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YVA-KUULUTUS
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board Oyj on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely)
annetun lain mukaisen arviointiohjelman Kaskisten kartonkitehdas. Arviointiohjelma on hank-
keesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hanke sijoittuu olemassa olevalle Metsä Board Oyj:n tehdasalueelle Kaskisten saarella, noin kahden
kilometrin päähän Kaskisten keskustaajamasta kaakkoon. Hankealue sijoittuu noin 1,5 kilometriä
pitkälle ja noin 300 metriä leveälle kaistaleelle nykyisen tehtaan länsipuolelle. Osa hankealueesta
on rakentamatonta, ja rakennustoimenpiteet edellyttävät louhintaa hankealueella. Hankealueelle tu-
lee Seinäjoki-Kaskinen rautatie ja tehdasalueen lounaispuolella sijaitsee Kaskisten syväsatama.

ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta (ns. nollavaihtoehto). Metsä Board Oyj kemihierretehtaan
ja siihen liittyvien tukitoimintojen toiminta jatkuu kuten nykyisin. Tehtaan tuotantokapasiteetti säilyy
nykytilan kaltaisena eli 390 000 t/v. Puhdistettujen jätevesien sekä jäähdytys- ja hulevesien purku-
pisteet säilyvät ennallaan. Energia tuotetaan pääkattilana toimivalla kuorikattilalla ja varakattilana
toimii öljykattila. Sähköenergia ostetaan valtakunnan verkosta. Tuotannossa syntyvät prosessijäte-
vedet johdetaan käsiteltäväksi tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet johdetaan me-
reen nykyisessä purkupisteessä.

Vaihtoehto 1 (VE1): Hankevaihtoehdossa VE1 nykyisen kemihierretehtaan tuotantokapasiteetti on
460 000 t/v. Lisäksi tehdasalueelle rakennetaan kartonkitehdas, jossa valmistetaan päällystettyä tai-
vekartonkia 800 000 t/v. Mekaanista massaa valmistetaan 290 000 t/v. Tehtaalle rakennetaan arkit-
tamo, jonka arkituskapasiteetti kattaa 80 % kartonkitehtaan tuotannosta. Puun käsittelykapasiteetti
kaksinkertaistuu nykytilaan verrattuna. Puunkäsittelykenttä laajenee ja alueelle tulee uusi kuorimo.
Lisääntyvää tuotantoa varten tehtaalle rakennetaan uusi alle 300 MW:n biokattila, jolla tuotetaan
tehtaiden tarvitsema höyry. Sähköenergia ostetaan edelleen valtakunnan verkosta. Tehdasalueen
laajentaminen edellyttää louhintaa noin 1 000 000 k-m3.

Vaihtoehto 2 (VE2): Hankevaihtoehdossa VE2 nykyisen kemihierretehtaan tuotantokapasiteetti on
sama kuin VE1:ssä eli 460 000 t/v. Lisäksi tehdasalueelle rakennetaan kartonkitehdas, jossa val-
mistetaan päällystettyä taivekartonkia 1 200 000 t/v. Mekaanista massaa, joka voidaan valkaista,
valmistetaan 540 000 t/v. Arkittamoa ei rakenneta tehtaalle vaan kartongin arkitus tapahtuu toisella
tehtaalla ulkomailla. Puun käsittelykapasiteetti on lähes kolminkertainen nykytilaan verrattuna. Puun-
käsittelykenttä laajenee ja alueelle tulee uusi kuorimo. Lisääntyvää tuotantoa varten tehtaalle raken-
netaan uusi yli 300 MW:n biokattila, jolla tuotetaan sekä lämpöä että sähköä. Tehdasalueen laajen-
taminen edellyttää louhintaa noin 1 000 000 k-m3. Lisäksi tarkastellaan kahta vaihtoehtoista jäteve-
den purkupistettä. Tarkasteltavat alavaihtoehdot ovat:

 VE2a: jätevesien purkupiste Tallvarpenin lahdella noin 0,5 km etäisyydellä, noin viiden metrin
syvyydessä.

 VE2b: jätevesien purkupiste Ådskärin ja Tunngrundin välisellä merialueella noin 1,7 kilomet-
rin etäisyydellä nykyisestä purkupisteestä, noin 10 metrin syvyydellä.

ARVIOINTIOHJELMAN JA KUULUTUKSEN NÄHTÄVILLÄ PITO
Asiakirjat ovat nähtävillä 12.1. – 10.2.2023 seuraavasti:



 Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
• www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

 Kuulutus ja arviointiohjelma liitteineen ympäristöhallinnon verkkosivuilla
• www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA

 Ilmoitus kuulutuksesta kaupunkien ja kuntien verkkosivuilla osoitteissa:
• www.kaskinen.fi
• www.narpes.fi
• www.kristinestad.fi

 Paperiversiot kuulutuksesta ja arviointiohjelma liitteineen:
• Kaskisten kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen)
• Närpiön kaupunki (Kirkkotie 2, 64200 Närpiö)
• Kristiinankaupunki (Aitakatu 1, 64100 Kristiinankaupunki)

Mielipiteet ja lausunnot
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 10.2.2023 mennessä
osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262,
Wolffintie 35, 65101 Vaasa. Viitteeksi EPOELY/2982/2022.
YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviran-
omaisen lausunto arviointiohjelmasta annetaan kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mie-
lipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen lausunto sekä kuule-
misessa esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA.
Yleisötilaisuus
Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 24.1.2023 klo 17.00-19.00
Bladhin talolla, Cneiffinpolku 1, 64260 Kaskinen. Kahvitarjoilu klo 16.00 alkaen. Yleisötilaisuuteen
voi osallistua myös sähköisesti.
Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivuilla:
www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA

Lisätietoja
Metsä Board Oyj: Anna Riikka Nickull, AnnaRiikka.Nickull@metsagroup.com puh. 050 598 7381

YVA-konsultti: Sweco Industry Oy, Sanna Jaatinen, sanna.jaatinen@sweco.fi  puh. 040 626 0509.

YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Rasimus, heli.rasimus@ely-keskus.fi puh.
0295 027 033.
Tämä kuulutus julkaistaan 12.1.2023 ja pidetään nähtävillä 10.2.2023 saakka ELY-keskuksen verk-
kosivujen kuulutusosiossa. Kuulutus julkaistaan 12.1.2023 alkaen sivulla
www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA
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