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KÄYTETYT LYHENTEET 

BAT  Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Techniques) 
BREF BAT-vertailuasiakirja (BAT Reference Document) 
COD  Kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand) 
FINIBA Kansainvälisesti arvokas lintualue  
HTP  Haitalliseksi tunnettu pitoisuus 
OVA-ohjeet  Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeet 
PCDD/F  Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja polyklooratut dibentsofuraanit 
PIMA  Valtioneuvoston asetus (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arvioinnista 
RTO Regeneratiivinen terminen hapetin (Regenerative Thermal Oxidiser) 
TOC  Orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (Total Organic Carbon) 
VE0  Nollavaihtoehto 
VE1 Vaihtoehto 1  
VNa Valtioneuvoston asetus 
VNp Valtioneuvoston päätös 
TRS  Pelkistyneet rikkiyhdisteet (Total Reduced Sulphur) 
TVOC, VOC Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (kokonais)pitoisuus ((Total) Volatile Organic Com-

pounds) 
YSL Ympäristönsuojelulaki 
YVA Ympäristövaikutusten arviointi 
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1 JOHDANTO 

Dongwha Finland Oy (jatkossa Dongwha) suunnittelee hartsitehtaan rakentamista Kotkan im-
pregnointitehtaansa yhteyteen Kotkansaarelle. Dongwhan impregnointitehtaassa jalostetaan pape-
ria kahdella impregnointikoneella runkopaperiksi ja pinnoituskalvoksi kyllästämällä paperi hartsilla. 
Nykyään Dongwha ostaa käyttämänsä hartsin muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai osa hart-
seista on tarkoitus valmistaa itse. Tarkoituksena on valmistaa hartsia lähinnä omaan käyttöön, mutta 
hartsia on mahdollista myydä myös tehtaan ulkopuolelle. 
 
Investoinnin tavoitteena on vahvistaa Dongwhan asemaa impregnoitujen tuotteiden valmistajana. 
Hartsit on merkittävästi joustavampaa valmistaa itse ja oman hartsitehtaan johdosta on mahdolli-
suus ottaa käyttöön uudenlaisia hartseja. Hartsitehtaasta ei olla vielä tehty investointipäätöstä. Ta-
voite on, että hartsitehtaan käyttöönotto olisi vuonna 2021. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty Dongwhan toiminnan sijainti Kotkassa Kotkansaaren tehdasalu-
eella. 
 

 
Kuva 1. Kotkansaaren tehdasalue, Dongwha Finland Oy:n sijainti Kotkansaarella ja ympäröivä kaupunki.  
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Investointiin sisältyy hartsitehtaan rakentaminen. Tehtaan tilantarve ei ole erityisen merkittävä nykyi-
seen impregnointitehtaaseen verrattuna. Hankkeella on vaikutusta Dongwhan toiminnan ympäristö-
vaikutuksiin esimerkiksi ilmaan johdettavien päästöjen vuoksi. Hartsitehtaassa käytetään raaka-ai-
neina vaarallisia kemikaaleja, joiden kuljettamiseen, varastointiin ja käyttöön liittyy erilaisia riskejä. 
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta raskaan liikenteen määrään Kotkansaarella eikä tehtaan 
jätevesipäästöihin. 
 
Dongwha on käynnistänyt ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mu-
kaisen ympäristövaikutusten arvioinnin muutoshankkeen toteuttamiseksi. Hanke edellyttää YVA-lain 
mukaisen arviointimenettelyn soveltamista, koska liuottimien käyttö ylittää 1 000 tonnia vuodessa ja 
vaarallisia kemikaaleja valmistetaan laajamittaisesti.  
 
Tämä arviointiohjelma on YVA-lain mukainen esitys hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tarvittavista 
selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Viranomaisilla, järjestöillä, asukkailla ja muilla 
kansalaisilla on mahdollisuus ottaa osaa arviointiin antamalla lausunto tai esittämällä mielipiteensä 
arviointiohjelmasta sekä tehdystä arvioinnista. Ympäristövaikutusten arviointi on myös edellytys ym-
päristöluvan myöntämiselle. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn arviointiohjelma toimitetaan joulukuussa 2018 hankkeen 
yhteysviranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-
keskus), joka kuuluttaa arviointiohjelmasta ja asettaa sen nähtäville. Lausunnot ja mielipiteet toimi-
tetaan yhteysviranomaiselle kuulutuksessa annettuun päivämäärään mennessä. Yhteysviranomai-
sen on kuukauden kuluessa kuulutuksen päättymisestä annettava oma lausuntonsa arviointiohjel-
masta. Lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon valmisteltaessa arviointiselostusta, joka valmistuu 
arviolta maaliskuussa 2019. Arviointiselostuksesta kuulemisen jälkeen yhteysviranomainen tarkistaa 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun 
päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Tavoitteena on, että varsinainen arvi-
ointimenettely päättyy toukokuun 2019 loppuun mennessä yhteysviranomaisen perustellun päätel-
män antamisen jälkeen. 
  



   
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 5.12.2018
 Dongwha Finland Oy 

 9 (51) 

2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

2.1 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely 

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon 
ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kaikkien, mukaan lukien 
kansalaisten, tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään 
haitallisten ympäristövaikutusten syntyminen sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. 
YVA-laissa on säädetty arviointimenettelystä ja sen osapuolista, asiakirjoista sekä vaiheista. 
 
YVA-laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointime-
nettelyssä ennen ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin ryhtymistä. Viranomainen ei saa 
myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja 
perustellun päätelmän. Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on, että hankkeesta vastaava 
ja lupia myöntävät viranomaiset ovat ennakkoon selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely. Arvioinnissa ei 
tehdä päätöstä hankkeen toteuttamisesta tai toteutettavasta vaihtoehdosta. Hankkeen toteutta-
miseksi tarvittavat luvat haetaan erikseen kullekin luvanvaraiselle toiminnalle. Hanketta koskevassa 
lupapäätöksessä tai siihen rinnastettavassa muussa päätöksessä on käytävä ilmi, miten arviointi-
selostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon. 
 
PERUSTE 
Hanke edellyttää YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltamista, koska liuottimien käyttö ylit-
tää 1 000 tonnia vuodessa ja hartsitehtaassa valmistetaan laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja. 
Hankkeeseen sovelletaan YVA-lain hankeluettelon kohtia 6 d ja e. 

2.2 YVA-menettelyn osapuolet 

Dongwha toimii YVA-menettelyssä hankkeesta vastaavana. Hankkeesta vastaava on toiminnanhar-
joittaja, joka on vastuussa suunnitellun hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Dongwha vastaa 
myös YVA-menettelyn toteuttamisesta. Konsulttina arvioinnin tekemisessä toimii Linnunmaa Oy. 
 
YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Yhteysviranomaisella 
tarkoitetaan viranomaista, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely 
järjestetään YVA-lain edellyttämällä tavalla. Yhteysviranomainen vastaa muun muassa ympäristö-
vaikutusten arviointiohjelmasta ja selostuksesta tiedottamisesta sekä lausuntojen ja mielipiteiden ke-
räämisestä. Yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiohjelmasta, jossa se ottaa kantaa ohjel-
man laajuuteen ja tarkkuuteen. Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittä-
vistä ympäristövaikutuksista.  Yhteysviranomaisen tehtävistä on säädetty tarkemmin YVA-laissa ja 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (277/2017). 
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2.3 Arviointimenettelyn sisältö ja aikataulu 

YVA-menettelyn kulku on esitetty seuraavassa kuvassa. Arviointimenettely käynnistyy, kun hank-
keesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-
keskukselle. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä kä-
siteltävistä hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista, tehtävistä selvityksistä ja arviointimenettelyn järjes-
tämisestä. ELY-keskus kuuluttaa arviointiohjelmasta ja asettaa arviointiohjelman nähtäville. ELY-kes-
kus pyytää kunnilta ja viranomaisilta tarvittavat lausunnot sekä varaa kansalaisille mahdollisuuden 
mielipiteiden esittämiseen. Kansalaiset voivat jättää arviointiohjelmasta huomautuksia tai muistutuk-
sia arviointiohjelmaa koskevassa kuulutuksessa ilmoitetulla tavalla. ELY-keskus esittää omassa lau-
sunnossaan yhteenvedon muista annetuista lausunnoista ja mielipiteistä. 
 

 
 
Kuva 2. YVA-menettelyn kulku.  
 
Arviointiselostusvaiheessa toteutetaan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointi 
arviointiohjelman ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointi-
selostuksessa selvitetään ympäristön tila ja arvioidaan vaikutusten merkittävyys, vertaillaan eri vaih-
toehtoja keskenään sekä suunnitellaan, miten haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.  
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää lausunnot ja mielipiteet arviointiohjelmasta sekä arviointiselos-
tuksesta. Tämän jälkeen yhteysviranomainen laatii perustellun päätelmänsä. Arviointiselostus ja yh-
teysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä toimivat hankkeesta vastaavan ja lupaviran-
omaisen aineistona heidän omassa päätöksenteossaan. Lupaviranomainen esittää lupapäätöksessä, 
miten YVA-arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon. 
 
Dongwhan hartsitehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun arviointiohjelma toimi-
tetaan yhteysviranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle joulukuussa 2018. Yhteys-
viranomainen tiedottaa arviointiohjelmasta kuuluttamalla. Mielipiteet ja lausunnot toimitetaan yh-
teysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka YVA-lain mukaan alkaa kuulutuksen jul-
kaisemispäivästä ja kestää 30 päivää. Erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän 
mittaiseksi. Joulunajan vuoksi Dongwha esittää, että kuulutusaikaa jatketaan tammikuun 2019 lop-
puun asti. Yhteysviranomaisen on kuukauden kuluessa kuulutuksen päättymisestä annettava oma 
lausuntonsa arviointiohjelmasta. 
 
Tavoitteena on, että arviointiselostus valmistuu maaliskuussa 2019 ja arviointiselostuksen kuulemi-
sen ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen varsinainen arviointimenettely päättyy tou-
kokuun 2019 loppuun mennessä. YVA-menettelyn vaiheet ja suunniteltu aikataulu ovat esitetty seu-
raavassa taulukossa. 
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Taulukko 1. YVA-menettelyn vaiheet ja Dongwhan hartsitehtaan YVA-menettelyn tavoiteaikataulu. 

 

2.4 Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen 

YVA-menettelyyn osallistumisella tarkoitetaan vuorovaikutusta hankkeesta vastaavan, yhteysviran-
omaisen, muiden viranomaisten sekä niiden ihmisten välillä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 
vaikuttaa. YVA-menettelyn aikaisen vuorovaikutuksen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman mo-
nipuolista aineistoa päätöksenteon tueksi, lisätä hankkeen avoimuutta ja samalla edesauttaa eri osa-
puolia tyydyttävän ratkaisun löytymistä. Vuorovaikutus tulee olemaan tiedottamista, tiedonhankin-
taa, osallistumista ja neuvotteluja. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistämisestä kuulutuk-
sella YVA-ohjelman valmistuttua joulukuussa 2018. YVA-asiakirjat tulevat nähtäville ELY-keskuksen 
kuulutuksessa ilmoittamiin paikkoihin sekä kuulutuksen yhteyteen ELY-keskuksen verkkosivuille 
osoitteeseen https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset, josta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
kuulutukset löytyvät valitsemalla Valitse alue -valikosta halutun alueen.  
 
ELY-keskus kerää palautetta arviointiohjelmasta kuulutuksessa ilmoitettuun päivämäärään saakka. 
Palautteen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi ja kirje-
postilla osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola. 
 
YVA -menettelyn aikana järjestetään kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään 
YVA-ohjelman valmistuttua joulukuussa 2018. Kutsu yleisötilaisuuteen annetaan arviointiohjelman 
kuulutuksen yhteydessä. Tilaisuudessa esitellään hanketta, arviointiohjelmaa ja YVA-menettelyä. 
Yleisötilaisuudessa on mahdollisuus keskustella hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja yhteysvi-
ranomaisen kanssa suunnitelmissa olevasta hankkeesta. Toinen yleisötilaisuus järjestetään ympäris-
tövaikutusten arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana. 
 
 

Projektivaihe

kuukausi 10 11 12 1 2 3 4 5

YVA-ohjelma

Ohjelman laatiminen

Kuuleminen arviointiohjelmasta

Lausunnot ja mielipiteet

Yleisötilaisuus arviointiohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto

YVA-selostus

Selostuksen laatiminen

Kuuleminen arviointiselostuksesta

Lausunnot ja mielipiteet

Yleisötilaisuus arviointiselostuksesta

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

2018 2019
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Arviointiohjelman laatimisvaiheessa perustettiin YVA-ohjausryhmä. Arvioitavan hankkeen ohjaus-
ryhmään kuuluu yhteensä seitsemän edustajaa eri tahoilta: 
 

- Kotkamills Oy 
- Kotkan kaupunki (kaupunkisuunnittelu, ympäristösuojelu, ympäristöterveys) 
- Kotkan ympäristöseura ry 
- Meri-Kymen luonto ry 
- alueen asukkaat 

 
Ohjausryhmän tavoitteena on varmistaa erilaisten ympäristönäkökulmien riittävä esilletulo ja niiden 
käsittely YVA-prosessissa. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa YVA-menettelyn aikana. 
YVA-konsultti järjestää tilaisuudet ja kutsuu kokouksen koolle. 
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3 NYKYISEN TOIMINNAN KUVAUS 

3.1 Dongwha Finland Oy (DFI) 

Dongwhan Kotkan impregnointitehtaassa jalostetaan paperia kahdella impregnointikoneella runko-
paperiksi ja pinnoituskalvoksi kyllästämällä paperi hartsilla. Impregnointitehtaassa on kaksi im-
pregnointikonetta (IK3 ja IK4). Impregnoituja tuotteita käytetään teollisuudessa; runkopaperia lami-
naattien valmistuksessa ja kalvotuotteita vanerilevyjen pinnoituksessa.  
 
Dongwha Finland Oy on perustettu vuonna 2017. Se on osa eteläkorealaista Dongwha Enterprise 
Co:a. Yhtiöllä ei ole toimintoja muualla Euroopassa. Yhtiön toiminnot ovat keskittyneet Aasian ja Tyy-
nenmeren alueelle. Dongwha osti impregnointitehtaan toiminnan Kotkamills Oy:ltä marraskuussa 
2017. Suurin osa impregnointitehtaan paperiraaka-aineesta ostetaan tällä hetkellä Kotkamills Oy:ltä. 
 
Impregnointitehdas toimii keskeytymättömästi ympäri vuorokauden kolmessa vuorossa. Tehdas työl-
listää yhteensä noin 60 työntekijää. 

3.2 Kotkan impregnointitehtaan historia, sijainti ja muu tehdasalue 

Kotkansaaren tehdasalueella on ollut teollista toimintaa jo vuodesta 1872, jolloin Hanz Gutzeit perusti 
W. Gutzeit & Co:n sahan. Impregnointitehdas on otettu käyttöön alun perin 1980, jolloin impregnoin-
tikone IK3 valmistui. Koneen loppuosa on uusittu vuonna 2005. Impregnointikone IK4 on rakennettu 
1988. Nykyään Kotkamills Oy tuottaa Kotkansaaren tehdasalueella sahatavaraa, puutuotteita, sul-
faattisellua, kartonkia ja laminaattipaperia. Tehdasalueella on lisäksi voimalaitos sekä jätevedenpuh-
distamo.  
 
Tehdasalue sijaitsee Kotkan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa Kotkansaaren kaupunginosassa 
asemakaava-alueella. Asemakaavassa, joka on vahvistettu 19.10.1995, alue on varattu teollisuusra-
kennusten korttelialueeksi. Dongwha toimii Kotkamills Oy:ltä vuokratulla alueella. Vuokratun alueen 
koko on noin 1,95 ha. Pieni osa toiminnasta (säiliökemikaalien purkupaikka) ei sijaitse tällä hetkellä 
vuokratulla alueella vaan sen välittömässä läheisyydessä. Dongwhan toiminnot sijoittuvat kiinteis-
tölle nro 285-1-129-29.  
 
Kotkansaaren tehdasalue on suurelta osin meren ympäröimä. Tehdasalueen länsi- ja lounaispuolella 
on tavanomaista kaupunkiasutusta asuinkerrostalojen korttelialueella. Myös alueen itäpuolella vas-
tarannalla Tiutisensaaressa on asutusta. Pohjoispuolella sijaitsee Kotkan Kantasatama. Tehdasalue 
ja ympäröivä kaupunki on esitetty seuraavassa kuvassa. Impregnointitehtaan ja sitä lähimpien asuin-
kerrostalojen välissä sijaitsee Kotkamills Oy:n paperitehdas. 
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Kuva 3. Kotkansaaren tehdasalue. Impregnointitehtaan ja sitä lähimpien kerrostalojen välissä sijaitsee Kot-
kamills Oy: paperitehdasrakennus. 
 

3.3 Tuotantotoiminta ja käytettävät pääraaka-aineet 

Dongwhan impregnointitehtaassa valmistetaan kahdella konelinjalla runkopaperia ja -pinnoituskal-
voa IMPREX® -tuotenimellä. Impregnointiprosessissa paperiin imeytetään fenoliformaldehydihartsia 
ja kuivatetaan leijukuivaimessa lämpimällä ilmalla. Valmiissa tuotteessa on paperia 30−70 % ja lop-
puosa hartsia. Valmis tuote rullataan tai leikataan arkeiksi ja pakataan.  
 
Vuonna 2017 impregnointitehtaassa valmistettiin runkopaperia ja pinnoituskalvoa yhteensä 17 440 
tonnia. Impregnointitehtaan ympäristöluvan mukainen kapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa. Viime 
vuosien kokonaistuotantomäärät on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 
Taulukko 2. Impregnoidun paperin tuotantomäärät viime vuosina. 

 Tuotanto,  
tonnia vuodessa 

2015 13 310 
2016 16 790 
2017 17 440 
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Tuotannon pääraaka-aineet ovat paperi ja hartsi, joiden käyttömäärät vuonna 2017 on esitetty seu-
raavassa taulukossa. Paperista merkittävin osa ostetaan nykyään Kotkamills Oy:ltä. Paperi on imu-
kykyistä valkaisematonta voimapaperia. Kotkamills valmistaa paperit Kotkansaaren tehdasalueella 
paperikoneella PK1 ja Imatralla Tainionkoskella paperikoneella PK7, mutta paperikoneen PK7:n käy-
töstä Kotkamills Oy luopuu vuoden 2019 alussa. Dongwha ostaa paperia lisäksi muualta Euroopasta, 
Aasiasta sekä Yhdysvalloista.  
 
 
Taulukko 3. Impregnointitehtaan käyttämät merkittävimmät raaka-aineet vuonna 2017. 

 Kulutus 2017, 
tonnia vuodessa 

Hartsit 14 480 
Paperi 9 620 

 
 
Seuraavissa kuvissa (kuva 4 ja kuva 5) on esitetty Dongwhan impregnointitehdas ja toimintojen si-
joittuminen. 
 
 

 
Kuva 4. Impregnointitehdas Kotkansaarella.  
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Kuva 5. Impregnointitehtaan toimintojen sijoittuminen.  

3.3.1 Kemikaalit 

Kemikaaleina impregnointitehtaalla käytetään hartsien lisäksi erilaisia värejä, kovetteita, irrotusai-
neita ja pienempiä määriä kunnossapitokemikaaleja. Konelinjojen pesuissa käytetään pieniä määriä 
metanolia. Hartseja varastoidaan ulkona tehdasrakennuksen vieressä 11 säiliössä (6 x 50m³ ja 5 x 
30m³). 
 
Impregnointitehtaalla käytettävät merkittävimmät kemikaalit ja käyttömäärät vuonna 2017 on listat-
tuna seuraavassa taulukossa. Tehtaalla käytetään nykyään pääasiassa fenolihartseja ja pienempiä 
määriä melamiinihartsia. 
 
Taulukko 4. Merkittävimmät impregnointitehtaalla käytetyt kemikaalit 2017. 

 
Kulutus 2017, 
Tonnia vuodessa 

Hartsit 14 480 
Väriaineet 257 
Kovettimet 38 
Pehmennin 37 
Metanoli (liuotin) 198 

Muut impregnoinnin apu- ja li-
säaineet, kuten irrotusaineet 146 
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Osaan hartseista liittyy ympäristövaaroja, sillä ne luokitellaan haitallisiksi vesieliöille ja niillä voi olla 
pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Myös osaan lisäaineista liittyy ympäristövaaroja, 
mutta lisäaineista haitallisimpia varastoidaan alueella vain vähäisiä määriä. Tehtaalla varastoidaan 
metanolia, joka on palovaarallinen aine ja se luokitellaan helposti syttyväksi nesteeksi. Lisäksi osa 
käytetyistä kemikaaleista on luokiteltu syttyviksi nesteiksi, joilla on kuitenkin korkea leimahduspiste. 
Muita palo- tai räjähdysvaaroja ei käytetyissä kemikaaleissa itsessään ole.  

3.3.2 Energiankulutus  

Impregnointitehtaassa käytetään sähköä, höyryä ja maakaasua, jotka ostetaan tällä hetkellä Kotka-
mills Oy:ltä. Seuraavassa taulukossa on esitetty käytetyt energiamäärät viime vuosina. 
 
Taulukko 5. Impregnointitehtaalla käytetyt energiamäärät ja maakaasu 

  
Höyry 
MWh 

Sähkö 
MWh 

Maakaasu 
MWh 

2015 900 4 500 19 480 
2016 2 420 4 700 21 220 
2017 1 400 4 770 23 020 

 
 
Paperin kuivauksen poistokaasut johdetaan puhaltimella puhdistettavaksi ns. jälkipolttimeen, jossa 
käytetään apupolttoaineena maakaasua. Jälkipolttimessa syntyvää lämpöä käytetään hyödyksi ter-
moöljyn lämmittämisessä ja termoöljyn sisältämää lämpöä hyödynnetään edelleen paperin leiju-
kuivauksessa molemmilla konelinjoilla. Leijuissa on ilma-termoöljylämmönvaihtimet eli lämmönvaih-
timen läpi puhalletaan ilmaa, joka lämpenee, ja lämpimällä ilmalla kuivatetaan paperirataa. Termoöljy 
kiertää tehtaassa suljetussa järjestelmässä. Öljyä lisätään järjestelmään tarpeen mukaan huoltojen 
yhteydessä. 

3.3.3 Veden käyttö 

Impregnointitehtaalla käytetään vettä hartsierien valmistuksessa ja pesuissa. Tarkkaa käyttömäärää 
ei ole tällä hetkellä saatavissa. Arviolta vettä käytettiin tuotannossa viime vuonna noin 500 m3. 
 
Dongwhan käyttämä vesi ostetaan Kotkamills Oy:ltä. Kotkamills Oy ottaa raakaveden Kymijoesta 
noin 6 km:n päästä tehdasalueesta, Langinkosken pumppausasemalta. Vesi puhdistetaan Kotkamills 
Oy:n vesilaitoksella. Tehtailla käytetty talousvesi otetaan kaupungin vesijohtoverkosta. 

3.4 Toiminnan ympäristökuormitus  

3.4.1 Päästöt ilmaan 

Impregnointikoneiden kuivauksen poistoilma imetään puhaltimella termiseen poistoilmanpuhdistus-
laitteistoon eli ns. jälkipolttimeen. Valmistetun tuotteen kuivauksessa muodostuneet hartsin haihtuvat 
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aineet poltetaan yli 720 °C:ssa jälkipolttimessa, jossa apupolttoaineena käytetään maakaasua. Im-
pregnointitehtaan jälkipolttimen piipun korkeus on 25 metriä maanpinnasta ja 29 metriä merenpin-
nasta.  
 
Poistokaasujen jälkipolttimen savukaasupäästöt on mitattu vuonna 2018 kahdesti (20.2.2018 ja 9. 
−10.10.2018) ja tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa. Mittausten aikana ajossa olivat molem-
mat konelinjat. Kaikkien yhdisteiden osalta epävarmuudeksi on määritelty ±10 %, pois lukien formal-
dehydi ja metanoli, joiden osalta epävarmuus on ±15 %. Mittauksen suoritti akkreditoitu päästömit-
taaja (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Kymilabs / päästömittauspalvelut). Ensimmäisellä 
kerralla mittaus kesti noin kuusi tuntia ja myöhemmällä kerralla noin 24 tuntia.  
 
Taulukko 6. Impregnointitehtaan jälkipolttimen jälkeiset savukaasupäästöt  

 Pitoisuus (happipitoisuus 3 %) Päästö kg/h 

 20.2.2018 9.−10.10.2018 20.2.2018 10.10.2018 
Typen oksidit NOx (mg NO2/Nm3) 437 328 2,6 2,1 
Hiilimonoksidi CO (mg/Nm3) 329 921 2,0 6,0 
Kokonaishiili TOC (mgC/Nm3) 28 40 0,2 0,3 
Fenoli* (mg/Nm3) Ei mitattu 95 Ei mitattu 0,6 
Formaldehydi* (mg/Nm3) Ei mitattu 8,4 Ei mitattu 0,05 
Metanoli* (mg/Nm3) Ei mitattu 211 Ei mitattu 1,4 

* ei akkreditoitu tulos 
 

Impregnointitehtaan nykyinen raja-arvo kokonaishiilen päästöille (TOC, total organic carbon) on 75 
mgC/Nm3 (3 % happipitoisuudessa). Molemmissa vuonna 2018 tehdyissä mittauksissa kokonaishiilen 
pitoisuus on ollut alle ympäristöluvassa annetun luparajan. 

3.4.2 Jätevedet 

Tuotantotoiminnassa ei muodostu varsinaisia prosessijätevesiä, joita johdettaisiin jätevedenpuhdis-
tamolle tai suoraan vesistöön. Muodostuvia jätevesiä tehtaalla ovat pesuvedet, jotka kerätään tal-
teen. Pesuvedet pyritään ensisijaisesti kierrättämään takaisin tuotantoon. Kun toiminnassa muodos-
tuu jätevesiä, joita ei voida hyödyntää, ne toimitetaan asianmukaiselle käsittelylaitokselle. Tyypillisesti 
orgaanisia jätevesiä muodostuu noin 30 tonnia (noin 30 m3) vuodessa. 
 
Tehtaassa ei ole prosessijätevesille tarkoitettuja viemäröintejä. Tehtaan sisällä on muutama sadeve-
siviemäri, mutta ne sijaitsevat prosessin loppupäässä alueella, jossa ei käsitellä nestemäisiä aineita. 
Tehtaan saniteettivedet johdetaan Kotkan kaupungin jätevesiviemäriin.  
 
Impregnointitehtaan hartsisäiliöiden varoaltaasta otetaan näyte aina ennen altaan tyhjennystä. Sa-
devedestä analysoidaan pH, johtokyky ja COD. Sadevesi johdetaan varoaltaasta sadevesiviemäriä 
pitkin mereen. Myös hulevedet eli piha-alueiden sadevedet johdetaan mereen. 
 
Kemikaalien purkupaikassa ei ole tällä hetkellä suojausrakenteita. Alueen sadevedet ohjautuvat niin, 
että ne pysyvät päällysteen päällä eikä niillä ole pääsyä ympäristöön. Mahdollisiin kemikaalien vuo-
totilanteisiin on varauduttu muilla keinoilla; sadevesiviemäri on mahdollista sulkea ja kemikaalivuodot 
voidaan padota niin, että vuoto pysyy päällysteen päällä.  
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3.4.3 Melu 

Impregnointitehtaalla ei ole toimintoja, jotka aiheuttaisivat erityisen merkittävää melua tehdasalu-
een muihin melulähteisiin verrattuna. Melua syntyy esimerkiksi liikenteestä ja tehdasrakennuksen 
katolla olevista poistoilmapuhaltimista. 

3.4.4 Jätteet 

Dongwhan toiminnassa muodostuu erilaisia jätteitä, kuten jätepaperia, hartsijätettä sekä pienempiä 
ja satunnaisia määriä erilaisia kunnossapidon jätteitä, vanhoja valaisimia ja metalliromua. Dongwhan 
toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely perustuu syntypaikkalajitteluun, jossa syntyneet jätteet laji-
tellaan hyödynnettäviin, kierrätettäviin ja vaarallisiin jätteisiin.  Muodostunut jätepaperi toimitetaan 
keräykseen tai energiahyötykäyttöön, mikäli sitä ei voida hyödyntää materiaalina. Hartsijäte, jota ei 
voida enää hyödyntää tuotannossa, kovetetaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Toimin-
nassa syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaisille laitoksille käsiteltäväksi. Dongwhan 
jätteitä ei viedä kaatopaikalle loppusijoitukseen. Seuraavassa taulukossa on esitetty tiedot merkittä-
vimmistä jätejakeista. 
 
Taulukko 7. Merkittävimpien jätejakeiden määrät ja sijoituskohteet 2017. 

Jätejae Sijoitus Määrä 2017,  
tonnia vuodessa 

Jätepaperi Kierrätys 237 
Energiahyötykäyttö 548 

Jätehartsi Energiahyötykäyttö 140 

3.4.5 Poikkeukselliset tilanteet kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä 

Impregnointitehtaalla varastoidaan suuria määriä vaarallisia kemikaaleja. Kemikaalien kuljetuksiin, 
varastointiin ja käyttöön liittyy useita riskejä. Poikkeustilanteissa kemikaaleja voi esimerkiksi päästä 
ympäristöön, ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja osallistua tulipaloihin. 
 
Impregnointitehtaalla on käytössä riskikartoitus, jossa on huomioitu muun muassa tapaturmat, fysi-
kaaliset ja kemialliset vaarat, haitalliset ja vaaralliset kemikaalit sekä haitallinen kuormittuminen. Teh-
taan merkittävimmäksi riskiksi on tunnistettu suurpalo. 
 
Tehtaalla pidetään yllä erikseen ympäristöriskinarviointia, jossa merkittävimmäksi riskiksi im-
pregnointitehtaalla on arvioitu vahingon todennäköisyyden ja vakavuuden perusteella hartsien vas-
taanotossa varastosäiliöalueella tapahtuva säiliörepeämä ja kemikaalivuoto, jossa hartsia pääsee 
maaperään. Seuraavaksi merkittävimmiksi arvioidut riskit liittyvät maakaasun ja termoöljyn vuotoi-
hin, jolloin polttoaineet voivat päästä ympäristöön. 



   
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 5.12.2018
 Dongwha Finland Oy 

 20 (51) 

3.4.6 Liikenne 

Raskas liikenne tehdasalueelle kulkee Kotkansaarella Satamakatua pitkin. Liikenne ajoittuu pitkälti 
päiväsaikaan (klo 6.30−15.30), mutta yksittäisiä kuljetuksia tulee tehtaalle satunnaisesti muinakin ai-
koina. Tavaraliikenne koostuu pääasiassa raaka-aineiden, lopputuotteiden ja jätteiden kuljetuksista. 
Erityisesti raskaalla liikenteellä on vaikutusta muun muassa ympäristön melutasoon, pakokaasu-
päästöihin, liikenneturvallisuuteen sekä katupölyn leviämiseen. Vuonna 2017 impregnointitehtaalle 
ajoi noin 1 380 rekkaa eli Kotkansaaren läpi kulki noin 2 760 raskaan liikenteen ajoa. Seuraavassa 
taulukossa on esitetty impregnointitehtaan toimintaan liittynyt liikenne vuonna 2017 sekä keskimää-
rin viikossa ja päivässä. 
 
Taulukko 8. Impregnointitehtaan rekkaliikenne 2017 ja kuljetukset keskimäärin eri ajanjaksoina. 

Liikenne Rekkakuljetukset 
(meno-paluu) 

Ajokerrat Kotkansaarella  
(meno ja paluu erikseen) 

Vuodessa (2017) 1 380 2 760 
Viikossa (keskimäärin) 27 53 
Päivässä (keskimäärin) 4 8 

 
 
Lisäksi tehtaan toimintaan liittyy henkilöliikennettä eli työntekijöiden työmatka-ajoja. Tehtaan sisäi-
nen liikennöinti käsittää tavarankuljetukset kuten jätteiden siirtoja ja tuotekuormien lastausta. 
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4 HANKEKUVAUS 

4.1 Yleiskuvaus 

Dongwha suunnittelee hartsitehtaan rakentamista nykyisen impregnointitehtaan yhteyteen. Nyky-
ään Dongwha ostaa käyttämänsä hartsin muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai osa hartseista 
on tarkoitus valmistaa itse. Tarkoituksena on valmistaa hartsia lähinnä omaan käyttöön, mutta hart-
sia on mahdollista myydä myös tehtaan ulkopuolelle. 
 
Impregnointitehtaassa nykyään käytettävät hartsit valmistetaan pääosin Suomessa. Hartseja ei 
voida kuljettaa pitkiä matkoja niiden teknisten ominaisuuksien vuoksi. 
 
Investoinnin tavoitteena on vahvistaa Dongwhan asemaa impregnoitujen tuotteiden valmistajana. 
Hartsit on merkittävästi joustavampaa valmistaa itse, jolloin tiettyä hartsia voidaan valmistaa juuri 
oikea määrä ja samalla minimoida mahdollinen jätteen ja hylyn määrä. Lisäksi tuotantoprosessin ajo-
ohjelmiin voidaan tehdä joustavammin muutoksia. Oman hartsitehtaan myötä on myös mahdollisuus 
ottaa käyttöön uusia hartseja, joihin eteläkorealaisella emoyhtiöllä on osaamista. Emoyhtiöllä on eri-
tyisosaamista ja soveltuvaa teknologiaa esimerkiksi nykyistä ekologisempiin ja vähäpäästöisempiin 
hartseihin. 
 
Valmistettavat hartsit ovat fenoli- ja melamiinihartseja. Arvioitu tuotantomäärä on noin 32 000 tonnia 
vuodessa. Pääraaka-aineita tuotannossa ovat formaliini, fenoli ja melamiini. Laitoksen suunniteltu 
toiminta-aika on vuoden jokaisena päivänä ja ympäri vuorokauden, pois lukien huoltoseisokit. 
 
Hankkeen esisuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Tässä vaiheessa projektia kaikkia yksityiskohtia 
ei olla vielä päätetty eikä investointipäätöstä olla vielä tehty. Mikäli hanke päätetään toteuttaa, arvion 
mukaan hankkeeseen liittyvät rakennustyöt on tarkoitus aloittaa, kun toimintaa koskevat lupapää-
tökset on saatu ja laitteistosuunnittelu on valmis. Uusi tuotanto pyritään käynnistämään vuoden 2021 
aikana.  Rakentamisen aikana hanke työllistää kymmeniä työntekijöitä. Valmistuttuaan hanke takaa 
työn nykyisille työntekijöille ja mahdollisesti lisää työntekijätarvetta muutamalla henkilöllä.  
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty nykyinen impregnointitehdas sekä sen viereen suunnitellun hartsi-
tehtaan sijainti. Hankkeen tilantarve ei ole erityisen merkittävä nykyiseen tehtaaseen verrattuna. 
Hankkeella ei ole vaikutusta nykyisen impregnointitehtaan tuotantotoimintaan.  
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Kuva 6. Dongwhan impregnointitehdas sekä hartsitehtaan alustava sijainti. 

4.2 Prosessi 

Pääraaka-aineet fenolihartsien tuotannossa ovat nestemäiset formaliini ja fenoli. Melamiinihartsien 
valmistuksessa käytetään formaliinia sekä kiinteää melamiinia. Muita kemikaaleja käytetään tarpeen 
mukaan haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Valmistettavat hartsit ovat vesipohjaisia. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty hartsin valmistuksen prosessi yksinkertaistetusti. Hartsi valmiste-
taan reaktorissa, jonne raaka-aineet syötetään reseptin mukaisesti. Kyseessä on panosprosessi eli 
raaka-aineita ei syötetä jatkuvasti sisään. Prosessi on hyvin automatisoitu ja sitä valvotaan jatku-
vasti.  
 
Reaktorissa tapahtuva kemikaalien välinen reaktio on eksoterminen eli lämpöä vapauttava. Reaktorin 
sisällä olevaa kierukkamaista vaipparakennetta lämmitetään lisäksi niin, että lämpötila reaktorissa 
on noin 85‒95 °C. Prosessiin sisältyy myös jäähdytystä. Lopuksi lopputuote kondensoidaan, mitä var-
ten tarvitaan erillinen jäähdytysyksikkö. Prosessin vesikierto on suljettu. Reaktori on paineastia, 
vaikka paine reaktorissa on pääasiassa ilmanpaineinen (1 bar). Mahdollisen nesteenpoiston aikana 
paine on korkeintaan muutamia baareja. Kun tuote on valmis, otetaan siitä näyte tuotteen laadun 
varmistamiseksi. Lopuksi tuote siirretään varastosäiliöön. Hartseja voidaan varastoida nykyisissä 
hartsien varastosäiliöissä (6 x 50m³ ja 5 x 30m³). 
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Kuva 7. Hartsin valmistuksen periaate reaktorissa. 
 
Laitokselle on suunniteltu hartsien valmistukseen yhteensä kolme reaktoria, joista on esitetty tarkem-
pia tietoja seuraavassa taulukossa. Eri reaktoreissa valmistetaan erilaisia hartseja. Suurin reaktori on 
tarkoitettu fenolihartsien valmistukseen. 
 
Taulukko 9. Hartsin valmistukseen käytettävät reaktorit ja niiden valmistuskapasiteetit. 

Reaktori Tilavuus, 
m3 

Käyttötarkoitus Kapasiteetti, 
tonnia/kk 

Kapasiteetti, 
tonnia/vuosi 

Reaktori 1  25 Fenolihartsien valmistus 1 500 18 000 
Reaktori 2 10 Melamiinihartsien valmistus 600 7 200 
Reaktori 3 10 Pienten hartsierien valmistus 600 7 200 

Yhteensä   2 700 32 400 

4.3 Kemikaalit  

Hartsin tuotanto perustuu erilaisten kemikaalien käyttöön. Seuraavissa taulukoissa (taulukko 10 ja 
taulukko 11) on esitetty merkittävimmät valmistuksessa käytettävät kemikaalit. Nestemäisiä kemi-
kaaleja varten rakennetaan uudet säiliöt, jotka on tarkoitus sijoittaa hartsisäiliöiden viereen, vastak-
kaiselle puolelle kuin hartsitehdasrakennus.  
 
Taulukko 10.  Tärkeimmät nestemäiset kemikaalit hartsitehtaassa. 

 Kemiallinen kaava / 
koostumus 

Olo-
muoto 

Säiliön  
tilavuus, 
m3 

Maksimivaras-
tointimäärä,  
tonnia  

Käyttö, 
tonnia 
/kk 

Käyttö, 
tonnia 
/vuosi 

Formaliini 
(54 %) 

Formaldehydin 
(CH2O) vesiliuos 

Neste 
 2 x 50 2 x 45 650 7 800 

Fenoli  
(99 %) 

C6H6O Neste 
100 90 650 7 800 
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Taulukko 11.  Tärkeimmät kiinteät kemikaalit hartsitehtaassa. 

 Kemiallinen kaava /  
koostumus 

Olo-muoto Käyttö, 
tonnia/kk 

Käyttö, 
tonnia/vuosi 

Melamiini C3H6N6 Kiinteä 150 1 800 
Urea CH4N2O Kiinteä 150 1 800 

 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty prosessissa käytetyt apukemikaalit. Niiden käyttömäärät ovat 
muutamia tonneja kuussa. Kemikaalit varastoidaan niille osoitetuissa säiliöissä tai astioissa.  
 
Taulukko 12.  Muut hartsin valmistusprosessissa käytetyt kemikaalit. 

 Koostumus / 
kaava 

Olomuoto 

Metanoli CH3OH neste 
Natriumhydroksidi 
(lipeä) 

NaOH Neste (vesiliuos) 

Natriumkarbonaatti 
(sooda) 

Na2CO3 Kiinteä 

Metaanihappo (muu-
rahaishappo) 

CH2O2 Neste 

 
 
Hartsitehtaan käytetyimmistä nestemäisistä kemikaaleista formaliinia (eli formaldehydin vesiliuosta) 
ja fenolia ei ole luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi aineiksi. Ne eivät kerry ravintoverkkoon ja ne ha-
joavat biologisesti maaperään joutuessaan. Formaliinilla ja fenolilla on molemmilla kuitenkin merkit-
täviä terveyshaittoja, joten onnettomuustilanteissa ja niitä käsiteltäessä on käytettävä tarkoitukseen 
sopivia henkilösuojaimia. Formaliini ja fenoli eivät ole sellaisenaan palo- tai räjähdysvaarallisia. For-
maliinin osalta on huolehdittava, että se ei pääse kuumenemaan. 
  
Kiinteät aineet eli urea, melamiini ja sooda eivät ole ympäristölle vaarallisia, eivätkä ne ole palo- tai 
räjähdysvaarallisia. Niitä käsiteltäessä on kuitenkin käytettävä sopivia henkilösuojaimia.  
 
Muista hartsin valmistusprosessissa käytetyistä kemikaaleista esimerkiksi lipeän ja muurahaishapon 
terveysvaarat perustuvat niiden syövyttävyyteen. Ne eivät itsessään ole palo- tai räjähdysvaarallisia. 
Ympäristövaikutuksia lipeällä ja muurahaishapolla on vain, jos hyvin suuria määriä esimerkiksi onnet-
tomuustilanteiden yhteydessä joutuu ympäristöön. Tällöin vaikutukset ovat enimmäkseen paikallisia 
ja niitä voidaan lieventää neutraloinnilla. 
 
Metanoli on helposti syttyvä neste, johon liittyy palovaara. Metanoli ei ole ympäristölle vaarallinen 
kemikaali, mutta sillä on merkittäviä terveysvaikutuksia.  
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4.4 Energiankulutus 

Hartsin valmistuksessa tarvitaan sähköä, höyryä sekä vettä eli Dongwhan energiantarve lisääntyy 
hankkeen myötä. Lämpöenergia voidaan tuottaa itse esimerkiksi maakaasukattilalla tai ostaa Kotka-
mills Oy:ltä. Tässä vaiheessa hankesuunnittelua energianlähteestä ei olla vielä tehty päätöksiä.  
 
Nykyiseen höyrynkulutukseen verrattuna höyryntarve lisääntyy yli 50 %. Höyryntarve tarkentuu myö-
hemmässä vaiheessa. Höyryä käytetään hartsin valmistuksessa reaktoreiden lämmittämiseen. Maa-
kaasun käytön arvioidaan lisääntyvän noin 45 %, mikäli höyry valmistetaan itse. Sähkönkulutuksen 
arvioidaan lisääntyvän noin 15 % prosessissa tarvittavan sähkön vuoksi. 

4.5 Veden käyttö 

Hartsin valmistuksessa ei käytetä vettä. Vettä käytetään ainoastaan tavanomaisiin pesuihin ja sii-
voukseen, kuten lattioiden pesuun. Hartsitehtaaseen liittyvän veden käytön arvioidaan olevan alle 10 
m3 kuussa. 

4.6 Liikennöinti 

Raskas liikenne kulkee jatkossakin tehdasalueelle Kotkansaarella Satamakatua pitkin. Liikenne ajoit-
tuu pääasiassa päiväsaikaan. Tehtaalle tuodaan hartsin sijaan muun muassa fenolia ja formaliinia 
säiliöautoilla. Pääasiallinen lopputuote tehtaalta pois on jatkossakin impregnoitu paperi. Mahdolli-
sesti myös valmista hartsia kuljetetaan pois tehtaalta myytäväksi. 

4.7 Ympäristökuormitusta aiheuttavat toiminnot ja ympäristönsuojelutoimenpiteet 

Ympäristön näkökulmasta tarkasteltuna hankkeella on erilaisia vaikutuksia rakentamisen sekä varsi-
naisen toiminnan aikana. Rakentamiseen liittyy lisääntyvä liikenne, rakennustöistä aiheutuva melu, 
maaperään kohdistuvat työt sekä rakentamisesta syntyvät jätteet. Rakentamisen aikaiset vaikutuk-
set ovat melko lyhytaikaisia. Toiminnan aikaisia, arvioituja ympäristövaikutuksia on kuvattu alla. 

4.7.1 Päästöt ilmaan 

Hartsitehtaan toiminnasta aiheutuu kaasumaisia päästöjä tuotannosta sekä säiliöistä (ns. säiliöhön-
kiä). Tuotannossa kaasuja muodostuu lämmityksen aikana reaktorissa höyrystymällä. Kaasut johde-
taan reaktorista kondensaattoriin, jossa ne kondensoidaan eli lauhdutetaan nesteeksi ja johdetaan 
takaisin reaktoriin. Kaasut, jotka eivät lauhdu takaisin nesteeksi, imetään kaasujenpuhdistusyksik-
köön ennen ilmakehään johtamista.  
 
Valmistettavat hartsit ovat vesipohjaisia, joten suurin osa 85‒95 °C lämpötilassa höyrystyneestä kaa-
susta on vesihöyryä. Lisäksi kaasu sisältää orgaanisia hiiliyhdisteitä (ns. VOC-yhdisteitä, volatile or-
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ganic compound). Käytännössä kaikki orgaaniset hiiliyhdistepäästöt johtuvat formaliinista eli sen si-
sältämästä formaldehydistä (CH2O), joka on helposti haihtuva aine korkeissa lämpötiloissa. Loppu-
tuotteessa vapaan eli reagoimattoman formaldehydin määrä on hyvin vähäinen. 
 
Lauhtumattomien poistokaasujen käsittely tapahtuu esimerkiksi RTO-tekniikalla (regenerative ther-
mal oxidizer, RTO). RTO-tekniikka perustuu regeneratiiviseen keraamiseen lämmönvaraajaan, joka 
on nykyaikainen ja energiatehokas puhdistustekniikka poistokaasujen puhdistukseen. Kaasut johde-
taan lopuksi piippuun ja ilmakehään. Poistokaasujen puhdistustekniikka valitaan niin, että poistokaa-
sujen päästöpitoisuudet ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Uuteen puhdistuslaitteistoon 
johdettaisiin mahdollisesti myös impregnointitehtaan koneiden kuivauksen poistoilma, joka käsitel-
lään nykyään jälkipolttimessa ennen ilmakehään johtamista. 
 
Kaasujen puhdistusyksikössä tapahtuvat mahdolliset toimintahäiriöt otetaan huomioon prosessin 
valvontajärjestelmän suunnittelussa. Järjestelmä voidaan automatisoida niin, että puhdistusyksikön 
toimintahäiriön aikana reaktorin lämpötilaa lasketaan automaattisesti jäähdyttämällä, jolloin kaasu-
jen muodostus ja edelleen niiden johtaminen puhdistusyksikköön vähenee. 
 
Sähkökatkon varalta tehtaalle asennetaan sähkönsyötön varajärjestelmä eli katkoton teholähde, 
jotta valmistusprosessia pystytään hallitsemaan myös poikkeustilanteissa. Järjestelmä yhdistetään 
kaikkiin turvallisuuden hallintajärjestelmiin, mukaan lukien päästöjenhallintalaitteet, ja tehtaan auto-
maatiojärjestelmään lisätään hälytykset.  
 
Formaliinisäiliöstä muodostuu kaasumaisia formaldehydipäästöjä, joiden hallitsemiksesi säiliön hön-
käputkeen asennetaan aktiivihiilisuodatin 
 
Mikäli lämpöenergia tuotetaan maakaasukattilalla, typenoksidipäästöt ilmaan kasvavat maakaasun 
polton vuoksi. Samalla myös hiilidioksidipäästöt kasvavat. Tällä hetkellä sähkö ostetaan Kotkamills 
Oy:ltä, joka tuottaa energiaa sellutehtaassaan sekä maakaasulla kombivoimalaitoksessaan. 
 
Liikennöinnin ei ennakoida lisääntyvän oleellisesti hankkeen myötä, joten liikenteen vaikutuksen il-
manlaatuun ei arvioida olevan merkittävä. 

4.7.2 Kemikaalien kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön liittyvät poikkeukselliset tilanteet 

Hartsin valmistusta varten tehtaalle kuljetetaan ja siellä varastoidaan ja käytetään suuria määriä 
vaarallisia kemikaaleja, joihin liittyy erilaisia riskejä. Poikkeustilanteissa kemikaaleja voi esimerkiksi 
päästä ympäristöön, ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai aiheuttaa ja osallistua räjähdyksiin ja 
tulipaloihin.  
 
Kemikaaliturvallisuuteen kiinnitetään tehtaalla erityistä huomiota. Turvallisuutta parannetaan monin 
eri teknisin sekä organisatorisin keinoin. Teknisiä toimenpiteitä prosessilaitteistoon liittyen ovat esi-
merkiksi odottamattomaan ylipaineeseen varautuminen (varoventtiili), odottamattomaan lämpene-
miseen varautuminen (jäähdytysvesi ns. turvasäiliössä) ja sähkökatkoon varautuminen (automaatio). 
Organisatorisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi työntekijöiden pätevyydestä ja koulutuksesta huoleh-
timinen, asianmukainen työvälineiden käyttö, kunnossapito ja laitteiden tarkastusmenettelyt sekä rä-
jähdysvaarallisten tilojen merkintä. 
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Kemikaalien turvalliseen kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön liittyy lukusia lainsäädännön ja stan-
dardien vaatimuksia, kuten asianmukaiset purkupaikat ja suoja-altaat vuototilanteita varten, joita 
tehtaassa tullaan noudattamaan. 

4.7.3 Muu ympäristökuormitus 

Hartsitehtaassa ei muodostu sellaisia jätevesiä, joita olisi tarpeen johtaa jätevedenpuhdistamolle ja 
edelleen mereen, sillä prosessissa on suljettu kierto veden osalta. Jätevesiä voi muodostua verrattain 
pieniä määriä kemikaalisäiliöiden varoaltaiden tyhjennyksissä ja prosessipesuissa. Lisäksi mahdolli-
siin onnettomuustilanteisiin voi liittyä jätevesiä, kuten tulipalojen sammutusvesiä. 
 
Hartsin valmistusprosessissa voi muodostua satunnaisesti jätehartsia, mikäli valmistetun hartsin 
laatu ei vastaa odotuksia. Jätehartsia voi muodostua myös reaktorien ja säiliöiden kunnossapidon ja 
siivouksen aikana. Jätehartsi voi olla nestemäistä tai kiinteää eli kovettunutta. Syntyvät jätteet kerä-
tään asianmukaisiin astioihin, kuten IBC-kontteihin ja toimitetaan yritykselle, joka huolehtii jätteiden 
asianmukaiseen käsittelyyn saattamisesta. Todennäköisesti hartsijäte hyödynnetään energiana so-
pivassa polttolaitoksessa. 
 
Hankkeeseen liittyy kasvihuonekaasupäästöjä eli pääasiassa hiilidioksidipäästöjä, joiden määrä riip-
puu esimerkiksi tarvittavasta energiamäärästä, energiantuotantotavasta sekä liikenteen määrästä. 
Kasvihuonekaasut vaikuttavat ilmastoon. 
 
Hankkeen vaikutus raskaan liikenteen määrään ei arvioida olevan merkittävä, joten liikenteen melu-
vaikutukseen ei arvioida muuttuvan suuresti hankkeen vuoksi. Jatkossa hartsin sijaan tehtaalle kulje-
tettaisiin aiempaa vaarallisempia kemikaaleja, millä voi olla vaikutusta liikenneturvallisuuteen.  
 
Hankkeeseen ei sisälly toimintoja, joiden melutasot ympäristöön olisivat erityisen korkeita eikä toi-
mintaa, joka poikkeaisi muusta teollisuusalueen toiminnasta. Hanke on suunniteltu toteutettavan alu-
eelle, jossa ei ole kasvillisuutta. Hankkeella ei ole vaikutuksia maaperään normaalitoiminnan aikana.  
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5 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA PÄÄTÖKSET 

5.1 Ympäristölupa 

Dongwhan tämänhetkinen toiminta on sisällytetty Etelä-Suomen aluehallintoviraston 30.6.2016 Kot-
kamills Oy:lle antamaan ympäristölupaan (numero 174/2016/1, diaarinumero ESAVI/10733/2015).  
 
Luvanvaraisen toiminnan olennaiseen muuttamiseen tulee ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 29 
§:n mukaisesti olla lupa. Ympäristölupaa koskevat säädökset sisältyvät YSL:iin ja sen nojalla annet-
tuun ympäristönsuojeluasetukseen (713/2014). YSL:n liitteen 1 taulukon 1 kohdan 4 b mukaan 
Dongwhan suunnitellulla toiminnalla tulee olla ympäristölupa.  
 
Dongwha toimittaa ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle keväällä 2019. 
Tarkoituksena on eriyttää Dongwhan ympäristöluvanvarainen toiminta Kotkamills Oy:n ympäristölu-
vasta. Ympäristölupa voidaan myöntää vasta sitten, kun yhteysviranomainen on antanut perustellun 
päätelmänsä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YSL:n mukaan ympäristölupa tulee myön-
tää, mikäli toiminnasta ei aiheudu lupamääräykset ja toiminnan sijoittaminen huomioon ottaen yksi-
nään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa YSL 49 §:ssä yksilöityä haittaa terveydelle, ympäristölle, 
maaperälle, pohjavedelle, merelle, luonnonolosuhteille tai lähialueen asukkaille. 

5.2 Lupa vaarallisen kemikaalin laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005, jäljem-
pänä kemikaaliturvallisuuslaki) 23.1 §:n nojalla vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsitte-
lyä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (jäljempänä Tukes) luvalla. 
Tukes on 23.8.2018 antamallaan päätöksellä siirtänyt voimassa olevat, aiemmin Kotkamills Oy:n ni-
missä olleet vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevat päätökset (3197/320/78, 
3421/320/79, 3908/320/82, 741/320/88 ja 506/360/93) Dongwhan nimiin. Maakaasua koskeva lupa 
eli maakaasuputkiston rakentamislupa nro 177/340/84 TTK sekä rakentamislupa LAPP 100/340/88 
on siirretty impregnointitehdasta koskevilta osin Dongwhan nimiin erillisellä päätöksellä. 
 
Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(685/2015, jäljempänä valvonta-asetus) 41.1 §:n mukaan vaarallisen kemikaalin laajamittaista teol-
lista käsittelyä tai varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan on haettava tuotantolaitoksen 
muutokselle lupa, jos muutos on tuotantolaitoksen perustamiseen rinnastettava laajennus tai muu 
tällainen muutos. Dongwha toimittaa lupahakemuksen Tukesille kesällä 2019.  
 
Kemikaaliturvallisuuslain 30.1 §:n mukaan tuotantolaitoksessa, jossa vaarallisten kemikaalien käsit-
telystä ja varastoinnista voi aiheutua suuronnettomuus, toiminnanharjoittajan on laadittava vaaral-
listen kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuussel-
vitys, joissa toiminnanharjoittaja selostaa toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ehkäise-
miseksi ja rajoittamiseksi ja osoittaa, että toimintaperiaatteet on otettu käyttöön, sekä antaa tarvit-
tavat tiedot niiden toteuttamiseksi tarvittavasta organisaatiosta ja turvallisuusjohtamisjärjestel-
mästä. 
 



   
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 5.12.2018
 Dongwha Finland Oy 

 29 (51) 

Toiminnanharjoittajan vaihtumista koskevassa Tukesin päätöksessä (diaarinumero 4777/36/2018) 
on todettu, että vaarallisten kemikaalien määrän perusteella Dongwhan tuotantolaitos on nykyään 
ns. turvallisuusselvityslaitos.  
 
Valvonta-asetuksen 16 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa turvallisuusselvitys ja saat-
taa se ajan tasalle esimerkiksi, jos toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä 
muutos tai Tukes sitä pyytää. Tämän osalta tarkistamisen tarpeellisuutta arvioidaan kesällä Tukesille 
toimitettavan lupahakemuksen laadinnan yhteydessä.  

5.3 Rakennuslupa 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) 125 §:n mukainen rakennuslupa haetaan MRL 130.1 
§:n mukaiselta toimivaltaiselta viranomaiselta eli kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Dongwha 
hakee rakennuslupaa ennen rakentamisen aloittamista.  

5.4 Päästökauppalain mukainen päästölupa 

Päästökauppalakia (311/2011) sovelletaan sen 2.1 § 1 ja 18 kohtien mukaisesti esimerkiksi 1) poltto-
aineiden polttoon laitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 megawattia ja 18) suu-
rissa erissä tuotettavien orgaanisen kemian kemikaalien tuotantoon, jossa käytetään krakkausta, re-
formointia, osittaista tai täydellistä hapetusta taikka vastaavia menetelmiä ja tuotantokapasiteetti on 
yli 100 tonnia päivässä. Näille toiminnoille tulee päästökauppalain 8 §:n nojalla olla kasvihuonekaa-
sujen päästölupa.  
 
Nyt suunniteltu toiminta ei ole päästökauppalain soveltamisalan mukaista, minkä vuoksi laitos ei ole 
velvoitettu hakemaan päästökauppalain 8 §:n mukaista päästölupaa päästökauppaviranomaiselta.  
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6 ARVIOINNISSA KÄSITELTÄVÄT VAIHTOEHDOT  

YVA-lainsäädäntö edellyttää vaihtoehtojen tutkimista YVA-menettelyssä tarpeellisessa määrin. Yh-
den tutkittavista vaihtoehdoista tulee olla hankkeen toteuttamatta jättäminen, eli niin sanottu nolla-
vaihtoehto, ellei se ole erityisestä syystä tarpeeton. Tässä YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta 
vaihtoehtoa, jotka on esitelty alla. 

6.1 Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta 

Nollavaihtoehto (VE0) kuvaa tilannetta, missä toiminta jatkuu nykyisellään. Nollavaihtoehdon mukai-
sesti hartsitehdasta ei rakenneta ja impregnointitehtaan toiminta pysyy ennallaan. Sen tarkoituksena 
on toimia vertailuvaihtoehtona yhdelle toteuttamisvaihtoehdolle. 

6.2 Vaihtoehto 1 (VE1): Hartsitehtaan rakentaminen ja käyttöönotto 

Vaihtoehdon 1 (VE1) mukaisesti Dongwha rakentaa impregnointitehtaan yhteyteen hartsitehtaan, 
jossa valmistetaan vuodessa 32 400 tonnia erilaisia hartseja. Tuotteita käytetään impregnointiteh-
taan tuotantotoiminnassa. 

6.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehtojen vertailu tapahtuu nollavaihtoehdon sekä vaihtoehdon 1 välillä. Vertailun perusteella 
voidaan tunnistaa muutoksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset verrattuna nykytilanteeseen. Ver-
tailun avulla tunnistetaan muutoksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja yhteisvaikutuksia alueen 
muiden toimintojen kanssa.  
 
Vaihtoehtojen vertailu perustuu hankkeelle annettaviin ympäristötavoitteisiin, muodostettaviin ver-
tailukriteereihin sekä tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Ympäristötavoitteiden muodostamisessa 
otetaan huomioon: 

• luonnon- ja ympäristönsuojeluarvot 
• terveyden ja viihtyisyyden turvaaminen  
• lainsäädäntö 
• viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaispalautteen painotukset 
• alueen käytölle asetetut tavoitteet ja strategiat. 

 
Tavoitteet ja käytettävät arviointikriteerit muodostetaan arviointityön aikana. Kriteerit valitaan siten, 
että niillä voidaan mahdollisimman selkeästi kuvata tarkasteltavia muutoksia. Vaikutusten arviointi 
laaditaan hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksia ja tavoitteita koskevana yhteenvetotarkasteluna.  Vai-
kutusten merkittävyyden arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) koordinoimassa IMPERIA-hankkeessa kehitettyä ARVI-menetelmää ja sitä tukeva työkalua. 
Työkalu on saatavissa Jyväskylän yliopiston verkkosivuilta osoitteesta http://imperia.jyu.fi/. 
 

http://imperia.jyu.fi/
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7 YMPÄRISTÖN NYKYTILANNE 

7.1 Muut toimijat ja hankkeet samalla tehdasalueella 

Dongwha toimii samalla tehdasalueella Kotkamills Oy:n kanssa. Kotkamills Oy:n tehdasintegraattiin 
kuuluvia tuotantotoimintoja ovat sellutehdas, kierrätyskuitulaitos, paperikone 1 (PK1), hiertämö, pas-
takeittiö, kartonkikone 2 (KK2), sahaus sekä kombivoimalaitos. Lisäksi alueella on Kotkamills Oy:n jä-
tevedenpuhdistamo.  
 
Kotkamills Oy suunnittelee parhaillaan uuden paperikoneen (PK3) rakentamista. Paperikoneelle on 
haettu ympäristölupaa kapasiteetille 60 000 tonnia vuodessa. Koneen käyttöönotto on suunniteltu 
syksylle 2019. Paperikonerakennus sijoittuisi impregnointitehtaan lähelle, Kotkamills Oy:n nykyisen 
paperitehtaan yhteyteen. Investointipäästöstä uudesta paperikoneesta ei olla vielä tehty. Haketuslai-
toksen rakentamisen Kotkamills Oy on päättänyt toteuttaa. Hakkimo rakennetaan tehdasalueen ete-
läosaan hake- ja purukentän läheisyyteen. Hake hyödynnetään tehtaan hiertämöllä. 
 
EcoProtech Oy suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Kotkamills Oy:n tehdasalueelle. Hanke 
liittyy myös Kotkamills Oy:n suunnittelemaan laajennukseen, jonka yhteydessä on tarkoitus tehostaa 
tehdasintegraatin prosessissa syntyvien lietejakeiden käsittelyä ja lisätä laitoksen energiatuotantoa. 
Kotkamills Oy:n prosessin sivutuotteena ja jätevedenkäsittelyssä syntyvät lietteet on tarkoitus käsi-
tellä ulkopuolisen palveluntuottajan rakentamassa ja operoimassa biokaasulaitoksessa, jonka pro-
sessi perustuu mädätykseen. Biokaasulaitos tuottaa ajoneuvopolttoaineeksi puhdistettavaa biome-
taania ja kiinteää, mekaanisesti tai termisesti kuivattua lopputuotetta, joka pyritään polttamaan alu-
eelle rakennettavassa kiinteän polttoaineen kattilassa. Hankkeeseen liittyy parhaillaan käynnissä 
oleva YVA-menettely. Arviointiselostuksen kuulemisaika päättyy 4.1.2019. 
 
Kiinteän polttoaineen kattilan rakentamista alueelle suunnittelee Vapo Oy yhdessä Kotkamills Oy:n 
kanssa. Hankkeessa samalle tehdasalueelle on tarkoitus rakentaa uusi noin 40 MW:n kiinteän polt-
toaineen höyrykattilalaitos. Kattilassa on tarkoitus hyödyntää Kotkamills Oy:n sivutuotteita ja lisäksi 
ulkopuolelta hankittavia polttoaineita. Kattilalaitokselle on haettu ympäristölupaa kesällä 2018. 

7.2 Ilmanlaatu 

Merkittävimmät ilmaa kuormittavat tekijät Etelä-Kymenlaaksossa ovat teollisuus, satamatoiminta, 
energiantuotanto ja liikenne. Myös kaukokulkeuma ja puun pienpolton päästöt voivat heikentää il-
manlaatua. Merkittävimpien päästölähteiden aiheuttamat rikin oksidien, haisevien rikkiyhdisteiden 
sekä hiukkasten päästöt ovat vähentyneet oleellisesti 1980-luvun tasosta, mutta 2000-luvulla koko-
naispäästöjen väheneminen on tasaantunut, eikä päästömäärien kehityksessä ole nähtävissä enää 
selvää trendiä. (Kotkan kaupunki 2018) 
 
Kotkan ilmanlaatua on seurattu Kotkan ympäristöpalveluiden toimesta yli 30 vuoden ajan ja vuodesta 
1990 lähtien mittaukset on toteutettu yhteistarkkailuna. Ilmanlaatua seurataan kahdella jatkuvatoi-
misella ilmanlaadun mittausasemalla Kotkansaarella ja Rauhalassa sekä yhdellä siirrettävällä mit-
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tausasemalla. Hankealuetta lähin, Kotkansaaren mittausasema sijaitsee pääkirjaston katolla, Kirkko-
kadun ja Korkeavuorenkadun välissä, kuvaten kaupunkialueen taustatasoa. Ilmanlaadun seuran-
nassa on keskitytty seuraamaan niitä ilman epäpuhtauksia, jotka nykytiedon valossa ovat alueen il-
manlaadun ja viihtyvyyden kannalta keskeisimpiä; typen oksideja, hengitettäviä hiukkasia, pienhiuk-
kasia ja haisevia rikkiyhdisteitä. 
 
Vuonna 2017 laaditun ilmanlaadun tarkkailuraportin (Kotkan kaupunki 2018) mukaan ilmanlaatu oli 
ilmanlaatuindeksein kuvattuna valtaosan ajasta hyvä kaikilla mittausasemilla. Ilmanlaatu ei heiken-
tynyt huonoksi yhtenäkään päivänä. Kotkansaaren mittauspisteellä ilmanlaatu oli hyvä 97 % ja tyy-
dyttävä 3 % vuoden päivistä. Eniten heikentyneen ilmanlaadun tunteja oli kaikilla mittausasemalla 
maaliskuussa, johtuen lähinnä katupölyn kohottamista hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista. In-
deksi lasketaan tunneittain kaikille niille ilmansaasteille, joita kyseisellä mittausasemalla mitataan ja 
sen taustalla ovat ilmanlaadun ohje-, raja- ja kynnysarvot sekä ilman epäpuhtauksien tunnetut ter-
veysvaikutukset. Ilmanlaatua kuvataan indekseihin perustuen viidellä laatusanalla: hyvä, tyydyttävä, 
välttävä, huono ja erittäin huono. 
 
Hyvän ilmanlaadun turvaamiseksi hengitettäville (PM10) ja pienhiukkasille (PM2,5) sekä typpidioksidille 
on annettu kansalliset ohjearvot (VNp 480/1996) sekä EU-lainsäädäntöön perustuvat raja- ja kyn-
nysarvot (VNa 79/2017), jotka ovat ohjearvoja sitovampia. Myös haiseville rikkiyhdisteille (TRS) on 
annettu vuorokausikeskiarvoa koskeva kansallinen ohjearvo.  
 
Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat pysyneet Kotkassa reilusti vuosikeskiarvolle asetetun 
raja-arvon 40 µg/m3 alapuolella. Vuonna 2017 hengitettävien hiukkasten vuosipitoisuus oli Kotkan-
saarella 10 µg/m3, alittaen myös Maailman Terveysjärjestön, WHO:n vuosiohjearvon 20 µg/m3. Vuo-
rokausiraja-arvotaso 50 µg/m3 on ylittynyt viime vuosina enimmillään kymmenenä päivänä vuodessa, 
kun sallittu vuotuinen ylitysmäärä on 35 päivää. Raja-arvoon verrattava pitoisuus (36. suurin vuoro-
kausiarvo) oli Kotkansaarella 16 µg/m3. 
 
Pienhiukkaspitoisuutta mitattiin vuonna 2017 siirrettävällä mittausasemalla Miehikkälässä. Mitatut 
pienhiukkaspitoisuudet olivat pieniä ja ne vastasivat suurelta osin Ilmatieteen laitoksen Virolahden 
taustamittausasemalla mitattua tasoa. PM2.5-pitoisuuden vuosikeskiarvo oli neljäsosan vuosiraja-ar-
vosta 25 µg/m3, alittaen myös WHO:n terveysperusteisen vuosiohjearvon 10 µg/m3. Myöskään 
WHO:n suosituksenomainen vuorokausiohjearvo 25 µg/m3 ei ylittynyt yhtenäkään päivänä. Pienhiuk-
kasten pitoisuutta aloitettiin mittaamaan myös Kotkansaaren mittausasemalla vuoden 2017 lopulla. 
 
Typenoksidipitoisuuksien mittaaminen lopetettiin Kotkansaaren mittausasemalla vuonna 2015, 
koska pitoisuudet olivat olleet pitkään alhaisella tasolla, eivätkä enää tuoneet lisäarvoa ilmanlaadun 
arvioinnille. Vuonna 2017 Rauhalan mittausasemalla typpidioksidin vuosikeskiarvo oli 10 µg/m3 eli 
neljäsosan vuosiraja-arvosta 40 µg/m3. Miehikkälässä vuosikeskiarvo oli 4 µg/m3, ollen alueellisen 
taustan tasoa. Mitatut typpidioksidin pitoisuudet pysyivät myös selvästi tunti- ja vuorokausiohjearvo-
jen alapuolella. Korkein vuorokausiohjearvoon 70 µg/m3 verrannollinen pitoisuus oli Rauhalassa 46 
µg/m3 ja Miehikkälässä 9 µg/m3, ja korkein tuntiohjearvoon 150 µg/m3 verrattava pitoisuus Rauha-
lassa 97 µg/m3 ja Miehikkälässä 23 µg/m3. 
 
TRS-pitoisuuden ohjearvoa 10 µgS/m3 ei ole ylitetty Kotkassa kertaakaan nykyisillä mittauspaikoilla. 
Pitoisuudet olivat pieniä myös vuonna 2017, jolloin pitoisuudet Kotkansaarella olivat korkeimmillaan 
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kesäkuussa, viidenneksen vuorokausiohjearvosta. Viihtyvyyttä vähentäviä ns. hajutunteja (TRS:n tun-
tikeskiarvo suurempi tai yhtä suuri kuin 3 µgS/m3) oli molemmilla mittausasemilla noin 0,4 % mittaus-
ajasta, hieman enemmän kuin vuonna 2016. Hajupäästöt liittyivät useimmiten tehtaiden huolto-
seisokkeihin, prosessien alas- ja ylösajoihin sekä häiriöihin hajukaasujen käsittelyssä.  

7.3 Pintavedet 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen kuuluva Kotkan edustan merialue on osa itäistä Suo-
menlahtea. Itäinen Suomenlahti on Itämeren kuormitetuimpia ja rehevöityneimpiä alueita. Kotkan 
edustan merialueen suurin kuormittaja on hajakuormitus, joka kulkeutuu alueelle pääasiassa Kymi-
joen virtaamien mukana. Hajakuormituksen lisäksi Kymijoen alaosaan ja merialueelle kohdistuu pis-
temäistä yhdyskunta- ja teollisuusjätevesikuormitusta, joka on merialueella keskittynyt pääasiassa 
Kotkan edustalle. Alueelle tulevan pistekuormituksen määrä on kuitenkin vähentynyt huomattavasti 
viimeisten kymmenen vuoden aikana. (Nakari & Muuri 2018) 
 
Pyhtää-Kotka-Hamina-merialue on ympäristöltään monipuolinen, sisältäen jokien suistoalueita, me-
renlahtia, sisä- ja ulkosaariston, meren selkiä ja avomerta. Itäisen Suomenlahden rannikkoalueella on 
leveä saaristovyöhyke, jonka lukuisat syvänteet ja matalat kynnysalueet estävät pohjanläheisen ve-
den vaihtumista. Tuulilla, virtauksilla ja veden korkeuksilla on tärkeä merkitys joki- ja jätevesien leviä-
miselle ja sekoittumiselle merialueella. (Nakari & Muuri 2018) 
 
Pyhtää-Kotka-Hamina-merialueen vedenlaatua ja merialueelle kohdistuvan pistemäisen kuormituk-
sen vaikutuksia tarkkaillaan kuormittajien yhteistarkkailuna ja tarkkailun toteuttamisesta vastaa Ky-
mijoen vesi ja ympäristö ry. Vuoden 2017 tarkkailuraportin perusteella rannikkoalueen keskimääräi-
nen vedenlaatu ei erilaisesta kuormituspaineesta huolimatta poikennut suuresti eri alueiden välillä. 
Vedenlaatu oli ulkomerialueilla rannikkoon verrattuna vain hieman paremmalla tasolla; päällysveden 
fosforipitoisuus oli hieman rannikkoalueen pitoisuutta matalampi, vesi oli kirkkaampaa ja nä-
kösyvyyttä oli enemmän. Pohjanläheisessä vedessä happitilanne oli kuitenkin huonompi ja sen myötä 
fosforipitoisuudet olivat rannikkoaluetta korkeammat, mitä selittää ulompien näytepisteiden suurem-
mat syvyydet. Myös suolapitoisuus- ja lämpötilaerot vaikeuttavat syvillä alueilla veden sekoittumista, 
jolloin hapekas päällysvesi ei pääse sekoittumaan vähähappiseen alusveteen. (Nakari & Muuri 2018) 
 
Kotkan edustalla sisä- ja ulkosaaristojen rannikkovedet on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttä-
väksi vuoden 2013 luokituksessa. Sisäsaariston osalta luokitus ei ollut muuttunut aiempaan luokituk-
seen verrattuna, mutta ulkosaariston osalta tilaluokka oli parantunut yhdellä aiempaan verrattuna. 
Rannikkoveden kemiallinen tila on Kotkan edustalla hyvää huonompi, ulompana merialueella kemial-
linen tila on hyvä. (Karonen ym. 2015) 

7.4 Kallio- ja maaperä  

Tehdasalueen maaperää on tutkittu kattavasti Kotkamills Oy:n toimintaan liittyen vuosina 2003 – 
2015. Vuosina 2007 ja 2015 toteutetuissa maaperätutkimuksissa osa näytteistä kohdistui myös 
suunnitellun hankealueen läheisyyteen, tehdasalueen pohjoispäähän. Tehdasalueesta on tehty myös 
maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys (Linnunmaa Oy 2015), kattaen myös suunnitellun hanke-
alueen.  
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Kotkansaaren teollisuusalue sijaitsee pääosin 1–5 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueella aiemmin 
tehtyjen pohjatutkimusten perusteella koko tehdasalueesta noin puolet on entistä merenpohjaa, jota 
on täytetty mineraalimaalla (hiekkaa ja karkeaa hiekkaa) ja muulla täytemateriaalilla (kivihiilituhka, 
meesa, kaoliini ja puuaines). Alapuolinen luonnontilainen maaperä koostuu pääosin siltistä, hiekasta 
ja kivestä ja se on kohtalaisesti vettä läpäisevää. Lähinnä hankealuetta, tehdasalueen pohjoisosaan 
sijoittuneissa tutkimuksissa (Kotkamills Oy:n tukkikentän ja saharakennuksen alue) maaperän todet-
tiin olevan pinnasta kivistä ja lohkareista täyttöä. Tämän alla oli kerroksia osittain luonnollisista siltti- 
ja hiekkakerroksista ja sekalaisesta täyttömaasta, joka koostui meesasta, rakennusjätteestä ja 
puusta. Sahalinjan pohjoisosassa ja kuorimon alueella maanpinnan todettiin olevan tasolla +2,2 ja 
+3,8. Tukkikentän alueen pintakerrokset ovat tiiviitä ja maakerroksissa havaittiin olevan meesaa, 
puuta ja rimatäyttöä. Alueen kallioperä on pääosin ehjää kalliota. (Linnunmaa Oy 2015) 
 
Vuonna 2007 hankealueen eli nykyisten hartsisäiliöiden läheisyydessä on tehty maaperätutkimuksia. 
Niiden perusteella täyttömaan syvyys vaihtelee hartsisäiliöiden lähellä välillä 1,4 – 4,6 metriä. Täyt-
tömaan alla tutkimuksissa on todettu olevan kiveä tai kalliota. (Ramboll Finland Oy 2008) 
 
Maaperän pilaantuneisuuden arviointi perustuu valtioneuvoston asetukseen 214/2007 (ns. PIMA-
asetus), jossa määritetään haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot maaperässä.  Teh-
dyissä maaperän pilaantuneisuustutkimuksissa maaperän pilaantuneisuutta on todettu lähinnä teh-
dasalueen eteläosassa sijaitsevalla purukentän alueella, jota on aiemmin käytetty tehtaan kaatopaik-
kana. Tehdasalueen pohjoisosassa varsinaista maaperän pilaantuneisuutta ei ole havaittu, ainoas-
taan arseenin pitoisuus ylitti kynnysarvon kuorimon viereisellä alueella, ollen kuitenkin selvästi ohjear-
vojen alapuolella (Linnunmaa Oy 2015.) Hankkeeseen liittyviä rakennustöitä ei tehdä alueilla, joilla on 
todettu kohonneita haitallisten aineiden pitoisuuksia.  

7.5 Pohjavedet  

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 
sijaitsee 3,5 km koilliseen (Suulisniemi). Alueen sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa. Hankealueen 
pohjavedet eivät ole yhteydessä lähialueiden pohjavesialueisiin ja ne purkavat mereen. (Linnunmaa 
Oy 2015) 
 
Kotkamills Oy on asentanut kolme pohjaveden tarkkailuputkea vanhan purukentän alueen pohjave-
den laadun tarkkailemiseksi tehdasalueen eteläosassa. Näytteissä on todettu pieniä kloorifenoli-, mi-
neraaliöljy-, TVOC- sekä PCDD/F-pitoisuuksia. Vuonna 2005 pohjaveden pinta oli putkien asennuk-
sen yhteydessä 3,5−4 metriä maanpinnan alapuolella. (Linnunmaa Oy 2015) 
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Kuva 8. Lähimmät pohjavesialueet. 
 

7.6 Kasvillisuus, eliöt ja suojelukohteet  

Hankealue sijoittuu rakennetulle ja suurelta osin asfaltoidulle teollisuusalueelle, missä luontoarvot 
ovat hyvin vähäisiä.  Lähialueen linnusto, uhanalaislajisto, EU:n luontodirektiivin 92/43/ETY liitteen IV 
eliölajit sekä lepakoiden esiintyminen on selvitetty kattavasti Kotkamills Oy:n tuulivoimahankkeeseen 
liittyneen YVA-menettelyn yhteydessä vuonna 2012. YVA-menettelyn yhteydessä tehtiin myös teh-
dasalueen hyönteis- ja kasvillisuuskartoitus. Tehdasalueen kasvillisuutta on kartoitettu myös EcoPro-
tech Oy:n biokaasulaitoshanketta koskeneen YVA-menettelyn yhteydessä syyskuussa 2018 (Ramboll 
Finland Oy 2018). Myös Kotkan Kantasataman asemakaavaselvityksen yhteydessä on tehty hyön-
teis- ja luontoselvityksiä. Selvityksissä ei ole havaittu merkittäviä esiintymiä tai luontoarvoja hanke-
alueelta tai sen läheisyydestä. Syyskuussa 2018 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa suurimpana ja 
elinvoimaisimpana esiintymänä pidettiin ratakiskojen läheisyydestä todettua ketomarunaesiintymää, 
jota kasvaa myös sisääntuloportin läheisyydessä. Esiintymää ei kuitenkaan pidetty merkittävänä sa-
tama-alueen kokonaisuuteen verrattuna (Ramboll Finland Oy 2018). 
 
Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse Natura- tai luonnonsuojelualueita. Lähimmät kohteet ovat 1,5 
km etäisyydellä luoteessa sijaitseva kansainvälisesti arvokas lintualue Hovinsaari (FINIBA), kolmen 
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kilometrin etäisyydellä luoteessa sijaitseva Kymijoen Natura-alue (FI0401001, SCI), sekä sen lähei-
syydessä sijaitseva Langinkosken luonnonsuojelualue. Lähimmät Natura- ja suojelualueet on esitetty 
alla olevassa kuvassa. 
 

 
Kuva 9. Lähimmät Natura- ja luonnonsuojelualueet.   
 
Ympäristöministeriö on perustanut 29.9.2014 antamallaan päätöksellä Kotkan kansallisen kaupunki-
puiston, joka toimii ekologisena käytävänä lähiseudun kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden 
välillä. Se koostuu monipuolisesti viheralueiden muodostamasta viherrakenteesta ja vesialueiden 
muodostamasta sinirakenteesta. Sirpaleisen oloinen kaupunkipuistoalue eheytyy joki- ja merialuei-
den avulla yhtenäiseksi ja toimivaksi kaupunkitilaksi. 
 
Kaupunkipuiston suojelualueet ja -kohteet (luonnonsuojelulailla tai kaupungin päätöksellä rauhoitetut 
kohteet) ovat: 

• Langinkosken luonnonsuojelualue, rauhoitettu 17.3.1995, (asetus 382/1995)  
• Kokonkosken jalopuumetsikkö, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen rajauspäätös 

28.11.2003  
• Puistolan tervaleppälehdon suojelupäätös, Kotkan kaupunginhallitus 30.12.1964 § 1614  
• Lehmäsaaren koillinen rantalehto, lehtojensuojeluohjelma, Kaakkois-Suomen ympäristökes-

kuksen päätös 30.6.2004, 0400L0010-251 
 
Näistä hankealuetta lähinnä on Kotkansaaren eteläisimmässä kärjessä Katariinan Meripuistossa si-
jaitseva Puistolan tervaleppälehto, joka edustaa Itäiselle Suomenlahdelle tyypillistä alkuperäistä 
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luontoa. Puistokokonaisuus on Kotkan kaupungin verkkosivujen mukaan luonnonarvoiltaan erittäin 
monipuolinen, varsinkin kasvillisuuden ja linnuston osalta. Tervaleppälehto sijaitsee puronotkel-
massa, joka muistuttaa ikimetsää. Lajistonsa lisäksi lehdolla on rikas historia. Alueella sijaitsee Ruot-
sinsalmen linnoituskokonaisuuteen kuuluvia rakennelmia, kuten ruutikellarin perustuksia ja tiilikasar-
min kivijalka. 

7.7 Melu ja tärinä  

Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (VNp 993/1992), jonka mukaan asu-
miseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä 
sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun 
ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB (klo 7–22) eikä yöohjearvoa 50 dB (klo 22–7).  
 
Kotkansaaren tehdasalueella melua tarkkaillaan säännöllisesti. Viimeisin ympäristömelumittaus teh-
tailla on tehty maaliskuussa 2017 (Pöyry Finland Oy 2017). Melumittaukset suoritettiin tehtaan ym-
päristössä läheisten asuinrakennusten vieressä seitsemässä mittauspisteessä. Mittaukset tehtiin Kot-
kamills Oy:n tehtaiden täyden toiminnan aikana päivällä sekä yöllä. Lisäksi mittaustulosten ja aikai-
sempien äänilähdemittausten perusteella mallinnettiin tehtaiden tuottama melu ympäristössä.  
 
Mittausten perusteella sekä päivä- että yöajan ympäristömelutasot ovat alle ohjearvojen tai ohjear-
voilla, kun huomioidaan mittausepävarmuus. Kriittisin mittauspiste on Ruukinkadun varrella noin 120 
metrin päässä Kotkamills Oy:n paperitehtaasta, jonka mittaustulos pysyy ohjearvolla, kun mit-
tausepävarmuus huomioidaan. Melussa havaittiin jonkin verran impulssimaisuutta vain hakekentän 
laidalla sijainneessa mittauspisteessä kauhakuormaajan kolahdusten vuoksi. Tulosten perusteella 
häiritsevyyskorjausta ei kuitenkaan tehty.  
 
Melumallinnuksen perusteella öiseen aikaan muutamat asuinrakennukset voivat altistua yli 50 dB 
keskiäänitason melulle.  
 
Mittausraportin mukaan Kotkan tehtaiden ympäristömelumittauksia on tehty viidesti lähes samoissa 
pisteissä vuosina 2004−2017. Mittausten perusteella tehdasalueen tuottama ympäristömelu on pie-
nentynyt tai pysynyt samana kaikissa pisteissä viime vuosiin verrattuna. Todennäköisesti tehtaalla 
tehdyt tekniset muutokset ovat pienentäneet tehtaan tuottamaa melua ympäristöön. 
 
Tehdasalueen tärinästä ei ole mittaustietoa eikä haitoista ole rekisteröityä tietoa. 

7.8 Tieliikenne  

Kaikki tieliikenne Kotkansaareelle kulkee Hyväntuulentietä (valtatie 15), Merituulentietä ja Kotkantietä 
pitkin. Hyväntuulentien kokonaisliikennemäärä Kotkansaaren päässä vuonna 2017 oli 14 486 ajo-
neuvoa/vrk (Liikennevirasto 2018). 
 
Kotkansaaren tehdasalueelle liikenne kulkee Satamakatua pitkin. Satamakadulla keskimääräinen ar-
kivuorokauden laskennallinen liikennemäärä on korkeimmillaan 9 000 (Kotkantien ja Rautatienkadun 
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yhtymäkohdan jälkeen) ja liikennemäärä vähenee 1 300 ajoon ennen tehdasalueelle johtavaa Nors-
kankatua (Sito Oy ja Strafica Oy 2018). 
Arvion mukaan Kotkamills Oy:n tehtaalle tulee keskimäärin arviolta 230 rekkaa päivässä täydellä tuo-
tannolla, mikä tarkoittaa arkisin noin 460 raskaan liikenteen ajoa Kotkansaarella. Liikennöinti tehdas-
alueelle ajoittuu pääasiassa päiväsaikaan. Lisäksi tehtaalle suuntautuu työmatkaliikennettä. 

7.9 Maankäyttö, rakennettu ympäristö ja maisema  

7.9.1 Kaavoitustilanne 

Maakuntakaavataso 

Hankealueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava, joka koostuu neljästä vaihekaavasta: 
Taajamat ja niiden ympäristöt, Maaseutu ja luonto, Energiamaakuntakaava sekä Kauppa ja merialue. 
Taajamien ja niiden ympäristöjen maakuntakaavassa Kotkansaaren tehdasalue sijaitsee alueella T/s 
(T = teollisuus- ja varastoalue, /s = alue, jolla on säilytettäviä, vähintään maakunnallisesti merkittäviä 
rakennuskulttuurikohteita). Kyseisillä rakennuskulttuurikohteilla tarkoitetaan Kotkamillsin tehdasalu-
etta ja alueella olevia rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteita. Ympäristöministeriö on vahvis-
tanut Kymenlaakson taajamien ja niiden ympäristöjen vaihemaakuntakaavan päätöksillään 
28.5.2008 ja 18.1.2010.  
 
Kymenlaakson maakuntahallitus on 22.2.2016 päättänyt käynnistää kokonaismaakuntakaavan laa-
timisen. Kymenlaaksossa on voimassa viisi maakuntakaavaa, joiden ajantasaisuus on tutkittu vuonna 
2015. Arviointityön myötä todettiin, että Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoihin liittyy lukuisia tar-
kistuksen tarpeita. Kokonaismaakuntakaavan keskeinen tavoite on parantaa kaavan selkeyttä ja lu-
ettavuutta, korostaa maakuntakaavan strategisuutta sekä kehittää maakuntakaavan esitystapoja. 
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 laadinta on käynnissä ja luonnos on ollut nähtävillä syksyn 
2018 (27.8.–7.10.2018) aikana. Tavoitteena on, että kaava hyväksytään vuoden 2019 loppupuolella. 
 
Yleiskaavataso 

Kotkan valtuusto on hyväksynyt Kotkan keskustan uuden osayleiskaavan 15.10.2018. Päätöksestä 
ei valitettu ja kaava saa lainvoiman hyvin pian. Kotkan keskustan osayleiskaavan tarkoituksena on 
Kotkan keskustan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja eri toimintojen 
yhteen sovittaminen. Osayleiskaavassa linjataan alueen tulevaa kehitystä ohjaavia periaatteita ja 
ratkaisutapoja osoittaen mm. keskustan elävyyteen, uudistumiseen ja täydennysrakentamiseen, lii-
kennejärjestelmään, arvokkaan kulttuuriympäristön suojeluun sekä siniviherrakenteeseen liittyviä tar-
peita. Suunnittelualue käsittää kokonaisuudessaan kaupungin keskusta-alueen, sisältäen Kotkan-
saaren sekä sen pohjoispuolella sijaitsevan Hovinsaaren eteläosat. Suunnittelualue rajautuu Kotkan-
saaren osalta merialueisiin ja Hovinsaaren osalta lännessä Hyväntuulentiehen sekä pohjoisessa Pai-
menportin ratapihaan ja Hietasen satama-alueeseen. 
 
Hankealueella ja Kotkamills Oy:n tehdasalueella osayleiskaavassa on merkintä T/kem (Teollisuus- ja 
varastoalue). Merkinnän mukaan alueelle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmista-
van tai varastoivan laitoksen. 
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Kotkan valtuusto on hyväksynyt Seudun strategisen yleiskaavan syksyllä 2018. Kaava menee vielä 
uudelleen hyväksyttäväksi pienen teknisen korjauksen vuoksi. Strateginen kaava laadittiin Pyhtää, 
Kotka, Hamina, Virojoki, Miehikkälä – alueelle yhdessä. Kaavan tavoitteena on ollut maankäytön asu-
misen ja liikenteeseen liittyvien seututason asioiden ratkaisu ja tulevan kehityksen ohjaaminen. Kaa-
vaa laadittaessa käytiin laajaa vuorovaikutusta erityisesti yritysten kanssa ja painopisteenä elinkei-
nojen edistäminen. Strategisessa yleiskaavassa hankealue sijoittuu teollisuus-, logistiikka-, tilaa vaa-
tivan työpaikka- ja satamatoimintojen alueelle.  
 
Asemakaavataso 

Asemakaavan mukaan tontti, jolla Dongwhan toiminta sijaitsee, on varattu teollisuusrakennusten 
korttelialueeksi. Kaavan mukaan toimintaa, joka saattaa aiheuttaa häiriötä asutukselle melun ja 
saasteiden muodossa ei saa sijoittaa 60 metriä lähemmäs viereisen alueen asuinrakennuksista lu-
kien. Kaava on vahvistettu 19.10.1995. 

7.9.2 Ympäristön maankäyttö 

Kotkan Kantasataman ensimmäinen asemakaava sai lainvoiman 4.4.2016. Asemakaava mahdollis-
taa Kantasataman alueen käytön kaupalliseen tarkoitukseen sekä asumiskäyttöön. Kaava-alue ra-
jautuu kaakkoisreunastaan Kotkamills Oy:n tehdasalueeseen. Kantasataman alueelta on purettu osa 
entisistä satamahalleista ja osa on edelleen varastokäytössä. Alueen maanpuhdistustyöt on aloitettu. 
 
Kantasataman alueella on vireillä toinen asemakaavamuutos, Kantasatama II. Kaavaehdotus on ollut 
nähtävillä 8.10.–7.11.2018.  Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa alueella voimassa ole-
vaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan alueelle suunnitellun tapahtumakeskuksen ja XAMK:n 
Kotkan kampuksen eli ammattikorkeakoulun rakentaminen. Tämän lisäksi alueella on mahdollista ra-
kentaa liiketiloja, hotelleja ja muita kaupallisia palveluita sekä asumista. Kaavamuutoksen myötä Kot-
kamills Oy:n tehtaan ja HaminaKotka Sataman sekä alueella lisääntyvän henkilöautoliikenteen liiken-
nejärjestelyillä pyritään liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.  
 
Kotkamills Oy:n tehdasalueen vieressä on laitettu vireille asemakaavan muutos kohteessa Ruukinkatu 
6 ja 12. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on parhaillaan nähtävänä. Kaavamuu-
toksen tavoitteena on mahdollistaa Ruukinkatu 6:ssa sijaitsevan vanhan poliisitalon tontin uusi 
käyttö. Myös Kotkansaaren sisääntulotien eli Satamakadun uudelleenlinjaukseen liittyvä asemakaa-
van muutos on tulossa pian vireille. 

7.9.3 Rakennettu ympäristö 

Kotkamills Oy:n tehtaat kuuluvat Museoviraston laatimaan inventointiin valtakunnallisesti merkittä-
vistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä nimellä Stora Enson Kotkan tehtaat (Museovirasto 2009). 
Tehtaat ovat merkittävä osa Kotkan kaupunkikuvaa sekä Kaakkois-Suomen vesistöjen varsille syn-
tynyttä puunjalostusteollisuutta. Tehdasalue käsittää rakennuskantaa ja rakenteita teollisuuslaitok-
sen monesta eri kehitys- ja laajentumisvaiheesta aina 1900-luvun alusta lähtien. Myös Dongwhan 
impregnointitehdas kuuluu alueeseen. 
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Hankealue sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen Ruot-
sinsalmen linnoituskaupungin alueella. 

7.10 Asutus ja lähimmät erikoiskohteet 

Hankealueen lähietäisyydellä sijaitsee kaupunkimaista kerrostaloaluetta. Hankealuetta lähimmät 
asuinkerrostalot sijaitsevat noin 300 metrin päässä Ruukinkadulla. Seuraavassa kuvassa on merkitty 
hankealueen läheiset ns. häiriintyvät kohteet, kuten koulut, päiväkodit ja palvelutalot. Lähimpänä 
hankealuetta sijaitsee palvelutalo (400 m). 
 

 
Kuva 10. Kotkansaaren tehdasaluetta lähimmät erikoiskohteet alle kilometrin etäisyydellä 
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8 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN 

8.1 Arvioinnin rajaus  

YVA-menettelyssä on tarkoituksena arvioida hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, 
jotka kohdistuvat: 
 

• maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; 
• väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; 
• yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuu-

riperintöön; 
• luonnonvarojen hyödyntämiseen ja 
• edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakentamisen, toiminnan sekä toiminnan lopettami-
sen aikaiset vaikutukset. Arvioinnissa keskitytään toiminnan aikaisten vaikutusten selvittämiseen. 
Toiminnan aikaisista vaikutuksista huomioidaan sekä normaalitoiminnan että poikkeustilanteiden ai-
kaiset vaikutukset. Painopiste vaikutusten selvittämisessä asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja ko-
ettuihin vaikutuksiin.  
 
Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään erityisesti seuraaviin ympäristövaikutuksiin: 
 

• kemikaaleihin liittyvät riskit ja poikkeukselliset tilanteet 
• yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, erityisesti kemikaaliturvallisuusnäkökulmasta 
• ilmaan johdettavat päästöt 

 
Tässä hankkeessa ympäristökuormituksen kannalta merkittävimmiksi toiminnoiksi ja vaikutuksiksi on 
arvioitu kemikaalien kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön liittyvät riskit ja poikkeukselliset tilanteet. 
Vaikutusarvioinnissa kemikaalien osalta keskitytään niihin riskeihin, jotka arvioidaan merkittävim-
miksi todennäköisyyden ja vakavuuden perusteella.  
 
Myös ympäristöön kohdistuvat yhteisvaikutukset muiden samalla alueella sijaitsevien hankkeiden 
kanssa voivat osoittautua merkittäviksi, joten arvioinnissa keskitytään myös yhteisvaikutuksiin, eri-
tyisesti kemikaaliturvallisuusnäkökulmasta. 
 
Erityishuomiota kiinnitetään lisäksi hartsin valmistukseen liittyvien, ilmaan johdettavien päästöjen ar-
viointiin. Ilmapäästöjen määristä ei ole tässä vaiheessa YVA-menettelyä vielä tarkkaa tietoa, mutta 
tehtaan sijainnin ja päästöjen laadun vuoksi päästöt ilmaan voivat osoittautua merkittäväksi ympä-
ristövaikutukseksi. 
 
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä voidaan arvioida vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin 
ympäristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvystä saadaan tietoa hyödyntämällä tutkimustietoa 
ja annettuja ohjearvoja. Eri sidosryhmien ja kansalaisten tärkeiksi kokemista asioista saadaan tietoa 
tiedottamis- ja kuulemismenettelyissä. 
 



   
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 5.12.2018
 Dongwha Finland Oy 

 42 (51) 

Ehdotuksena tarkasteltavaksi vaikutusalueeksi YVA-menettelyssä on pääasiassa Kotkansaari, joka 
on esitetty seuraavassa kuvassa. Ilmapäästöjen osalta tarkastellaan myös Kotkansaaren tehdasalu-
een vastarannalla sijaitsevaa Tiutisensaaren aluetta, joka sijaitsee lähimmillään noin kilometrin 
päässä hankealueesta. Seuraavassa kuvassa on esitetty myös impregnointitehtaalle kulkevan ras-
kaan liikenteen reitti. Hankkeeseen liittyvä liikenne voi olla erotettavissa Kotkansaarella, mutta sen 
ulkopuolella vaikutus peittyy muun muassa Mussalossa sijaitsevan sataman liikenteeseen. Vesistö-
vaikutuksia arvioidaan Kotkan edustan merialueella, mikäli mahdollisiin poikkeustilanteisiin liittyvien 
jätevesien, kuten sammutusvesien vuoksi vaikutusarviointi nähdään tarpeellisena. Ilmastovaikutus-
ten osalta vaikutuksia verrataan Kymenlaakson ja Suomen tasoon. Luonnonvarojen hyödyntämisen 
osalta arvioinnissa tarkastellaan koko Suomen tasoa. 
 
 

 
Kuva 11. Pääasiallinen aluerajaus YVA-menettelyssä, tehtaan sijainti ja raskaan liikenteen käyttämä reitti. 
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8.2 Asiantuntemus ja pätevyys YVA-menettelyssä 

YVA-lain mukaisesti hankkeesta vastaavan on varmistettava, että sillä on käytettävissään riittävä 
asiantuntemus ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen laadintaan. Hankkeesta vas-
taavana toimii Dongwha Finland Oy ja YVA-konsulttina hankkeessa toimii Linnunmaa Oy. YVA-oh-
jelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän koulutus sekä työkokemus on esitetty seuraavassa 
taulukossa. Linnunmaan ympäristöasiantuntijoita on osallistunut viime vuosina myös kolmeen muu-
hun samalla Kotkansaaren tehdasalueella toteutettuihin YVA-menettelyyn. 
 
Taulukko 13. YVA-arviointiohjelman laatimiseen osallistuneet asiantuntijat. 

Asiantuntijan nimi 
ja rooli YVA-menet-
telyssä 

Koulutus Työkokemus 

Dongwha Finland Oy 
Juha Rantanen, han-
kevastaava 

DI, kemiantekniikka Työkokemusta 12 vuotta erilaisissa tehtävissä 
kemianteollisuudessa ja paperiteollisuudessa 

JongSuk Lee (Jason), 
prosessiasiantuntija  

Maisterintutkinto, 
kemiantekniikka 

Työkokemusta 18 vuotta erilaisissa tuotanto- ja 
tutkimustehtävissä teollisuudessa mm. im-
pregnointiin ja hartsintuotantoon liittyen 

Linnunmaa Oy 
Reetta Hurmekoski, 
projektipäällikkö 

DI, energiatekniikka 
 

Työkokemusta teollisuuden ympäristöasioista ja 
ilmaan johdettavien päästöjen hallinnasta noin 
5 vuoden ajalta. Osallistunut kolmeen YVA-me-
nettelyyn, mm. projektikoordinaattorina. 

Auli Kostamo, 
asiantuntija 

FL, ekotoksikologia 
 

Laaja-alainen työkokemus teollisuuden kemi-
kaaliturvallisuusasioissa 12 vuoden ajalta. 

Eeva Punta, 
asiantuntija 

FL, ekotoksikologia 
 

Laaja-alainen työkokemus ympäristö- ja kemi-
kaaliturvallisuusasioissa yli 30 vuoden ajalta 
prosessiteollisuudessa. Toiminut projektipäällik-
könä useassa YVA-menettelyssä. 

Emilia Lier, 
asiantuntija 

DI, ympäristötek-
niikka 

Laaja-alainen työkokemus teollisuuden ympäris-
töasioissa 10 vuoden ajalta. Osallistunut useaan 
YVA-menettelyyn asiantuntijana ja ollut yhdessä 
projektipäällikkönä. 

Eija Miettinen, 
lakiasiantuntija 

HTM, ympäristöpo-
litiikka ja -oikeus 

Monipuolinen työkokemus teollisuuden ympä-
ristö- ja kemikaalilainsäädäntöön liittyvien teh-
tävien parissa noin 3 vuoden ajalta. 

Lea Hirvonen, 
paikkatietoaineistot 
ja kartat 

Ins. AMK, tietotek-
niikka 
 

Laatinut kartta-aineistot useisiin YVA-menette-
lyihin sekä lupahakemuksiin noin 7 vuoden ajan. 
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8.3 Toteutettavat arvioinnit, käytettävät aineistot sekä menetelmät 

Hankkeesta aiheutuvien ympäristövaikutusten ennakoimisessa hyödynnetään tehtaan nykyisen toi-
minnan ympäristövaikutusten seurantatietoja sekä ympäristövaikutuksista tehtyjen tutkimusten tu-
loksia, jotka on saatu käyttöön Kotkamills Oy:ltä. Taustatietona voidaan käyttää Dongwhan olemassa 
olevien, vastaavanlaisten hartsitehtaiden seurantatietoja. Lisäksi arvioinneissa voidaan hyödyntää 
EU:n parhaan käyttökelpoisen teknologian kemianalan vertailuasiakirjoja (BREF). Arvioinneissa käy-
tettävät tärkeimmät aineistot on esitetty yksityiskohtaisemmin alla kunkin vaikutusarviointikuvauksen 
yhteydessä. Aineistolistausta täydennetään tarvittaessa YVA-menettelyn aikana. 
 
Ympäristön nykytilan kuvausta tarkennetaan arviointiselostusvaiheessa ja aineistona käytetään pää-
asiassa samaa aineistoa kuin arviointiohjelmassakin. Monissa eri osioissa hyödynnetään myös seu-
raavia lähteitä: 

− Kotkan kaupungin verkkosivut (muun muassa kaavoitus, ympäristönsuojelu) 

− Verkossa yleisesti saatavilla olevat paikkatietoaineistot (lähteet Suomen Ympäristökeskus 
SYKE ja Metsähallitus, karttapohjat Maanmittauslaitos) 

8.3.1 Kemikaaleihin liittyvät riskit ja poikkeukselliset tilanteet 

Käytettävä aineisto: 
− Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet 
− Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet –turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet) (Työterveyslai-

tos 2018) 
− Dongwhan teknologiaa hyödyntävien, vastaavanlaisten laitosten tiedot 
− kemikaaliturvallisuutta koskevat säännökset 

 
Hartsitehtaassa käytettävät kemikaalit ovat tyypillisiä teollisuudessa käytettäviä kemikaaleja, joten 
niistä on saatavilla muun muassa Työterveyslaitoksen OVA-ohjeissa kattavasti tietoa. Kemikaalien 
varastoinnin, käytön ja vaaraominaisuuksien kuvauksia tarkennetaan arviointiselostuksessa. Hartsi-
tehtaalle laaditaan keväällä 2019 kemikaalilainsäädännön vaatimat riskinarvioinnit ja samalla päivi-
tetään tarvittaessa impregnointitehtaalle laaditut riskinarvioinnit. Hartsitehtaalle laaditaan myös 
alustava ympäristöriskinarviointi. Riskinarviointien yhteydessä kartoitetaan erilaisia riskinhallintatoi-
menpiteitä.  
 
Arviointiselostuksessa kuvataan kemikaali- ja ympäristöriskinarviointien tulokset merkittävimpien ris-
kien osalta, tehdään vertailua nykytilanteeseen sekä esitetään toimenpiteitä riskien hallintaan. Myös 
kemikaalien kuljetuksiin liittyvät tärkeimmät riskit ja poikkeukselliset tilanteet arvioidaan YVA-menet-
telyn aikana ja kuvataan arviointiselostuksessa. Ympäristöön mahdollisesti pääseviä kemikaalivuo-
toja ja niistä aiheutuvia vaikutuksia maaperään, pohjaveteen ja vesistöön arvioidaan asiantuntija-
arvioina, kuten luvuissa 8.3.4 ja 8.3.5 on esitetty. 
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8.3.2 Vaikutukset ilmanlaatuun  

Käytettävä aineisto: 
− kemikaalien ympäristöominaisuuksiin liittyvät tiedot, esim. REACH-rekisteröintiaineisto  
− Haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien ohjeraja-arvot (HTP-arvot) 
− Kotkan kaupungin verkkosivuilla olevat ilmanlaadun seurantatiedot 
− Kemianalan parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirja (Best Available Techniques 

(BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Manage-
ment Systems in the Chemical Sector) 

− Dongwhan teknologiaa hyödyntävien, vastaavanlaisten laitosten tiedot 
− Ilmanlaatua koskevat säännökset 

 
Ilmanlaatuvaikutusten arviointia varten selvitetään hartsitehtaan normaalin tuotantotoiminnan aikai-
set päästötasot vastaavanlaisten tuotantolaitosten ja käytettävien raaka-aineiden perusteella. Tuo-
tannon päästöjen laatua ja määrää sekä niiden merkittävyyttä arvioidaan asiantuntija-arviona ver-
taamalla päästöjä nykyisen impregnointitehtaan päästöihin, kaupunki-ilman nykyiseen laatuun ja/tai 
taustapitoisuuksiin sekä ilmanlaatua koskevaan sääntelyyn (esim. mahdolliset tavoite- tai raja-arvot), 
ympäristö- ja sääolosuhteet huomioiden. 
 
Tämän jälkeen normaalitoiminnan aikaisten päästöjen vaikutusta ilmanlaatuun voidaan arvioida yk-
sinkertaistettujen leviämisskenaarioiden perusteella tilanteisiin, joissa esimerkiksi päästö ei laimene 
ilmakehässä ollenkaan tai päästö laimenee viidesosaan. 
 
Edellä esitetyn vertailun ja arvioinnin perusteella tarkastellaan tarvetta tarkempaan laskennalliseen 
ilmanlaatuselvitykseen eli mallinnukseen. Mikäli hartsitehtaan päästötasoja ei katsota edellä esitetyn 
perusteella merkittäviksi ja päästötasot ovat huomattavan pienet verrattuna impregnointitehtaan 
päästömääriin, ei hartsitehtaan ilmapäästöjen mallinnusta pidetä välttämättömänä. 
 
Valmistusprosessin poikkeukselliset tilanteet, joista voi aiheutua päästöjä ilmaan, huomioidaan ris-
kinarvioinnissa. Riskinarvioinnin yhteydessä tarkastellaan häiriöpäästöjen mallintamisen tarvetta. 
Mallintamisen tarpeeseen vaikuttaa esimerkiksi valittava puhdistustekniikka. Mallintamisen tarpeelli-
suutta arvioitaessa otetaan huomioon hartsitehtaan sijoittuminen kaupunkialueelle ja lähelle asu-
tusta. 
 
Energiantuotannon päästötasot ilmaan arvioidaan energiantarpeen ja käytettävän energianlähteen 
perusteella. Energiantuotannon vaikutusta alueen ilmanlaatuun tarkastellaan asiantuntija-arviona 
vertaamalla hankkeen päästömääriä seudun nykyisiin päästömääriin ja ilmanlaatuun. Mikäli päästö-
määrät ja arvioitu vaikutus ilmanlaatuun on huomattava, voidaan arvioinnin yhteydessä tarkastella 
mallinnuksen tarpeellisuutta. 
 
Hankkeen vaikutuksen raskaan liikenteen määrään ei arvioida olevan merkittävä, minkä perusteella 
laskennallista arviointia liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun ei nähdä tarpeellisena. 
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8.3.3 Vaikutukset ilmastoon 

Käytettävä aineisto: 
− Tilastokeskuksen tuottama materiaali keskimääräisistä energiantuotannon kasvihuonekaa-

sujen päästökertoimista 
− Kymenlaakson ja Suomen hiilitaseet 

 
Arvioinnissa selvitetään suuntaa antavalla tasolla tuotantotoiminnan ja sen energiankulutuksen ai-
heuttamat hiilidioksidipäästöt. Päästömääriä verrataan impregnointitehtaan nykyisiin kasvihuone-
kaasupäästöihin sekä Kymenlaakson ja Suomen hiilitaseeseen. 
 
Hankkeen vaikutuksen raskaan liikenteen määrään ei arvioida tässä vaiheessa olevan merkittävä, 
minkä perusteella laskennallista arviointia liikenteen vaikutuksista ilmastoon ei nähdä tarpeellisena. 
Impregnointitehtaassa nykyään käytettävät hartsit valmistetaan pääosin Suomessa, joten Suomen 
sisäisissä liikennemäärissä hankkeen tuoman muutoksen arvioidaan kokonaisuudessaan olevan 
pieni. 

8.3.4 Vaikutukset pintavesiin 

Tuotantotoiminnasta ei synny jätevesiä, joita johdettaisiin Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolle tai 
suoraan vesistöön. Toiminnassa muodostuvat jätevedet kerätään ja toimitetaan asianmukaiseen kä-
sittelyyn tarvittaessa. Normaalitoiminnan aikaisten vesistövaikutusten arviointia ei nähdä YVA-me-
nettelyssä tarpeellisena. 
 
Arvioinnissa huomioidaan mahdolliset poikkeustilanteet, joissa vesistöön voi päästä ympäristölle hai-
tallisia kemikaaleja esimerkiksi sadevesien mukana. Mahdollisiin onnettomuustilanteisiin voi myös liit-
tyä jätevesiä, kuten tulipalojen sammutusvesiä. Arvioinnissa selvitetään riskiarvioinnin ja tulipaloske-
naarion perustella todennäköinen tarvittava sammutusvesimäärä, sammutusveden haitallisuus ja 
vesistöön kulkeutumisen todennäköisyys. Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaisesti sammu-
tusvesille laaditaan tehtaalla hallintasuunnitelma, mutta mikäli haitalliset vaikutukset voivat ulottua 
vesistöön, arvioidaan vesistövaikutuksia asiantuntija-arviona. 
 
Mahdollisessa vesistövaikutusten arvioinnissa huomioidaan Kotkan edustan merialueen nykytila. Me-
rialueelta on saatavissa kattavasti seuranta- ja tutkimustietoa, joita on julkaissut Kymijoen vesi ja 
ympäristö ry. Myös vaikutukset vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen huomioidaan mahdollisen 
arvioinnin yhteydessä. 

8.3.5 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen 

Käytettävä aineisto: 
− Ympäristönsuojelulain mukainen maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys, Kotkamills Oy 

(Linnunmaa Oy 2015) 
− Tehdasalueella tehdyt maaperäselvitykset (Ramboll Finland Oy) 
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Hartsitehtaan normaalin tuotantotoiminnan aikana ei synny suoria vaikutuksia maa- tai kallioperään 
tai pohjaveteen, minkä vuoksi normaalitoiminnan aikaisten maaperä- ja pohjavesivaikutusten arvi-
ointia ei nähdä YVA-menettelyssä tarpeellisena. Hankkeeseen liittyvän rakentamisen vuoksi maa-
massoja kaivetaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn tai sijoituspaikkaan.  
 
Poikkeustilanteisiin voi liittyä kemikaalivuotoja, joilla voi olla vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. 
Kuten vesistövaikutusten osalta, arvioinnissa selvitetään riskiarvioinnin pohjalta mahdolliset poik-
keustilanteet ja vaikutukset maaperässä sekä vuodon mahdollinen kulkeutuminen pohjaveteen ja 
siitä aiheutuvat haitalliset vaikutukset, mikäli ne voivat ulottua ympäristöön. 

8.3.6 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja ekologiaan 

Arviointiselostuksessa kuvataan hankkeen vaikutukset (ilmanlaatu, melu) ja niiden perusteella arvioi-
daan päästöjen leviämistä lähimmille suojelualueille ja virkistysalueille asiantuntija-arviona.  
 
Erillisille luontoselvityksille ei katsota olevan tarvetta hankealueella, sillä suunniteltu hanke sijoittuu 
alueelle, jossa ei ole kasvillisuutta. Alue on olemassa oleva teollisuusalue kaupunkiympäristössä. Li-
säksi lähiympäristössä on viime vuosina tehty useita selvityksiä, joita voidaan tarvittaessa hyödyntää 
vaikutusten arvioinnissa (lisätietoja luvussa 7.6).  

8.3.7 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen  

Käytettävä aineisto: 
− Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksen vertailuasiakirja (Best Available Techniques 

(BAT) Reference Document for Large Volatile Organic Carbon, 2017) 
 

Arviointiselostuksessa selvitetään raaka-aineiden tyypilliset alkuperät ja sen perusteella arvioidaan 
vaikutus luonnonvarojen käyttöön Suomen tasolla. Impregnointitehtaassa nykyään käytettävät hart-
sit valmistetaan pääosin Suomessa ja samoista raaka-aineista, joten Suomen tasolla raaka-aineku-
lutukseen ei arvioida kohdistuvan merkittävää muutosta. Impregnoiduilla tuotteilla parannetaan lop-
putuotteiden kestävyyttä, joka pidentää tuotteiden käyttöikää. Tämä voidaan nähdä myönteisenä 
asiana luonnonvarojen kokonaiskäytön kannalta. 

8.3.8 Vaikutukset melun ja tärinän esiintymiseen 

Käytettävä aineisto: 
− Kotkan tehtaan ympäristömelumittaukset ja -mallinnus, Kotkamills Oy (Pöyry Finland Oy 

2017) 
− Kansalliset melun ohjearvot 

 
YVA-arviointiselostuksessa tunnistetaan ja kuvataan hankkeesta aiheutuvat melulähteet ja arvioi-
daan asiantuntija-arviona hankkeen vaikutukset vallitsevaan melutasoon, jota on tutkittu viimeksi 
vuonna 2017 (Pöyry Finland Oy 2017). Tietojen pohjalta arvioidaan VNp:n melun ohjearvojen 
(993/1992) mahdollista ylittymistä ja vaikutusta terveyteen ja viihtyisyyteen. Arviointiselostuksessa 
esitetään myös mahdolliset meluntorjuntakeinot. 
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Arviointiselostuksessa kuvataan nykyiset tärinätasot ja arvioidaan hankkeen ja etenkin rakentamisen 
aikaiset vaikutukset vallitseviin tasoihin. Arviointiselostuksessa esitetään myös mahdolliset tärinän 
esto- ja/tai vähennyskeinot. 

8.3.9 Vaikutukset maankäyttöön 

Käytettävä aineisto: 
− Alueen kaavoitukseen liittyvä aineisto, erityisesti keskustan osayleiskaava 
− Kotkan Kantasatama-alueen kehittämiseen liittyvä materiaali 

 
Arviointia varten selvitetään rakentamisaluetta koskevat kaavamääräykset, välittömän vaikutusalu-
een voimassa ja vireillä olevat kaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat. Arviointiselostuksessa 
esitetään, onko hanke kaavojen ja suunnitelmien mukainen ja onko maankäytössä ristiriitoja.  

8.3.10 Vaikutukset kulttuuriperintöön ja maisemaan 

Käytettävä aineisto: 
− Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) kuvaukset (Museo-

virasto 2009) 
− Kotkan keskustan rakennettu kulttuuriympäristö, Kotkan keskustan osayleiskaavan selvitys 
− Kotkansaari–Ruotsinsalmen linnoituskaupunki, Kaupunkiarkeologinen inventointi (Museovi-

rasto 2007) 
− Muinaismuistolaki (295/1963) 

 
Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kulttuuriperinnöltään merkittäviä kohteita. Vaiku-
tukset kulttuuriperintöön selvitetään asiantuntija-arvioin. Hankealue sijaitsee kiinteän muinaisjään-
nöksen eli Ruotsinsalmen linnoituskaupungin alueella, mikä huomioidaan YVA-menettelyssä. 
 
Hankkeen vaikutuksen maisemaan ennakoidaan olevan pieni, joten erillistä arviointia hankkeen mai-
semavaikutuksista ei nähdä tarpeelliseksi. 

8.3.11 Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen 

Käytettävä aineisto: 
− Kotkan keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä tehdyt liikenneselvitykset 

 
Kotkansaaren ja tehdasalueelle suuntautuvan liikenteen määrä ja sen kehittyminen selvitetään, huo-
mioiden muut suunnitellut hankkeet. Hartsitehtaan vaikutuksen Dongwhan nykyisen toiminnan ras-
kaan liikenteen määrään ei arvioida olevan merkittävä, joten yksinään hankkeen vaikutusta liikenteen 
sujuvuuteen ja siitä aiheutuviin vaikutuksiin ei katsota tarpeelliseksi arvioida. Lähistöllä on kuitenkin 
suunnitteilla useita muita hankkeita, joten arvioinnissa huomioidaan todennäköisten hankkeiden yh-
teisvaikutus liikenteeseen.  
 



   
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 5.12.2018
 Dongwha Finland Oy 

 49 (51) 

Jatkossa hartsin sijaan tehtaalle kuljetettaisiin aiempaa vaarallisempia kemikaaleja, millä voi olla vai-
kutusta liikenneturvallisuuteen. Arvioinnissa tarkastellaan vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Arvi-
oinnissa selvitetään kemikaalikuljetuksiin liittyvät merkittävimmät riskit ja niihin liittyvät tekijät sekä 
mahdolliset vaikutukset ja verrataan mahdollisia vaikutuksia nykytilanteeseen. 
 
Arviointiselostuksessa kuvataan mahdolliset liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet. 

8.3.12 Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan 

Käytettävä aineisto: 
− Ilmanlaatua koskevat säännökset 
− Kotkan tehtaan ympäristömelumittaukset ja -mallinnus, Kotkamills Oy (Pöyry Finland Oy 

2017) 
− Kotkan elinkeinostrategia 2013−2020 

 
Ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioitavia tekijöitä ja niistä mah-
dollisesti aiheutuvia vaikutuksia ovat toiminnan terveysvaikutukset, suora ja epäsuora vaikutus työl-
lisyyteen sekä vaikutus alueen elinoloihin. 
 
Toiminnan vaikutuksia viihtyvyyteen sekä terveyteen tarkastellaan tunnistamalla toiminnasta aiheu-
tuvat päästöt ja vertaamalla päästöjen laatua ja määrää mahdollisiin raja- ja ohjearvoihin sekä 
Dongwhan nykyisen toiminnan ja muun nykyisen teollisen toiminnan päästöihin alueella. Lähialueen 
ympäristön tilasta saadaan tietoa muun muassa erilaisista ympäristön yhteistarkkailuiden rapor-
teista, Kotkan kaupungin verkkosivustolta ja Kotkansaaren teollisuusalueen meluselvityksestä. YVA-
menettelyn aikana järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, joissa kaupunkilaisilla on mahdollisuus esittää 
näkemyksensä hankkeesta. Näkemykset otetaan huomioon arviointiselostusta laadittaessa.  
 
Muutoksen vaikutusta työllisyyteen ja elinoloihin tarkastellaan huomioiden Kotkan elinkeinostrategia. 
Arvioinnissa esitetään alustava arvio hankkeen työllisyysvaikutuksesta.  

8.3.13 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Käytettävä aineisto: 
− Kotkansaaren tehdasalueelle suunniteltujen hankkeiden YVA-menettelyjen asiakirjat ja julki-

sesti saatavilla olevat ympäristölupahakemukset 
 

Kotkansaaren teollisuusalueelle on suunnitteilla tällä hetkellä kolme hanketta ja toteutumassa yksi, 
joissa toiminnanharjoittajia ovat Kotkamills Oy, EcoProtech Oy ja Vapo Oy, kuten luvussa 7.1 Muut 
toimijat ja hankkeet samalla tehdasalueella on kuvattu. Hankkeiden luonteen perusteella merkittä-
vimpien yhteisvaikutusten arvioidaan liittyvän kemikaali- ja liikenneturvallisuuteen. Yhteisvaikutuksia 
selvitetään muun muassa EcoProtech Oy:n biokaasuhankkeen YVA-menettelyssä esitettyjen tietojen 
perusteella. Biokaasuhankkeeseen liittyvän YVA-menettelyn arviointiselostuksen kuulemisaika on 
käynnissä 4.1.2019 saakka. Yhteisvaikutusten arviointi perustuu asiantuntija-arvioon ja käytettävät 
arviointimenetelmät tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä.  
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Yhteisvaikutusten osalta huomioidaan myös Kantasataman kehittämiseen liittyvät hankkeet, mistä 
saadaan tietoa muun muassa Kotkan kaupungin verkkosivuilta. 

8.3.14 Rakentamisen ja toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset 

Hankkeen rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia tarkastellaan arviointiselostuksessa omana 
kokonaisuutenaan. Rakentamisen aikaiset vaikutukset selvitetään muun muassa rakennustöiden ai-
heuttaman melun, tärinän, jätteiden, pölyn sekä rakentamisen aikaisten liikennemäärien osalta. Ra-
kentamisen synnyttämien työpaikkojen määrällä arvioidaan vaikutuksia työllisyyteen.  
 
Arviointiselostuksessa tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan hartsitehtaan lopettamisen merkittävim-
mät vaikutukset ympäristöön asiantuntija-arviona.  

8.3.15 Muut riskit ja häiriötilanteet 

YVA-menettelyn aikana tunnistetaan kemikaaleihin liittyvien riskien lisäksi myös muut toimintaan liit-
tyvät merkittävät onnettomuusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat sekä arvioidaan niiden toden-
näköisyydet ja seuraukset. Arviointiselostuksessa kuvataan alustavien riskinarviointien tulokset sekä 
esitetään toimenpiteitä riskien hallintaan. Riskit voivat liittyä muun muassa ilmanpuhdistuslaitteiden 
toimintahäiriöihin tai vaarallisiin jätteisiin. 

8.4 Epävarmuustekijät 

Arviointiselostuksessa kuvataan olennaisimmat hankkeeseen ja arviointimenetelmiin liittyvät oletuk-
set ja epävarmuustekijät sekä esitetään asiantuntija-arvio näiden vaikutuksesta tehtyihin arvioihin ja 
hankkeen toteutukseen.  

8.5 Haitallisten vaikutusten lieventäminen ja seuranta 

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tunnistetaan hankkeen tärkeimmät haitalliset vaikutukset ja 
mahdollisuus ympäristövaikutuksia aiheuttavan onnettomuuden tapahtumiselle sekä selvitetään 
mahdollisuuksia riskien ja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Arviointiselostuksessa esitetään 
kuvaus merkittävimmistä haitallisista vaikutuksista ja ympäristöriskeistä sekä ehdotus vaikutusten ja 
riskien vähentämiseksi tehtävistä toimenpiteistä.  
 
Hankkeen vaikutusten seurannalla varmistetaan, että hankkeen vaikutukset ovat sellaiset kuin niiden 
arvioitiin olevan ja että vaikutuksia ehkäisevät tai lieventävät toimenpiteet on otettu käyttöön riittä-
vässä määrin ja ne toimivat siten kuin suunniteltiin. Hankkeen vaikutusten seuranta tehdään ympä-
ristöluvan määräysten mukaisesti. Arviointiselostuksessa esitetään ehdotus alustavasta tarkkailuoh-
jelmasta, joka liitetään osaksi ympäristölupahakemusta. 
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