Etelä-Savo

KUULUTUS
UPM-Kymmene Oyj Kotkan biojalostamo ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Kotka
UPM-Kymmene Oyj on toimittanut 15.3.2018 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman koskien Kotkan Mussaloon suunniteltua biojalostamoa.
Hankkeen tavoitteena on valmistaa liikenteen polttoaineita ja kemikaaleja uusiutuvista raaka-aineista.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on yhtiön laatima suunnitelma arviointimenettelyn
järjestämisestä. Arviointiohjelmassa on tiedot hankkeen suunnitelmista ja luvista sekä arvio toteutusaikataulusta. YVA-menettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia mm.
maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen, luontoon sekä luonnonvarojen käyttöön. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Tarkasteltavat vaihtoehdot
Hankkeella on yksi toteutusvaihtoehto (VE1), jossa tarkastellaan uuden biojalostamon rakentamista Kotkan Mussaloon. Laitos tuottaa enintään 700 000 tonnia vuodessa nestemäisiä biopolttoaineita tai -kemikaaleja. Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehtoa (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.
Tiedottaminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutetaan Kotkan kaupungin ilmoitustaululla
22.3 - 23.4.2018. Arviointiohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn aikana seuraavissa
paikoissa: Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa Kustaankatu 2, Kotkan kaupunginkirjastossa Kirkkokatu 24 ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Salpausselänkatu 22 Kouvola
(1.krs.asiakaspalvelu).
Lisäksi ohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta:
www.ymparisto.fi/upmkotkanbiojalostamoYVA
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään 5.4.2018 klo
17.30 Cafe Neptunus, Merituulentie 424, 48310 Kotka.
Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle
23.4.2018 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse
osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi jos sähköpostin lähettäminen ei ole
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mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen KaakkoisSuomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.
ELY-keskus tarkistaa arviointiohjelman ja antaa siitä oman lausuntonsa toukokuussa
2018. Lausunto tulee nähtäville sähköisesti osoitteeseen:
www.ymparisto.fi/upmkotkanbiojalostamoYVA . Arviointiohjelman ja ELY-keskuksen lausunnon perusteella tehtävästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan asukkaita ja muita sidosryhmiä myöhemmin uudella kuulutuksella.
Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
- Kaakkois-Suomen ELY keskus, Antti Puhalainen p. 0295 029 272
Lisätietoja hankkeesta:
- UPM-Kymmene Oyj, Petri Kukkonen p. 040 592 7440
- YVA-konsultti Pöyry Finland Oy, Anna-Katri Räihä p. 050 409 4934
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