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Kotkamills Oy:n tehdasalueella käynnistettiin vuonna 2012
asemakaavamuutos, jolla oli tarkoitus mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen tehdasalueelle
(Kuva 12-11). Tuulivoimaloiden rakentaminen liittyi Kotkan Tuulipuistohankkeeseen. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 12.3.–12.4.2012 välisenä aikana.
Kaavahanke on sittemmin lopetettu.
Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.7.2015 Kantasataman asemakaavamuutoksen, joka
on saanut lainvoiman 4.4.2016. Asemakaava mahdollistaa Kantasataman alueen käytön kaupalliseen tarkoitukseen sekä asumiskäyttöön. Kantasataman alueelta on purettu osa entisistä satamahalleista, osa on edelleen varastokäytössä. Alueen maanpuhdistustoimet ovat käynnistymässä.
Kantasataman alueella on vireillä toinen asemakaavamuutos Kantasatama II, jossa tarkastellaan
XAMK:n Kotkan kampuksen ja tapahtumakeskuksen sijoittamista alueelle sekä alueen katuyhteyksiä. Kaavaluonnos on nähtävillä 4.6.–6.7.2018. Kaavaehdotus laaditaan ja asetetaan nähtäville
elo-syyskuussa 2018.

Kuva 12-11. Suunnitellut tulivoimalat Kotkansaaren itäreunalla.

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Hankealue sijoittuu Kotkamills Oy:n tehdasintegraatin alueelle, tarkemmin ottaen sen kaakkoiskulmaan. Kotkamills Oy sijaitsee Kotkan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa Kotkansaaren kaupunginosassa. Kotkamills Oy:n tehdastontti on noin 60 ha ja sen länsi- ja lounaispuolella on tavanomaista kaupunkiasutusta asuinkerrostalojen korttelialueella (ks. Kuva 12-20). Tehdasalueen pohjoispuolella on Kotkan kantasatama. Kantasataman alueelle on tulossa XAMK (Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun Kotkan kampus), tapahtumakeskus sekä outlet. Tehdasalueen itäpuolella
noin 800 metrin etäisyydellä on Tiutisen saari, jossa on pientalo-asutusta. Tehdasalue on melkein
kokonaan meren ympäröimä.
Maankäyttöä kuvaavan aineiston mukaan alue on teollisuuden ja palveluiden aluetta (Kuva 12-12).
Yhdyskuntarakennetta kuvaavan aineiston mukaan hankealue sijoittuu Kotkan taajama-alueen
reunamille, kun taas Kotkan edustan saaret kuuluvat maaseutuasutuksen piiriin (Kuva 12-13).
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Kuva 12-12. Hankealueen ja sen lähiympäristön maankäyttö Corine 2012 -aineiston mukaan.

Kuva 12-13. Hankealueen lähiympäristön taajamana ja maaseudun välinen jako YKR-aineiston mukaan.
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Vaikutusten arviointi

Arvioinnin yhteydessä tarkennetaan alueen nykyinen kaavoitustilanne ja vireillä olevat suunnitelmat sekä hankesuunnitelman mahdolliset vaikutukset kaavoitukseen. Tietoja täydennetään Kotkan
kaupungilta, maakuntaliitolta, kartoista ja maastotietokannoista. Tilannetta havainnollistetaan
karttatarkastelun avulla.
Hankesuunnitelmaa verrataan suunnitellun laitosalueen ja sitä ympäröivien alueiden nykyiseen
maankäyttöön ja arvioidaan tämän perusteella hankkeen maankäyttövaikutuksia. Arviointi tehdään asiantuntija-arviona. Arvioinnissa kiinnitetään erityishuomiota hankealueen läheisyydessä sijaitseviin kohteisiin, joiden voidaan arvioida olevan alttiina hankkeesta aiheutuville häiriövaikutuksille (erityisesti asutus- ja virkistysalueet, koulut ja päiväkodit). Näiden sijaintia ja etäisyyksiä
hankealueesta havainnollistetaan karttatarkastelun avulla, jolla esitellään myös alueen muita
maankäyttömuotoja.
12.2.2 Maisema ja kulttuuriympäristö
Nykytila

Kotkamills Oy:n tehtaat kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään rakennetun kulttuuriympäristön
(RKY 2009) kohteeseen Stora Enson Kotkan tehtaat (Museovirasto 2009). Tehtaat ovat merkittävä
osa Kotkan kaupunkikuvaa sekä Kaakkois-Suomen vesistöjen varsille syntynyttä puunjalostusteollisuutta. Tehdasalueella on rakenteita teollisuuslaitoksen monesta eri vaiheesta. Merkittäviä rakenteita tehdasalueella ovat muun muassa höyrysahan vanha punatiilinen kone- ja pannuhuone
sekä savupiippu. Tehtaan toiminta alkoi 1872 kyseisestä rakennusryhmästä. Alueella on myös eriikäisiä sellutehtaan ja paperitehtaan osia 1900-luvun alusta lähtien. Valtakunnallisesti merkittäviä
kohteita ovat myös tehdasalueen laidalla olevat vanhempi konttori (ns. Jugendtalo, 1903) ja uudempi konttori (1937) sekä tehdasalueen ulkopuolella kaksi 1872 perustetun sahan norjalaisille
työnjohtajille ja ammattimiehille rakennettua luhtikäytävällistä asuinrakennusta, jotka ovat Suomessa ainoat laatuaan.
Muita tehdasalueen lähiympäristössä olevia RKY-kohteita ovat Kotkan ortodoksinen kirkko ja kirkkopuisto, Kotkan kaupungintalo, Kotkan säästöpankki, Tiutisen asuinalue ja Ruotsinsalmen merilinnoituksen kohteita, jotka kaikki sijaitsevat korkeintaan kilometrin etäisyydellä hankealueesta,
suurin osa keskustan alueella. Teolliseen kehitykseen sekä linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö on myös osa Kotkan kansallista kaupunkipuistoa, joka on yhdistelmä luontoa,
puistoarkkitehtuuria, historiaa sekä rakennuskulttuuria.
Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteet on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva
12-14, Kuva 12-15) ja kaupunkipuiston Kotkansaaren kohteet jäljemmässä kuvassa (Kuva 12-16).
Hankealuetta lähimmät arvokkaat kohteet on listattu taulukkoon (Taulukko 12-3).
Taulukko 12-3. Lähimmät maisema- ja kulttuuriympäristön kohteet.

Kohde

Luokittelu

Etäisyys

Stora Enson Kotkan tehtaat

RKY

sisältää hankealueen

Ruotsinsalmen linnoituskaupunki

Kiinteä muinaisjäännös

sisältää hankealueen

Kotkansaari, patteri nro4

Kiinteä muinaisjäännös

hankealueella

Stora Enson Kotkan tehtaat

Rakennusperintörekisteri

hankealueella

Useita kohteita

RKY

400 m – 2 km

Kymijoen laakso

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

4 km

Vanhempi konttori (Jugendtalo) ja

Sisältyvät Kotkan kansallisen kaupunki-

200 m

uudempi konttori (pääkonttori)

puistorajaukseen
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Kuva 12-14. Hankealueen ja sen lähiympäristön maiseman ja kulttuuriympäristön kohteet.

Kuva 12-15. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 200) kohteet Kotkansaarella ja sen lähiympäristössä.
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Kohde 10
Enso-Gutzeitin
konttorirakennus Jugend-talo
Kohde 11
Enso Gutzeitin
konttorirakennus Funkis-talo
Kohde 12
Enso Gutzeitin pytingit eli sivukäytävätalot
Kohde 34
Merikadun-Ruotsinsalmenkadun rakennukset

Kuva 12-16. Kotkan kansallisen kaupunkipuiston alueella olevat arvokkaat rakennukset (Kotkan kaupunki
2013).

Vaikutusten arviointi

Maisemavaikutusten arvioinnissa kuvataan alueen nykytilaan kohdistuvia hankkeen johdosta aiheutuvia muutoksia. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen rakentamisaikaisia, toiminnanaikaisia ja
toiminnan päätymisen jälkeisiä vaikutuksia mm. alueen kauko- ja lähimaisemaan, merimaisemaan, virkistysreitteihin ja -alueisiin, rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä muinaisjäännöksiin
ja muihin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Maisemavaikutusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota
myös haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Maisemaan kohdistuvia vaikutuksia ja muutosten
suuruutta arvioidaan ilmakuvien, karttatarkastelujen, valokuvien, kuvasovitteiden ja alueella aikaisemmin tehtyjen selvitysten perusteella.
12.2.3 Luonnonvarojen hyödyntäminen
Nykytila

Kotkan kaupungin energiakonserni Kotkan Energia hyödyntää yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa uusiutuvia energiamuotoja ja jätteitä yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Tärkeimpiä polttoaineita ovat biopolttoaineet, lajiteltu kotitalousjäte, turve sekä maakaasu. Tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien energianlähteiden määrää entisestään (Taulukko 12-4).
Kotkan Energian päävoimalaitos sijaitsee Hovinsaaressa, joka muodostuu biopolttoainetta käyttävästä biovoimalaitoksesta ja maakaasua polttoaineenaan käyttävästä kombivoimalaitoksesta.
Vuonna 2009 otettiin käyttöön hyötyvoimalaitos Korkeakoskella ja vuonna 2013 Karhulan biolämpökeskus, joka tuottaa kaukolämpöä ainoastaan lämmityskaudella. Uuden hyötyvoimalaitoksen
sekä biolämpökeskuksen ansiosta Kotkassa on pystytty vähentämään maakaasun ja turpeen käyttöä energian tuotannossa. Kotkan Energia Oy toimittaa maakaasua yritysasiakkaiden käyttöön ja
myy teollisuushöyryä paikalliselle teollisuudelle käytettäväksi erilaisissa teollisuus-, kemian ja elintarvikeprosesseissa. Höyryn tuotanto perustuu pääasiassa tehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, mutta lisäksi on investoitu pienempiin höyrykeskuksiin. (Kotkan Energia Oy 2018)
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Taulukko 12-4. Kotkan Energia Oy:n voimalaitokset (Kotkan Energia Oy 2018).

Voimalaitos

Käytetyt polttoaineet

Hovinsaaren voimalaitos

Metsähake, kuori, puru, metsäteollisuuden sivutuotteet, jyrsinturve, kierrä-

(=bio- ja kombivoimalaitos)

tyspolttoaineet, vara- ja tukipolttoaineena maakaasu

Hyötyvoimalaitos

Kotitalousjäte

Mussalon tuulivoimalat

Tuuli

Karhulan biolämpökeskus

Metsäpohjainen hake

Energianlähteistä selvästi merkittävimmät Kotkassa ovat puupohjaiset biopolttoaineet sekä maakaasu. Kotkan Energia Oy:n keskitetyn energiantuotannon lisäksi biopolttoaineita käytetään myös
metsäteollisuuden omassa energiantuotannossa sekä puun pienkäytössä. Maakaasusta valtaosa
käytetään metsäteollisuuden energiantuotannossa. (Kotkan kaupunki 2015)
Teollisuus muodostaa merkittävän osuuden Kotkan energiankulutuksessa. Energian loppukäytöstä
(noin 4 600 GWh) Kotkassa teollisuudessa käytettiin vuonna 2013 noin 75 %. Merkittävin teollisuuden ala energiankäytöltään on metsäteollisuus (Kotkamills Oy:n sekä Stora Enso Oyj:n tehtaat), jonka energiankulutus muodostaa 67 % energian loppukäytöstä Kotkassa. (Kotkan kaupunki
2015)
Hankealue sijoittuu Kotkamills Oy:n tehdasintegraatin alueelle Kotkan keskustan läheisyyteen.
Tehdasintegraatin lämpö- ja sähköenergia tuotetaan tällä hetkellä kombivoimalaitoksessa, jonka
pääpolttoaine on maakaasu. Lisäksi soodakattilassa tuotetaan höyryä, joka johdetaan kombivoimalaitoksen korkeapainehöyryn kanssa yhteiseen höyryturbiiniin.
Kotkamills Oy:n jätevesiä syntyy sellun ja paperin valmistuksessa sekä pieniä määriä muilla osastoilla. Tehtaan jätevedet käsitellään alueen omassa jätevesienkäsittelylaitoksen aktiivilieteprosessissa. Jäteveden puhdistamolle johdetaan myös osa piha-alueelle ja kemikaalien purkupaikoille
kertyvistä sadevesistä. Jätevedet johdetaan käsittelyn jälkeen mereen purkupisteiden kautta. Jätevesien käsittelystä mereen johdettavien jätevesipäästöjen määrä oli noin 29000 m 3/d. Tehdasalueen saniteettivedet johdetaan kaupungin viemäriin.
Kotkamills Oy:n toiminnassa muodostuvat jätevedet käsitellään tehtaan omassa jätevedenpuhdistamossa. jätevedenpuhdistamon primääri- ja biolietteet noin 34 000 t/a hyödynnetään maanparannusaineina. Muodostuvat lietteet kuivataan ja stabiloidaan kalkilla. Lietteiden ja kalkin sekoitus
tapahtuu asfaltoidulla kentällä tehdasintegraatin alueella. Lannoitevalmisteiden kuljetukset tapahtuvat raskaalla liikenteellä. Kuljetusten kokonaismäärä on noin 1 000 kuormaa vuodessa.
Vaikutusten arviointi

Hankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ilmenevät mm. neitseellisten polttoaineiden korvautumisena sivutuotteista saatavalla energialla. Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen
hyödyntämiseen tarkastellaan massataselaskelmilla, joilla tarkastellaan toiminnassa syntyvien
materiaalien käyttöä neitseellisten materiaalien, kuten lannoitevalmisteiden, sijaan. Lisäksi tarkastellaan toiminnassa syntyvän energian määrää, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita.
12.2.4 Elinkeinoelämä ja palvelut
Nykytila

Kotka on Kymenlaakson maakunnan toiseksi suurin kaupunki, joka jakautuu kahteen keskukseen
Kotkansaareen sekä Karhulaan. Kaupunki tunnetaan mm. satamasta ja teollisuudesta. Kotkan elinkeinoelämän suurimmat toimialat olivat vuonna 2014 terveys- ja sosiaalipalvelut 20 %, teollisuus
16 %, tukku- ja vähittäiskauppa 11 %, kuljetus ja varastointi 11 % sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta 9 %. (Kotkan kaupunki 2018). Asukkaita Kotkassa oli vuoden 2017 lopussa 53 539, muutosta edelliseen vuoteen on -1,2 %. Vuonna 2016 työttömien osuus työvoimasta oli 21,7 %, kun
koko maan keskiarvo oli 13,5 %. (Tilastokeskus 2018)
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Kotkan kaupunkistrategiassa 2025 nostetaan esille oppiva ja yrittävä Kotka, upean elinympäristön
Kotka sekä yhteinen Kotka. Yhtenä tavoitteena on, että Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä
edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja. Kaupungin lisäksi yritysten toimintaedellytyksiä
edistävät mm. Kotkan–Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, Kotkan yrittäjät ry ja Kymenlaakson kauppakamari. Kotkan–Haminan seudulle on laadittu vuosille 2016–2019 elinkeinostrategia, jossa linjataan suuntaviivat seudun elinkeinopolitiikalle. Strategian tavoite vuoteen 2025 mennessä on 40 000 työpaikkaa ja 100 000 asukasta, mikä tarkoittaa noin 8 000 uuden työpaikan ja
reilun 10 000 uuden asukkaan lisäystä nykytilaan. (Kotkan kaupunki 2018)
Kotkamills Oy:n kartonkikonehankkeeseen (Linnunmaa) liittyen haastateltiin Kotkan kaupungin
elinkeinoasioiden edustajaa, jonka mukaan Kotkamills Oy:n toiminta on merkittävä asia aluetalouden kannalta ja myös maakunnallisesti katsottuna. Edustajan mukaan metsäteollisuuden säilyminen Kymenlaaksossa on tärkeää ja Kotkamills Oy:n investoinnin vaikutus ei ole pelkästään taloudellinen, vaan sillä on positiivista vaikutusta myös alueen imagoon. Myös haastatellun kehitysyhtiön (Cursor Oy) edustaja piti investointia myönteisenä asiana.
Vaikutusten arviointi

Vaikutukset elinkeinoelämään arvioidaan hankkeen suunnitelmien ja muista vastaavista biokaasulaitoshankkeista saatavan tiedon pohjalta. Elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
huomioidaan mm. suorien ja välillisten työpaikkojen määrä, Kotkan kaupungin ja lähialueen tämän
hetkinen työttömyysaste, työpaikat ja elinkeinojakauma. Myös mahdolliset kielteiset vaikutukset
hankkeen lähialueen elinkeinoelämään otetaan arvioinnissa huomioon.
12.3 Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
12.3.1 Liikenne
Nykytila

Kaikki ajoneuvoliikenne Kotkansaareen kulkee Hyväntuulentietä (valtatie 15), Merituulentietä ja
Kotkantietä pitkin. Tärkein pääväylä Kotkansaarella on Rautatienkatu–Satamakatu (Kuva 12-17).
Hyväntuulentien kokonaisliikennemäärä Kotkansaaren päässä vuonna 2016 oli 14 787 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä oli 512 ajoneuvoa. Kotkamills Oy:n käyttämät raskaan liikenteen
reitit Kotkansaarella ja arkivuorokauden laskennalliset liikennemäärät kyseisellä reitillä on esitetty
kuvassa (Kuva 12-17).
Ennen Laivurinkadun risteystä sijaitsevaa tieosuutta Satamakadulla on arkisin 5 800 ajoa, mutta
Laivurinkadulle (ja sieltä pois) ohjautuu huomattava määrä ajoneuvoja. Kyseisestä risteyksestä
itää päin Kotkamills Oy:n osuus liikennemääristä on merkittävä. Kotkamills Oy:n pääportille johtavan tieosuuden (Norskankadun) ajomäärä on arvion mukaan 1 000−1 100 ajoneuvoa arkivuorokaudessa.
Kotkamills Oy:n arvion mukaan tehtaalla käy arkisin noin 200 raskaan liikenteen ajoneuvoa, mikä
tarkoittaa arkisin noin 400 ajoa Kotkansaarella. Tehtaan portin ja Laivurinkadun risteyksen välillä
liikkuu käytännössä arkisin vain Kotkamills Oy:n raskasta liikennettä. Laivurinkadun risteyksestä
länteen päin raskasta liikennettä on arvion mukaan yhteensä noin 650–750 ajoa päivässä. Keskusta-alueen raskasta liikennettä on lähinnä huolto- ja jakeluliikenne, jonka määräksi on karkeasti
arvioitu noin 3–5 % kaikesta liikenteestä. Yöaikaan Kotkamills Oy:n tehtaalla käy rekkoja arkisin
noin 20 ja viikonloppuisin korkeintaan yksittäisiä rekkoja.
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Kuva 12-17. Kotkamills Oy:n tehdasalueelle johtavien teiden liikennemäärät. Strafica Oy:n liikennemäärien lähteenä on käytetty Kotkamills Oy:n YVA-selostus (Linnunmaa 2015).

Kotkan Kantasataman kehittämiseen liittyvää liikennesuunnittelua on toteutettu vuosina 2014–
2016. Strafican (2016) laatimissa liikennetarkasteluissa on huomioitu Kotkamills Oy:n laajennuksen aiheuttama raskaan liikenteen lisäys ja Kantasataman kehittäminen sekä Kotkan maankäytön
oletettu kehitys vuoteen 2030 saakka. Tarkastelun kohteena ovat olleet Hyväntuulentien liittyminen Kotkansaaren katuverkkoon ja Merituulentien parantamista koskevat suunnitelmat. Samalla
on tutkittu liikennejärjestelyjen toimivuutta eri ratkaisumalleilla vuodelle 2030 arvioiduilla liikennemäärillä.
Kotkansaaren pohjoisrantaa pitkin tehdasalueelle asti on rautatieyhteys. Satamakadun suuntainen
rautatie erkaantuu lukuisiksi sivuraiteiksi Kantasataman alueelle sekä Kotkamills Oy:n tehdasalueelle. Kotkansaaren ympäristössä on runsaasti myös laivaliikennettä, sillä Kotkansaaressa ja sen
ympäristössä sijaitsee useita satamia suurista yleissatamista pieniin pienvenesatamiin.
Vaikutusten arviointi

Hankkeen liikennepohjaisten vaikutusten arviointi perustuu nykyisiin ja arvioituihin liikennemääriin
(liikennelaskentatiedot sekä biokaasulaitoksen valmiiden tuotteiden ja kemikaalien kuljetukset)
sekä tiestön tilaan. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että toiminnan aikaisia vaikutuksia liikennemääriin, liikenteen suuntautumiseen ja liikenteen toimivuuteen. Näiden lisäksi arvioinnissa tarkastellaan lisääntyvän liikenteen aiheuttamia vaikutuksia lähiympäristössä, joita ovat ensisijaisesti liikenteen aiheuttama melu, mahdolliset pakokaasupäästöt sekä lisääntyvän liikenteen
vaikutukset liikenneturvallisuuteen.
12.3.2 Melu ja tärinä
Nykytila

Hankealue sijaitsee Kotkamills Oy:n tehdasintegraatin alueella, missä melulähteitä on olemassa
useita. Tehdasmelun lisäksi tehtaan toimintaan liittyvä liikenne aiheuttaa alueella melua. Tehtaan
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toimintaan liittyvää melua on selvitetty muun muassa vuosina 2004 ja 2011. Vuonna 2004 suoritettuun meluselvitykseen verrattuna Kotkamills Oy:n melun määrä oli kasvanut kahdessa pisteessä
ja muualla vähentynyt tai pysynyt samana. Vuoden 2011 melumittaukset suoritettiin tehtaan länsipuolella asuinrakennusten pihoilla ja tehtaan suoja-aidan takana kaupungin puolella seitsemässä
mittauspisteessä. Mittausten mukaan teollisuusmelun päiväajan mittaustulokset eivät ylitä valtioneuvoston ohjearvoja, kun huomioidaan mittausepävarmuus. Kahdessa pisteessä mittaustulos oli
ohjearvon tasolla. Yöajan mittaustulosten mukaan ohjearvo 50 dB ylittyi kahdessa mittauspisteessä ja on kahdessa pisteessä ohjearvon tasolla mittausepävarmuus huomioiden. Etenkin jätteenkäsittelyalueelta ja paperitehtaan sekä pastakeittiön kattopuhaltimista kantautuva melu erottui merkittäviksi melulähteiksi. (Linnunmaa 2015)
Viimeisin meluselvitys on tehty vuonna 2015 ja se liittyy Kotkamills Oy:n tehtaan investointihankkeeseen. Hankkeeseen liittyy tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattaminen, jonka myötä tehtaalle
kulkevan raskaan liikenteen määrä lisääntyy. Tehty meluselvitys sisältää tehdasalueelle johtavan
Satamakadun varrella sijaitsevat nykyiset ja suunnitteilla olevat rakennukset. Selvitys painottui
lisääntyvän liikenteen aiheuttamaan meluun, sillä junaliikenteen tai tehdasmelun eri arvioitu muuttuvan nykytilanteeseen nähden. Kotkamills Oy:n lisääntyvä liikenne vaikuttaa meluun vain Satamakadun ja Ruukinkadun risteyksen tienoilla enintään 2 dB:n verran, kun taas muualla Kotkamills
Oy:n liikenne ei aiheuta suurempia äänitasoja, koska sen liikennemäärät ovat muuhun liikenteeseen verrattuna pieniä. (Akukon 2015)

Kuva 12-18. Kotkamills Oy:n päiväajan keskiäänitaso. Mallinnuksessa on huomioitu katuliikenne ennusteen 2030 mukaan sekä Kotkamills Oy:n sahan ja tukkikentän toiminta.

Kotkamills Oy:n tehdasalueen tärinästä ei ole mittaustietoa, eikä haitoista ole rekisteröityä tietoa.
Raskaan liikenteen kuljetukset voivat aiheuttaa jonkinasteista tärinää teiden välittömässä läheisyydessä.
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Vaikutusten arviointi

Suunnitellun hankkeen meluvaikutuksia arvioidaan perustuen hankkeen toiminnan kuvaukseen ja
alueella toimivien melulähteiden arvioituihin lähtömelutasoihin sekä arvioituihin liikennemääriin ja
niiden muutoksiin. Tarkastelu tehdään suhteessa hankealuetta lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Arvioinnissa huomioidaan rakentamisen ja toiminnan aikainen melu. Melun osalta biokaasulaitoksessa on vähän melua tuottavaa toimintaa, joten erillistä melumallinnusta ei katsota tarpeelliseksi. Arvioinnin yhteydessä hankkeen vaikutuksia alueen melutilanteeseen tarkastellaan suunniteltuihin toimintoihin sekä alueen aikaisempiin meluselvityksiin perustuen.
Toiminnasta ei muodostu tärinää.
12.3.3 Ilmanlaatu ja ilmasto
Nykytila

Kotkassa ilmanlaatua seurataan yhteistarkkailuna, johon Kotkamills Oy osallistuu. Kotkan ympäristökeskus seuraa alueen ilmanlaatua kahdella jatkuvatoimisella ilmanlaadun mittausasemalla,
Kotkansaarella ja Rauhalassa. Asemilla mitataan yhdyskuntailman hengitettävien hiukkasten, typenoksidien (NOx) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuutta. Viimeisin ilmanlaadun tarkkailuraportti on vuodelta 2017.
Vuonna 2017 hengitettävien hiukkasten pitoisuudet jäivät kaiken kaikkiaan hieman alhaisemmiksi
kuin vuonna 2016. Vuorokausiohjearvoa eikä vuosi- ja vuorokausiraja-arvoa myöskään ylitetty
millään mittausasemalla. Kotkan mittausasemalla PM 10-pitoisuudet olivat noin neljäsosan vuosiraja-arvosta. Pienhiukkasia mitattiin vain Miehikkälän mittausasemalla ja pitoisuudet olivat pieniä.
Myöskään typpidioksidin pitoisuudet eivät ylittäneet voimassa olevia ohje- ja raja-arvoja. (Kotkan
kaupunki 2018)
Aiempien vuosien tapaan myös haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausipitoisuudet pysyivät Kotkansaaren mittausasemalla reilusti ohjearvotasoa alhaisempina. Viihtyvyyttä vähentäviä hajutunteja
oli kuitenkin hieman edellisvuotta enemmän, noin 0,4 % mittausajasta. Eniten niitä esiintyi Kotkansaarella kesäkuussa. Hajut liittyivät yleensä tehtaiden huoltoseisokkeihin, prosessien alas- ja
ylösajoihin sekä hajukaasujen käsittelyn katkoksiin. (Kotkan kaupunki 2018)
Alustavien tietojen perusteella alueen laitosten ja satama-alueiden typenoksidien ja haisevien rikkiyhdisteiden kokonaispäästöt olivat jonkin verran vuoden 2016 päästöjä pienemmät, kun taas
hiukkaspäästöt olivat hieman suuremmat. Kotkan laitosten ja satamien yhteenlaskettu hiukkaspäästö vuonna 2017 oli noin 405 tonnia. Vastaavasti typenoksidien päästö oli noin 1 820 tonnia.
Stora Enso Oyj:n Sunilan tehdas oli suurin yksittäinen hiukkaspäästöjen ja typenoksidien lähde.
Kotkamills Oy:n osuus typenoksidien päästöistä oli 299 tonnia. (Kotkan kaupunki 2018)
Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) osalta Kotkamills Oy:n ja Stora Enso Oyj:n Sunilan tehtaan yhteenlaskettu päästö vuonna 2017 oli noin 7 tonnia, josta Kotkamills Oy:n osuus oli 1 tonni. Kotkan
tehtaiden toimenpiteiden TRS-päästöjen vähentämiseksi todetaan tuottaneen tulosta: Stora Enson
Sunilan tehtaalla aloitettu väkevien hajukaasujen poltto ja Kotkamills Oy:llä aloitettu laimeiden
hajukaasujen käsittely. Päästömäärien muutokset ovat nykyisin pieniä, sillä hajupäästöjen hallinta
ja ennaltaehkäisy ovat osa tehtaiden jokapäiväistä toimintaa. Vuonna 2017 mitattujen haisevien
rikkiyhdisteiden pitoisuudet olivat pieniä. TRS-vuorokausipitoisuudelle terveydellisin perustein asetettu ohjearvo (10 µgS/m³) alittui. Suurin ohjearvoon verrattava pitoisuus Kotkansaarella oli 2
µgS/m³. (Kotkan kaupunki 2018)
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Kuva 12-19. Laitosten TRS-päästöt Kotkassa vuosina 1987–2000 ja 2001–2017 (Kotkan kaupunki 2018).

Tieliikenteen päästöjen osuus Kotkassa jää kokonaisuudessaan pieneksi. Tieliikenteen pakokaasupäästöjen hiukkaspäästöjen osuus Kotkan kokonaishiukkaspäästöistä oli vajaa 2 % vuonna 2017.
Vastaavasti typenoksidien päästöt vuoden kokonaispäästöistä oli noin 12 %. Koko maan tasolla
tieliikenteen päästöjen osuus on suurempi, yli 50 %. Pakokaasujen lisäksi liikenne aiheuttaa ilmaan
nousevaa katupölyä, joka on etenkin keväinen ongelma. (Kotkan kaupunki 2018)
Vaikutusten arviointi

Hankkeen vaikutuksia ilmaan ja ilmanlaatuun tarkastellaan ensisijaisesti suunnitellun hankkeen
rakentamisen ja toiminnan aikana syntyvien hajupäästöjen osalta. Muiden ilmapäästöjen, kuten
pölyn, osalta suunnitellun hankkeen vaikutukset voidaan jo tässä vaiheessa arvioida hyvin vähäisiksi. Vaikutusten arviointi tehdään muista kohteista saatujen tietojen ja tarkkailutulosten pohjalta
sekä laadittavan leviämismallin perusteella.
Hajumallinnus tehdään tarvittaessa arvioinnin yhteydessä (esim. kahdella pitoisuustasolla eli normaalitilanteessa sekä poikkeustilanteessa). Leviämismallinnus tehdään 3D-mallilla, joka huomioi
maastonmuodot sekä mahdolliset muut hajun leviämiseen vaikuttavat esteet ja rakennelmat. Mallinnettavan alueen koko ja reseptoripisteiden tiheys suhteutetaan päästöihin ja niiden leviämiseen.
12.3.4 Väestö, ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
Nykytila

Hankealue sijoittuu Kotkansaaren itäosaan Kotkamills Oy:n tehdasintegraatin alueelle Kotkan keskustan läheisyyteen. Kotkan keskustan asutus sijoittuu saaren keski- ja länsiosiin. (Kuva 12-20)
Hankealuetta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Kotkamills Oy:n tehtaan länsipuolella 350 m
etäisyydellä ja yksittäinen lähin rakennus sijaitsee hankealueesta lounaaseen 300 metrin etäisyydellä. Lisäksi asutusta on Tiutisen saaressa Kotkansaaren itäpuolella 850 metrin etäisyydellä.
Loma-asutus painottuu puolestaan Pirkköyrin saareen hankealueen kaakkoispuolelle 800 metrin
etäisyydellä. Myös Tiutisessa on yksittäisiä lomarakennuksia. Hankealueen ympäristön lähiasutus
on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 12-21). Kotkansaaressa sijaitsee useita perhe- ja sosiaalipalvelujen, opetuksen sekä terveyspalvelujen kohteita. Hankealuetta lähimpiä herkkiä häiriintyviä
kohteita ovat koulu (800 m), päiväkoti (700 m), vanhustentalo (400 m) sekä Isopuiston virkistysalue (500 m).
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Kuva 12-20. Kotkansaaren näkymä lännestä itään kuvattuna. Tehdasintegraatin alue sijaitsee saaren itäkärjessä ja on merkitty kuvaan mustalla ympyrällä. (Viistokuva © Kotkan kaupunki 2013)

Kuva 12-21. Hankealueen ympäristön asutus maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaisesti.
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Kotkamills Oy:n kartonkikonehankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (Linnunmaa 2015) yhteydessä suoritetussa asukaskyselyssä tiedusteltiin tehtaan nykyisen toiminnan ympäristövaikutuksia.
Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 231 henkilöä (vastausprosentti 18,9). Suurin osa (61 %) vastanneista ei ollut kokenut minkäänlaista haittaa nykyisestä toiminnasta. Loput vastanneista olivat
kokeneet haittoja, joista he toivat ilmi mm. raskaan liikenteen aiheuttamat haitat (melu, tärinä,
pöly) ja vaikutukset liikenneturvallisuuteen, tehtaan aiheuttamat haitat (sahanpuru, pöly, melu,
haju) sekä virkistyskäytön estyminen. Monissa vastauksissa haittatekijänä mainittiin etenkin melu,
niin ajoittaisena kuin jatkuvana haittana ja erityisen ongelmallisena pidettiin yöajan melua. Asukaskyselyssä tiedusteltiin asukkaiden näkemyksiä erityisesti lisääntyvän liikenteen aiheuttamiin
vaikutuksiin. Lisääntyvän liikenteen vaikutukset paikannettiin mm. Satamakadulle, jonka varrella
tehtaan toimintaan liikennöinti koettiin jo nykyisellään häiritsevänä ja liikenneturvallisuuden tilanne
huolestuttavana. Vastaajien suhtautuminen kartonkikonehankkeeseen kokonaisuutena oli kuitenkin enemmän myönteistä kuin kielteistä, mikä osoittaa keskimäärin paikallisten myönteisen suhtautumisen muutoksiin ja kiinnostuksen Kotkan teollista kehitystä kohtaan.
Vaikutusten arviointi

Arvioinnin näkökulmasta hankkeella voi olla suoria tai epäsuoria ja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ihmisiin. Hankkeen vaikutukset voivat kohdistua suoraan terveyteen, elinoloihin, väestöön,
palveluihin tai viihtyvyyteen. Välilliset vaikutukset aiheutuvat vastaavasti luonnon tai rakennetun
ympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista ihmisiin.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti niitä alueita ja väestöryhmiä, joihin
suunnitellulla hankkeella voidaan arvioida olevan suoria vaikutuksia kuten esimerkiksi lähialueen
maanomistajat ja asukkaat. Arviointia varten kerätään tiedot hankealueen läheisyyteen sijoittuvista asutus- ja virkistysalueista sekä muista mahdollisesti häiriintyvistä kohteista.
Kaikki YVA-menettelyn aikana saatu palaute (mm. yleisötilaisuudet, lehtikirjoitukset, yhteydenotot) kootaan arviointiselostukseen. Työssä pyritään siihen, että arviointi antaa vastaukset kansalaisten ja yhteisöjen esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin vaikutuksista.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja liikkumismahdollisuuksiin, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksiin, palveluihin ja elinkeinotoimintaan sekä tulevaisuuden suunnitelmiin, huoliin ja pelkoihin.
Sosiaalisten vaikutusten arviointi on asiantuntija-arvio, joka perustuu kaikkiin käytettävissä oleviin
lähtötietoihin. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa tehdään yhteistyötä hankkeen muiden vaikutusten arvioinnin kanssa, sillä sosiaaliset vaikutukset kytkeytyvät tiiviisti muihin vaikutuksiin (kuten melu ja muut päästöt, liikenne, maisema, luonto) joko välittömästi tai välillisesti.
Terveysvaikutuksilla tarkoitetaan suoraan ihmisen terveyteen kohdistuvia vaikutuksia, joita voivat
suunnitellun hankkeen osalta aiheuttaa ensisijaisesti prosessien yhteydessä syntyvät ilma- ja hajupäästöt. Ilmanlaadun lisäksi muun muassa meluun, talousveteen ja maaperään liittyy ohjearvoja
ja tunnuslukuja, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Terveysvaikutukset arvioidaan
vertaamalla kuhunkin edellä mainittuun tekijään kohdistuvia arvioituja ympäristövaikutuksia säädettyihin ohjearvoihin ja tunnuslukuihin. Lisäksi terveysvaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon
mm. onnettomuus- ja tapaturmariskit.
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12.4 Muut vaikutukset
12.4.1 Onnettomuus- ja poikkeustilanteet

Hankkeeseen liittyvät ympäristöriskit liittyvät äkillisiin, ennalta odottamiin tapahtumiin eli häiriöja onnettomuustilanteisiin. Ympäristöriskejä voidaan vähentää oikeanlaisella suunnittelulla, riskien
tunnistamisella ja riskienhallinnalla. Riskitarkastelussa kartoitetaan äkillisiä, ennalta arvaamattomia tapahtumia, joita ovat mm. liikenneonnettomuudet, tulipalot ja räjähdykset, kemikaalien varastointi ja käyttö, sähkökatkot sekä laitoksen huolto ja kunnossapito. Tunnistettujen riskien mahdolliset seuraukset analysoidaan sekä arvioidaan, kuinka näiden vaikutuksia voidaan minimoida.
Tarvittaessa esitetään vielä korjaavat toimenpiteet.
12.4.2 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Hankkeella on yhtymäkohtia Kotkamills Oy:n tuotantokapasiteetin lisäämiseen tähtäävään hankkeeseen sekä Vapo Oy:n KPA-kattilahankkeeseen. Suunnitellun hankkeen ja muun muassa edellä
mainittujen hankkeiden yhteisvaikutukset tarkastellaan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.
12.4.3 Rakennusvaiheen vaikutukset

Biokaasulaitoksen rakentaminen ei vaadi tavallisesta maanrakennustyöstä ja yhdyskuntatekniikan
rakentamisesta poikkeavia rakennustöitä. Rakentaminen tapahtuu olemassa olevan tehdasintegraatin sisällä. Rakentamisen aikana aiheutuu melua, pölyä ja liikennettä. Haitat rajoittuvat pääosin
rakentamisalueelle ja ovat väliaikaisia. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia kuvataan osana vaikutusarviointeja muun muassa melu- ja ilmanlaatuvaikutusten, maaperä ja vesistövaikutusten yhteydessä.

13. EPÄVARMUUSTEKIJÄT, HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN
RAJOITTAMINEN JA SEURANTA
13.1 Epävarmuustekijät
Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä
liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä vaikutusten arvioinnissa
käytettyihin menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten arvioinnin epävarmuus voi vaikuttaa
hankkeen toteuttamiseen ja eri vaihtoehtojen arviointiin sekä lisäksi se, kuinka merkittäviä esiintyvät epävarmuustekijät ovat suhteessa tehtyihin vaikutusarvioihin.
Suunnitteilla olevalta laitokselta ei ole saatavilla tarkkoja mittaustuloksia arvioinnin tueksi, jolloin
joudutaan turvautumaan muista vastaavista kohteista saatuihin mittaustietoihin, tutkimuksissa
tuotettuun materiaaliin ja arvioihin.
13.2 Haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinot
Ympäristövaikutusten arvioinnin tehtävänä on hankkeesta aiheutuvien vaikutusten määrittelyn
ohella esittää toimenpiteitä, joilla mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia pystytään osaltaan vähentämään ja ehkäisemään erilaisten teknisten ratkaisuiden ja toteutustapojen
avulla. Vaikutusten ehkäisykeinot määritellään yksityiskohtaisemmin arviointiprosessin edetessä ja
ne tuodaan esiin arviointiselostuksessa.
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13.3 Vaikutusten seuranta
YVA:n aikana tehtyjä ympäristön nykytilan selvitysten tietoja hyödynnetään jatkossa toiminnan
vaikutusten seurannassa. Arviointiselostukseen laaditaan ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi. Hankkeen lupahakemusvaiheessa ehdotus täsmentyy ja lupapäätöksessä vahvistetaan edelleen vaadittavat seurantaohjelmat.
Yleisellä tasolla hankkeen toiminnan tarkkailu voidaan jakaa seuraavasti:
1) Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailu on normaalia biokaasulaitoksella tehtävää prosessien tarkkailua, jolla huolehditaan laitoksen normaalista toiminnasta ja pyritään eliminoimaan häiriötilanteita. Toiminnan
käyttötarkkailusta vastaa biokaasulaitoksen henkilökunta.
2) Päästötarkkailu
Päästötarkkailu perustuu pääosin itsetarkkailuun valvontaviranomaisten hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Ympäristölupavaiheessa tehdään yksityiskohtainen tarkkailuohjelma, joka hyväksytetään lupaviranomaisella.
3) Vaikutusten tarkkailu
Vaikutustarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna ja viranomaistarkkailuna tarkkailuohjelman mukaisesti.
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SANASTO JA LYHENTEET
Anaerobinen

Asemakaava

Biokaasulaitos
Biometaani
BOO-malli
CHP
COD
End-of-waste
Fast-fill järjestelmä
FINIBA
Hygienisointi
KPA kattila
Maakuntakaava

Mesofiilinen
mS/m
pH
pmy/100 ml
Rejektivesi
SVA
Termofiilinen
TS-%
tTS/a
YSL
YVA
YVA-asetus
YVA-laki

Orgaanisen aineksen hajoaminen hapettomissa olosuhteissa mikrobien hajotustoiminnan vaikutuksesta. Hajoamisen lopputuotteena
syntyvä kaasu sisältää pääosin metaania ja hiilidioksidia sekä pieniä
määriä mm. happea, typpeä ja rikkivetyä. Kutsutaan usein myös nimellä mädätys.
Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
suunnitelma.
Biokaasulaitoksessa biohajoava jäte mädätetään, jolloin jätteestä
muodostuva metaani saadaan talteen.
ajoneuvokäyttöön soveltuvaksi jalostettu biokaasu, metaanipitoisuus
(CH4) 95–99 %.
Build, Own and Operate. Palveluntuottaja rakentaa, omistaa ja operoi
tarjottavaa palvelua.
sähkön ja lämmön yhteistuotantoyksikkö
Kemiallinen hapenkulutus
Raaka-aineen tai tuotteen jätestatuksen päättyminen laitoskäsittelyn
myötä
Biometaanin ajoneuvotankkauksen pikatäyttöjärjestelmä
Finnish Important Bird Areas, Suomen tärkeä lintualue
Jätteiden lämpökäsittely yli 70 °C lämpötilassa sen sisältämien haitallisten bakteerien tuhoamiseksi
Kiinteän polttoaineen kattila
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen suunnitelma
maankäytöstä pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaavassa osoitetaan
alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen suuntaviivat ja periaatteet.
Se on ohjeena kuntien yksityiskohtaisempia yleis- ja asemakaavoja
laadittaessa.
Prosessointilämpötila-alue mädätyksessä (33–38 °C)
Millisiemensiä per metri
Happamuus
bakteeripesäkkeitä muodostavaa yksikköä 100 ml kohti
Biokaasuprosessista muodostuva vesi
Sosiaalisten vaikutusten arviointi
Prosessointilämpötila-alue mädätyksessä (52–57 °C)
kokonaiskiintoainepitoisuus liuoksessa/ lietteessä (ns. haihdutusjäännös)
tonnia kuiva-ainetta vuodessa (TS = total solids)
ympäristönsuojelulaki (527/2014)
ympäristövaikutusten arviointimenettely
valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(277/2017)
laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
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