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TIIVISTELMÄ 

Hankkeen ja käsiteltävien vaihtoehtojen kuvaus 

Dongwha Finland Oy valmistaa Kotkan impregnointitehtaassa impregnointikoneella runkopaperia ja pinnoituskal-
voa kyllästämällä paperi hartsilla. Yhtiö on osa eteläkorealaista Dongwha Enterprise Co:a, jolla on mm. useita hart-
sin tuotantolaitoksia ja Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellään hanketta, jossa Kotkan impregnointitehtaan yhteyteen raken-
netaan hartsitehdas. Tarkoitus on valmistaa hartseja lähinnä Kotkan impregnointitehtaan käyttöön. Hankkeen 
myötä tehtaan raaka-ainekemikaalien käyttö ja kuljetukset lisääntyvät huomattavasti.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) käsiteltiin kahta eri vaihtoehtoa: 

VE1: Impregnointitehtaan yhteyteen rakennetaan hartsitehdas, jossa valmistetaan vuodessa 32 400 tonnia erilaisia 
hartseja, joita käytetään impregnointitehtaan tuotantotoiminnassa. 

VE0: Hanketta ei toteuteta ja impregnointitehtaan toiminta jatkuu nykyisellään 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttaminen 

Painopiste vaikutusten selvittämisessä asetettiin merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Eri sidosryh-
mien ja kansalaisten tärkeiksi kokemista asioista saatiin tietoa tiedottamis- ja kuulemismenettelyissä ja ohjausryh-
mässä. Tässä hankkeessa erityisen tarkastelun kohteena olivat kemikaalien kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön 
liittyvät riskit ja poikkeukselliset tilanteet sekä ympäristöön kohdistuvat yhteisvaikutukset muiden samalla alueella 
sijaitsevien hankkeiden kanssa. Erityishuomiota kiinnitettiin lisäksi hartsin valmistukseen liittyvien, ilmaan johdet-
tavien päästöjen vaikutusten arviointiin. Tarkasteltavana vaikutusalueena arvioinnissa oli pääasiassa Kotkansaari. 
Lisäksi ilmapäästöjen osalta tarkastelualueena oli myös Tiutisensaaren alue, raskaan liikenteen osalta myös liiken-
nereitti Hovinsaarelle saakka ja luonnonvarojen hyödyntämisen ja ilmastovaikutusten osalta Suomen taso. 

Vaikutusten arviointi tehtiin asiantuntija-arviointina prosessi- ja ympäristöasiantuntijoiden yhteistyönä. Arvioin-
nissa hyödynnettiin aineistona muun muassa tehtaan nykyisen toiminnan ympäristövaikutusten seurantatietoja, 
ympäristövaikutuksista tehtyjen tutkimusten tuloksia sekä lakisääteisiä ohje- ja raja-arvoja. Arvioinnissa hyödyn-
nettiin myös laskennallisia menetelmiä. Epävarmuutta arvioinnissa aiheutti esimerkiksi se, että kaikkia prosessitek-
nisiä valintoja ei oltu vielä tehty. 

Ympäristövaikutukset 

Hankkeen myötä kemikaalien käsittelyyn ja kuljetuksiin liittyvät riskit lisääntyvät tehdasalueella ja hartsitehtaan 
kuljetusreiteillä jonkin verran. Vaarallisten kemikaalien palo- ja vuotomallinnuksen mukaan kemikaalien varasto-
alueella tapahtuvien onnettomuuksien lämpösäteily ja vaaralliset höyryn pitoisuudet eivät ulotu teollisuusalueen 
ulkopuolelle. Kemikaalikuljetuksissa tapahtuvat vakavat onnettomuudet, joissa pahimmillaan voisi aiheutua mer-
kittäviä vaikutuksia lähialueen väestölle, ovat harvinaisia ja epätodennäköisiä. Kuljetusonnettomuuden yhteydessä 
tapahtuvat kemikaalivuodot on mahdollista rajoittaa tehokkailla toimenpiteillä. Onnettomuustilanteisiin liittyvät 
vaikutukset luonnonympäristössä olisivat todennäköisimmin pääasiassa akuutteja ja lyhytkestoisia myrkyllisyysvai-
kutuksia esimerkiksi vesieliöstölle. 

Merkittävimmät ilman laatua kuormittavat tekijät Etelä-Kymenlaaksossa ovat teollisuus, satamatoiminta, energi-
antuotanto ja liikenne. Sekä nykytilanteessa että hartsitehtaan toteutusvaihtoehdossa tehtaan päästöistä syntyvät 
kokonais-VOC-pitoisuudet ja formaldehydipitoisuudet ovat mallinnuksen perusteella hyvin alhaisia suhteutettuna 
ilmanlaadun suositys- ja raja-arvoihin ja formaldehydipitoisuus on alhainen suhteessa Kotkan alueen nykyiseen pi-
toisuuteen. Tehtaan päästöistä aiheutuvat pitoisuudet jäävät selvästi alle hajukynnyksen. Laitoksen toimintaan liit-
tyvät höyryntuotannon päästöt ja kuljetusten päästöt (NOx) ovat Kotkan alueen kokonaispäästöihin suhteutettuna 
hyvin vähäiset. Tehtaan toiminnassa aiheutuvat hiilidioksidipäästöt lisääntyvät energiankulutuksen kasvun myötä 
mutta ovat kaiken kaikkiaan hyvin vähäisiä. 
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Hartsitehtaan tuotantotoiminnasta ei synny jätevesiä, joita johdettaisiin Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolle 
tai suoraan vesistöön. Normaalin toiminnan aikana ei synny suoria vaikutuksia maa- tai kallioperään tai pohjave-
teen.  

Impregnointitehtaassa nykyään käytettävät hartsit valmistetaan pääosin Suomessa ja vastaavista raaka-aineista, 
kuten Dongwhan hartsitehtaassa, joten Suomen tasolla raaka-ainekulutukseen ei arvioida kohdistuvan merkittävää 
muutosta. 

Hankkeeseen ei sisälly toimintoja tai toimintaa, joiden melu- tai tärinätasot olisivat erityisen huomattavia tai poik-
keaisivat muusta teollisuusalueen toiminnasta. Nykyisen liikenteen meluvaikutusten ei arvioida muuttuvan suu-
resti hankkeen vuoksi. 

Hankealue sijoittuu kaupunkialueen yhteyteen rakennetulle teollisuusalueelle, missä luontoarvot ovat hyvin vähäi-
siä. Arviointimenettelyssä ei tunnistettu sellaisia ympäristövaikutuksia, joilla olisi merkittäviä suoria tai epäsuoria 
vaikutuksia lähialueen luontokohteisiin.  

Hankkeen toteutus on voimassaolevien kaavojen ja niiden tavoitteiden mukaista eikä hanke edellytä muutoksia 
kaavoihin. Hanke ei vaikuta tehdasalueen ulkopuoliseen maankäyttöön. Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia 
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.  

Hartsitehtaan aiheuttama viiden raskaan ajoneuvon lisäys päivässä on noin 2 % lisäys Kotkamills Oy:n tehdasalueen 
nykyisen raskaan liikenteen määrään. Raskaan liikenteen kuljetusmäärien lisääntymisellä on vähäinen vaikutus ny-
kyiseen liikenteeseen ja sen turvallisuuteen. 

Hankkeesta aiheutuvien päästöjen ja melun vaikutukset ovat vähäisiä ja ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen koh-
distuvat haitalliset vaikutukset arvioidaan hyvin vähäiseksi. Työllisyyteen ja palveluihin kohdistuvat positiiviset vai-
kutukset arvioidaan merkitykseltään kohtalaiseksi.  

Eri hankkeiden yhteisvaikutuksena kemikaalien kuljetuksiin ja käsittelyyn liittyvät riskit tehdasalueella lisääntyvät. 
Tietyllä laitoksella mahdollisessa onnettomuustilanteessa arvioitavat vaikutukset varaudutaan rajoittamaan siten, 
että ne eivät pääse leviämään muiden laitosten alueelle eikä koko tehdasalueen ulkopuolelle. Mikäli useampien 
samalla alueella sijaitsevien hankkeiden rakentaminen ajoittuu samanaikaisesti, rakentamiseen liittyvät liikenne ja 
meluvaikutukset voivat väliaikaisesti lisääntyä melko merkittävästi. 

Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtohdon VE1 merkittävimmät kielteiset vaikutukset kohdistuvat kemikaalien käsittelyyn ja kuljetuksiin liittyviin 
riskeihin, jotka lisääntyvät nykyisestä vaarallisten kemikaalien käytön ja kuljetusten lisääntyessä.  Hankkeen myön-
teisimmät vaikutukset liittyvät alueen työllisyyteen ja elinkeinotoimintojen säilymiseen. 

Ilmanlaadun, melutason ja liikennevaikutusten osalta erot hankevaihtoehdon VE1 ja nollavaihtoehdon väliset erot 
ovat pieniä. 

Hartsitehdashanke arvioidaan ympäristöllisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen sekä teknisen soveltuvuuden osalta 
toteuttamiskelpoiseksi.   
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KÄYTETYT LYHENTEET 

AEGL  AEGL-arvo on pitoisuus, jonka yläpuolella voi aiheutua seurauksena eri tasoisia vaikutuksia lievistä 

ärsytysoireista (AEGL-1) hengenvaarallisiin vaikutuksiin (AEGL-3 

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 Compounds) 

YSL Ympäristönsuojelulaki 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi 
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1 JOHDANTO 

Dongwha Finland Oy (jatkossa Dongwha) suunnittelee hartsitehtaan rakentamista Kotkan impregnointitehtaansa 

yhteyteen Kotkansaarelle. Dongwhan impregnointitehtaassa jalostetaan paperia kahdella impregnointikoneella 

runkopaperiksi ja pinnoituskalvoksi kyllästämällä paperi hartsilla. Nykyään Dongwha ostaa käyttämänsä hartsin 

muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai osa hartseista on tarkoitus valmistaa itse. Tarkoituksena on valmistaa 

hartsia lähinnä omaan käyttöön, mutta hartsia on mahdollista myydä myös tehtaan ulkopuolelle. Seuraavassa ku-

vassa on esitetty Dongwhan toiminnan sijainti Kotkassa Kotkansaaren tehdasalueella. 

 

Investoinnin tavoitteena on vahvistaa Dongwhan asemaa impregnoitujen tuotteiden valmistajana. Hartsit on mer-

kittävästi joustavampaa valmistaa itse ja oman hartsitehtaan johdosta on mahdollisuus ottaa käyttöön uudenlaisia 

hartseja. Hartsitehtaasta ei olla vielä tehty investointipäätöstä. Tavoite on, että hartsitehtaan käyttöönotto olisi 

vuonna 2021. 

 

 
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 nykyiseen im-

pregnointitehtaaseen verrattuna. Hankkeella on vaikutusta Dongwhan toiminnan ympäristövaikutuksiin esimer-

kiksi ilmaan johdettavien päästöjen vuoksi. Hartsitehtaassa käytetään raaka-aineina vaarallisia kemikaaleja, joiden 

kuljettamiseen, varastointiin ja käyttöön liittyy erilaisia riskejä. Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta raskaan 

liikenteen määrään Kotkansaarella eikä tehtaan jätevesipäästöihin. 

 

Hankkeeseen liittyy ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukainen ympäristövai-

kutusten arviointi. Hanke edellyttää YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltamista, koska liuottimien käyttö 

ylittää 1 000 tonnia vuodessa ja vaarallisia kemikaaleja valmistetaan laajamittaisesti.  

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle eli Kaakkois-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) joulukuussa 2018. Varsinainen ympäristövaikutusten ar-

viointi ja sen perusteella tehty arviointiselostus on tehty arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman 

lausunnon pohjalta. Myös muilla viranomaisilla, asukkailla ja järjestöillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa arviointiin 

antamalla lausunto tai esittämällä mielipiteensä arviointiohjelmasta. Mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon 

arviointimenettelyn toteuttamisessa ja arviointiselostuksessa. Arviointiselostuksen kuulemisen ja yhteysviran-

omaisen perustellun päätelmän jälkeen arviointimenettely päättyy arviolta marraskuun 2019 loppuun mennessä. 
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2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

2.1 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely 

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suun-

nittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kaikkien, mukaan lukien kansalaisten, tiedonsaantia ja 

osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään haitallisten ympäristövaikutusten syntymi-

nen sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. YVA-laissa on säädetty arviointimenettelystä ja sen osa-

puolista, asiakirjoista sekä vaiheista. 

 

YVA-laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä en-

nen ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin ryhtymistä. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen 

toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän. Ympäristövai-

kutusten 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 toteuttamiseksi tarvittavat luvat haetaan 

erikseen kullekin luvanvaraiselle toiminnalle. Hanketta koskevassa lupapäätöksessä tai siihen rinnastettavassa 

muussa päätöksessä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu pää-

telmä on otettu huomioon. 

 

PERUSTE 

Hanke edellyttää YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltamista, koska liuottimien käyttö ylittää 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 toiminnanharjoittaja, joka on 

vastuussa suunnitellun hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Dongwha vastaa myös YVA-menettelyn toteutta-

misesta. Konsulttina arvioinnin tekemisessä toimii Linnunmaa Oy. 

 

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Yhteysviranomaisella tarkoitetaan vi-

ranomaista, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään YVA-lain edel-

lyttämällä tavalla. Yhteysviranomainen vastaa muun muassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja selostuk-

sesta tiedottamisesta sekä lausuntojen ja mielipiteiden keräämisestä. Yhteysviranomainen antaa lausunnon arvi-

ointiohjelmasta, jossa se ottaa kantaa ohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. Yhteysviranomainen tarkistaa ympäris-

tövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hank-

keen merkittävistä 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 hankkeesta vastaava 

toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Arviointiohjelma 

on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä käsiteltävistä hankkeen toteuttamisvaihtoeh-

doista, tehtävistä selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. ELY-keskus kuuluttaa arviointiohjelmasta ja 

asettaa arviointiohjelman nähtäville. ELY-keskus pyytää kunnilta ja viranomaisilta tarvittavat lausunnot sekä varaa 

kansalaisille mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Kansalaiset voivat jättää arviointiohjelmasta huomautuk-

sia tai muistutuksia 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 arviointioh-

jelman ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostuksessa selvitetään 

ympäristön tila ja arvioidaan vaikutusten merkittävyys, vertaillaan eri vaihtoehtoja keskenään sekä suunnitellaan, 

miten haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.  

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää lausunnot ja mielipiteet arviointiohjelmasta sekä arviointiselostuksesta. Tä-

män jälkeen yhteysviranomainen laatii perustellun päätelmänsä. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä an-

tama perusteltu päätelmä toimivat hankkeesta vastaavan ja lupaviranomaisen aineistona heidän omassa päätök-

senteossaan. Lupaviranomainen esittää lupapäätöksessä, miten YVA-arviointiselostus ja yhteysviranomaisen pe-

rusteltu päätelmä on otettu huomioon. 

 

Dongwhan hartsitehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun arviointiohjelma toimitetaan yhteys-

viranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle joulukuussa 2018. Yhteysviranomainen tiedottaa arvi-

ointiohjelmasta kuuluttamalla. Mielipiteet ja lausunnot toimitetaan yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitet-

tuna aikana, joka YVA-lain mukaan alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää. Erityisestä syystä 

aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän mittaiseksi. Joulunajan vuoksi Dongwha esittää, että kuulutusaikaa jat-

ketaan tammikuun 2019 loppuun asti. Yhteysviranomaisen on kuukauden kuluessa kuulutuksen päättymisestä an-

nettava oma lausuntonsa arviointiohjelmasta. 

 

YVA-menettelyn vaiheet ja suunniteltu aikataulu ovat esitetty seuraavassa taulukossa. Tavoitteena on, että arvi-

ointiselostus valmistuu elokuussa 2019 ja arviointiselostuksen kuulemisen ja yhteysviranomaisen perustellun pää-

telmän jälkeen varsinainen arviointimenettely päättyy marraskuun 2019 loppuun mennessä.  

 

 

 



   

 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 30.8.2019

 Dongwha Finland Oy 

 14 (92) 

Taulukko 1. YVA-menettelyn vaiheet ja Dongwhan hartsitehtaan YVA-menettelyn tavoiteaikataulu.  

Projektivaihe 2018 2019 

kuukausi 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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                             

 

2.4 Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen 

YVA-menettelyyn osallistumisella tarkoitetaan vuorovaikutusta hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, mui-

den viranomaisten sekä niiden ihmisten välillä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. YVA-menettelyn 

aikaisen vuorovaikutuksen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman monipuolista aineistoa päätöksenteon tu-

eksi, lisätä hankkeen avoimuutta ja samalla edesauttaa eri osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytymistä. Vuorovai-

kutus tulee olemaan tiedottamista, tiedonhankintaa, osallistumista ja neuvotteluja. 

2.4.1 Tiedottaminen, YVA-asiakirjojen nähtävilläolo ja palautteen toimittaminen 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutettiin Kotkan kaupungin ilmoitustaululla 11.12.2018 - 31.1.2019. 

Arviointiohjelma oli nähtävillä arviointimenettelyn aikana Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa, Kotkan kaupungin-

kirjastossa ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Kouvolassa (Salpausselänkatu 22, 1.krs.asiakaspalvelu). Lisäksi oh-

jelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta: www.ymparisto.fi/dongwhahartsitehdaskotkaYVA. Kuulutusaikana 

ELY-keskus keräsi palautetta arviointiohjelmasta. 

 

ELY-keskus kerää palautetta arviointiselostuksesta kuulutuksessa ilmoitettuun päivämäärään saakka. Palautteen 

voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi ja kirjepostilla osoitteeseen Kaak-

kois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola. 

2.4.2 Yleisötilaisuudet 

YVA -menettelyn aikana järjestetään kaksi yleisötilaisuutta. Yleisötilaisuuksissa esitellään hanketta ja YVA-menet-

telyä. Yleisötilaisuudessa on mahdollisuus keskustella hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja yhteysviranomaisen 

kanssa suunnitelmissa olevasta hankkeesta.  

 

http://www.ymparisto.fi/dongwhahartsitehdaskotkaYVA
http://www.ymparisto.fi/dongwhahartsitehdaskotkaYVA
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Ensimmäinen, YVA-arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin 18.12.2018 Kotkassa Merikeskus Vella-

mossa. Tilaisuuteen osallistui 15 hankkeen ulkopuolista henkilöä. Toinen yleisötilaisuus järjestetään ympäristövai-

kutusten arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana YVA-arviointiselostuksen valmistuttua syyskuussa 2019. Kutsu 

yleisötilaisuuteen annetaan arviointiselostuksen kuulutuksen yhteydessä. Toisessa tilaisuudessa esitellään hank-

keen lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia.  

2.4.3 Ohjausryhmän perustaminen 

Arviointiohjelman laatimisvaiheessa perustettiin erilaisten näkökulmien esilletulon varmistamiseksi YVA-ohjaus-

ryhmä. Arvioitavan hankkeen ohjausryhmään osallistuu yhteensä seitsemän edustajaa eri tahoilta: 

 

- Kotkamills Oy 

- Kotkan kaupunki (kaupunkisuunnittelu, ympäristösuojelu, ympäristöterveys) 

- Kotkan ympäristöseura ry 

- Meri-Kymen luonto ry 

- alueen asukkaat 

 

Ohjausryhmä kokoontui YVA-menettelyn aikana kaksi kertaa. Ensimmäisessä tapaamisessa ohjausryhmän jäsenille 

esiteltiin hanketta ja YVA-arviointiohjelmaa. Ohjausryhmän toinen tapaaminen järjestettiin arviointiselostuksen 

luonnoksen valmistumisen jälkeen 6.8.2019. Ohjausryhmän toisessa kokouksessa käsiteltiin viranomaisen lausun-

toa arviointiohjelmasta, arviointimenettelyn tuloksia ja haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisykeinoja. Tapaami-

sissa esille tulleet ja jälkikäteen toimitetut ohjausryhmän kommentit huomioitiin arviointiohjelmaa ja selostusta 

laadittaessa. 

2.5 Yhteysviranomaisen lausunto ja muut lausunnot arviointiohjelmasta 

Arviointiohjelmasta lausuntonsa yhteysviranomaiselle toimittivat seuraavat tahot: 

 
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

- TUKES 

- Kotkan kaupunki, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö 

- Kotkan kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta 

- Kotkan kaupunki, kaupunkirakennelautakunta 

- Kotkan kaupungin hallitus 

- Kymenlaakson liitto 

- Kymenlaakson museo 

- Museovirasto 

- Väylävirasto 

- Kotkan ympäristöseura ry 

 

Osassa lausunnoista esitettiin täydennyksiä arviointimenetelmiin ja aluerajaukseen. Lausunnoissa painotettiin ke-

mikaaleihin liittyen riskien ja poikkeuksellisten tilanteiden arviointia sekä ilmapäästöjen arviointia. Kotkan ympä-

ristökeskus, Kymenlaakson liitto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoivat, että häiriötilanteissa hartsiteh-

taan ilmapäästöt tulee mallintaa ja myös mahdollinen hajuhaitta on huomioitava. Aluehallintovirasto näki ilma-

päästöjen mallinnuksen tarpeellisena myös normaalissa tuotantotilanteessa. Väylävirasto toi lausunnossaan esiin, 
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että kemikaalikuljetusten vaikutusten tarkastelualuetta tulisi laajentaa kattamaan ainakin Hovisaaren läpi kulkeva 

Hyväntuulentie. 

 

Lisäksi yksi asukas Kotkan Hovinsaaresta toimitti yhteysviranomaiselle mielipiteensä YVA-ohjelmasta. Asukas esitti 

Hovinsaaren huomioimista arvioinnissa ja toi esille huolen kemikaalikuljetuksiin ja käytettävien kemikaalien vaa-

roihin liittyen. 

 

Yhteysviranomainen ei esittänyt lausunnossaan arviointiohjelmaan merkittäviä lisäyksiä. Yhteysviranomainen esitti 

lausunnossaan joitakin painotuksia ja lisäyksiä suunniteltuun vaikutusten arviointiin. Seuraavassa taulukossa on 

esitetty yhteenveto lausunnossa esitetyistä täydennyksistä.  

 

Taulukko 2. Yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämät täydennysvaatimukset ja niiden huomiointi arviointi-

selostuksessa.  

Yhteysviranomaisen lausunto 
Huomiointi YVA-selostuk-

sessa 

Ympäristön nykytilan kuvaus 

Kuvausta tulee tarkentaa arviointimenettelyn aikana tehtyjen selvitysten pe-

rusteella. 

Kuvauksia on tarkennettu (kpl 

7), mm. ilmanlaatu, ilmasto, 

melutilanne, kulttuuriympä-

ristö, liikenne, muut hankkeet. 

Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

Asiantuntija-arviossa tulee tarkastella ilman haitta-aine pitoisuuksia eri etäi-

syydellä laimenemiseen perustuen ja erityisesti ilman formaldehydipitoisuuk-

sia. Formaldehydin laimenemista ilmaan on tarkasteltava suhteessa WHO:n 

suositusarvoihin, työpaikan raja-arvoihin sekä hajukynnykseen. Asiantuntijan 

tulee arvioida myös, muuttuuko hajuolosuhteet hankkeen myötä eli onko for-

maldehydin päästöt oleellisesti nykyistä pienemmät normaalitilanteissa, jos 

ne käsitellään jälkipolttimen sijaan uudessa puhdistuslaitoksessa. Jos ilma-

päästöjen vaikutus alueen ilmanlaatuun voi nousta lähelle edellä mainittuja 

raja-arvoja tai nykyinen teollisuuden haju oleellisesti muuttuu, on hankkeen 

vaikutus ilmanlaatuun tutkittava myös siihen soveltuvalla ilman laadun mal-

lilla. 

 

YVA-selostuksessa on tarpeen avata hartsien haihtuvien aineiden jälkipoltti-

men toimintavarmuutta ja säiliön hönkäputkeen asennettavan aktiivihiili-

suodattimen tehokkuuden riittävyyttä, vaihdon tarvetta sekä tuoda esille 

myös muita mahdollisia vaihtoehtoisia säiliöhönkien talteenotto- ja kierrätys-

tekniikoita. Selostukseen tulee liittää kaavio kaasujen puhdistuksesta, jos käyt-

töön otettava tekniikka on jo tiedossa. 

VOC-päästöjen leviämistä on 

arvioitu mallinnuksen avulla 

(kpl 7.2). Pitoisuuksien vertai-

luarvoina on käytetty WHO:n 

suositusarvoja, työpaikan raja-

arvoja sekä hajukynnysarvoja.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaasunkäsittely‐yksikön mah-

dollisissa toimintahäiriötilan-

teissa laitosprosessit aje-

taan automaattisesti heti  

alas.  Kaasunkäsittelytekniikat 

ks. kpl 4.8.1. 

 

 

 

Vaikutus pintavesiin, pohjaveteen ja maaperään 

Yhteysviranomainen muistuttaa, että todennäköisin aiheuttaja vesistöön asti 

ulottuvalle päästölle on formaliinin, fenolin tai metanolin purun yhteydessä 

tapahtuvat vuodot, jotka on myös huomioitava arvioinnissa. 

Onnettomuustilanteessa mah-

dollisia kemikaalivuotoja on 

tarkasteltu kappaleessa 7.1. 

Vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen Tulevaisuudessa osa fenolista 

voidaan mahdollisesti korvata 
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Yhteysviranomaisen lausunto 
Huomiointi YVA-selostuk-

sessa 

Kemikaaleihin liittyvien riskien vuoksi YVA-selostuksessa on tarpeen tarkas-

tella ympäristö- ja terveysvaikutuksiltaan haitattomampien hartsien ja raaka-

aineiden käyttöä. Olisiko esimerkiksi sellutehtaiden sivutuotteena ligniinistä 

valmistettujen raaka-aineiden käyttö mahdollista. 

 

Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa, käytetäänkö reaktorissa 3 valmistetta-

vien pienten hartsierien raaka-aineena YVA-ohjelmassa esitettyjä kemikaaleja 

haitallisempia tai luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta erilaisia aineita. 

puusta saatavalla ligniinillä tai 

muulla biopohjaisella raaka-ai-

neella. (kpl 7.6.2) 

 

Reaktorissa 3 käytetään sa-

moja raaka-aineita kuin muis-

sakin reaktoreissa (kpl 4.3) 

Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen 

Kemikaalikuljetusten vaikutukset tulee selvittää myös Hovinsaaren läpi kul-

keva Hyväntuulentien varrelta, jossa jo nykyiselläänkin on ollut liikenteellisiä 

ongelmia.  

 

Vaarallisten kuljetusten ja niihin liittyvien onnettomuuksien vaikutus mahdol-

lisiin herkkiin kohteisiin ja ihmisiin on selvitettävä. 

 

 

Ohjelman mukaan arviointiselostuksessa kuvataan mahdolliset liikenneturval-

lisuutta parantavat toimenpiteet. Yhteysviranomainen pitää tätä ensiarvoisen 

tärkeänä, jotta katu- ja tieverkosta vastaavat tahot saavat tuoreita näkemyksiä 

vaarallisten kuljetusten riskien minimoimisesta. Yhtenä riskien pienentämis-

keinona tulee tarkastella raskaan liikenteen ohjausta sille sopivalle väylästölle. 

Tarkastelun tulisi sisältää esityksiä ja pohdintaa tarvittavista liikennettä koske-

vista kielloista ja rajoituksista, joilla turvallisuutta voitaisiin lisätä. 

 

Liikennevaikutusten arvioin-

nissa Hyväntuulentie on otettu 

huomioon (kpl 7.11). 

 

 

Kuljetusonnettomuuden vai-

kutuksia on tarkasteltu kappa-

leessa 7.1. 

 

Liikenneturvallisuutta paran-

tavia toimenpiteitä on tarkas-

teltu kpl 9.1.5. 

Vaikutus ihmisten terveyteen elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Haju- ja ilmanlaatuvaikutuksia tulee tarkastella altistuvien ihmismäärien suh-

teen. Arvioinnissa tulee nojautua ilmanlaadun raja-arvoihin ja huomioida eri-

tyisesti huonolle hengitysilmalle herkät ihmisryhmät.  

 

Ilmanlaatuvaikutuksia ihmisiin 

on tarkasteltu kappaleessa 

7.12.3. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Arvioinnissa on huomioitava, että olemassa olevasta toiminnasta ja suunnit-

teilla olevista hankkeista voi aiheutua merkittäviä yhteisvaikutuksia etenkin, 

jos niitä rakennetaan samaan aikaan. Rakentamiseen liittyvä työmatka- ja ras-

kasliikenne lisääntyvät merkittävästi ja sillä on vaikutusta päästöjen lisäksi lii-

kenneturvallisuuteen. Arvioinnissa on huomioitava myös kaupungin hankkeet 

kantasataman kehittämiseksi. 

Yhteisvaikutuksia on arvioitu 

kappaleessa 7.13. 

Onnettomuudet ja poikkeustilanteet 

 

Kemikaaleihin liittyvät riskit ja poikkeukselliset tilanteet 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteissa mahdollisesti aiheutuvat päästöt ja riskit 

asukkaille sekä ympäristölle tulee selvittää mahdollisimman tarkasti jo YVA-

menettelyn aikana. 

 

 

 

Riskejä ja poikkeustilanteita 

on tarkasteltu kappaleessa 

7.1. 

 

 

 



   

 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 30.8.2019

 Dongwha Finland Oy 

 18 (92) 

Yhteysviranomaisen lausunto 
Huomiointi YVA-selostuk-

sessa 

Arviointiselostuksessa on esitettävä arvio mahdollisten onnettomuuksien seu-

rausten laajuudesta ja vakavuudesta mukaan lukien suuronnettomuuksien 

seuraukset. Hartsien valmistus on eksoterminen reaktio, jolloin valmistusreak-

tori voi ylikuumeta ja osa kemikaaleista karata hönkäputken kautta ulkoil-

maan. Arvio tulee esittää sekä veteen että ilmakehään pääsevien myrkyllisten 

yhdisteiden leviämisestä ja vaikutuksista. Arvioinnissa on tarkasteltava hartsi-

reaktorin häiriötilanteet, kemikaalivaraston palaminen, liikenneonnettomuu-

det, kemikaalienpurkuun ja lastaukseen liittyvät vuodot. 

 

Onnettomuuksien mahdollisuuksia, laajuutta ja seurauksia arvioitaessa on 

otettava huomioon myös eri toimintojen välinen dominovaikutus. 

 

Muut onnettomuudet ja poikkeustilanteet 

Arviointimenettelyssä on selvitettävä, sijoittuuko hankkeen toimintoja ympä-

ristöhallinnon määrittelemälle tulvariskialueelle ja tulvien aiheuttamaa riskiä 

hankkeelle ja seurauksia ympäristöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kpl 7.1. 

Haitallisten vaikutusten lieventäminen ja seuranta 

Lieventämistoimien osalta on todettava, mikä taho on toimenpiteen toteut-

taja ja kuinka sitoutunut se on toteuttamaan toimenpiteen. Edelleen on poh-

dittava sopivatko löydetyt toimenpiteet esimerkiksi ympäristöluvan lupamää-

räyksiksi.  

 

Kpl 9.1 
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3 NYKYISEN TOIMINNAN KUVAUS 

3.1 Dongwha Finland Oy 

Dongwhan Kotkan impregnointitehtaassa jalostetaan paperia kahdella impregnointikoneella runkopaperiksi ja pin-

noituskalvoksi kyllästämällä paperi hartsilla. Impregnointitehtaassa on kaksi impregnointikonetta (IK3 ja IK4). Im-

pregnoituja tuotteita käytetään teollisuudessa; runkopaperia laminaattien valmistuksessa ja kalvotuotteita vaneri-

levyjen 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 Tyynenmeren alueelle. Dongwha 

osti impregnointitehtaan toiminnan Kotkamills Oy:ltä marraskuussa 2017. Suurin osa impregnointitehtaan paperi-

raaka-aineesta ostetaan tällä hetkellä Kotkamills Oy:ltä. 

 

Impregnointitehdas toimii keskeytymättömästi ympäri vuorokauden kolmessa vuorossa. Tehdas työllistää yh-

teensä noin 60 työntekijää. 

3.2 Tuotantotoiminta ja käytettävät pääraaka-aineet 

Dongwhan impregnointitehtaassa valmistetaan kahdella konelinjalla runkopaperia ja -pinnoituskalvoa IMPREX® -

tuotenimellä. Impregnointiprosessissa paperiin imeytetään fenoliformaldehydihartsia ja kuivatetaan leiju-

kuivaimessa lämpimällä ilmalla. Valmiissa tuotteessa on paperia 30−70 % ja loppuosa hartsia. Valmis tuote rulla-

taan tai leikataan arkeiksi ja pakataan.  

 

Vuonna 2017 impregnointitehtaassa valmistettiin runkopaperia ja pinnoituskalvoa yhteensä 17 440 tonnia. Im-

pregnointitehtaan ympäristöluvan mukainen kapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa. Viime vuosien kokonaistuo-

tantomäärät on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 

Taulukko 3. Impregnoidun paperin tuotantomäärät viime vuosina. 

 Tuotanto,  

tonnia vuodessa 

2015 13 310 

2016 16 790 

2017 17 440 

2018 16 450 

 

Tuotannon pääraaka-aineet ovat paperi ja hartsi, joiden käyttömäärät vuosina 2017 ja 2018 on esitetty seuraavassa 

taulukossa. Paperista merkittävin osa ostetaan nykyään Kotkamills Oy:ltä. Paperi on imukykyistä valkaisematonta 

voimapaperia. Kotkamills valmistaa paperit Kotkansaaren tehdasalueella paperikoneella PK1 ja Imatralla Tainion-

koskella paperikoneella PK7, mutta paperikoneen PK7:n käytöstä Kotkamills Oy luopuu vuoden 2019 alussa. 

Dongwha ostaa paperia lisäksi muualta Euroopasta, Aasiasta sekä Yhdysvalloista.  
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Taulukko 4. Impregnointitehtaan käyttämät merkittävimmät raaka-aineet 2017‒2018. 

 Kulutus 2017, 

tonnia 

Kulutus 2018, 

tonnia 

Hartsit 14 480 13 520 

Paperi 9 620 9 210 

 

 

Seuraavissa kuvissa (kuva 3 ja kuva 4) on esitetty Dongwhan impregnointitehdas ja toimintojen sijoittuminen. 

 

 
Kuva 3. Impregnointitehdas Kotkansaarella.  
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Kuva 4. Impregnointitehtaan toimintojen sijoittuminen.  

3.2.1 Kemikaalit 

Kemikaaleina impregnointitehtaalla käytetään hartsien lisäksi erilaisia värejä, kovetteita, irrotusaineita ja pienem-

piä määriä kunnossapitokemikaaleja. Konelinjojen pesuissa käytetään pieniä määriä metanolia. Hartseja varastoi-

daan ulkona tehdasrakennuksen vieressä 11 säiliössä (6 x 50m³ ja 5 x 30m³). 

 

Impregnointitehtaalla käytettävät merkittävimmät kemikaalit ja käyttömäärät vuonna 2017 on listattuna seuraa-

vassa taulukossa. Tehtaalla käytetään nykyään pääasiassa fenolihartseja ja pienempiä määriä melamiinihartsia. 

 

Taulukko 5. Merkittävimmät impregnointitehtaalla käytetyt kemikaalit 2017−2018. 

 

Kulutus 2017, 

tonnia 

Kulutus 2018, 

tonnia 

Hartsit 14 480 13 520 

Väriaineet 257 223 

Kovettimet 38 140 

Pehmennin 37 50 

Metanoli (liuotin) 198 188 

Muut impregnoinnin apu- ja lisäai-

neet, kuten irrotusaineet 
146 140 

 

 

Osaan hartseista liittyy ympäristövaaroja, sillä ne luokitellaan haitallisiksi vesieliöille ja niillä voi olla pitkäaikaisia 

haittavaikutuksia vesiympäristössä. Myös osaan lisäaineista liittyy ympäristövaaroja, mutta lisäaineista haitallisim-

pia 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, 
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joilla on kuitenkin korkea leimahduspiste. Muita palo- tai räjähdysvaaroja ei käytetyissä kemikaaleissa itsessään 

ole.  

3.3 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 impregnointikone IK3 valmistui. Ko-

neen loppuosa on uusittu vuonna 2005. Impregnointikone IK4 on rakennettu 1988. Nykyään Kotkamills Oy tuottaa 

Kotkansaaren tehdasalueella sahatavaraa, puutuotteita, sulfaattisellua, kartonkia ja laminaattipaperia. Tehdasalu-

eella on lisäksi voimalaitos sekä jätevedenpuhdistamo.  

 

Tehdasalue sijaitsee Kotkan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa Kotkansaaren kaupunginosassa asemakaava-

alueella. Asemakaavassa, joka on vahvistettu 19.10.1995, alue on varattu teollisuusrakennusten korttelialueeksi. 

Dongwha toimii Kotkamills Oy:ltä vuokratulla alueella. Vuokratun alueen koko on noin 1,95 ha. Pieni osa toimin-

nasta (säiliökemikaalien purkupaikka) ei sijaitse tällä hetkellä vuokratulla alueella vaan sen välittömässä läheisyy-

dessä. Dongwhan toiminnot sijoittuvat kiinteistölle nro 285-1-129-29.  

 

Kotkansaaren tehdasalue on suurelta osin meren ympäröimä. Tehdasalueen länsi- ja lounaispuolella on tavan-

omaista kaupunkiasutusta asuinkerrostalojen korttelialueella. Myös alueen itäpuolella vastarannalla Tiutisensaa-

ressa on asutusta. Pohjoispuolella sijaitsee Kotkan Kantasatama. Tehdasalue ja ympäröivä kaupunki on esitetty 

seuraavassa kuvassa. Impregnointitehtaan ja sitä lähimpien asuinkerrostalojen välissä sijaitsee Kotkamills Oy:n pa-

peritehdas. 
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Kuva 5. Kotkansaaren tehdasalue. Impregnointitehtaan ja sitä lähimpien kerrostalojen välissä sijaitsee Kotkamills Oy: 

paperitehdasrakennus. 

3.3.1 Energiankulutus  

Impregnointitehtaassa käytetään sähköä, höyryä ja maakaasua, jotka ostetaan tällä hetkellä Kotkamills Oy:ltä. Seu-

raavassa taulukossa on esitetty käytetyt energiamäärät viime vuosina. 

 

Taulukko 6. 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 

2018 4 910 4 320 21 840 

 

 

Paperin kuivauksen poistokaasut johdetaan puhaltimella puhdistettavaksi ns. jälkipolttimeen, jossa käytetään apu-

polttoaineena maakaasua. Jälkipolttimessa syntyvää lämpöä käytetään hyödyksi termoöljyn lämmittämisessä ja 

termoöljyn sisältämää lämpöä hyödynnetään edelleen paperin leijukuivauksessa molemmilla konelinjoilla. Lei-

juissa on ilma-termoöljylämmönvaihtimet eli lämmönvaihtimen läpi puhalletaan ilmaa, joka lämpenee, ja lämpi-

mällä ilmalla kuivatetaan paperirataa. Termoöljy kiertää tehtaassa suljetussa järjestelmässä. Öljyä lisätään järjes-

telmään tarpeen mukaan huoltojen yhteydessä. 
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3.3.2 Veden käyttö 

Impregnointitehtaalla käytetään vettä hartsierien valmistuksessa ja pesuissa. Tarkkaa käyttömäärää ei ole tällä het-

kellä 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. Teh-

tailla käytetty talousvesi otetaan kaupungin vesijohtoverkosta. 

3.4 Toiminnan ympäristökuormitus  

3.4.1  Päästöt ilmaan 

Impregnointikoneiden kuivauksen poistoilma imetään puhaltimella termiseen poistoilmanpuhdistuslaitteistoon eli 

ns. jälkipolttimeen. Valmistetun tuotteen kuivauksessa muodostuneet hartsin haihtuvat aineet poltetaan yli 720 

°C:ssa jälkipolttimessa, jossa apupolttoaineena käytetään maakaasua. Impregnointitehtaan jälkipolttimen piipun 

korkeus on 25 metriä maanpinnasta ja 29 metriä merenpinnasta.  

 

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 molemmat konelinjat. Kaikkien yhdis-

teiden osalta epävarmuudeksi on määritelty ±10 %, pois lukien formaldehydi ja metanoli, joiden osalta epävarmuus 

on ±15 %. Mittauksen suoritti akkreditoitu päästömittaaja (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Kymilabs / 

päästömittauspalvelut). Ensimmäisellä kerralla mittaus kesti noin kuusi tuntia ja myöhemmällä kerralla noin 24 

tuntia.  

 

Taulukko 7. 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 ympä-

ristöluvassa annetun luparajan. 

3.4.2 Jätevedet 

Tuotantotoiminnassa ei muodostu varsinaisia prosessijätevesiä, joita johdettaisiin jätevedenpuhdistamolle tai suo-

raan vesistöön. Muodostuvia jätevesiä tehtaalla ovat pesuvedet, jotka kerätään talteen. Pesuvedet pyritään ensi-

sijaisesti kierrättämään takaisin tuotantoon. Kun toiminnassa muodostuu jätevesiä, joita ei voida hyödyntää, ne 
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toimitetaan asianmukaiselle käsittelylaitokselle. Tyypillisesti orgaanisia jätevesiä muodostuu noin 30 tonnia (noin 

30 m3) vuodessa. 

 

Tehtaassa ei ole prosessijätevesille tarkoitettuja viemäröintejä. Tehtaan sisällä on muutama sadevesiviemäri, 

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. Sadevedestä ana-

lysoidaan 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 pysy-

vät päällysteen päällä eikä niillä ole pääsyä ympäristöön. Mahdollisiin kemikaalien vuototilanteisiin on varauduttu 

muilla keinoilla; sadevesiviemäri on mahdollista sulkea ja kemikaalivuodot voidaan padota niin, että vuoto pysyy 

päällysteen päällä.  

3.4.3 Melu 

Impregnointitehtaalla ei ole toimintoja, jotka aiheuttaisivat erityisen merkittävää melua tehdasalueen muihin 

melulähteisiin verrattuna. Melua syntyy esimerkiksi liikenteestä ja tehdasrakennuksen katolla olevista poistoil-

mapuhaltimista.  

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 jät-

teiden käsittely perustuu syntypaikkalajitteluun, jossa syntyneet jätteet lajitellaan 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. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaisille laitoksille käsitel-

täväksi. Dongwhan jätteitä ei viedä kaatopaikalle loppusijoitukseen. Seuraavassa taulukossa on esitetty tiedot mer-

kittävimmistä jätejakeista. 

 

Taulukko 8. Merkittävimpien jätejakeiden määrät ja sijoituskohteet 2017 ja 2018. 

Jätejae Sijoitus Määrä 2017,  

tonnia vuodessa 

Määrä 2018,  

tonnia vuodessa 

Jätepaperi Kierrätys 237 260 

Energiahyötykäyttö 548 798 

Jätehartsi Energiahyötykäyttö 140 150 

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 aiheut-

taa henkilövahinkoja ja osallistua tulipaloihin. 
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Impregnointitehtaalla on käytössä riskikartoitus, jossa on huomioitu muun muassa tapaturmat, fysikaaliset ja ke-

mialliset vaarat, haitalliset ja vaaralliset kemikaalit sekä haitallinen kuormittuminen. Tehtaan merkittävimmäksi 

riskiksi on tunnistettu suurpalo. 

 

Tehtaalla pidetään yllä erikseen ympäristöriskinarviointia, jossa merkittävimmäksi riskiksi impregnointitehtaalla on 

arvioitu vahingon todennäköisyyden ja vakavuuden perusteella hartsien vastaanotossa varastosäiliöalueella tapah-

tuva säiliörepeämä ja kemikaalivuoto, jossa hartsia pääsee maaperään. Seuraavaksi merkittävimmiksi arvioidut ris-

kit liittyvät maakaasun ja termoöljyn vuotoihin, jolloin polttoaineet voivat päästä ympäristöön. 

3.4.6 Liikenne 

Raskas liikenne tehdasalueelle kulkee Kotkansaarella Satamakatua pitkin. Liikenne ajoittuu pääasiassa päiväsaikaan 

(klo 6.30−15.30), mutta yksittäisiä kuljetuksia tulee tehtaalle satunnaisesti muinakin aikoina. Tavaraliikenne koos-

tuu pääasiassa raaka-aineiden, lopputuotteiden ja jätteiden kuljetuksista. Erityisesti raskaalla liikenteellä on vaiku-

tusta muun muassa ympäristön melutasoon, pakokaasupäästöihin, liikenneturvallisuuteen sekä katupölyn leviämi-

seen. Edellisinä vuosina impregnointitehtaalle on ajanut noin 1400 rekkaa vuodessa eli Kotkansaaren läpi kulkee 

noin 2 800 raskaan liikenteen ajoa. Seuraavassa taulukossa on esitetty impregnointitehtaan toimintaan liittynyt 

liikenne vuosina 2017ja 2018 sekä raskas liikenne keskimäärin viikossa ja päivässä. 

 

Taulukko 9. Impregnointitehtaan rekkaliikenne 2017ja 2018 sekä kuljetukset keskimäärin eri ajanjaksoina. 

Liikenne Rekkakuljetukset 

(menopaluu) 

Ajokerrat Kotkansaa-

rella  

(meno ja paluu erik-

seen) 

Rekkakuljetukset 

(menopaluu) 

Ajokerrat Kotkansaa-

rella  

(meno ja paluu erik-

seen) 

 2017 2018 

Vuodessa 1 380 2 760 1400 2800 

Viikossa 27 54 27 54 

Päivässä 4 8 4 8 

 

 

Lisäksi tehtaan toimintaan liittyy henkilöliikennettä eli työntekijöiden työmatka-ajoja. Tehtaan sisäinen 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. Nykyään Dongwha 

ostaa käyttämänsä hartsin muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai osa hartseista on tarkoitus valmistaa itse. 

Tarkoituksena on valmistaa hartsia lähinnä omaan käyttöön, mutta hartsia on mahdollista myydä myös tehtaan 

ulkopuolelle. 

 

Impregnointitehtaassa nykyään käytettävät hartsit valmistetaan pääosin Suomessa. Hartseja ei voida kuljettaa pit-

kiä matkoja niiden teknisten ominaisuuksien vuoksi. 

 

Investoinnin tavoitteena on vahvistaa Dongwhan asemaa impregnoitujen tuotteiden valmistajana. Hartsit on mer-

kittävästi joustavampaa valmistaa itse, jolloin tiettyä hartsia voidaan valmistaa juuri oikea määrä ja samalla mini-

moida mahdollinen jätteen ja hylyn määrä. Lisäksi tuotantoprosessin ajo-ohjelmiin voidaan tehdä joustavammin 

muutoksia. Oman hartsitehtaan myötä on myös mahdollisuus ottaa käyttöön uusia hartseja, joihin eteläkorealai-

sella emoyhtiöllä on osaamista. Emoyhtiöllä on erityisosaamista ja soveltuvaa teknologiaa esimerkiksi nykyistä eko-

logisempiin 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 pää-

tetty eikä investointipäätöstä olla vielä tehty. Mikäli hanke päätetään toteuttaa, arvion mukaan hankkeeseen liit-

tyvät rakennustyöt on tarkoitus aloittaa, kun toimintaa koskevat lupapäätökset on saatu ja laitteistosuunnittelu on 

valmis. Uusi tuotanto pyritään käynnistämään vuoden 2021 aikana.  Rakentamisen aikana hanke työllistää kymme-

niä työntekijöitä. Valmistuttuaan hanke takaa työn nykyisille työntekijöille ja mahdollisesti lisää työntekijätarvetta 

muutamalla henkilöllä.  

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty nykyinen impregnointitehdas sekä sen viereen suunnitellun hartsitehtaan sijainti. 

Hankkeen tilantarve ei ole erityisen merkittävä nykyiseen tehtaaseen verrattuna. Hankkeella ei ole vaikutusta ny-

kyisen 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 valmistuk-

sessa käytetään formaliinia sekä kiinteää melamiinia. Muita kemikaaleja käytetään lisäaineina tarpeen mukaan ha-

luttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Valmistettavat hartsit ovat vesipohjaisia. 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hartsin valmistuksen prosessi yksinkertaistetusti. Hartsi valmistetaan reaktorissa, 

jonne raaka-aineet syötetään reseptin mukaisesti. Reaktori ei ole jatkuvatoiminen, vaan kyseessä on panospro-

sessi.  Prosessi on hyvin automatisoitu ja sitä valvotaan jatkuvasti.  

 

Reaktorissa tapahtuva kemikaalien välinen reaktio on eksoterminen eli lämpöä vapauttava. Reaktorin sisällä olevaa 

kierukkamaista vaipparakennetta lämmitetään höyryllä hallitusti niin, että lämpötila reaktorissa on noin 85‒95 °C.  

Valmistusprosessin ajo-ohjelma vaihtelee valmistettavan hartsin mukaan. Tarvittaessa käytetään myös sekoitusta. 

Prosessin loppuvaiheeseen sisältyy myös jäähdytystä. Lopuksi lopputuote kondensoidaan, mitä varten tarvitaan 

erillinen jäähdytysyksikkö. Prosessin vesikierto on suljettu. Reaktori on paineastia, vaikka paine reaktorissa on pää-

asiassa ilmanpaineinen (1 bar). Mahdollisen veden poiston aikana paine on korkeintaan muutamia baareja. Kun 

tuote on valmis, otetaan siitä näyte tuotteen laadun varmistamiseksi. Lopuksi tuote siirretään varastosäiliöön. Hart-

seja voidaan varastoida nykyisissä hartsien varastosäiliöissä (6 x 50m³ ja 5 x 30m³), joissa on tarvittaessa sekoittimet 

tuotteesta riippuen. Hartseja pumpataan tarpeen mukaan putkistoa pitkin impregnointilaitokselle käyttöön.  
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Kuva 7. Hartsin valmistuksen periaate reaktorissa. 

 

 
Kuva 8. Hartsin valmistuksen periaate kaaviona. 

 

 

Laitokselle on suunniteltu hartsien valmistukseen yhteensä kolme reaktoria, joista on esitetty tarkempia tietoja 

seuraavassa taulukossa. Eri reaktoreissa valmistetaan erilaisia hartseja. Suurin reaktori on tarkoitettu fenolihart-

sien valmistukseen. Reaktori 3:ssa valmistetaan pieniä koe-eriä samoista raaka-aineista, kuin muissakin reakto-

reissa, mutta erilaisilla sekoitussuhteilla. 
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Taulukko 10. 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 

 

 

Reaktorirakennukseen sijoitetaan reaktorien lisäksi 10 m3 sekoitussäiliö. Siinä valmistetaan 40 – 50 % vesiseoksia 

lisäaineista, kuten ureasta ja sitruunahaposta. Tuotantokapasiteetti on 2 200 tonnia vuodessa. 

 

Valmistusprosessissa muodostuu poistokaasuja ilmakehään, joiden koostumusta ja puhdistusprosessia on kuvattu 

kappaleessa 4.8.1 (Päästöt ilmaan). 

4.3 Kemikaalit ja niiden varastointi  

Hartsin tuotanto perustuu erilaisten kemikaalien käyttöön. Seuraavissa taulukoissa (taulukko 11 ja taulukko 12) on 

esitetty merkittävimmät valmistuksessa käytettävät kemikaalit. Tärkeimmät kemikaalit ovat formaliini ja fenoli. 

Melamiinia käytetään melamiinihartsin valmistuksessa. Ureaa käytetään fenolihartsin valmistuksessa sideaineena. 

Nestemäisiä kemikaaleja varten rakennetaan uudet säiliöt, jotka on tarkoitus sijoittaa olemassa olevien hartsisäili-

öiden viereen, vastakkaiselle puolelle kuin hartsitehdasrakennus. Nykyistä säiliöaluetta parannetaan varoaltaiden 

osalta, mm. tekemällä metanolisäiliölle oma 110 % varoallas, josta tulee yhteys maanalaiseen 30 m3 varosäiliöön. 

Myös formaliinille ja fenolille tulee erilliset varoaltaat säiliöalueelle. Lisäksi kemikaalien purkupaikkaa parannetaan 

vaatimustenmukaiseksi. Varastoalueelle suunnitellaan sammutusjärjestelmä. 

 

Taulukko 11.  Tärkeimmät nestemäiset raaka-aineet hartsitehtaassa. 

Kemikaali Kemiallinen 

kaava /  

koostumus 

Olomuoto Varastointimäärä,  

m3 

Säiliön  

tilavuus, 

m3 

Käyttö, 

tonnia /vuosi 

Formaliini 

(45-55 %) 

Formaldehydin 

(CH2O) vesiliuos 

Neste 
100  2 x 50 7 800 

Fenoli  

(99 %) 

C6H6O Neste 
100 100 7 800 

 

 

Taulukko 12.  Tärkeimmät kiinteät raaka-aineet hartsitehtaassa. 

Kemikaali Kemiallinen 

kaava /  

koostumus 

Olomuoto Varastointimäärä, 

tonnia 

Varastointi (säkit) Käyttö, 

tonnia/vuosi 

Melamiini C3H6N6 Kiinteä 

(jauhe) 

200 25–50 kg 

500–1000 kg  
1 800 

Urea CH4N2O Kiinteä (rae 

tai pelletti) 

200 25–50 kg 

500–1000 kg 
1 800 

 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty prosessissa käytetyt apukemikaalit, joita käytetään haluttujen ominaisuuksien 

saavuttamiseksi. Kemikaalit varastoidaan niille osoitetuissa säiliöissä tai astioissa.  
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Taulukko 13.  Hartsin valmistusprosessissa käytetyt apukemikaalit. 

Kemikaali Koostumus / 

kaava 

Olomuoto Varastointi-

määrä 

Varastointi Käyttö, 

tonnia/vuosi 

Metanoli CH3OH Neste 30 m3 30 m3 säiliö 1 200 

Natriumhydroksidi (li-

peä), 30–35 %  
NaOH 

Neste  

(vesiliuos) 

2,1 t 1 m3 IBC1)-säiliö  960 

Natriumkarbonaatti 

(sooda) 
Na2CO3 Kiinteä (jauhe) 

1,25 t 25–50 kg säkit 72 

Sitruunahappo C6H8O7 Kiinteä (jauhe) 5 t 500 kg säkit 200 
1Liikenneministeriön asetuksen mukaan suunniteltu nestemäisten aineiden säilytykseen ja kuljettamiseen tarkoitettu säiliö. 

 

Hartsitehtaan käytetyimmistä nestemäisistä kemikaaleista formaliinia (eli formaldehydin vesiliuosta) ja fenolia ei 

ole luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi aineiksi. Ne eivät kerry ravintoverkkoon ja ne kulkeutuvat vesiliukoisina hel-

posti maaperässä, joskin ne hajoavat biologisesti maaperään joutuessaan. Fenolin kulkeutuminen maaperässä on 

pH:sta riippuvaista. Vesistössä aineet voivat aiheuttaa akuutteja myrkytysvaikutuksia vesieliöille, koska vesistöön 

joutuessaan fenoli ja formaldehydi eivät haihdu nopeasti. Ne kuitenkin hajoavat nopeasti aerobisissa olosuhteissa. 

Formaliinilla ja fenolilla on molemmilla merkittäviä terveyshaittoja, joten onnettomuustilanteissa ja niitä käsiteltä-

essä on käytettävä tarkoitukseen sopivia henkilösuojaimia. Lisäksi formaliini ja fenoli ovat palavia nesteitä. Forma-

liinin osalta on huolehdittava, että se ei pääse kuumenemaan. Formaliini on stabiloitu metanolilla, mikä estää po-

lymeroitumista. 

  

Kiinteät aineet eli urea, melamiini, sooda ja sitruunahappo eivät ole ympäristölle vaarallisia, eivätkä ne ole palo- tai 

räjähdysvaarallisia. Niitä käsiteltäessä on kuitenkin käytettävä sopivia henkilösuojaimia. Osalla aineista on lieviä 

terveysvaikutuksia. 

 

Muista hartsin valmistusprosessissa käytetyistä kemikaaleista esimerkiksi lipeän terveysvaara perustuu sen syövyt-

tävyyteen. Lipeä ei itsessään ole palo- tai räjähdysvaarallista. Ympäristövaikutuksia lipeällä on vain, jos hyvin suuria 

määriä sitä esimerkiksi onnettomuustilanteiden yhteydessä joutuu ympäristöön. Tällöin vaikutukset ovat enim-

mäkseen paikallisia ja niitä voidaan lieventää neutraloinnilla. 

 

Metanoli on helposti syttyvä neste, johon liittyy palo- ja räjähdysvaara. Metanoli ei ole ympäristölle vaaralliseksi 

luokiteltu kemikaali, mutta sillä on merkittäviä terveysvaikutuksia. Se kulkeutuu helposti maaperässä päätyen poh-

javeteen. Sitä kuitenkin myös haihtuu nopeasti maan pinnalta samoin kuin pintavedestä. Lisäksi aine hajoaa nope-

asti. Vesistössä sillä on vain lieviä akuutteja myrkytysvaikutuksia vesieliöihin eikä sitä kerry ravintoverkkoon. 

4.4 Valmiit tuotteet ja niiden varastointi 

Hartsin tuotannossa valmistettavat tuotteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Fenoli- ja melamiinihartsi ovat 

toiminnan päätuotteet, joiden varastointiin on säiliöalueella 11 kpl 30 – 50 m3 säiliötä. Lisäksi reaktorirakennuk-

sessa on 10 m3 sekoitussäiliö 40 – 50 % urea-sitruunahappo -lisäaineseosten sekoitusta varten. Seoksen varastointi 

tapahtuu IBC-konteissa reaktorirakennuksessa.  
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Taulukko 14.  Valmistettavat tuotteet. 

Kemikaali Olo-

muoto 

Maksimivarastointi-

määrä 

Varastointi 

Fenolihartsi Neste 400 t Säiliöt 30-50 m3  

25 m3 Reaktori 

Melamiinihartsi Neste 50 t Säiliöt 30-50 m3 

10 m3 Reaktori 

Urea-sitruunahappo-vesiseos 40-50 % Neste max. 10 t IBC kontti (1 m3) 

 

Hartseja ei ole luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi, mutta esim. fenolihartsi voi sisältää pieniä määriä (1 – 2 %) va-

paata fenolia. Hartseilla on sen sijaan lieviä terveysvaikutuksia ja ne ovat palavia nesteitä. 

 

Fenolihartsi on osittain vesiliukoista, veteen sekoittuvaa ja sen VOC-pitoisuus on 1,8 paino-%. Melamiinihartsi ei 

ole kovin helposti biohajoavaa, mutta se liukenee veteen. 

4.5 Energiankulutus ja -tuotanto 

Hartsin valmistuksessa tarvitaan sähköä ja höyryä eli Dongwhan energiantarve lisääntyy hankkeen myötä. Höyry 

on tarkoitus tuottaa itse uudella maakaasukattilalla. Maakaasukattilan lämpöteho on noin 4 MW. Tarvittaessa höy-

ryä voidaan ostaa myös Kotkamills Oy:ltä poikkeustilanteissa.  

 

Alustavan arvion mukaan höyryntarve lisääntyy noin 1 700 MWh vuodessa. Höyryä käytetään hartsin valmistuk-

sessa reaktoreiden lämmittämiseen.  

 

Maakaasun käytön arvioidaan lisääntyvän noin 45 %, mikäli höyry valmistetaan itse. Sähkönkulutuksen arvioidaan 

lisääntyvän noin 15 % prosessissa tarvittavan sähkön vuoksi. 

4.6 Veden käyttö 

Hartsitehtaassa vettä käytetään vain yhden apuaineen eli urea-sitruunahappovesiseostuksen valmistuksessa, noin 

100 m3 kuussa. Muuten vettä käytetään ainoastaan tavanomaisiin pesuihin ja siivoukseen, kuten lattioiden pesuun, 

alle 10 m3 kuussa. 

4.7 Liikennöinti 

Kaikki hartsitehtaan kuljetukset ovat tiekuljetuksia. Raskas liikenne kulkee jatkossakin tehdasalueelle Kotkansaa-

rella Satamakatua pitkin. Uuden hartsitehtaan liikenne ajoittuu pääasiassa päiväsaikaan (klo 6.30−15.30). Tehtaalle 

tuodaan hartsin sijaan muun muassa fenolia ja formaliinia säiliöautoilla. Pääasiallinen lopputuote tehtaalta pois on 

jatkossakin impregnoitu paperi. Mahdollisesti myös valmista hartsia kuljetetaan pois tehtaalta myytäväksi. Lisäksi 

tehtaalle suuntautuu huoltoliikennettä ja henkilöliikennettä.  

 

Hartsitetaan toimiessa täydellä kapasiteetilla hartsi- ja impregointitehtaan kokonaisliikennemääräksi arvioidaan 

3 200 rekkaa vuodessa, eli Kotkansaaren läpi kulkee noin 6 400 rekkaa vuodessa. Muutos impregnoingitehtaan 
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nykyiseen liikenteeseen (1 400 rekkaa) olisi noin 1 800 raskaan ajoneuvon lisäys vuodessa, eli tehtaan raskas lii-

kenne kasvaisi nykyisestä noin 130 %:lla. Merkittävin osuus tehtaan kuljetuksista on päällystetyn paperin toimituk-

set asiakkaille. 

 

Taulukko 15. Hartsitehtaasta aiheutuva lisäys kuljetuksiin  

Liikenne 

Rekkakuljetukset  
(menopaluu) 

Ajokerrat                 
Kotkansaarella  

(meno ja paluu erik-
seen) 

Vuodessa 1 820 3 640 

Viikossa 35 70 

Päivässä 5 10 

 

4.8 Ympäristökuormitusta aiheuttavat toiminnot ja ympäristönsuojelutoimenpiteet 

Ympäristön näkökulmasta tarkasteltuna hankkeella on erilaisia vaikutuksia rakentamisen sekä varsinaisen toimin-

nan aikana. Toiminnan aikaisia, arvioituja ympäristövaikutuksia on kuvattu alla. 

 

Rakentamiseen liittyy lisääntyvä liikenne, rakennustöistä aiheutuva melu, maaperään kohdistuvat työt sekä raken-

tamisesta syntyvät jätteet. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat melko lyhytaikaisia. 

4.8.1 Päästöt ilmaan 

Hartsitehtaan toiminnasta aiheutuu kaasumaisia päästöjä tuotannosta sekä säiliöistä (ns. säiliöhönkiä). Teh-

taan VOC‐päästöt koostuvat pääasiassa formaldehydistä. 

 

Tuotannon prosessipäästöt 

Tuotannossa kaasuja muodostuu lämmityksen aikana reaktorissa höyrystymällä. Kaasut johdetaan reaktorista kon-

densaattoriin, jossa ne kondensoidaan eli lauhdutetaan nesteeksi ja johdetaan takaisin reaktoriin. Kaasut, jotka 

eivät lauhdu takaisin nesteeksi, imetään kaasujenpuhdistusyksikköön ennen ilmakehään johtamista.  

 

Valmistettavat hartsit ovat vesipohjaisia, joten suurin osa 85‒95 °C lämpötilassa höyrystyneestä kaasusta on vesi-

höyryä. Lisäksi kaasu sisältää orgaanisia hiiliyhdisteitä (ns. VOC-yhdisteitä, volatile organic compound). Käytän-

nössä kaikki orgaaniset hiiliyhdistepäästöt johtuvat formaliinista eli sen sisältämästä formaldehydistä (CH2O), joka 

on helposti haihtuva aine korkeissa lämpötiloissa. Lopputuotteessa vapaan eli reagoimattoman formaldehydin 

määrä on hyvin vähäinen. Impregnointi- ja hartsitehtaan orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöksi kaasujenpuh-

distusyksikön jälkeen arvioidaan 0,24 kgC/h. Formaldehydipäästöksi arvioidaan 0,03 kg/h. Nykyisen impregnointi-

tehtaan kokonais-VOC-päästö on mittausten perusteella 0,3 kgC/h ja formaldehydipäästö on 0,05 kg/h. Formalii-

nisäiliöiden täytön aikainen VOC-päästö aktiivihiilisuodattimen jälkeen on 0,0005 kgC/h ja formaldehydiipäästö 

0,0006 kg/h (noin 14 krt/kk). 

 

Lauhtumattomien poistokaasujen puhdistukseen on suunniteltu joko RTO-tekniikkaa (regenerative thermal oxidi-

zer, RTO) tai CTO-tekniikkaa (Catalytic Thermal Oxidizer). Kaasut johdetaan puhdistusyksikön jälkeen piippuun ja 
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ilmakehään. Poistokaasujen puhdistustekniikka valitaan niin, että poistokaasujen päästöpitoisuudet ovat lainsää-

dännön vaatimusten mukaisia. Uuteen puhdistuslaitteistoon johdettaisiin mahdollisesti myös impregnointitehtaan 

koneiden kuivauksen poistoilma, joka käsitellään nykyään jälkipolttimessa ennen ilmakehään johtamista. 

 

RTO-tekniikka perustuu regeneratiiviseen keraamiseen lämmönvaraajaan, joka on nykyaikainen ja energiatehokas 

puhdistustekniikka poistokaasujen puhdistukseen. Poistokaasut hapettuvat hyvin korkeassa lämpötilassa (1 500 
oC) hiilidioksidiksi ja vedeksi. 

 

CTO-tekniikassa käytetään metallikatalyyttiä kiihdyttämään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden hajoamisprosessia, 

jolloin se toimii RTO-tekniikkaan huomattavasti alhaisemmissa lämpötiloissa. 

 

Kaasujen puhdistusyksikössä tapahtuvat mahdolliset toimintahäiriöt otetaan huomioon prosessin valvontajärjes-

telmän suunnittelussa. Järjestelmä voidaan automatisoida niin, että puhdistusyksikön toimintahäiriön aikana reak-

torin lämpötilaa lasketaan automaattisesti jäähdyttämällä, jolloin kaasujen muodostus ja edelleen niiden johtami-

nen puhdistusyksikköön sekä ilmakehään lakkaa. 

 

Sähkökatkon varalta tehtaalle asennetaan sähkönsyötön varajärjestelmä eli katkoton teholähde, jotta valmistus-

prosessia pystytään hallitsemaan myös poikkeustilanteissa. Järjestelmä yhdistetään kaikkiin turvallisuuden hallin-

tajärjestelmiin, mukaan lukien päästöjenhallintalaitteet, ja tehtaan automaatiojärjestelmään lisätään hälytykset.  

 

Säiliöiden hönkäpäästöt 

Formaliinisäiliöstä muodostuu säiliöiden täytön yhteydessä kaasumaisia formaldehydipäästöjä, joiden hallitsemik-

sesi säiliön hönkäputkeen asennetaan aktiivihiilisuodatin. Suodattimen jälkeen hönkäputkesta ulos tulevan formal-

dehydipäästön arvioidaan olevan suuruudeltaan alle 10 ppm. Aktiivihiilisuodatin vaihdetaan joka toinen vuosi. Fe-

nolisäiliöstä höngät johdetaan kaasunkäsittely‐yksikköön. 

 

Muut päästöt ilmaan 

Höyry on tarkoitus tuottaa omalla maakaasukattilalla, joten typenoksidipäästöt ilmaan kasvavat maakaasun polton 

vuoksi. Samalla myös hiilidioksidipäästöt kasvavat. Kattilan polttoainetehoksi on arvioitu noin 4,5 MW. Karkeasti 

arvioiden päästömäärä toteutusvaihtoehdossa VE1 on noin 4 - 5 tonnia vuodessa. Keskisuuria kattilalaitoksia 

koskevan valtioneuvosron asetuksen (1065/2017) mukainen piipun korkeus on 10 m. 

 

Tällä hetkellä sähkö ostetaan Kotkamills Oy:ltä, joka tuottaa energiaa sellutehtaassaan sekä maakaasulla kombi-

voimalaitoksessaan. 

 

Liikennöinnin ei ennakoida lisääntyvän oleellisesti hankkeen myötä, joten liikenteen vaikutuksen ilmanlaatuun ei 

arvioida olevan merkittävä. 

 

Varsinaisia häiriöpäästöjä ei tehtaalla muodostu, koska järjestelmä ajaa prosessin alas, jos kaasunkäsittely estyy.   

4.8.2 Kemikaalien kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön liittyvät poikkeukselliset tilanteet 

Hartsin valmistusta varten tehtaalle kuljetetaan ja siellä varastoidaan ja käytetään suuria määriä vaarallisia kemi-

kaaleja, 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 esimerkiksi odottamattomaan 
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ylipaineeseen varautuminen varoventtiilein, reaktorin jäähdytysjärjestelmän häiriöihin varautuminen varajäähdy-

tyspumpuilla ja sähkökatkoon varautuminen dieselkäyttöisillä pumpuilla. Organisatorisia toimenpiteitä ovat esi-

merkiksi työntekijöiden pätevyydestä ja koulutuksesta huolehtiminen, asianmukainen työvälineiden käyttö, kun-

nossapito ja laitteiden tarkastusmenettelyt sekä räjähdysvaarallisten tilojen merkintä. 

 

Kemikaalien turvalliseen kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön liittyy lukusia lainsäädännön ja standardien vaati-

muksia, kuten asianmukaiset purkupaikat ja suoja-altaat vuototilanteita varten, joita tehtaassa tullaan noudatta-

maan. 

4.8.3 Muu ympäristökuormitus 

Jätevedet 

Hartsitehtaassa ei muodostu sellaisia jätevesiä, joita olisi tarpeen johtaa jätevedenpuhdistamolle ja edelleen me-

reen, sillä prosessissa on suljettu kierto veden osalta. Jätevesiä muodostuu verrattain pieniä määriä kemikaalisäili-

öiden varoaltaiden tyhjennyksissä ja prosessipesuissa. Lisäksi mahdollisiin onnettomuustilanteisiin voi liittyä jäte-

vesiä, kuten tulipalojen sammutusvesiä. 

 

Jätteet 

Hartsin valmistusprosessissa voi muodostua satunnaisesti jätehartsia, mikäli valmistetun hartsin laatu ei vastaa 

odotuksia. Jätehartsia voi muodostua myös reaktorien ja säiliöiden kunnossapidon ja siivouksen aikana. Jätehartsin 

määräksi arvioidaan yhteensä noin 100 tonnia vuodessa. Jätehartsi voi olla nestemäistä tai kiinteää eli kovettu-

nutta. Syntyvät jätteet kerätään asianmukaisiin astioihin, kuten IBC-kontteihin ja toimitetaan yritykselle, joka huo-

lehtii jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn saattamisesta. Todennäköisesti hartsijäte hyödynnetään energiana so-

pivassa polttolaitoksessa. 

 

Kasvihuonekaasupäästöt 

Hankkeeseen liittyy kasvihuonekaasupäästöjä eli pääasiassa hiilidioksidipäästöjä, joiden määrä riippuu esimerkiksi 

tarvittavasta energiamäärästä, energiantuotantotavasta sekä liikenteen määrästä. Kasvihuonekaasut vaikuttavat 

ilmastoon. 

 

Liikennöinti 

Hankkeen vaikutus raskaan liikenteen määrään ei arvioida olevan merkittävä, joten liikenteen meluvaikutukseen 

ei arvioida muuttuvan suuresti hankkeen vuoksi. Jatkossa hartsin sijaan tehtaalle kuljetettaisiin aiempaa vaaralli-

sempia kemikaaleja, millä voi olla vaikutusta liikenneturvallisuuteen.  

 

Melu ja tärinä 

Hankkeeseen ei sisälly toimintoja, joiden melutasot olisivat erityisen huomattavia eikä toimintaa, jonka melu- tai 

tärinätasot poikkeaisivat muusta teollisuusalueen toiminnasta. Hartsitehtaan merkittävin melunlähde on tehdas-

rakennuksen viereen sijoittuva jäähdytystorni. Jäähdytystornin melutaso ei ole vielä tarkemmin tiedossa, mutta 

kyse ei ole voimakkaasta melusta. Mahdollisen, tehtaan yhteyteen sijoitettavan kattilalaitoksen häiriötilanteissa 

kattilan ulospuhallus voi aiheuttaa melua. Hanke on suunniteltu toteutettavan alueelle, jossa ei ole kasvillisuutta. 

Tärinää voi aiheutua ainoastaan laitoksen toimintaan liittyvistä raskaan liikenteen kuljetuksista. 
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5 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA PÄÄTÖKSET 

5.1 Ympäristölupa 

Dongwhan tämänhetkinen toiminta on sisällytetty Etelä-Suomen aluehallintoviraston 30.6.2016 Kotkamills Oy:lle 

antamaan ympäristölupaan (numero 174/2016/1, diaarinumero ESAVI/10733/2015).  

 

Luvanvaraisen toiminnan olennaiseen muuttamiseen tulee ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 29 §:n mukai-

sesti olla lupa. Ympäristölupaa koskevat säädökset sisältyvät YSL:iin ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojelu-

asetukseen (713/2014). YSL:n liitteen 1 taulukon 1 kohdan 4 b mukaan Dongwhan suunnitellulla toiminnalla tulee 

olla ympäristölupa.  

 

Dongwha toimittaa ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle syksyllä 2019. Tarkoituksena 

on eriyttää Dongwhan ympäristöluvanvarainen toiminta Kotkamills Oy:n ympäristöluvasta. Ympäristölupa voidaan 

myöntää vasta sitten, kun yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmänsä ympäristövaikutusten arvioin-

tiselostuksesta. YSL:n mukaan ympäristölupa tulee myöntää, mikäli toiminnasta ei aiheudu lupamääräykset ja toi-

minnan sijoittaminen huomioon ottaen yksinään 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, jäljempänä kemikaali-

turvallisuuslaki) 23.1 §:n nojalla vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoit-

taa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (jäljempänä Tukes) luvalla. Tukes on 23.8.2018 antamallaan päätöksellä 

siirtänyt voimassa olevat, aiemmin Kotkamills Oy:n nimissä 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, jäl-

jempänä valvonta-asetus) 41.1 §:n mukaan vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia 

harjoittavan toiminnanharjoittajan on haettava tuotantolaitoksen muutokselle lupa, jos muutos on tuotantolaitok-

sen perustamiseen rinnastettava laajennus tai muu tällainen muutos. Dongwha toimittaa lupahakemuksen Tu-

kesille aikaisintaan syksyllä 2019.  

 

Kemikaaliturvallisuuslain 30.1 §:n mukaan tuotantolaitoksessa, jossa vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varas-

toinnista voi aiheutua suuronnettomuus, toiminnanharjoittajan on laadittava vaarallisten kemikaalien määrän ja 

vaarallisuuden perusteella toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys, joissa toiminnanharjoittaja selostaa 

toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi ja osoittaa, että toimintaperiaatteet 

on otettu käyttöön, sekä antaa tarvittavat tiedot niiden toteuttamiseksi tarvittavasta organisaatiosta ja turvalli-

suusjohtamisjärjestelmästä. Dongwhan nykyisen tuotantolaitoksen turvallisuusselvitys päivitetään kemikaalilupa-

hakemuksen yhteydessä.  
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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 Muut luvat ja velvoitteet 

Lisäksi hartsitehtaalle tarvitaan teknisiä lupia ja hyväksyttämismenettelyjä, kuten painelaitelain ja ATEX-säädösten 

mukaiset menettelyt, joiden tarkoituksena on mm. turvallisuuden varmistaminen.  

 

Nyt suunniteltu toiminta ei ole päästökauppalain soveltamisalan mukaista, minkä vuoksi laitos ei ole velvoitettu 

hakemaan päästökauppalain 8 §:n mukaista päästölupaa päästökauppaviranomaiselta. Päästökauppalakia 

(311/2011) sovelletaan esimerkiksi 1) polttoaineiden polttoon laitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 

yli 20 megawattia ja 18) suurissa erissä tuotettavien orgaanisen kemian kemikaalien tuotantoon, jossa käytetään 

krakkausta, reformointia, osittaista tai täydellistä hapetusta taikka vastaavia menetelmiä ja tuotantokapasiteetti 

on yli 100 tonnia päivässä.  
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6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Arvioinnissa käsiteltävät vaihtoehdot  

YVA-lainsäädäntö edellyttää vaihtoehtojen tutkimista YVA-menettelyssä tarpeellisessa määrin. Yhden tutkittavista 

vaihtoehdoista tulee olla hankkeen toteuttamatta jättäminen, eli niin sanottu nollavaihtoehto, ellei se ole erityi-

sestä syystä tarpeeton. Tässä YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa, vaihtoehto 0 sekä vaihtoehto 1, 

jotka on kuvattu alla. 

6.1.1 Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta 

Nollavaihtoehto (VE0) kuvaa tilannetta, missä toiminta jatkuu nykyisellään. Nollavaihtoehdon mukaisesti hartsiteh-

dasta ei rakenneta ja impregnointitehtaan toiminta pysyy ennallaan. Hankkeesta ei olla tehty vielä investointipää-

töstä, joten vaihtoehto on realistinen. Vaihtoehdon tarkoituksena on toimia vertailuvaihtoehtona yhdelle toteut-

tamisvaihtoehdolle. 

6.1.2 Vaihtoehto 1 (VE1): Hartsitehtaan rakentaminen ja käyttöönotto 

Vaihtoehdon 1 (VE1) mukaisesti Dongwha rakentaa impregnointitehtaan yhteyteen hartsitehtaan, jossa valmiste-

taan vuodessa 32 400 tonnia erilaisia hartseja. Tuotteita käytetään impregnointitehtaan tuotantotoiminnassa. 

Omalla hartsituotannolla pyritään vahvistamaan Dongwhan asemaa impregnoitujen tuotteiden valmistajana. Hart-

sit ovat merkittävästi joustavampaa valmistaa itse. 

6.2 Tarkasteltavat vaikutukset ja arvioinnin rajaus  

YVA-menettelyssä arvioitiin 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 kulttuuriperintöön; 

• luonnonvarojen hyödyntämiseen ja 

• edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioitiin rakentamisen, toiminnan sekä toiminnan lopettamisen aikaiset vai-

kutukset. Arvioinnissa keskityttiin toiminnan aikaisten vaikutusten selvittämiseen. Toiminnan aikaisista vaikutuk-

sista huomioitiin sekä normaalitoiminnan että poikkeustilanteiden aikaiset vaikutukset. Painopiste vaikutusten sel-

vittämisessä asetettiin merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Arviointityön tulokset on esitetty lu-

vussa 7 vaikutuksittain.  

 

Hankkeen vaikutuksen maisemaan ennakoitiin olevan niin pieni, että erillistä arviointia hankkeen maisemavaiku-

tuksista ei nähty tarpeelliseksi. 
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Tarkasteltava vaikutusalue YVA-menettelyssä on pääasiassa Kotkansaari, joka on esitetty seuraavassa kuvassa. Il-

mapäästöjen osalta tarkasteltiin myös Kotkansaaren tehdasalueen vastarannalla sijaitsevaa Tiutisensaaren aluetta, 

joka sijaitsee lähimmillään noin kilometrin päässä hankealueesta. Seuraavassa kuvassa on esitetty myös im-

pregnointitehtaalle kulkevan raskaan liikenteen reitti. Hankkeeseen liittyvä liikenne voi olla erotettavissa Kotkan-

saarella, mutta sen ulkopuolella vaikutus peittyy muun muassa Mussalossa sijaitsevan sataman liikenteeseen. Kul-

jetusten riskien osalta huomioitiin myös Hyväntuulentie Hovinsaareelle saakka. Vesistövaikutuksia tarkasteltiin 

poikkeustilanteiden osalta Kotkan edustan merialueella. Ilmastovaikutusten osalta vaikutuksia verrattiin Kymen-

laakson ja Suomen tasoon. Luonnonvarojen hyödyntämisen osalta arvioinnissa tarkasteltiin koko Suomen tasoa.  

 

 

 
Kuva 9. Pääasiallinen aluerajaus YVA-menettelyssä, tehtaan sijainti sekä raskaan liikenteen käyttämä reitti.  

 

Taulukko 16. Tarkasteltavat vaikutusalueet Kotkansaaren lisäksi 

Vaikutus Tarkasteltavat vaikutusalueet Kotkansaaren lisäksi 

Ilmapäästöjen vaikutukset Tiutisensaari 

Liikenteen vaikutukset Riskien osalta myös Hovinsaari 

Vesistövaikutukset Kotkan edustan merialue (poikkeustilanteissa) 

Ilmastovaikutukset Kymenlaakso ja Suomi 

Luonnonvarojen hyödyntäminen Suomi 
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Alustavasti merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistaminen 

 

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetettiin YVA-lain mukaisesti todennäköisesti merkittäviksi arvioi-

tuihin vaikutuksiin. Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa keskityttiin erityisesti seuraaviin ympäristövaikutuk-

siin: 

 

• 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 ke-

mikaalien kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön liittyvät riskit ja poikkeukselliset tilanteet. Vaikutusarvioinnissa 

kemikaalien osalta keskitytään niihin riskeihin, jotka arvioidaan merkittävimmiksi todennäköisyyden ja vakavuuden 

perusteella.  

 

Arvioinnissa keskityttiin myös mahdollisiin yhteisvaikutuksiin muiden, samalla alueella sijaitsevien hankkeiden 

kanssa, erityisesti kemikaaliturvallisuusnäkökulmasta. 

 

Erityishuomiota kiinnitettiin lisäksi hartsin valmistukseen liittyvien, ilmaan johdettavien päästöjen arviointiin.  

 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä voidaan arvioida vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympäristörasi-

tuksen suhteen. Ympäristön sietokyvystä saadaan tietoa hyödyntämällä tutkimustietoa ja annettuja ohjearvoja. Eri 

sidosryhmien ja kansalaisten tärkeiksi kokemista asioista saatiin tietoa tiedottamis- ja kuulemismenettelyissä. 

6.3 Toteutettavat arvioinnit, käytettävät aineistot sekä menetelmät 

Hankkeesta aiheutuvien ympäristövaikutusten ennakoimisessa hyödynnettiin tehtaan nykyisen toiminnan ympä-

ristövaikutusten seurantatietoja sekä ympäristövaikutuksista tehtyjen tutkimusten tuloksia, jotka saatiin käyttöön 

Kotkamills Oy:ltä. Taustatietona on käytetty Dongwhan olemassa olevien, vastaavanlaisten hartsitehtaiden seuran-

tatietoja. Lisäksi arvioinneissa hyödynnettiin EU:n parhaan käyttökelpoisen teknologian kemianalan vertailuasiakir-

joja (BREF). Arvioinneissa käytettävät tärkeimmät aineistot on esitetty yksityiskohtaisemmin alla kunkin vaikutus-

arviointikuvauksen yhteydessä. Aineistolistausta täydennetään tarvittaessa YVA-menettelyn aikana. 

 

Ympäristön nykytilan kuvausta tarkennetaan arviointiselostusvaiheessa ja aineistona käytettiin pääasiassa samaa 

aineistoa kuin arviointiohjelmassakin. Monissa eri osioissa hyödynnettiin myös seuraavia lähteitä: 

− Kotkan kaupungin verkkosivut (muun muassa kaavoitus, ympäristönsuojelu) 

− Verkossa yleisesti saatavilla olevat paikkatietoaineistot (lähteet Suomen Ympäristökeskus SYKE ja Metsä-

hallitus, karttapohjat Maanmittauslaitos) 

 

YVA-menettelyn aikana suunniteltavalle laitokselle on laadittu riskianalyysi (Elomatic 2019) ja VOC-päästöjen le-

viämismallinnus (Enwin 2019). 
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6.4 Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja vertailu 

Vaihtoehtojen vertailu tapahtuu nollavaihtoehdon sekä vaihtoehdon 1 välillä. Vertailun perusteella voidaan tun-

nistaa muutoksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset verrattuna nykytilanteeseen. Vertailun avulla tunnistetaan 

muutoksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja yhteisvaikutuksia alueen muiden toimintojen kanssa.  

 

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koor-

dinoimassa IMPERIA-hankkeessa kehitettyä ARVI-menetelmää ja sitä tukeva työkalua (Marttunen ym. 2015). Vai-

kutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan kohteen herkkyys ja muutoksen suuruus seuraavan kuvan mu-

kaisesti (Kuva 10). 

 

 
Kuva 10. Lähestymistapa ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin (Marttunen ym. 2015). 

 

Kohteen herkkyyteen liittyviä osatekijöitä ovat mm. nykyinen ympäristökuormitus verrattuna lainsäädännön salli-

miin ohjearvioihin sekä asutuksen ja muiden vaikutuksille alttiiden kohteiden läheisyys. Muutoksen suuruus muo-

dostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta. Muutoksen suunta voi olla 

joko kielteinen tai myönteinen. 

 

Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen osatekijöitä ovat vaikutukseen 

liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen alttius muutoksille. 

Kohteen herkkyyteen vaikuttaa mm. nykyinen ympäristökuormitus verrattuna lainsäädännön sallimiin ohjearvioi-

hin sekä asutuksen ja muiden vaikutuksille alttiiden kohteiden läheisyys. Muutoksen suuruus kuvaa hankkeen ai-

heuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi olla joko kielteinen tai myönteinen. Suuruus 

koostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta. 
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6.5 Asiantuntemus ja pätevyys YVA-menettelyssä 

YVA-lain mukaisesti hankkeesta vastaavan on varmistettava, että sillä on käytettävissään riittävä asiantuntemus 

ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen laadintaan. Hankkeesta vastaavana toimii Dongwha Fin-

land Oy ja YVA-konsulttina hankkeessa toimii Linnunmaa Oy. YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja 

heidän koulutus sekä työkokemus on esitetty seuraavassa taulukossa. Linnunmaan ympäristöasiantuntijoita osal-

listui viime vuosina myös kolmeen muuhun samalla Kotkansaaren tehdasalueella toteutettuihin YVA-menettelyi-

hin. 

 

Taulukko 17. YVA-menettelyyn osallistuneet asiantuntijat.  

Asiantuntijan nimi ja rooli 

YVA-menettelyssä 

Koulutus Työkokemus 

Dongwha Finland Oy 

Juha Rantanen, hankevas-

taava 

DI, kemiantekniikka Työkokemusta 12 vuotta erilaisissa tehtävissä 

kemianteollisuudessa ja paperiteollisuudessa 

JongSuk Lee (Jason), pro-

sessiasiantuntija  

Maisterintutkinto, kemi-

antekniikka 

Työkokemusta 18 vuotta erilaisissa tuotanto- ja 

tutkimustehtävissä teollisuudessa mm. im-

pregnointiin ja hartsintuotantoon liittyen 

Linnunmaa Oy/Sweco 

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, ympäristötekniikka Laaja-alainen työkokemus teollisuuden ympäris-

töasioissa 10 vuoden ajalta. Osallistunut useaan 

YVA-menettelyyn asiantuntijana ja ollut yhdessä 

projektipäällikkönä. 

Eija Miettinen, 

lakiasiantuntija 

HTM, ympäristöpoli-

tiikka ja -oikeus 

Monipuolinen työkokemus teollisuuden ympä-

ristö- ja kemikaalilainsäädäntöön liittyvien teh-

tävien parissa noin 3 vuoden ajalta. 

Sirpa Torkkeli,  

asiantuntija 

DI, tuotantotalous Kokemusta teollisuushankkeiden ympäristöluvi-

tukseen ja vaikutusten arviointiin liittyvistä teh-

tävistä 20 vuoden ajalta. Osallistunut useaan 

YVA-hankkeeseen asiantuntijana, toiminut 

YVA:ssa myös koordinaattorina ja projektipääl-

likkönä. 

Lea Hirvonen, 

paikkatietoaineistot ja kar-

tat 

Ins. AMK, tietotekniikka 

 

Laatinut kartta-aineistot useisiin YVA-menette-

lyihin sekä lupahakemuksiin noin 7 vuoden ajan. 
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Enwin Oy 

Tarja Tamminen TkL, kemiantekniikka; FM, 

ympäristötekniikka 

30 vuoden kokemus ilmapäästöjen mallinta-

misesta ja ilmanlaatuvaikutusten arvioinnista. 

Enwin Oy on laatinut ilmanlaatumallinnuksia 

lukuisiin YVA-menettelyihin.  

Ari Tamminen FM, ympäristöhygienia 
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7 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI   

7.1 Kemikaaleihin liittyvät riskit ja poikkeukselliset tilanteet 

7.1.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Hartsitehtaan merkittävimmät poikkeus- ja onnettomuustilanteet arvioitiin keväällä 2019 ns. POA (Potentiaalisten 

Ongelmien Analyysi) -menetelmän avulla toteutetussa riskinarvioinnissa, johon osallistui sekä laitoksen henkilö-

kuntaa että turvallisuusasiantuntijoita. Samassa yhteydessä tunnistettiin toiminnan merkittävimpiä ympäristöris-

kejä. Riskien merkittävyys arvioitiin niiden todennäköisyyden ja seurauksen vakavuuden perusteella. Arviointitilai-

suuksissa kartoitettiin myös riskinhallintatoimenpiteitä. POA-arvioinnin lisäksi tehtiin metanolisäiliön allaspalon 

lämpösäteilymallinnus sekä metanolin, fenolin ja formaldehydin säiliövuodon höyrystyvän kemikaalin leviämismal-

linnus AEGL-arvoihin perustuen. AEGL-arvo on pitoisuus, jonka yläpuolella voi aiheutua seurauksena eri tasoisia 

vaikutuksia lievistä ärsytysoireista (AEGL-1) hengenvaarallisiin vaikutuksiin (AEGL-3).  

 

Allaspalon lämpösäteilymallinnus tehtiin Ansys CFX-virtauslaskentaohjelmalla, joka ottaa huomioon mm. raken-

nusten aiheuttaman turbulenssin. Laskennat tehtiin lounais- ja itätuulella. Vaikka lounaistuuli on Etelä- Suomessa 

vallitseva tuulensuunta, itätuulen katsottiin edustavan huonointa vaihtoehtoa mallinnettavan parametrin leviämis-

nopeuden ja vaikutusten kannalta. Metanolin, fenolin ja formaldehydin säiliövuodon höyrystyvän kemikaalin le-

viämismallinnus AEGL-arvoihin perustuen tehtiin CAMEO Toolkitin Evaporation Calculator – ohjelman laskentakaa-

voilla. Ohjelma on tarkoitettu vaarallisten kemikaalien haihtumisen arviointiin.  Koska navakka tuuli on rannikolla 

yleistä, valittiin kummassakin laskennassa tuuliprofiiliksi 10 m/s tuulen nopeus 10 m korkeudella maan pinnasta, 

mikä on TUKESin suosittelemaa mallinnusolosuhdetta voimakkaampi tuuli (TUKES 2013). 

 

Impregnointilaitoksella on tehty aiempaan toimintaan ja kemikaalien varastointiin liittyviä riskinarviointeja, joita 

kuitenkin tässä arvioinnissa hyödynnetään vain soveltuvin osin. 

 

Hartsitehtaaseen liittyvä riskinarviointi on monivaiheinen ja YVA-menettelyn aikana toteutettiin ensimmäinen ris-

kinarviointivaihe. Yksityiskohtainen riskinarviointi laaditaan, kun tekniset valinnat ovat selvillä. 

 

Arvioinnissa käytettiin lisäksi seuraavia aineistoja: 

− Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet 

− Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet –turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet) (Työterveyslaitos 2018) 

− Dongwhan teknologiaa hyödyntävien, vastaavanlaisten laitosten tiedot 

− TUKESin VARO-järjestelmä 

− kemikaaliturvallisuutta koskevat säännökset 

7.1.2 Vaikutukset 

Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu niitä onnettomuus- ja poikkeustilanteita, joilla voisi olla vaikutuksia alueen 

ulkopuolelle, ympäristöön tai ihmisiin. Hartsin valmistustoiminta tapahtuu suurella teollisuusalueella, jossa on 

muuta toimintaa ja tiivisti rakennuksia, mikä rajoittaa vaikutusten ulottumista teollisuusalueen ulkopuolelle. Lai-

toksen vieressä on tehdasalueella muuta toimintaa, jonne vaikutukset voivat ulottua onnettomuus- ja poikkeusti-

lanteissa. Tehdasalue on kaavoitettu teollista toimintaa varten ja se on suunniteltu kemikaaliturvallisuuslainsää-

dännön ja standardien vaatimuksia sekä teollisen toiminnan käytäntöjä noudattaen. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty sellaisia onnettomuus- ja poikkeustilanteita, jotka voivat johtaa suuronnetto-

muuteen tai aiheuttaa kemikaalien pääsyn ympäristöön. Suuret vuodot, tulipalot, räjähdykset ja säiliöautovuodot 

tai -onnettomuudet ovat vaikutuksiltaan todennäköisesti pitkäkestoisimpia ja vaativat tilanteen laukaisemiseksi 

pelastuslaitoksen toimintaa. Niissä myös ympäristövaikutukset ovat todennäköisimpiä. 

 

Taulukko 18. Onnettomuus- ja poikkeustilanteita, niiden seurauksia ja vaikutuksia, sekä riskien hallintatoimenpiteitä. 

Tapahtuma Seuraus Mahdollinen vaikutus Riskien hallinta 

Varastosäiliövuoto Kemikaalia varoaltaa-

seen 

 

Palo- ja räjähdysvaara, 

henkilövahingot, myrkyl-

listä höyryä alueelle 

Valuma-altaat (metanolille 

110 %).  Hätäohjeet tehty 

vuotojen varalta ja henki-

löstö koulutettu.  

Tehdaspalokunnalla ja Kot-

kan palolaitoksella suunni-

telmat vuotojen varalle. 

Sammutusjärjestelmä. 

Säiliöauton vuoto pur-

kutilanteessa 

Kemikaalivuoto pur-

kupaikalle, palo- ja 

räjähdysvaara.  

Henkilövahinko, tulipalo, 

heitteet, myrkyllistä höy-

ryä alueelle 

Purkupaikalla asianmukai-

nen keräysjärjestelmä. Hätä-

ohjeet vuotojen varalta. Kul-

jettajat ja henkilöstö koulu-

tettu. 

Säiliöauto purkaa vää-

rään säiliöön  

 

 

Suuri vuoto- ja palo- 

sekä räjähdysvaara 

Henkilövahinko, tulipalo, 

heitteet, myrkyllistä höy-

ryä alueelle 

Henkilöstön ja kuljettajien 

koulutus. Valvonta.   

Oikeat merkinnät purkupis-

teissä. Yhteensopimattomat 

kemikaalit tunnistettu. Luki-

tus. 

Reaktorionnettomuus 

- lämmityskierukka 

repeää reaktorissa 

- jäähdytyksen py-

sähtyminen 

- varoventtiili tu-

kossa tai jumissa 

- sähköpalo 

- ajo-ohjelma- tai 

sekoitusvirhe 

Räjähdys- ja palo-

vaara 

Kemikaalivuoto 

 

Tulipalo, heitteet, henki-

lövahingot 

Murtokalvo, diesel-varajääh-

dytyspumput (väh. 2 kpl), 

pelastussuunnitelma, 

käyttö- ja turva-automaatio, 

automaattinen sammutus-

järjestelmä, hälytysjärjes-

telmä, huolto- ja kunnossa-

pitosuunnitelma, reaktorira-

kennuksen lattia muodostaa 

varoaltaan 

Kemikaalirekan 

onnettomuus tehdas-

alueella 

- liikenneonnetto-

muus alueella 

- törmäys rakentei-

siin 

Kemikaalivuoto maa-

perään purkupaikan 

ulkopuolella, palo- ja 

räjähdysvaara 

 

Henkilövahingot. 

Kemikaali kulkeutuu 

maaperässä vesistöön, 

mahdollisesti akuutteja 

myrkytysvaikutuksia, ke-

mikaali hajoaa nopeasti. 

Tulipalo, heitteet. 

Määrätyt kuljetusreitit, no-

peusrajoitus, koulutus, huo-

lellisuus, purkupaikan sijoi-

tuksen huolellinen suunnit-

telu, alkusammutuskalusto 

ja imeytysaine kuljettajalla, 

säiliöt varoaltaissa ja putkis-

ton sijoitus, pelastussuunni-

telma, luotettava kuljetus-

liike. 
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Tapahtuma Seuraus Mahdollinen vaikutus Riskien hallinta 

Kemikaalirekan 

onnettomuus kaupun-

kialueella 

 

Kemikaalivuoto maa-

perään purkupaikan 

ulkopuolella, palo- ja 

räjähdysvaara. 

Suuronnettomuus-

vaara. 

 

Henkilövahingot. Kemi-

kaali kulkeutuu maape-

rässä vesistöön, mahdol-

lisesti akuutteja myrky-

tysvaikutuksia, kemikaali 

hajoaa nopeasti.  

Tulipalo, omaisuusvahin-

got. 

Määrätyt kuljetusreitit, tei-

den kunnossapito (kaupun-

gin vastuulla), nopeusrajoi-

tus, koulutus, huolellisuus, 

pelastuslaitoksen varautu-

minen, alkusammutuska-

lusto ja imeytysaine kuljet-

tajalla, luotettava kuljetus-

liike 

Säiliön ylitäyttö Myrkyllistä kemikaa-

lia varoaltaaseen. 

Palo- ja räjähdys-

vaara. 

Henkilövahingot, heit-

teet, tulipalo. 

Henkilöstön ja kuljettajien 

koulutus, ylitäyttöhälytys, 

huolto- ja kunnossapito. 

Säiliön varoventtiilin tai 

aktiivihiilisuodattimen 

tukos 

Säiliön täytössä paine 

voi rikkoa säiliön ja 

säiliön vajetessa säi-

liö lommahtaa alipai-

neesta ->  

vuoto- ja palo- sekä 

räjähdysvaara 

Tulipalo, heitteet, henki-

lövahingot, kemikaali-

vuoto 

Mahdollisia ratkaisuja: 

- Venttiilit ja suodattimet  

lämpimässä tilassa (tai läm-

mitetty), etteivät jäädy        

- Lisätään toinen varovent-

tiili          

- Huolto- ja kunnossapito 

- Tutkitaan, onko yli/alipai-

neventtiili tarpeellinen eri 

säiliöissä 

- Erillinen hönkäputki, jossa  

sulkuventtiili, joka avautuu  

painemittauksesta (yli- ja ali-

paine) 

-Pelastussuunnitelma 

Putkistovuoto 

- laippavuoto 

Palo- ja räjähdys-

vaara 

Tulipalo, heitteet, henki-

lövahingot, kemikaalia 

maaperään 

Hitsatut putket, laipat varo-

altaiden kohdalle, vaatimus-

tenmukaiset putkistot, 

huolto- ja kunnossapito 

Pumppu- tai venttiili-

vuoto 

Palo- ja räjähdys-

vaara 

Tulipalo, heitteet, henki-

lövahingot, kemikaalia 

maaperään 

Turva-automatiikka, huolto- 

ja kunnossapito 

Jälkipolttimen häiriö Prosessin poistokaa-

suja ilmakehään, rä-

jähdysvaara 

Päästöjä ilmaan, hajuhai-

tat, heitteet säiliöalu-

eelle 

Turva-automatiikka häiri-

öissä (tuotanto pysähtyy), 

huolto- ja kunnossapito 

Tulipalo jälkipolttimella Kaasupalo ja räjähdys Henkilö- ja omaisiuusva-

hingot, päästöjä ilmaan, 

heitteet säiliöalueelle, 

tulipalo, leviämismahdol-

lisuus impregnointilai-

tokseen tai naapuriteh-

taaseen 

Pelastussuunnitelma, ohjeis-

tus, koulutus ja perehdytys, 

huolto- ja kunnossapito 
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Tapahtuma Seuraus Mahdollinen vaikutus Riskien hallinta 

Tulva  

- meriveden nousu 

- rankkasade 

Veden nousu tuotan-

totiloissa 100 – 200 

mm, oikosulku, pro-

sessin häiriytyminen 

Vettä laitosalueelle, oi-

kosulkuja, kemikaalilla li-

kaantunutta vettä maa-

perään/veden mukana 

mereen  

Korkeat suoja-altaat, sade-

vesikaivot, pihakaadot, 

turva-automatiikka 

Vuotoaltaan halkeami-

nen, suunnittelu- ja ra-

kennusvirheet 

Likaisia sadevesiä tai 

kemikaalivuoto maa-

perään 

Kemikaali kulkeutuu 

maaperässä vesistöön, 

mahdollisesti akuutteja 

myrkytysvaikutuksia, ke-

mikaali hajoaa nopeasti 

Valvonta, suunnittelun huo-

lellisuus ja tarkastusmenet-

tely 

Tulipalo 

 

Likaiset sammutusve-

det maaperään 

Kemikaali kulkeutuu 

maaperässä vesistöön, 

mahdollisesti akuutteja 

myrkytysvaikutuksia, 

mutta kemikaali hajoaa 

nopeasti. 

Automaattinen sammutus- 

ja hälytysjärjestelmä, alku-

sammuttimet, säiliöiden 

suoja-altaat, rakenteelliset 

palosuojaukset palon leviä-

misen estämiseksi, pelastus-

suunnitelmat, koulutus, teh-

daspalokunta, pelastuslai-

toksen varautuminen 

Tulipalo  

- metanolin allas-

palo 

- palavan nesteen 

palo suoja-altaassa 

- tulipalo reaktorilla 

- säiliöauton palo 

purkupaikalla 

Palo- ja räjähdys-

vaara  

Henkilövahingot, likaiset 

sammutusvedet, omai-

suusvahingot, heitteet, 

leviämismahdollisuus im-

pregnointilaitokseen tai 

naapuritehtaaseen 

Automaattinen sammutus- 

ja hälytysjärjestelmä, alku-

sammuttimet, säiliöiden 

suoja-altaat, rakenteelliset 

palosuojaukset palon leviä-

misen estämiseksi, pelastus-

suunnitelmat, koulutus, har-

joitukset, tehdaspalokunta, 

pelastuslaitoksen varautu-

minen 

Tulipalo viereisessä ra-

kennuksessa/naapuri-

laitoksella 

Palon leviäminen säi-

liöalueelle tai reakto-

rirakennukseen. Rä-

jähdysvaara. 

Henkilövahingot, likaiset 

sammutusvedet, omai-

suusvahingot, heitteet 

Automaattinen sammutus- 

ja hälytysjärjestelmä, raken-

teelliset palosuojaukset pa-

lon leviämisen estämiseksi, 

pelastussuunnitelmat, kou-

lutus, harjoitukset, tehdas-

palokunta, pelastuslaitoksen 

varautuminen 

 

 

Useimpiin tunnistettuihin mahdollisiin vaaratilanteisiin liittyy palo- ja räjähdysvaara tai kemikaalivuoto. Vaarallis-

ten kemikaalien alustavan palo- ja vuotomallinnuksen mukaan kemikaalien varastoalueella tapahtuvien onnetto-

muuksien lämpösäteily ja vaaralliset höyryn pitoisuudet eivät ulotu teollisuusalueen ulkopuolelle. Näin ollen ne 

eivät aiheuta vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle teollisuusalueen ulkopuolella, mutta savuhaittoja tai lieviä ärsy-

tysvaikutuksia voi aiheutua. Sen sijaan vakavat vaikutukset ovat mahdollisia työntekijöille valuma-altaiden lähei-

syydessä sekä Kotkamillsin ja Dongwha Finlandin väliin jäävällä alueella.  
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Räjähdyspaineen vaikutusten voidaan pääasiassa arvioida rajoittuvan tehdasalueen sisäpuolelle. Kemikaaliroiskeet 

maaperään ovat tapahtumassa mahdollisia ja todennäköisiä. Räjähdystä pidetään epätodennäköisenä riskinhallin-

tatoimenpiteiden toteutuessa. 

 

Koska kemikaalit eivät ole ympäristölle myrkyllisiksi luokiteltuja eivätkä pitkäaikaisia vaikutuksia aiheuttavia ympä-

ristössä, jäävät mahdolliset saastuneiden sammutusvesien vaikutukset näiden kemikaalien osalta pääasiassa akuu-

teiksi, lyhytkestoisiksi myrkyllisyysvaikutuksiksi ympäristössä. Muut sellaiset kemikaalivuototilanteet tehdasalu-

eella, joissa kemikaalia voisi päästä maaperään taikka vesistöön, on katsottu riskinarvioinnissa epätodennäköiseksi, 

kun esitetyt riskinhallintatoimenpiteet toteutetaan. Pohjavesialueelle ulottuvia vaikutuksia pidetään epätodennä-

köisenä. 

 

Poistokaasujen käsittelylaitteistojen vikaantuessa tuotanto pysähtyy automaattisesti, joten prosessiperäisiä pääs-

töjä ja hajua ei voi siinäkään tilanteessa päästä merkittäviä määriä ulkoilmaan. Vaara räjähdykseen on kuitenkin 

olemassa. Tulipalo jälkipolttimella aiheuttaa vakavan vaaratilanteen, koska se voi johtaa kaasupaloon ja räjähdyk-

seen. 

 

Mikäli hengitysteitse myrkyllisten kemikaalien kemikaalikuljetuksessa tapahtuisi kuljetussäiliövuotoon johtava on-

nettomuus, on kaupunkialueella mahdollista aiheutua vakavia vaikutuksia lähialueen väestölle tuulensuunnasta 

riippuen. Haihtuvimpia aineita ovat metanoli ja formaldehydi. Sen sijaan 50 – 55 °C lämmitettynä kuljetettava fe-

noli jähmettyy ulkolämpötilassa vähentäen aineen aiheuttamaa vaaraa. Lisäksi syttyvän aineen kuljetusonnetto-

muuteen liittyy palo- ja räjähdysvaara, mikä voi myös johtaa vakaviin seurauksiin lähialueen ihmisille ja omaisuu-

delle.  

 

Metanolin kuljetusonnettomuudessa vakavin ihmisiin kohdistuva vaikutus aiheutuisi todennäköisimmin metanolin 

syttymisestä tai räjähtämisestä. Metanolin syttymisen tai räjähtämisen todennäköisyys on pienempi kuin esimer-

kiksi bensiinillä, koska metanolin leimahduspiste on bensiiniin verrattuna huomattavasti korkeampi ja haihtuvuus 

vähäisempää. Metanolin energiasisältö (MJ/kg) on huomattavasti alhaisempi kuin bensiinillä, joten metanolin pa-

laessa vaikutukset olisivat vähäisemmät. Vastaavasti formaliinin ja fenolin kuljetusonnettomuudessa tulipalo tai 

räjähdys aiheuttaisi vakavimmat, laajemmalle ulottuvat vaikutukset. Fenoli ja formaliini ovat palavia nesteitä, 

mutta ne eivät syty niin helposti kuin metanoli. 

 

Kemikaalivuodon vaara-alueet fenolille, formaldehydille ja metanolille on määritelty työterveyslaitoksen onnetto-

muuden vaaraa aiheuttavalle aineille laadituissa OVA-ohjeissa sekä pelastusopiston toimintaohjeissa kemikaalion-

nettomuuksien varalle (TOKEVA-ohjeet). Fenolille ja 37 – 50 % formaldehydin vesiliuokselle välittömän eristyksen 

vaara-alue pienessä, n. 10 litran vuodossa, on 25 m ja suuressa, n. 10 m3 vuodossa, 50 m kaikkiin suuntiin. Meta-

nolille OVA-ohjeen mukaiset vaara-alueet ovat vastaaville vuodoille 25 m, ja TOKEVA-ohjeessa 25 – 50 m. Raja-

arvoina vaara-alueiden määrittämisessä on käytetty mm. ERPG31 60 minuutin arvoa tai AEGL3-arvoa (pitoisuuden 

ylittyessä hengenvaarallisia vaikutuksia), ja varoitusrajana AEGL2 (pitoisuuden ylittyessä pysyvää tai muuten vaka-

vaa ja pitkäaikaista terveyshaittaa) 30 minuutin arvoa. Ohimeneviä, esimerkiksi ärsytysoireita voi esiintyä em. vaa-

raetäisyyksiä pidemmillä etäisyyksillä. 

 

Vakavimmat ja pahimmillaan 50 m vaara-alueen ulkopuolelle ulottuvat vaikutukset ovat mahdollisia tulipalon tai 

räjähdyksen seurauksena. Kuljetussäiliövuoto- tai palo on ainoa tässä vaiheessa tunnistettu onnettomuustyyppi, 

                                                                 
1 ERPG Emergency Response Planning Guideline values eli onnettomuuteen varautumisen ohjearvot. ERPG3, 60 
min. tarkoittaa maksimipitoisuutta, jolle altistuttaessa 60 minuutin ajan ei hengenvaarallisia vaikutuksia arvioida 
aiheutuvan. 
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joka voi aiheuttaa vaara-alueella häiriöitä ajoneuvoliikenteelle Kotkan sisääntuloteillä ja raideliikenteelle, sekä joh-

taa ympäristövaikutuksiin. Vuotavan aineen tulipalossa myös syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka aiheuttavat vaaraa 

tuulen alapuolella. Tällaisten tilanteiden varalle on alueen pelastuslaitoksella ja tehdaspalokunnalla suunnitelmat 

tilanteen hallintaan saamiseksi ja vaikutusten rajaamiseksi. Kemikaalikuljetuksissa tapahtuvat vakavat onnetto-

muudet, joissa pahimmillaan voisi aiheutua merkittäviä vaikutuksia lähialueen väestölle, ovat harvinaisia ja epäto-

dennäköisiä. Vaikutukset luonnonympäristöön näiden kemikaalien osalta jäävät pääasiassa akuuteiksi, lyhytkestoi-

siksi myrkyllisyysvaikutuksiksi, sillä kemikaalit kulkeutuvat helposti maaperässä ja ne hajoavat nopeasti. Kulkeutu-

misen vuoksi ne voivat valua maaperässä mereen. 

 

Hankealue sijaitsee merkittävällä tulvariskialueella ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut alueelle tulvariskien 

hallintasuunnitelman (Kaakkois-Suomen ELY 2015). Meritulvakartan (Ympäristöhallinto 2018) perusteella kerran 

50, 100 tai 250 vuodessa toistuvan tulvan aikana tulvavesi ei ulotu hankealueelle. Tulvakartan perusteella hanke-

alueen koillispuolella, Kotkamillsin tehtaan alueella sijaitseva alue jää kerran 100 vuodessa toistuvan vuoden aikana 

0 - 1 metrin syvyisen tulvan alle. Tulvariski huomioidaan laitoksen suunnittelussa ja tarkemmissa riskien arvioin-

neissa ja tarvittavat suojaukset toteutetaan. Erityisesti säiliörakenteiden ja altaiden turvallisuus tulvatilanteessa 

varmistetaan. Alueen tulvariskin hallintasuunnitelmassa yhtenä toimenpiteenä on mainittu tulvariskien huomioon 

ottaminen teollisuuslaitosten turvallisuussuunnitelmissa.  

 

Vaihtoehdossa VE0 tehtaan toimintaan liittyviin riskeihin ei aiheudu muutosta.  

7.1.3 Riskeihin varautuminen ja haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Laitoksella on aiempi ympäristö- ja TUKES-lupa sekä turvallisuusselvitys mm. hartsien varastoinnille ja käytölle. 

Toiminta on lupamääräysten mukaista. Laitoksella on sisäinen pelastussuunnitelma ja pelastuslaitoksella ulkoinen 

pelastussuunnitelma. Riskeihin varautumisen yhteydessä tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa ja pelastus-

suunnitelmien mukaista pelastustoimintaa harjoitellaan säännöllisesti. Onnettomuuksista, jotka voivat johtaa 

päästöihin ilmaan, maaperään, vesistöön, tai ne aiheuttavat myrkyllisten höyryjen leviämistä, tulipalon, räjähdyk-

sen tai henkilövahingon, ilmoitetaan viranomaisille. Eri viranomaiset tarkastavat ja valvovat toimintaa säännölli-

sesti. 

 

Laitoksella on käytössä ISO 9001 – laatujärjestelmä, OHSAS 18001 – työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä sekä ISO 

14001 – ympäristöjohtamisjärjestelmä, joiden puitteissa toimintaa arvioidaan ulkoisilla auditoinneilla. Sisäisesti 

toiminnan turvallisuutta valvovat käytönvalvojat. 

 

Teknisesti niitä poikkeus- ja onnettomuustilanteita, joista voi seurata vaikutuksia ympäristöön, alueen ulkopuolelle 

tai ihmisille, voidaan toiminnassa ehkäistä tai vaikutuksia vähentää valvotulla ja automaattisella prosessin ohjauk-

sella, prosessin varo-. ja turvajärjestelmillä, hätäsuluilla, vaatimustenmukaisilla putkistolla, säiliövarastolla ja pur-

kupaikalla, rakenteellisella palosuojauksella ja automaattisilla sammutus-, vuoto- ja palohälytysjärjestelmillä. Li-

säksi prosessi-, varastointi- ja turvalaitteistot sisällytetään huolto- ja kunnossapitosuunnitelman piiriin. Prosessia 

ohjaa koulutettu henkilökunta, joka on myös perehdytetty toimimaan poikkeustilanteissa. Prosessin poistokaasut 

puhdistetaan erillisessä puhdistusyksikössä ja säiliöt on varustettu aktiivihiilisuodattimilla. Tulvariski on huomioi-

tava laitoksen suunnittelussa sijoittamalla tulva-alueille rakennettavat toiminnot riittävän korkealle. 

 

Tehdasalueen liikenne on ohjattu määrättyjä kulkureittejä pitkin. Alueelle on portti, joka valvoo alueen liikennettä. 

Alueella on turvamääräykset ja esim. alhainen ajonopeus. Kuljetusten turvallisuuteen voidaan vaikuttaa myös va-

litsemalla luotetut kuljetusliikkeet. Ajoneuvoissa on turvavarusteita, kuten kemikaalisuojavälineet, alkusammutin 
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ja imeytysainetta. Kaupunkialueella Kotkan kaupunki on velvollinen huolehtimaan vaarallisten aineiden kuljetus-

reittien teiden kunnosta ja pelastuslaitoksella on varautumissuunnitelmansa onnettomuuksien varalle. Vaarallisten 

aineiden kuljetuksille vaatimuksia asettaa myös lainsäädäntö. 

7.2 Ilmanlaatu 

7.2.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnissa huomioitiin arviot hartsitehtaan prosessin, formaliinin varastosäiliöiden täyttö-

tilanteiden hönkäkaasupäästöt ja höyryntuotannon päästöt. Hartsitehtaan normaalin tuotantotoiminnan aikaiset 

päästötasot arvioitiin vastaavanlaisten tuotantolaitosten ja käytettävien raaka-aineiden perusteella. Tehtaan pääs-

töjen merkittävyyttä arvioitiin asiantuntija-arviona vertaamalla päästöjä nykyisen impregnointitehtaan päästöihin, 

kaupunki-ilman nykyiseen laatuun sekä ilmanlaatua koskevaan sääntelyyn (esim. tavoite- tai raja-arvot). 

 

Ilmanlaatuvaikutusten arviointia varten mallinnettiin VOC‐päästöjen (VOC = volatile organic carbon = haihtuvat or-

gaaniset hiilivety‐yhdisteet) leviäminen nykytilanteessa (VE0) ja hartsitehtaan valmistumisen jälkeen (VE1). Mal-

linnukset tehtiin kokonais‐VOC‐päästöille ja erilliskomponenttina formaldehydille ja VE0 vaihtoehdossa myös fe-

nolille.  

 

Mallinnus tehtiin epäpuhtauspäästöjen leviämistä kuvaavalla matemaattis‐fysikaalisella AERMOD –mallilla. Mal-

lissa otetaan huomioon mm. maaston muoto todellisten maastokoordinaattien mukaisesti (Maanmittauslaitok-

sen korkeusmalli) ja päästölähteiden lähellä olevat korkeimmat rakennukset, jotka saattavat vaikuttaa päästö-

jen leviämiseen). Säätietoinamallinnuksesa käytettiin Kotkan sääasemien kahden vuoden tuntisäätietoja vuo-

silta 2017‐2018. 

 

Energiantuotannon päästöt ilmaan arvioitiin energiantarpeen ja käytettävän energianlähteen perusteella. Energi-

antuotannon vaikutusta alueen ilmanlaatuun tarkasteltiin asiantuntija-arviona vertaamalla hankkeen päästömää-

riä seudun nykyisiin päästömääriin ja ilmanlaatuun.  

 

Hankkeeseen liittyvä liikenne on verrattain vähäistä, joten laskennallista arviointia liikenteen vaikutuksista ilman-
laatuun ei nähty tarpeellisena. 
 

Hankkeen kaikkia teknisiä yksityiskohtia ei oltu vielä suunniteltu arvioinnin aikana, mikä aiheutti vähäistä epävar-

muutta vaikutusten arvioinnissa ilmapäästöjen ja ilmanlaadun osalta. Toisaalta Dongwhalla on jo toiminnassa viisi 

hartsien tuotantolaitosta Suomen ulkopuolella, mikä osalta pienentää arvioinnin epävarmuutta. Päästöjen suu-

ruusluokka voitiin arvioida riittävän luotettavasti. 

7.2.2 Ilmanlaadun nykytila 

Merkittävimmät ilmaa kuormittavat tekijät Etelä-Kymenlaaksossa ovat teollisuus, satamatoiminta, energiantuo-

tanto ja liikenne. Myös kaukokulkeuma ja puun pienpolton päästöt voivat heikentää ilmanlaatua. Merkittävimpien 

päästölähteiden aiheuttamat rikin oksidien, haisevien rikkiyhdisteiden sekä hiukkasten päästöt ovat vähentyneet 

oleellisesti 1980-luvun tasosta, mutta 2000-luvulla kokonaispäästöjen väheneminen on tasaantunut, eikä päästö-

määrien kehityksessä ole nähtävissä enää selvää trendiä. (Kotkan kaupunki 2018) 

 

Vuoden 2017 ilmanlaaturaportissa esitetyt alustavat arviot päästöistä olivat seuraavat:  
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• Kotkan laitosten ja satamien yhteenlaskettu typenoksidien päästö noin 1820 t, hieman pienempi kuin 

vuonna 2016, tieliikenteen laskennallinen typenoksidien päästö oli vuonna 2016 noin 253 tonnia. 

• Kotkan laitosten ja satamien yhteenlaskettu hiukkaspäästö vuodelta 2017 oli noin 405 t, tieliikenteen pa-

kokaasujen hiukkaspäästöjen osuus Kotkan teollisuus- ja energiantuotantolaitosten, sataman ja liikenteen 

kokonaishiukkaspäästöistä oli vajaat 2 % 

 

Kotkan ilmanlaatua on seurattu Kotkan ympäristöpalveluiden toimesta yli 30 vuoden ajan ja vuodesta 1990 lähtien 

mittaukset on toteutettu yhteistarkkailuna. Ilmanlaatua seurataan kahdella jatkuvatoimisella ilmanlaadun mittaus-

asemalla Kotkansaarella ja Rauhalassa sekä yhdellä siirrettävällä mittausasemalla. Hankealuetta lähin, Kotkansaa-

ren mittausasema sijaitsee pääkirjaston katolla, Kirkkokadun ja Korkeavuorenkadun välissä, kuvaten kaupunkialu-

een taustatasoa. Ilmanlaadun seurannassa on keskitytty seuraamaan niitä ilman epäpuhtauksia, jotka nykytiedon 

valossa ovat alueen ilmanlaadun ja viihtyvyyden kannalta keskeisimpiä; typen oksideja, hengitettäviä hiukkasia, 

pienhiukkasia ja haisevia rikkiyhdisteitä. 

 

Vuonna 2017 laaditun ilmanlaadun tarkkailuraportin (Kotkan kaupunki 2018) mukaan ilmanlaatu oli ilmanlaatuin-

deksein kuvattuna valtaosan ajasta hyvä kaikilla mittausasemilla. Ilmanlaatu ei heikentynyt huonoksi yhtenäkään 

päivänä. Kotkansaaren mittauspisteellä ilmanlaatu oli hyvä 97 % ja tyydyttävä 3 % vuoden päivistä. Eniten heiken-

tyneen ilmanlaadun tunteja oli kaikilla mittausasemalla maaliskuussa, johtuen lähinnä katupölyn kohottamista 

hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista. Indeksi lasketaan tunneittain kaikille niille ilmansaasteille, joita kyseisellä 

mittausasemalla mitataan ja sen taustalla ovat ilmanlaadun ohje-, raja- ja kynnysarvot sekä ilman epäpuhtauksien 

tunnetut terveysvaikutukset. 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 kynnysarvot (VNa 79/2017), jotka 

ovat ohjearvoja sitovampia. Myös haiseville rikkiyhdisteille (TRS) on annettu vuorokausikeskiarvoa koskeva kansal-

linen ohjearvo.  

 

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat pysyneet Kotkassa reilusti vuosikeskiarvolle asetetun raja-arvon 40 

µg/m3 alapuolella. Vuonna 2017 hengitettävien hiukkasten vuosipitoisuus oli Kotkansaarella 10 µg/m3, alittaen 

myös Maailman Terveysjärjestön, WHO:n vuosiohjearvon 20 µg/m3. Vuorokausiraja-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 vuorokausiarvo) oli Kotkansaarella 16 µg/m3. 

 

Pienhiukkaspitoisuutta mitattiin vuonna 2017 siirrettävällä mittausasemalla Miehikkälässä. Mitatut pienhiukkaspi-

toisuudet olivat pieniä ja ne vastasivat suurelta osin Ilmatieteen laitoksen Virolahden taustamittausasemalla mi-

tattua tasoa. PM2.5-pitoisuuden vuosikeskiarvo oli neljäsosan vuosiraja-arvosta 25 µg/m3, alittaen myös WHO:n 

terveysperusteisen vuosiohjearvon 10 µg/m3. Myöskään WHO:n suosituksenomainen vuorokausiohjearvo 25 

µg/m3 ei ylittynyt yhtenäkään päivänä. Pienhiukkasten pitoisuutta aloitettiin mittaamaan myös Kotkansaaren mit-

tausasemalla 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 Rau-

halan mittausasemalla typpidioksidin vuosikeskiarvo oli 10 µg/m3 eli neljäsosan vuosiraja-arvosta 40 µg/m3. Mie-

hikkälässä vuosikeskiarvo oli 4 µg/m3, ollen alueellisen taustan tasoa. Mitatut typpidioksidin pitoisuudet pysyivät 

myös selvästi tunti- ja vuorokausiohjearvojen 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 pi-

toisuus Rauhalassa 97 µg/m3 ja Miehikkälässä 23 µg/m3. 
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TRS-pitoisuuden ohjearvoa 10 µgS/m3 ei ole ylitetty Kotkassa kertaakaan nykyisillä mittauspaikoilla. Pitoisuudet 

olivat pieniä myös vuonna 2017, jolloin pitoisuudet Kotkansaarella olivat korkeimmillaan kesäkuussa, viidenneksen 

vuorokausiohjearvosta. Viihtyvyyttä vähentäviä ns. hajutunteja (TRS:n tuntikeskiarvo suurempi tai yhtä suuri kuin 

3 µgS/m3) oli molemmilla mittausasemilla noin 0,4 % mittausajasta, hieman enemmän kuin vuonna 2016. Haju-

päästöt liittyivät useimmiten tehtaiden huoltoseisokkeihin, prosessien alas- ja ylösajoihin sekä häiriöihin hajukaa-

sujen käsittelyssä. 

 

Ilmatieteen laitoksen ilmakemian laboratorio mittasi Kotkan Mussalon satama-alueella ja sen läheisillä asuntoalu-

eilla ulkoilman haihtuvien hiilivetyjen pitoisuuksia helmikuusta 2017 tammikuuhun 2018 (Hakola ym. 2018). Mit-

taukset käsittivät aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksien seurannan vuoden jaksolla kahdeksassa mittauspis-

teessä. Näytteet kerättiin neljän viikon näytteinä ja niistä analysoitiin seuraavat yhdisteet: bentseeni, tolueeni, 

etyylibentseeni, propyylibentseeni, o-ksyleeni, p/m-ksyleenit, styreeni, 2-etyylitolueeni, 3-etyylitolueeni, 4-etyyli-

tolueeni. Lisäksi järjestettiin neljä neljän päivän pituista intensiivijaksoa, jolloin mitattiin pienimolekyylisiä aldehy-

dejä ja ketoneja vuorokausinäytteinä yhdessä mittauspisteessä satama-alueella samanaikaisesti kuin mitattiin 

aromaattisia hiilivetyjä lyhytaikaisempina, neljän tunnin näytteinä. 

 

Formaldehydin vuorokausikeskiarvopitoisuudet olivat Kotkan satamassa selkeästi matalammat (korkein vuorokau-

sikeskiarvo 1,1 μg/m3) kuin Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelema ulkoilman 30 minuutin keskiarvo (100 

μg/m3).  

 

Helsingin kaupunkialueella ja Järvenpään lähiöalueella tehdyn selvityksen perusteella kaupunkialueella VOC-pitoi-

suuksien merkittävimmät aiheuttajat olivat liikenne ja kaukokulkeuma. (Hellén 2006). 

7.2.3 Vaikutukset ilmanlaatuun 

Tehtaan VOC-päästöt  

Tehtaan päästöistä aiheutuvia mallinnettuja pitoisuuksia verrattiin mm. taajamailman tavanomaisina pidettyi-

hin VOC‐pitoisuuksiin, toimistotyöpaikkojen sisäilman kokonais‐VOC‐pitoisuuden viitearvoon sekä toimistotyö-

paikkojen formaldehydin ilmanlaadun viitearvoihin. Formaldehydipitoisuutta verrattiin myös Maailman terveys-

järjestön esittämään formaldehydin ulkoilman ohjearvoon.  

 

Tehtaan kokonais‐VOC‐päästöjen vaikutukset ympäristön herkissä kohteissa (asuintalot, palvelutalot, päiväkoti) 

jäivät selvästi alle viite‐ ja ohjearvojen sekä nykytilanteessa (impregnointilaitos, VE0) että hartsitehtaan toteutus-

vaihtoehdossa (impregnointilaitos ja hartsitehdas, VE1). (Taulukko 19). Hartsitehtaan ja impregnointilaitoksen 

(VE1) VOC-päästöistä aiheutuva korkein vuorokausipitoisuus herkän kohteen kohdalla (0,65 µg/m3) on hyvin pieni 

verrattuna taajamailman tavanomaisiin VOC-pitoisuuksiin (20 – 50 µg/m3) tai toimistotilojen sisäilman viitearvoon 

(100 µg/m3). Kokonais-VOC-päästö on vaihtoehdossa VE1 pienempi kuin nykytilanteessa, mutta päästöjen erilai-

sesta leviämisestä johtuen pitoisuudet ovat hieman suuremmat. Aluejakaumakuvissa (Kuva 11) voidaan havaita pi-

toisuusjakaumaeroja VE0 ja VE1 vaihtoehtojen välillä erityisesti korkeimmissa VOC‐tuntipitoisuuksissa. Ne johtu-

vat pääosin mm. kaasun lämpötilaeroista ja lähirakennusten aiheuttamista kaasun leviämiseroista. VE1 vaihto-

ehto huomioi mm. uuden paperikonerakennuksen hartsitehtaan länsipuolella.   
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Taulukko 19. Korkeimmat mallinnetut kokonais-VOC-pitoisuudet ja ympäristön herkissä kohteissa (asuintalot, palvelu-

talo, päiväkoti) 

 

 
 

 

 
Kuva 11. Kokonais-VOC, vuorokausipitoisuudet tehtaan ympäristössä. 

 

Tehtaan päästöistä (VE0 ja VE1) aiheutuva formaldehydipitoisuus Kotkassa (korkein tuntikeskiarvo herkän kohteen 

kohdalla, 0,35 µg/m3 ja 0,29 µg/m3) on murto‐osa esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO:n esittämästä ulkoil-

man formaldehydipitoisuuden ohjearvosta 100 µg/m3 (½ h keskiarvo). Formaldehydin korkein vuorokausipitoi-

suus (korkeimmillaan herkän kohteen kohdalla 0,11 ja 0,08 µg/m3) on noin 10 % Kotkan nykyisten tehtaan ja sata-

man aiheuttamista mitatuista pitoisuuksista. Tehtaan päästöistä aiheutuneet ulkoilmapitoisuudet ovat selvästi toi-

mistoilman formaldehydipitoisuuden viitearvoa (90 % pitoisuuksista alittaa 15 µg/m3) matalammat. Pitoisuu-

det ulkoilmassa Kotkassa alittivat selvästi myös formaldehydin vaihtelevat hajukynnyspitoisuudet2 (100‐

600 µg/m3) molemmissa vaihtoehdoissa. Hartsitehtaan toteutusvaihtoehdossa formaldehydipäästö on nykytilan-

netta pienempi, koska uusi tehokkaampi kaasujenkäsittely‐yksikkö pienentää tehtaan formaldehydipäästöä ja siitä 

aiheutuvia pitoisuuksia.  

 

90 % nykytilanteessa (VE0) syntyvistä fenolipitoisuuksista ovat hyvin matalia, alle 5 % viitearvosta. Korkeampia pi-

toisuuksia kaupunkialueella esiintyy alle 10 % tuntiarvoista, jolloin mallinnuksen mukaan tehtaan ympäristössä pi-

                                                                 
2 Formaldehydi OVA‐ohje, TTL 6.11.2017 
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toisuudet olivat 2 – 4 µg/m3 ja toimistoilman viitepitoisuuden lukuarvo 3 mg/m3 voi ylittyä. Fenolipitoisuudet ul-

koilmassa alittivat selvästi myös fenolin hajukynnyspitoisuudet (0.03 ppm3=0.15 mg/m3=150 µg/m3 tai 0.2‐

20 ppm4 =200‐20 000 µg/m3).  Hartsitehtaan toteutusvaihtoehdossa (VE1) fenolipäästöä ei synny, kun impregoin-

nin kaasut johdetaan uuteen kaasunkäsittely-yksikköön.  

 

Muut prosessipäästöt, energian tuotanto ja kuljetukset 

 

Nykytilanteessa impregnointitehtaaltaan jälkipolttimelta ilmaan johdettava NOx-päästö on noin 20 tonnia 

vuodessa, mikä on noin 1,1 %  Kotkan alueen laitosten ja satamatoiminnan nykyisistä typenoksidipäästöistä.    

 

Hartsitehtaalla maakaasulla tuotettavan höyryn tuotannossa merkittävin ilmanlaatuun vaikuttava päästö on 

typenoksidit. Päästömäärä (4 – 5 tonnia vuodessa) on hyvin pieni suhteessa Kotkan alueen laitosten ja 

satamatoiminnan nykyisiin typenoksidipäästöihin (reilusti alle 1 %). Piipun korkeus (10 m) on paljon matalampi kuin 

esimerkiksi tehdasalueella nykyisin toimivien suurten kattilalaitosten piipun korkeus (54 m). Teoreettisesti 

matalasta päästölähteestä aiheutuvan päästön merkitys ilmanlaatuun päästökohdan lähialueella on 

merkittävämpi, kuin korkeammalla sijaitsevilla päästölähteillä. Höyryn tuotannon päästömäärä on kuitenkin niin 

pieni, että sen vaikutus ilmanlaatuun arvioidaan hyvin vähäiseksi. 

 

Kuljetutuksista aiheutuva lisäys nykyisiin raskaan liikenteen määriin ja päästöihin arvioidaan hyvin vähäiseksi. 

 

Ilmanlaatuvaikutukset, yhteenveto 

 

VOC-päästöjen leviämismallinnusten tulosten perusteella tehtaan ilmanlaatuvaikutukset Kotkassa jäävät 

vähäiseksi. Sekä nykytilanteessa että hartsitehtaan toteutusvaihtoehdossa tehtaan päästöistä syntyvät kokonais-

VOC-pitoisuudet ja formaldehydipitoisuudet ovat hyvin alhaisia suhteutettuna ilmanlaadun vertailuarvoihin ja 

formaldehydipitoisuus on alhainen suhteessa Kotkan alueen nykyiseen pitoisuuteen. Tehtaan päästöistä 

aiheutuvat pitoisuudet jäävät selvästi alle hajukynnyksen. Formaldehydin tapauksessa pitoisuudet ovat 

hartsitehtaan toteutusvaihtoehdossa VE1 jonkin verran pienemmät kuin nykytilanteessa. Hartsitehtaan toteutus-

vaihtoehdossa fenolipäästöä ei synny. 

 

Laitoksen toimintaan liittyvät höyryntuotannon päästöt ja kuljetusten päästöt (NOx) ovat Kotkan alueen 

kokonaispäästöihin suhteutettuna hyvin vähäiset. Ilmapäästöjen vaikutusten merkitys arvioidaan vähäiseksi. 

7.3 Ilmasto  

7.3.1 Arvioinnin toteuttaminen ja lähtötiedot 

Arvioinnissa selvitettiin tuotantotoiminnan energiankulutus sekä muut kasvihuonekaasujen päästölähteet. Hank-

keen ilmastovaikutuksia tarkasteltiin energiankulutuksen osalta, sillä tuotannon päästöistä sen arvioitiin olevan 

merkittävin tekijä ilmastovaikutusten osalta. Hankkeeseen välillisesti liittyviä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia teki-

jöitä ovat esimerkiksi raaka-aineiden valmistus, mutta tarkastelu rajattiin tämän arvioinnin ulkopuolelle. Myös lii-

kennöintiin liittyy kasvihuonekaasupäästöjä, mutta liikenteen lisäyksestä aiheutuvat kasvihuonekaasut jätettiin 

pois tarkastelusta. Impregnointitehtaassa nykyään käytettävät hartsit valmistetaan pääosin Suomessa, joten Suo-

men sisäisissä liikennemäärissä hankkeen tuoman muutoksen arvioidaan kokonaisuudessaan olevan pieni. 

                                                                 
3  https://www.epa.gov/sites/production/files/2016‐09/documents/phenol.pdf  
4 Fenoli OVA‐ohje, TTL 6.11.2017 
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Nykyään impregnointitehtaalla syntyy hiilidioksidipäästöjä, kun paperin kuivauksen poistokaasut johdetaan ns. jäl-

kipolttimeen, jossa käytetään apupolttoaineena maakaasua. Välillisesti hiilidioksidipäästöjä aiheuttaa nykyään teh-

taalla käytettävien sähkön ja höyryn tuottaminen. 

 

Hartsitehtaan tuotantoprosessista ei synny suoria hiilidioksidipäästöjä tai muita ilmastoon vaikuttavia kasvihuone-

kaasupäästöjä. Hartsin valmistuksessa tarvitaan sähköä ja höyryä eli Dongwhan tehtaan kokonaisenergiantarve li-

sääntyy hankkeen myötä. Hartsitehtaassa tarvittava höyry on jatkossa tarkoitus tuottaa itse omalla maakaasukat-

tilalla. 

 

Maakaasun käytön arvioidaan lisääntyvän noin 45 %, kun höyry valmistetaan tehtaalla itse. Sähkönkulutuksen ar-

vioidaan lisääntyvän noin 15 % prosessissa tarvittavan sähkön vuoksi. Hankkeen ilmastovaikutukset arvioitiin näi-

den lisäysten perusteella. 

 

Maakaasun päästökertoimena käytettiin arvioinnissa 199 kgCO2/MWh (Tilastokeskus 2019). Sähköntuotannon hii-

lidioksidikertoimena käytettiin Suomen keskimääräistä sähkötuotannon kasvihuonekaasujen päästökerrointa, 158 

kg CO2-ekvivalenttia/MWh (Energiavirasto 2017). Hiilidioksidiekvivalenttikertoimessa on huomioitu hiilidioksidin 

lisäksi myös muut kasvihuonekaasut, kuten metaani ja dityppioksiduuli (ilokaasu).  

 

Päästömääriä verrattiin Kymenlaakson ja Suomen vuosittaisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Hiilidioksidipäästöjen 

vaikutus ilmastoon on pitkäaikainen. Ilmastoon vaikuttavat hiilidioksidipäästöt eivät ole paikalliseen ilmanlaatuun 

vaikuttavia tekijöitä. 

 

Hankkeen kaikkia teknisiä yksityiskohtia ei oltu vielä suunniteltu arvioinnin aikana, joten energiakulutukseen liitty-

vät lukemat ovat alustavia. Lisäksi arvioinnin tulokset ovat suuntaa antavia, sillä arvioinnissa käytetyt päästökertoi-

met sähköntuotannolle ovat keskimääräisiä arvoja.  

7.3.2 Nykytila 

Maakaasu on fossiilinen polttoaine, jonka palamisessa syntyy hiilidioksidia. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, joka 

edistää kasvihuoneilmiötä ja ilmaston lämpenemistä. Hiilidioksidin vaikutus ilmakehässä on pitkäaikainen. Vuonna 

2018 Kotkan laitosten ja satamien yhteenlaskettu fossiilinen hiilidioksidipäästö oli 390 569 tonnia. Kotkan suurin 

yksittäinen lähde on Kotkamills Oy:n tehdas, jossa poltetaan maakaasua kombivoimalaitoksessa. Dongwha käyttää 

nykyään Kotkamills Oy:lta ostamaansa höyryä ja sähköä. 

 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat Suomessa 55,5 miljoonaa hiili-

dioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Vuoden 2017 kokonaispäästöistä 74 prosenttia oli peräisin energiasek-

torilta ja teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö -sektorin osuus oli 11 prosenttia. Päästöistä 81 prosenttia oli hiili-

dioksidia. (Tilastokeskus 2018). Kymenlaaksossa teollisuuden hiilidioksidipäästöt ilmaan olivat vuonna 2016 noin 

0,8 miljoonaa tonnia. (Kaakkois Suomen ELY-keskus 2017) 

7.3.3 Vaikutukset ilmastoon 

Seuraavassa taulukossa on esitetty muutos hiilidioksidipäästöissä, joka johtuu energiankulutuksen lisääntymisestä. 

Nykytilanteeseen (VE0) verrattuna kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät yhteensä noin 2 000 tonnia. Verrattuna 
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Suomen kasvihuonekaasupäästöhin (55,5 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia) ja Kymenlaakson teollisuuden pääs-

töihin (0,8 miljoonaa tonnia), Dongwhan toiminnassa aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat hyvin vähäisiä. Vaikutus 

ilmastoon arvioidaan erittäin pieneksi kielteiseksi. 

 

Taulukko 20. Sähkön ja maakaasun käytöstä johtuvat kasvihuonekaasupäästöt eri vaihtoehdoissa. 

 

CO2, ekv 

Sähkö 

t/a 

CO2 

Maakaasu 

t/a 

VE0 720 4260 

VE1 830 6180 

 

7.4 Pinta- ja pohjavedet 

7.4.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Tuotantotoiminnasta ei synny jätevesiä, joita johdettaisiin Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolle tai suoraan ve-

sistöön. Toiminnassa muodostuvat lähinnä pesuihin ja siivoukseen liittyvät jätevedet kerätään ja toimitetaan asi-

anmukaiseen käsittelyyn tarvittaessa. Normaalitoiminnassa vaikutuksia pinta- tai pohjavesiin ei synny.  Mahdollisia 

vaikutuksia pinta- tai pohjavesiin on tarkasteltu poikkeus- ja onnettomuustilanteiden yhteydessä kpl 7.1. 

7.4.2 Pintavesien nykytila 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen kuuluva Kotkan edustan merialue on osa itäistä Suomenlahtea. 

Itäinen Suomenlahti on Itämeren kuormitetuimpia ja rehevöityneimpiä alueita. Kotkan edustan merialueen suurin 

kuormittaja on hajakuormitus, joka kulkeutuu alueelle pääasiassa Kymijoen virtaamien mukana. Hajakuormituksen 

lisäksi Kymijoen alaosaan ja merialueelle kohdistuu pistemäistä 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, merenlahtia, sisä- 

ja ulkosaariston, meren selkiä ja avomerta. Itäisen Suomenlahden rannikkoalueella on leveä saaristovyöhyke, jonka 

lukuisat syvänteet ja matalat kynnysalueet estävät pohjanläheisen veden vaihtumista. Tuulilla, virtauksilla ja veden 

korkeuksilla on tärkeä merkitys joki- ja jätevesien leviämiselle ja sekoittumiselle merialueella. (Nakari & Muuri 

2018) 

 

Pyhtää-Kotka-Hamina-merialueen vedenlaatua ja merialueelle kohdistuvan pistemäisen kuormituksen vaikutuksia 

tarkkaillaan kuormittajien yhteistarkkailuna ja tarkkailun toteuttamisesta vastaa Kymijoen vesi ja ympäristö ry. 

Vuoden 2017 tarkkailuraportin perusteella rannikkoalueen keskimääräinen vedenlaatu ei erilaisesta kuormituspai-

neesta 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 näkösyvyyttä 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 hape-

kas päällysvesi ei pääse sekoittumaan vähähappiseen alusveteen. (Nakari & Muuri 2018) 
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Kotkan edustalla sisä- ja ulkosaaristojen rannikkovedet on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi vuoden 

2013 luokituksessa. Sisäsaariston osalta luokitus ei ollut muuttunut aiempaan luokitukseen verrattuna, mutta ul-

kosaariston osalta tilaluokka oli parantunut yhdellä aiempaan verrattuna. Rannikkoveden kemiallinen tila on Kot-

kan edustalla hyvää huonompi, ulompana merialueella kemiallinen tila on hyvä. (Karonen ym. 2015) 

7.4.3 Pohjavesien nykytila 

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 yh-

teydessä lähialueiden pohjavesialueisiin ja ne purkavat mereen. (Linnunmaa Oy 2015) 

 

Kotkamills Oy on asentanut kolme pohjaveden tarkkailuputkea vanhan purukentän alueen pohjaveden laadun tark-

kailemiseksi tehdasalueen eteläosassa. Näytteissä on todettu pieniä kloorifenoli-, mineraaliöljy-, TVOC- sekä 

PCDD/F-pitoisuuksia. Vuonna 2005 pohjaveden pinta oli putkien asennuksen yhteydessä 3,5−4 metriä maanpinnan 

alapuolella. (Linnunmaa Oy 2015) 

 

 
Kuva 12. Lähimmät pohjavesialueet. 
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7.5 Maa- ja kallioperä  

7.5.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Kallio- ja maaperään kohdistuvat vaikutukset arvioitiin tehdasalueen niissä osissa, joissa muutoksia tehdään. Maa- 

ja kallioperään kohdistuu tehdasalueella pääasiassa rakentamisen aikaisia vaikutuksia hartsitehtaan tehdasraken-

nuksen ja säiliöalueen kohdalla.  

7.5.2 Kallio- ja maaperän nykytila 

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 lähei-

syyteen, tehdasalueen pohjoispäähän. Tehdasalueesta on tehty myös maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys 

(Linnunmaa Oy 2015), kattaen myös suunnitellun hankealueen.  

 

Kotkansaaren teollisuusalue sijaitsee pääosin 1–5 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueella aiemmin tehtyjen poh-

jatutkimusten perusteella koko tehdasalueesta noin puolet on entistä merenpohjaa, jota on täytetty mineraali-

maalla (hiekkaa ja karkeaa hiekkaa) ja muulla täytemateriaalilla (kivihiilituhka, meesa, kaoliini ja puuaines). Alapuo-

linen 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 sa-

harakennuksen alue) maaperän todettiin olevan pinnasta kivistä ja lohkareista täyttöä. Tämän alla oli kerroksia 

osittain luonnollisista siltti- ja hiekkakerroksista ja sekalaisesta täyttömaasta, joka koostui meesasta, rakennusjät-

teestä 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 perus-

teella täyttömaan syvyys vaihtelee hartsisäiliöiden lähellä välillä 1,4 – 4,6 metriä. Täyttömaan 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.  Tehdyissä maaperän pilaantu-

neisuustutkimuksissa maaperän pilaantuneisuutta on todettu lähinnä tehdasalueen eteläosassa sijaitsevalla puru-

kentän alueella, jota on aiemmin käytetty tehtaan kaatopaikkana. Tehdasalueen pohjoisosassa varsinaista maape-

rän pilaantuneisuutta ei ole havaittu, ainoastaan arseenin pitoisuus ylitti kynnysarvon kuorimon viereisellä alueella, 

ollen kuitenkin selvästi ohjearvojen alapuolella (Linnunmaa Oy 2015.)  

7.5.3 Vaikutukset maa- ja kallioperään  

Hartsitehtaan normaalin tuotantotoiminnan aikana ei synny suoria vaikutuksia maa- tai kallioperään tai pohjave-

teen.  

 

Rakentamisen aikaiset vaikutuksia maa- ja kallioperään muodostuvat maamassojen kaivusta. Verrattuna nykyiseen 

tehtaaseen rakentamisen osuus on pieni. Hankkeeseen liittyviä rakennustöitä ei tehdä alueilla, joilla on todettu 

kohonneita haitallisten aineiden pitoisuuksia. Tarvittaessa kaivuutöiden yhteydessä massoista otetaan näytteitä ja 

massat toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaisesti.  Rakentamisen aikaisia vaikutuksia käsitellään kappaleessa 7.14.  
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Poikkeustilanteisiin voi liittyä muun muassa kemikaalivuotoja, joilla voi olla vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. 

Poikkeus- ja onnettomuustilanetisiin liittyviä vaikutuksia käsitellään kappaleessa 7.1.  

 

Vaihtoehdossa VE0 normaalin tuotantotoiminnan aikana ei synny suoria vaikutuksia maa- tai kallioperään tai poh-

javeteen. Hanketta ei toteuteta, eikä rakentamiseen liittyviä vaikutuksia maaperään synny. 

7.6 Luonnonvarat 

7.6.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Arvioinnissa selvitettiin hartsitehtaan käyttämien pääraaka-aineiden (kemikaalit, ks. kpl 4.3, taulukot 11 ja 12) tyy-

pilliset alkuperät ja sen perusteella arvioitiin vaikutus luonnonvarojen käyttöön Suomen tasolla.  

7.6.2 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen  

Hartsien tuotannon tärkeimmät kemikaalit ovat formaliini ja fenoli. Melamiinihartsin valmistuksessa käytetään for-

maliinin ohella melamiinia, joka valmistetaan ureasta. 

 

Formaliini on formaldehydin vesiliuos, jossa formaldehydiä on 37–55 %. Formaldehydi (CH2O) on tärkeä orgaani-

nen peruskemikaali, jota käytetään väliaineiden ja raaka-aineiden valmistuksessa lukuisille eri tuotteille, kuten 

hartseille, polyuretaanille, teknisille muoveille, vesiliukoisille maaleille ja päällysteaineille, elintarvikkeille ja rehuille 

jne.     

 

Formaldehydi valmistetaan metanolista hapettamalla katalyyttisesti. Yhden formaalinitonnin valmistamiseksi tar-

vitaan noin 1,2 tonnia metanolia ja metanolin valmistamiseksi 1,1 Mm3 (0,8 Mt) maakaasua. (International Gas 

Union). Formaldehydiä valmistetaan 23 EU-maassa useimmiten osana hartsin tuotantoa. Formaldehydin (100 %) 

kulutus Euroopassa vuonna 2012 oli 3,6 miljoonaa tonnia (European Commission 2017). 

 

Metanoli on kemianteollisuuden peruskemikaali, jota käytetään liuottimena ja formaldehydin ohella etikkahapon 

ja MTBE:n (Metyylitertiääributyylieetteri, bensiinin lisäaine) valmistuksessa. Euroopassa suurimmat tuotantomää-

rät ovat Saksassa, Venäjällä ja Ranskassa. Metanolin kulutus maailmassa vuonna 2015 oli 75 miljoonaa tonnia, josta 

suurin osa käytettiin formaldehydin, polttoaineen tai sen lisäaineen valmistuksessa (Methanol institute, www.met-

hanol.org). Metanoli on yksinkertainen alkoholi, joka on helposti tuotettavissa useilla eri prosesseilla ja eri raaka-

aineista. Yleisin metanolin tuotantoon käytetty raaka-aine on maakaasu, jonka muunnoksessa metanoliksi hyöty-

suhde on korkea. 100 biljoonasta (1012) kuutiometristä metaania (maakaasua) saadaan 110 megatonnia (106) me-

tanolia. Metanolia voidaan valmistaa myös erilaisista uusiutuvista raaka-aineista, esimerkiksi yhdyskuntajätteistä 

tai biojätteistä. 

 

Tehtaan käyttämän formaliinin valmistamiseksi tarvitaan 4 500 miljoonaa kuutiota (3 300 Mt) maakaasua. Maa-

kaasun kulutus Euroopassa vuonna 2017 oli 466,8 bcm, josta Suomen osuus oli 0,5 % (2,3 bcm, Energiateollisuus 

Ry 2019). Suomen kulutuksesta 50 % menee sähkön- ja lämmöntuotantoon ja 50 % kemianteollisuuteen ja metsä-

teollisuuteen. Kemianteollisuudessa maakaasun suurin käyttökohde on vedyn valmistus. 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Maakaasu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maakaasu
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Fenoli on tärkeä väliaine valmistettaessa monia lääkeaineita ja teollisia tuotteita, joita käytetään edelleen erilaisten 

kuluttajatuotteiden ja prosessimateriaalien, kuten liimojen, laminattien, päällystysiaineiden, lakkojen, pesuainei-

den, kasvinsuojeluaineiden jne. valmistuksessa. Fenoli valmistetaan kumeenista, joka tehdään bentseenistä ja pro-

peenista. Suomessa Borealis Polymers Oy valmistaa fenolia petrokemian tuotantolaitoksellaan, jossa valmistetaan 

fenolin ohella aromaatteja (kumeenia, asetonia ja bentseeniä). Vuonna 2015 fenolin tuotantomäärä oli 177 000 

tonnia (Borealis Polymers Oy, Ympäristölupapäätös 7.12.2017/Etelä-Suomen Aluehallintovirasto). Bentseeniä ja 

propeenin raaka-ainetta eteeniä saadaan öljynjalostusprosesseista. Euroopassa fenolin tuotantokapasiteetti 

vuonna 2011 oli reilut 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa (European Commission 2017). Maailmanlaajuisesti öljyn ku-

lutuksesta vuonna 2017 kemikaalien valmistukseen käytettiin 14 %. Tulevaisuudessa osa fenolista voidaan mahdol-

lisesti korvata puusta saatavalla, ympäristön kannalta turvallisemmalla ligniinillä tai muulla biopohjaisella raaka-

aineella. 

 

Ureaa käytetään melamiinin valmistuksen ohella lannoitteiden, rehun lisäaineiden, hartsien, liimojen ja värien val-

mistuksessa. Ureaa valmistetaan nestemäisestä ammoniakista ja hiilidioksidista. Ammoniakin valmistuksessa käy-

tettävä vety saadaan yleisimmin maakaasusta ja typpi ilmasta. Yara International ASA:n, joka kuuluu maailman 

johtaviin urean valmistajiin, vuoden 2017 urean tuotantomäärä oli 5,2 Mt. (Yara 2018) 

 

Impregnoiduilla tuotteilla parannetaan lopputuotteiden kestävyyttä, mikä pidentää tuotteiden käyttöikää. Tämä 

voidaan nähdä myönteisenä asiana luonnonvarojen kokonaiskäytön kannalta. 

 

Impregnointitehtaassa nykyään käytettävät hartsit valmistetaan pääosin Suomessa ja vastaavista raaka-aineista, 

kuten Dongwhan hartsitehtaassa, joten Suomen tasolla raaka-ainekulutukseen ei arvioida kohdistuvan merkittävää 

muutosta. 

7.7 Melu ja tärinä 

7.7.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Melu- ja tärinävaikutusten arvioinnissa tunnistettiin hankkeesta aiheutuvat melu- ja tärinälähteet ja arvioitiin asi-

antuntija-arviona hankkeen vaikutukset vallitseviin tasoihin. Melutasoa tehdasalueella ja sen ympäristössä on tut-

kittu viimeksi vuonna 2017 (Pöyry Finland Oy 2017). Tietojen pohjalta arvioitiin VNp:n melun ohjearvojen 

(993/1992) mahdollista ylittymistä ja vaikutusta terveyteen ja viihtyisyyteen.  

 

Jonkin verran epävarmuutta vaikutusten arviointiin aiheutui siitä, että tarkempia laitekohtaisia melupäästöarvoja 

ei ollut vielä suunnittelun tässä vaiheessa saatavissa. 

7.7.2 Melun ja tärinän nykytila 

Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (VNp 993/1992), jonka mukaan asumiseen käytettä-

villä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palve-

levilla alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) seuraavia päivä- ja yöoh-

jearvoja:  

− 55 dB klo 7–22 

− 50 dB klo 22–7 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ammoniakki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ammoniakki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiilidioksidi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiilidioksidi
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Kotkansaaren tehdasalueella melua tarkkaillaan säännöllisesti. Impregnointitehtaalla ei ole toimintoja, jotka ai-

heuttaisivat erityisen merkittävää melua tehdasalueen muihin melulähteisiin verrattuna. Melua syntyy esimerkiksi 

liikenteestä ja tehdasrakennuksen katolla olevista poistoilmapuhaltimista. 

 

Tehdasalueen tärinästä ei ole mittaustietoa eikä haitoista ole rekisteröityä tietoa. 

 

Meluselvitys 2017 

Kotkamills Oy:n tehtaan ympäristössä on tehty melumittauksia lähes samoissa pisteissä vuosina 2004, 2008, 2011, 

2015 ja uusimmat mittaukset on tehty maaliskuussa 2017 (Pöyry Finland Oy 2017). Melumittaukset suoritettiin 

tehtaan ympäristössä läheisten asuinrakennusten vieressä seitsemässä mittauspisteessä. Mittaukset tehtiin Kot-

kamills Oy:n tehtaiden täyden toiminnan aikana päivällä sekä yöllä. Lisäksi mittaustulosten ja aikaisempien ääni-

lähdemittausten perusteella mallinnettiin tehtaiden tuottama melu ympäristössä.  

 

Mittausten perusteella sekä päivä- että yöajan ympäristömelutasot ovat alle ohjearvojen tai ohjearvoilla, kun huo-

mioidaan mittausepävarmuus. Kriittisin mittauspiste sijaitsee Ruukinkadun varrella, noin 80 metrin päässä Kotka-

mills Oy:n tehdasalueen tontista ja noin 300 metrin päässää Dongwhan impregnointitehtaasta, missä mittaustulos 

pysyy ohjearvolla, kun mittausepävarmuus huomioidaan. Melussa havaittiin jonkin verran impulssimaisuutta vain 

hakekentän laidalla sijainneessa mittauspisteessä kauhakuormaajan kolahdusten vuoksi. Tulosten perusteella häi-

ritsevyyskorjausta ei kuitenkaan tehty.  

 

 
 

Kuva 13. Tehtaan teollisuusmelun mallinnus. LAeq, 24h (Pöyry, 2017) 
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Meluselvitysraportin (Pöyry Finland Oy 2017) mukaan tehdasalueen tuottama ympäristömelu on pienentynyt tai 

pysynyt samana kaikissa mittauspisteissä. Etenkin Ruukinkadulla sijaitsevien kahden mittauspisteen melutaso, joi-

den arvot ovat olleet aiemmin ohjearvon ylittäviä, on laskenut selkeästi (noin 5dB). Todennäköisesti tehtaalla teh-

dyt tekniset muutokset ovat pienentäneet tehtaan tuottamaa ympäristömelua. 

 

Mittausten pohjalta tehtaan teollisuusmelu on mallinnettu yhteen staattiseen tilanteeseen, joka kuvaa tehtaan 

toimintaa normaalikäytön aikana. Mallin tuloksia voidaan verrata mitattuihin keskiäänitasoihin yöaikaan, jolloin 

esiintyy vähiten häiriöitä. Tällöin huomataan, että monessa pisteessä tulokset vastaavat toisiaan. Joissakin pisteissä 

ero on kuitenkin huomattava. Öisen ajan ohjearvo 50 dB ylittyy muutaman asuinrakennuksen kohdalla Ruukinka-

dulla. Mallinnus pohjautuu äänilähteiden mittauksiin, jotka ovat voineet osittain vanhentua. 

7.7.3 Vaikutukset melun ja tärinän esiintymiseen 

Hankkeeseen ei sisälly toimintoja, joiden melutasot ympäristöön olisivat erityisen korkeita, eikä toimintaa, joka 

poikkeaisi oleellisesti muusta teollisuusalueen toiminnasta. Hartsitehdas sijoittuisi tehdasalueen keskiosaan, jolloin 

tehdasalueen nykyiset rakennukset estävät hartsitehtaalla mahdollisesti syntyvän melun leviämistä ympäristöön.    

 

Toimintaan liittyvät kuljetukset tehdään tavanomaisella kuljetuskalustolla, joten kuljetusten tärinä ei ole sen to-

dennäköisempää kuin muustakaan raskaasta liikenteestä aiheutuva tärinä. Liikennöinnin määrällä ei ole tärinän 

osalta kumuloituvaa vaikutusta, vaan kyse on yksittäisistä tärinätapahtumista. Tien ominaisuuksilla ja kunnolla on 

merkittävä vaikutus siihen, kuinka voimakasta tärinää ylipäätään syntyy. Mahdolliset tärinävaikutukset rajoittuvat 

teiden välittömään läheisyyteen. 

 

Hankkeen vaikutuksena Kotkamills Oy:n tehdasalueen raskaan liikenteen määrän arvioidaan lisääntyvän noin 2 % 

nykyisestä, joten liikenteen meluvaikutusten ei arvioida muuttuvan suuresti hankkeen vuoksi.  

 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta ja nykyisen tehtaan vähäiset melu- ja tärinävaikutukset säilyvät nykyisel-

lään. 

 

7.8 Kasvillisuus, eliöt ja suojelukohteet  

7.8.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Arviointi suoritettiin asiantuntija-arviona perustuen hankkeen arvioituihin ilmanlaatu- (kpl 7.2) ja meluvaikutuksiin 

(kpl 7.7) ja hankealueen ympäristön kasvillisuuteen, eliöstöön ja suojelukohteisiin.   

7.8.2 Kasvillisuus, eliöt ja suojelukohteet - nykytila 

Hankealue sijoittuu kaupunkialueen yhteyteen 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 tehdasalueen hyönteis- ja kas-

villisuuskartoitus. Tehdasalueen kasvillisuutta on kartoitettu myös EcoProtech Oy:n biokaasulaitoshanketta koske-

neen YVA-menettelyn yhteydessä syyskuussa 2018 (Ramboll Finland Oy 2018). Myös Kotkan Kantasataman asema-
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kaavaselvityksen yhteydessä on tehty hyönteis- ja luontoselvityksiä. Selvityksissä ei ole havaittu merkittäviä esiin-

tymiä tai luontoarvoja hankealueelta tai sen läheisyydestä. Syyskuussa 2018 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa 

suurimpana ja elinvoimaisimpana esiintymänä pidettiin ratakiskojen läheisyydestä todettua ketomarunaesiinty-

mää, jota kasvaa myös sisääntuloportin läheisyydessä. Esiintymää ei kuitenkaan pidetty merkittävänä satama-alu-

een kokonaisuuteen verrattuna (Ramboll Finland Oy 2018). 

 

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse Natura- tai luonnonsuojelualueita. Lähimmät kohteet ovat 1,5 km etäisyy-

dellä luoteessa sijaitseva kansainvälisesti arvokas lintualue Hovinsaari (FINIBA), kolmen kilometrin etäisyydellä luo-

teessa sijaitseva Kymijoen Natura-alue (FI0401001, SCI), sekä sen läheisyydessä sijaitseva Langinkosken luonnon-

suojelualue. Lähimmät Natura- ja suojelualueet on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

 
Kuva 14. Hankealuetta lähimmät Natura- ja luonnonsuojelualueet.   

 

Ympäristöministeriö on perustanut 29.9.2014 antamallaan päätöksellä Kotkan kansallisen kaupunkipuiston, joka 

toimii ekologisena käytävänä lähiseudun kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden välillä. Se koostuu monipuo-

lisesti viheralueiden muodostamasta viherrakenteesta ja vesialueiden muodostamasta sinirakenteesta. Sirpaleisen 

oloinen kaupunkipuistoalue eheytyy joki- ja merialueiden 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  



   

 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 30.8.2019

 Dongwha Finland Oy 

 64 (92) 

• Lehmäsaaren koillinen rantalehto, lehtojensuojeluohjelma, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätös 

30.6.2004, 0400L0010-251 

 

Näistä hankealuetta lähinnä on Kotkansaaren eteläisimmässä kärjessä Katariinan Meripuistossa sijaitseva Puistolan 

tervaleppälehto, joka edustaa Itäiselle Suomenlahdelle tyypillistä alkuperäistä luontoa. Puistokokonaisuus on Kot-

kan kaupungin verkkosivujen mukaan luonnonarvoiltaan erittäin monipuolinen, varsinkin kasvillisuuden ja linnus-

ton osalta. Tervaleppälehto sijaitsee puronotkelmassa, joka muistuttaa ikimetsää. Lajistonsa lisäksi lehdolla on ri-

kas historia. Alueella sijaitsee Ruotsinsalmen linnoituskokonaisuuteen kuuluvia rakennelmia, kuten ruutikellarin 

perustuksia ja tiilikasarmin kivijalka. 

7.8.3 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja ekologiaan 

Hartsitehtaan toiminnasta aiheutuva lisäys Kotkan alueen nykyisen teollisuuden ja liikenteen ilmapäästöihin on 

hyvin vähäinen. Merkittävimmät ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt ovat typenoksidi- ja haihtuvien orgaanisten yh-

disteiden (VOC) päästöt. Typenoksidipitoisuuden kasvillisuuden suojelemiseksi annettu vuosiraja-arvo (30 µg/m3) 

ei ole vaarassa ylittyä Kotkan alueella. Impregnointitehtaan VOC-päästöistä aiheutuvat pitoisuudet ovat alhaisia, ja 

hartsitehtaan rakentamisen myötä kokonais-VOC-päästöt vähenevät nykyisestä. 

 

Hartsitehtaalta ei aiheudu erityistä melua ympäristöön eikä tehtaalta ei johdeta prosessiperäisiä päästöjä vesis-

töön.  

 

Hankkeen toteutuksesta ei aiheudu vaikutuksia kaupunkipuiston erityisiin luontokohteisiin, kuten Puistolan terva-

leppälehtoon. Vaikutuksia ei arvioida syntyvän luonnonsuojelualueisiin tai Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Vä-

häisessä määrin lisääntyvän liikenteen ja tehtaan aiheuttaman melun ei arvioida merkittävästi lisäävän satama- ja 

tehdasalueella pesivälle linnustolle aiheutuvaa häiriötä.  

 

Vaihtoehdossa VE0 nykyisen tehtaan toiminnalla ei ole mainittavia vaikutuksia kasvillisuuteen ja eläimistöön. 

7.9 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö  

7.9.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Arviointia varten selvitettiin rakentamisaluetta koskevat kaavat ja kaavamääräykset, välittömän vaikutusalueen 

voimassa ja vireillä olevat kaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat. Arviointiselostuksessa esitetään, onko 

hanke kaavojen ja suunnitelmien mukainen ja onko maankäytössä ristiriitoja.  

 

Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on käytetty pääasiallisena läh-

teenä alueen maankäytön suunnitelmia, joista osa on vielä vireillä. Hankealueella on kuitenkin voimassa olevat 

asema- ja yleiskaavat ja toiminta on kaavojen mukaista, joten arvioinnissa ei ole merkittäviä epävarmuustekijöitä. 
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7.9.2 Kaavoitustilanne 

Maakuntakaavataso 

Hankealueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava, joka koostuu neljästä vaihekaavasta: taajamat ja niiden 

ympäristöt (vahvistettu 28.5.2008 ja 18.1.2010), maaseutu ja luonto (vahvistettu 14.12.2010), energiamaakunta-

kaava (vahvistettu 10.4.2014, KHO 9.2.2016) sekä kauppa ja merialue (vahvistettu 26.11.2014).  

 

Kaavaote maakuntakaavasta on esitetty seuraavassa kuvassa. Maakuntakaavassa Kotkansaaren tehdasalue sijait-

see alueella T/s (T = teollisuus- ja varastoalue, /s = alue, jolla on säilytettäviä, vähintään maakunnallisesti merkittä-

viä rakennuskulttuurikohteita). Alueen rakennuskulttuurikohteilla tarkoitetaan Kotkamillsin tehdasaluetta ja alu-

eella olevia rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteita. Suurin osa Kotkansaaresta on keskustatoimintojen alu-

etta, jolla on suojeluarvoja (C/s, punainen). Kotkansaaren itäinen ranta kuuluu matkailun ja virkistyksen kehittämi-

sen kohdealueeseen (vihreä rajaus).  

 

 

 
Kuva 15. Ote Kymenlaakson liiton ajantasamaakuntakaavasta (Kymenlaakson liitto 2019a). Kaavassa on esitetty vaihekaavojen 
voimassa olevat kohteet. Hankkeen sijainti merkitty tähdellä. 
 

 

Maakuntakaavassa Kotkansaaren tehdasalueen ympärillä on 1,5 km säteellä Seveso II -direktiivin (96/82/EY) mu-

kainen konsultointivyöhyke, sillä Kotkamills Oy:n tehdas on direktiivin mukaisesti luokiteltu suuronnettomuusvaa-

ralliseksi kohteeksi vaarallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin perusteella.  

 

Kymenlaakson maakuntahallitus on 22.2.2016 päättänyt käynnistää kokonaismaakuntakaavan laatimisen. Kymen-

laaksossa on voimassa viisi maakuntakaavaa, joiden ajantasaisuus on tutkittu vuonna 2015. Arviointityön myötä 

todettiin, että Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoihin liittyy lukuisia tarkistuksen tarpeita. Kokonaismaakuntakaa-

van keskeinen tavoite on parantaa kaavan selkeyttä ja luettavuutta, korostaa maakuntakaavan strategisuutta sekä 

kehittää maakuntakaavan esitystapoja. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 laadinta on käynnissä. Maakuntakaa-

van luonnos oli nähtävillä syksyn 2018 aikana.  
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Seuraavassa kuvassa on esitetty kaavaluonnos. Kotkansaaren tehdasalue on kaavaluonnoksessa osoitettu teolli-

suus- ja varastoalueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen 

(T/kem, harmaa alue). Hankealue sijaitsee Seveso III -direktiivin mukaisella kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyk-

keellä. Hankealueen läheisyydessä sijaitsee keskustatoimintojen alue (C, punainen), satama-alue (LS), laivaväylä (lv, 

sininen palloviiva), matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (vihreä rajaus), Ruotsinsalmen meritaistelu-

alue (sininen rajaus) sekä kansallinen kaupunkipuisto (vihreä alueviivoitus).  

 

 
Kuva 16. Ote Kymenlaakson maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksesta (Kymenlaakson liitto 2019b). Hankkeen sijainti 

merkitty tähdellä. 

 

Yleiskaavataso 

Kotkan-Haminan seudulle laadittiin strateginen yleiskaava vuosina 2015–2019. Kaava laadittiin Pyhtää, Kotka, Ha-

mina, Virojoki, Miehikkälä – alueelle yhdessä. Kaavan tavoitteena on ollut maankäytön asumisen ja liikenteeseen 

liittyvien seututason asioiden ratkaisu ja tulevan kehityksen ohjaaminen. Kaavaa laadittaessa käytiin laajaa vuoro-

vaikutusta erityisesti yritysten kanssa ja painopisteenä elinkeinojen edistäminen. Strategisessa yleiskaavassa han-

kealue sijoittuu teollisuus-, logistiikka-, tilaa vaativan työpaikka- ja satamatoimintojen alueelle sekä valtakunnalli-

sesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle. Kaava on tullut voimaan vaiheyleiskaavana Kotkan kau-

pungin (7.2.2019), Haminan kaupungin (30.1.2019) sekä Virolahden kunnan (18.12.2018) osalta.  

 

Kotkan valtuusto on hyväksynyt Kotkan keskustan uuden osayleiskaavan 15.10.2018 ja kaava on astunut voimaan 

16.12.2018. Kotkan keskustan osayleiskaavan tarkoituksena on Kotkan keskustan yhdyskuntarakenteen ja maan-

käytön yleispiirteinen ohjaaminen ja eri toimintojen yhteen sovittaminen. Osayleiskaavassa linjataan alueen tule-

vaa kehitystä ohjaavia periaatteita ja ratkaisutapoja osoittaen mm. keskustan elävyyteen, uudistumiseen ja täy-

dennysrakentamiseen, liikennejärjestelmään, arvokkaan kulttuuriympäristön suojeluun sekä siniviherrakentee-

seen liittyviä tarpeita. Suunnittelualue käsittää kokonaisuudessaan kaupungin keskusta-alueen, sisältäen Kotkan-

saaren sekä sen pohjoispuolella sijaitsevan Hovinsaaren eteläosat. Suunnittelualue rajautuu Kotkansaaren osalta 

merialueisiin ja Hovinsaaren osalta lännessä Hyväntuulentiehen sekä pohjoisessa Paimenportin ratapihaan ja Hie-

tasen satama-alueeseen. 
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Seuraavassa on esitetty ote yleiskaavasta sekä hankealuetta koskevat kaavamerkinnät. Hankealueella ja Kotkamills 

Oy:n tehdasalueella osayleiskaavassa on merkintä T/kem (Teollisuus- ja varastoalue). Merkinnän mukaan alueelle 

saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. 

 

 

 

 

 

 
Kuva 17. Ote Kotkan keskustan osayleiskaavasta ja hankealueen kaavamerkinnät. (Kotkan kaupunki 2018b) Hank-

keen sijainti rajattu kuvassa keltaisella. 
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Asemakaavataso 

Asemakaavassa Kotkamills Oy:n tehdasalue, jolla Dongwhan toiminta sijaitsee, on varattu teollisuusrakennusten 

korttelialueeksi. Kaavan mukaan toimintaa, joka saattaa aiheuttaa häiriötä asutukselle melun ja saasteiden muo-

dossa ei saa sijoittaa 60 metriä lähemmäs viereisen alueen asuinrakennuksista lukien. Kaava on vahvistettu 

19.10.1995. 

7.9.3 Lähiympäristön maankäyttö 

Kotkamills Oy:n tehdasalueen pohjois- ja luoteispuolella sijaitsee Kantasatama, jota Kotkan kaupunki on kehittänyt 

aktiivisesti uuteen suuntaan 2000-luvulta alkaen. Alueelle on suunnitteilla useita uusia toimintoja. Kotkan Kanta-

sataman uudistamisen mahdollistava ensimmäinen asemakaava sai lainvoiman 4.4.2016. Asemakaava mahdollis-

taa Kantasataman alueen käytön kaupalliseen tarkoitukseen sekä asumiskäyttöön. Kaava-alue rajautuu kaakkois-

reunastaan Kotkamills Oy:n tehdasalueeseen. Kantasataman alueelta on purettu osa entisistä satamahalleista ja 

osa on edelleen varastokäytössä.  

 

Kantasataman alueella asemakaavan muutos, Kantasatama II, on saanut lainvoiman 30.4.2019. Kaupunginval-

tuusto on hyväksynyt muutoksen 4.3.2019. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa alueella voimassa 

olevaa asemakaavaa siten, että kaavalla mahdollistetaan alueelle suunnitellun tapahtumakeskuksen ja XAMK:n 

Kotkan kampuksen eli ammattikorkeakoulun rakentaminen. Tämän lisäksi alueella on mahdollista rakentaa liiketi-

loja, hotelleja ja muita kaupallisia palveluita sekä asumista. Kaavamuutoksen myötä Kotkamills Oy:n tehtaan ja 

HaminaKotka Sataman sekä alueella lisääntyvän henkilöautoliikenteen liikennejärjestelyillä pyritään liikenteen su-

juvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.  

 

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi Kantasatamaan suunnitellun tapahtumakeskuksen, kampuksen ja yrityskeskuk-

sen toteuttamissopimuksen 5.3.2019. Toteuttamissopimuksessa ei ole osapuolena hotellia, mutta hotelli on tar-

koitus rakentaa tapahtumakeskuksen yhteyteen.  
 

Kotkamills Oy:n tehdasalueen länsipuolella on laitettu vireille asemakaavan muutos kohteessa Ruukinkatu 6 ja 12. 

Suunnittelualueeseen kuuluu Ruukinkadun varrelta kaksi tonttia, joissa sijaitsevat entinen ja nykyinen poliisitalo. 

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä joulukuussa 2018 ja uudelleen 15.3.–

29.3.2019. Kaava-alueen viereisellä alueella on Kantasatama II kaavamuutoksen myötä tulossa useita muutoksia, 

mm. linja-autoasemaan, tehdasalueen rajaukseen sekä katuverkostoon. Ruukinkatu 6 ja 12 kaavamuutoksen tar-

koituksena on täydentää muutoksista aiheutuvia tarpeita kuten lähialueiden pysäköinnin ratkaisun helpottaminen 

ja tehtaan turvallistamistoimenpiteen mahdollistaminen. Lähialueella on todettu olevan pysäköintitarpeita, esi-

merkiksi tehtaan henkilökunnan pysäköintiin. Vanhan poliisitalon tontin osalta varaudutaan siihen, että osa ton-

tista muutetaan teollisuusalueeksi, jotta tehtaan turvallistamistoimenpiteenä tarvitsema uusi mäkitie voidaan to-

teuttaa.  

 

Kotkansaaren sisääntulotien eli Satamakadun uudelleenlinjaukseen liittyvä asemakaavan muutos on vireillä. Muu-

tosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 14.1.-12.2.2019. Kaavanmuutoksen tavoit-

teena on mahdollistaa suunniteltu uusi sisääntulotie. Sisääntulotien linjauksesta päätettiin Kotkan keskustan 

osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Sisääntulotien kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan myös sisääntulo-

tiehen liittyvien alueiden rakentamista sekä pysäköinnin sijoittelua. Sisääntulotien asemakaavaluonnos tulee näh-

täville syksyllä 2019. 
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7.9.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön  

Kotkamills Oy:n tehdasalue, jonne Dongwhan hanke sijoittuu, on eri kaavatasoilla osoitettu teollisuus- ja varasto-

alueeksi. Näin ollen hankkeen toteutus on voimassaolevien kaavojen (maakunta-, yleis- ja asemakaava) ja niiden 

tavoitteiden mukaista eikä hanke edellytä muutoksia kaavoihin. Hankkeen toteutuminen tukee alueen nykyistä 

toimintaa. Hankkeen vaikutukset kohdistuvat vain lähialueelle. Hanke ei vaikuta tehdasalueen ulkopuoliseen maan-

käyttöön. Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta Kantasataman II -asemakaavaan. Hankkeen vaikutukset yhdys-

kuntarakenteeseen ja maankäyttöön arvioidaan korkeintaan hyvin vähäisiksi. 

 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta ja valmiit hartsit tuodaan tehtaalle jatkossa kuten nykyäänkin. Vaihtoeh-

don VE0 toteutuminen ei aiheuta muutoksia maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. 

7.10 Kulttuuriperintö 

7.10.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kulttuuriperinnöltään merkittäviä kohteita. Vaikutukset kulttuu-

riperintöön selvitetään asiantuntija-arvioin. Hankealue sijaitsee kiinteän muinaisjäännöksen eli Ruotsinsalmen lin-

noituskaupungin alueella, mikä huomioitiin arvioinnissa. 

7.10.2 Rakennettu ympäristö ja muinaisjäännösalue 

Kotkamills Oy:n tehtaat kuuluvat Museoviraston laatimaan inventointiin valtakunnallisesti merkittävistä rakenne-

tuista kulttuuriympäristöistä nimellä Stora Enson Kotkan tehtaat (Museovirasto 2009). Tehtaat ovat merkittävä osa 

Kotkan kaupunkikuvaa sekä Kaakkois-Suomen vesistöjen varsille syntynyttä puunjalostusteollisuutta. Tehdasalue 

käsittää rakennuskantaa ja rakenteita teollisuuslaitoksen monesta eri kehitys- ja laajentumisvaiheesta aina 1900-

luvun alusta lähtien. Myös Dongwhan impregnointitehdas kuuluu alueeseen. 

 

Muita tehdasalueen ympäristössä olevia rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ovat Kotkan ortodoksinen kirkko 

ja Kirkkopuisto, Kotkan kaupungintalo ja Kotkan säästöpankki, Kotkan kirkko ympäristöineen, Tiutisen asuinalue ja 

Ruotsinsalmen merilinnoituksen kohteita. Kohteet sijaitsevat korkeintaan noin kilometrin etäisyydellä hankealu-

eesta. 
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Kuva 18. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Kotkansaarella ja sen lähiympäris-

tössä.  

 

Hankealue sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen, Ruotsinsalmen lin-

noituskaupungin alueella. Merkittävä osa Kotkan saaresta kuuluu alueeseen. Kaupunkialueella on tehty joitakin 

arkeologisia tutkimuksia, joiden perusteella kiinteitä rakenteita on vähän ja kulttuurikerroksen paksuus vaihtelee. 

(Museovirasto 2018).  

 

Hankealue sijoittuu entiselle meri- ja ranta-alueelle. Museoviraston antaman lausunnon, joka koskee Dongwhan 

hartsitehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskevan Museoviraston 18.01.2019 antaman lausunnon 

mukaan ei ole todennäköistä, että paikalla olisi säilynyt maanalaisia historiallisia kerrostumia.  

 

Seuraavassa kuvassa esitetty kartta esittää koonnin Kotkan osayleiskaava-alueen rakennussuojelutilanteesta. Ruot-

sinsalmen linnoitusalueen muinaisjäännösalue on rajattu mustalla rajauksella. Ruskeat laajat aluerajaukset ovat 

Museoviraston inventoinnin rajaamia valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Vih-

reä laaja rajaus osoittaa kansallisen kaupunkipuiston alueen. (Kotkan kaupunki 2018c).  

 



   

 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 30.8.2019

 Dongwha Finland Oy 

 71 (92) 

 
Kuva 19. Koonti Kotkansaaren osayleiskaava-alueen suojelutilanteesta (Kotkan kaupunki 2018b) 

7.10.3 Vaikutukset kulttuuriperintöön  

Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöihin, sillä 

kohteita ei jouduta purkamaan tai muuten muuttamaan hankkeen vuoksi. Rakentamisen aikana tehdasalueella voi 

olla ajoittain esiintyä tärinää, mutta tällä ei arvioida olevan vaikutusta tehtaalla oleviin kohteisiin. Tehdasalueella 

olevat kulttuurihistorialliset kohteet ovat jatkuvasti tehdastoiminnan ympäröiminä. Hankkeen tuoma liikennemää-

rän lisäys Kotkansaarella on hyvin pieni suhteessa nykyisiin kokonaisliikennemääriin eikä aiheuta merkittävää muu-

tosta liikenteen aiheuttamiin vaikutuksiin, kuten ilmapäästöihin tai tärinään, jotka voisivat vahingoittaa liikenne-

reittien läheisyydessä olevia kulttuurihistoriallisia kohteita.  

 

Hankkeen vaikutukset valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen säilymiseen ovat korkeintaan vähäiset.  

 

Vaihtoehdon VE0 toteutuessa eli toiminnan jatkuessa ennallaan, tehdasalueella jatkuu nykyisen kaltaisena eivätkä 

toiminnan mahdolliset vähäiset vaikutukset kulttuuriympäristöön muutu. 



   

 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 30.8.2019

 Dongwha Finland Oy 

 72 (92) 

7.11 Liikennemäärät ja liikenneturvallisuus 

7.11.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia arvioitiin asiantuntija-arviona ottaen huomioon 

mm. Kotkan keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä tehdyt liikenneselvitykset. Arvioinnissa keskityttiin tarkas-

telemaan hankkeen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, sillä jatkossa hartsin sijaan tehtaalle kuljetettaisiin aiem-

paa vaarallisempia kemikaaleja, millä voi olla vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Arvioinnissa kuvattiin kemikaali-

kuljetuksiin liittyviä merkittävimpiä riskejä ja niihin liittyviä tekijöitä sekä mahdollisia vaikutuksia. Arvioinnin yhtey-

dessä kuvattiin mahdolliset liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet. 

 

Kotkansaaren ja tehdasalueelle suuntautuvan liikenteen määrä ja sen kehittyminen selvitettiin, huomioiden muut 

suunnitellut hankkeet (kpl 7.13). Lähistöllä on suunnitteilla useita muita hankkeita, joten arvioinnissa huomioitiin 

todennäköisten hankkeiden yhteisvaikutus liikenteeseen.  

 

Kotkan alueen nykyisten liikennemäärien arviointiin ja ennusteisiin liittyy epävarmuutta, sillä kokonaisliikennemää-

rät perustuvat Kotkansaarella vain yhteen mittauspisteeseen ja muuten laskennallisiin arvioihin. 

7.11.2 Liikenteen nykytilanne, turvallisuus 

Kaikki tieliikenne Kotkansaarelle kulkee Hyväntuulentietä (valtatie 15), Merituulentietä ja Kotkantietä pitkin. Hy-

väntuulentien kokonaisliikennemäärä Kotkansaaren päässä vuonna 2017 oli 14 486 ajoneuvoa/vrk (Liikennevirasto 

2018). Raskaan liikenteen määrä Hyväntuulentiellä on ollut yli 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa (Väylävirasto 2019).  

 

Kotkansaaren tehdasalueelle liikenne kulkee Satamakatua pitkin. Satamakadulla keskimääräinen arkivuorokauden 

laskennallinen liikennemäärä on korkeimmillaan 9 000 (Kotkantien ja Rautatienkadun yhtymäkohdan jälkeen) ja 

liikennemäärä vähenee 1 300 ajoon ennen tehdasalueelle johtavaa Norskankatua (Sito Oy ja Strafica Oy 2018). 

Satamakadulla on raskasta liikennettä laskennallisen arvion mukaan yhteensä noin 650–750 ajoa päivässä (Strafica 

2014). 

 

Tehtaan portin ja Laivurinkadun risteyksen välillä liikkuu käytännössä arkisin vain Kotkamills Oy:n raskas liikenne. 

Arvion mukaan Kotkamills Oy:n tehtaalle tulee keskimäärin arviolta 230 rekkaa päivässä täydellä tuotannolla, mikä 

tarkoittaa arkisin noin 460 raskaan liikenteen ajoa Kotkansaarella. Liikennöinti tehdasalueelle ajoittuu pääasiassa 

päiväsaikaan. Lisäksi tehtaalle suuntautuu työmatkaliikennettä. 

 

Vuosina 2012-2016 Kotkansaaren ja Hovinsaaren eteläosan alueella on tieliikenneonnettomuustilaston mukaan 

tapahtunut yhteensä 60 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta, joista 2 on ollut kuolemaan johta-

neita onnettomuuksia. Henkilövahinko-onnettomuudet on esitetty kartalla kuvassa 20. 

 

Henkilövahinko-onnettomuuksista noin puolet (28 kappaletta) on sellaisia onnettomuuksia, joissa osallisena on ol-

lut jalankulkija, polkupyöräilijä tai mopedi. Näistä onnettomuuksista suurin osa on risteysten yhteydessä tapahtu-

neita kääntyvän ajoneuvon ja jalankulkijan tai pyöräilijän välisiä onnettomuuksia. 

 

Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat keskittyneet mm.  

- Merituulentien ja Haukkavuorentien liittymän tuntumaan (erityisesti jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksia)  

- Keskuskadulle ja Ruotsinsalmenkadulle Sibeliuspuiston ympäristössä  

- Koulukadulle Kirkkokadun risteykseen (erityisesti jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksia)  
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- Kymenlaaksonkadulle sekä Kotkankadun että Kaivokadun risteyksiin  

- Paimenportin tasoliittymään 

 

 
Kuva 20. Henkilövahinkoon tai kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet vuosina 2012- 2016 (Sito Oy ja Strafica Oy 

2018, Lähde: Tieliikenneonnettomuustilasto). 

 

 

Vuonna 2016 valmistuneessa Kotkan liikenneturvallisuussunnitelmassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2016a) esille 

nousseet ongelmakohdat vastaavat pääosin edellä mainittuja kohteita. Liikenneturvallisuussuunnitelman liiken-

neympäristön kärkitoimenpiteissä on esitetty mm. alueellisen nopeusrajoituksen alentaminen 40:stä 30:een km/h 

Kotkansaarella, nopeusrajoituksien alentamiset turvattomimmissa maantiekohteissa ja huomion kiinnittäminen 

nopeusrajoituksiin nopeusnäyttötauluin ja valvonnan lisääminen poliisin automaattivalvonta-autoa hyödyntä-

mällä. Liikenneturvallisuuden toimenpidesuunnitelmassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2016b), kiireellisimpien 

kohtien joukossa on esitetty mm. Hyväntuulentie.  

7.11.3 Suunnitelmat liikennejärjestelyistä 

Kotkan keskustan liikennesuunnitelman (Strafica ja Sito 2018) mukaan ajoneuvoliikenteen osalta kehitetään katu-

verkon jäsentelyä, jotta ajoneuvoliikennettä saadaan keskitettyä erityisesti ydinkeskustan pääkaduille. Jäsentelyä 
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kehittämällä saadaan keskitettyä myös liikenteestä aiheutuvia haittoja ja sitä kautta voidaan kohdentaa liikenne-

turvallisuuden, liikenteen toimivuuden ym. kehittämiseen kytkeytyviä toimia rajatulle osalle katuverkkoa.  

 

Ajoneuvoliikenteen osalta suunnitelmassa esitetyssä tavoiteverkossa on huomioitu mm. Kotkansaaren sisääntulo-

liittymän kehittäminen ja Satamakadun uusi linjaus. Uudet katuyhteydet toimivat merkittävinä sisääntuloliikenteen 

välittäjinä ja samalla ne rauhoittavat kaupungin keskustaa teollisuuden raskaalta liikenteeltä ja Kantasataman lii-

kenteeltä.  

 

Kotkansaaren sisääntuloväylien yleissuunnitelmassa (Sito ja Strafica 2016) on esitetty ratkaisua, jossa Hyväntuu-

lentien eteläpään linjausta muutetaan niin, että Hyväntuulentie linjautuu suoraan uuteen, suunnilleen nykyisen 

Ratapihankadun paikalla olevaan Satamakadun linjaukseen (kuva 21). 

 

Satamakadun yleissuunnitelma valmistui keväällä 2018. Kotkansaaren sisääntuloteiden yleissuunnitelman mukai-

sesti Satamakatu linjataan uudelleen ydinkeskustan pohjoispuolelle radan varrelle.  

 

 
Kuva 21. Kotkansaaren sisääntuloteiden yleissuunnitelma (2016), suositus sisääntuloteiden kehittämiseksi 

 

Suunnitteilla oleva Valtatie 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)-hanke sisältää Paimenportin valo-ohjatun ta-

soliittymän korvaamisen eritasoliittymällä, ajosuunnat erottavan keskikaiteen rakentamisen välillä Kyminlinnan liit-

tymä (E18) ja Paimenportin liittymä sekä Metsolan eritasoliittymän ja Hietasen satamakadun rakentamisen. Toteu-

tuessaan hanke mm. edistäisi Kotkan keskustaan ja satamiin suuntautuvan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. 

(www.vayla.fi) 
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7.11.4 Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen  

Hartsitehtaan aiheuttama liikenteen määrän lisäys Kotkamills Oy:n tehdasalueen nykyisessä liikenteen määrässä 

on suhteellisen pieni. Viiden raskaan ajoneuvon lisäys päivässä on noin 2 % lisäys Kotkamills Oy:n tehdasalueen 

nykyisen raskaan liikenteen määrään. Siten raskaan liikenteen kuljetusmäärien lisääntymisellä on vähäinen vaiku-

tus nykyiseen liikenteeseen ja sen turvallisuuteen.  

 

Hartsitehtaalle saapuvia raaka-ainekemikaalien kuljetuksia on noin 2 rekkaa päivässä. Myös nykyisin osa sellu- ja 

paperitehtaan kuljetuksista on kemikaalien kuljetuksia. Vaarallisten kemikaalien osuus tehdasalueen kuljetuksista 

kasvanee jonkin verran ja kemikaalit voivat olla aiempaa vaarallisempia. Kuljetusten vaikutukset liittyvät ensisijai-

sesti vaarallisten kemikaalien kuljettamiseen (VAK) liittyviin onnettomuusriskeihin. 

 

Vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksia tapahtuu harvoin suhteutettuna kuljetusmääriin. Vaarallisten ainei-

den kuljetusmäärä Suomessa vuonna 2017 oli 13,2 miljoonaa tonnia ja kuljetussuorite oli 1 773 miljoonaa tonniki-

lometriä. Vuonna 2012 vaarallisten aineiden kuljetusmäärä oli 12 miljoonaa tonnia (Traficom 2019a). Pelastustoi-

men referenssi- ja onnettomuustilastojen (Traficom 2019b) mukaan vuosina 2013 – 2018 Suomessa tapahtui yh-

teensä 105 vaarallisten aineiden kuljetusten onnettomuutta maantiellä ja 14 onnettomuutta kadulla tai vastaavalla 

maantiealueella. Vuosittain onnettomuuksien määrä yhteensä on ollut keskimäärin 20.  

 

Noin 80 % maanteillä- ja kaduilla tapahtuneissa onnettomuuksista vuosina 2013 - 2018 oli vaarallista ainetta kul-

jettavan ajoneuvon ajautumisia ulos tieltä tai kaatumisia tiellä siten, että onnettomuudessa ei ollut muita ajoneu-

voja osallisena. Näistä onnettomuuksista 40 %:n yhteydessä oli mainittu liukas tie tai voimassa ollut ajokelivaroitus. 

Seuraavaksi yleisimpiä kuljetuksen aikana tapahtuneita onnettomuustyyppejä olivat kohtaamisonnettomuudet, 

jossa vaarallista ainetta kuljettava ajoneuvo ja vastakkaiseen suuntaan ajanut ajoneuvo törmäsivät tai VAK-ajo-

neuvo suistui tieltä ja/tai kaatui.  

 

Vuosien 2013 – 2018 VAK-onnettomuuksista 61 tapauksessa kuljetettua ainetta ei vuotanut, mutta aineen vuo-

dosta oli välitön vaara auton ajautuessa ulos tieltä tai vaurioituessa törmäyksessä. Kolmessa onnettomuudessa 

vaarallinen aine aiheutti henkilövahinkoja. Kaikissa tapauksissa henkilövahingot on arvioitu vähäisiksi. Lisäksi 14 

onnettomuudessa henkilö vammautui tai kuoli, mutta vammat eivät johtuneet vaarallisesta aineesta vaan liiken-

neonnettomuudesta. Kahdeksaan onnettomuuteen liittyi tulipalo. 

 

FACTS5-onnettomuustietokannasta löytyy 406 öljyn (bensiini, diesel jne.) ja 295 kemikaalien maantiekuljetuksiin 

liittyvää onnettomuutta eri puolilta maailmaa. Näissä kuolemantapauksia aiheutui yhteensä 45 tapauksessa ja hen-

kilövahinkoja yhteensä 88 tapauksessa. Tietokannasta löytyi 15 formaldehydin maantiekuljetuksiin liittyvää onnet-

tomuutta, joissa viidessä aiheutui henkilövahinkoja, mutta ei kuolemantapauksia. Fenolin osalta maantiekuljetus-

onnettomuuksia löytyi 7 kappaletta, joista neljässä aiheutui henkilövahinkoja, mutta ei kuolemantapauksia. Meta-

nolin maantiekuljetuksiin liittyviä onnettomuuksia löytyi 14, joista kahdessa oli henkilövahinkoja ja kahdessa kuo-

lemantapauksia. (Kemikaalien vaikutuksista onnettomuustilanteissa ks. kappale 7.1.2). 

 

TUKESin VARO-tietokannasta6 löytyi yksi fenolin, formaldehydin tai metanolin maantiekuljetuksiin liittyvä onnet-

tomuus Suomessa vuonna 2008, jossa fenolia kuljettanut rekka kaatui kyljelleen syvään ojaan. Fenolisäiliö säilyi 

ehjänä, eikä fenolia päässyt maaperään. Onnettomuustilanne tapahtui, kun rekka oli tietä etsiessään ajanut pie-

nelle työmaatielle, jonka penkka oli pettänyt rekan painosta.  

                                                                 
5 FACTS (http://www.factsonline.nl/browse-chemical-accidents-in-database) sisältää informaatiota teollisuuden 
onnettomuuksista, joissa on mukana vaarallisia aineita 
6 http://varo.tukes.fi/ 

 

http://www.factsonline.nl/browse-chemical-accidents-in-database
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Kuljetusonnettomuuden yhteydessä tapahtuvat kemikaalivuodot ja niiden vaikutukset on mahdollista rajoittaa te-

hokkailla toimenpiteillä. Poliisi ja pelastustoimi järjestävät onnettomuuspaikalla tarvittavat toimenpiteet, kuten 

eristämisen, liikenneohjauksen ja tiedottamisen mahdollisimman pian. Mahdollisiin onnettomuuksiin varaudutaan 

pelastus- ja turvallisuushenkilöstön koulutuksella ja harjoituksilla. Kuljetusonnettomuuksiin liittyviä vaikutuksia lä-

hialueen väestön kannalta on käsitelty kappaleessa 7.1. 

 

Vaarallisten aineiden maantienkuljetukset ovat tarkoin säädeltyjä. Vaarallisen aineen saa jättää kuljetettavaksi vain 

asianmukaisesti tunnistetulle kuljetuksen suorittajalle. Kuljetusväline on turvattava sopivin laittein tai varustein 

varkauksien ja muun väärinkäytön estämiseksi. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden ja -pakkauksien on täytet-

tävä säädösten ja määräysten kemikaalikohtaiset tekniset vaatimukset, jotta niiden sisältö ei onnettomuustilan-

teessakaan aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle. 

 

Liikennemäärien lisääntyminen vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon käsitellään kappaleessa 7.3 (Ilmanlaatu ja 

ilmasto). Liikennemäärien lisääntymisen ja siihen liittyvän melun, tärinän, pakokaasupäästöjen ja tiepölyn esiinty-

misen vaikutusta ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen lähialueilla käsitellään tarkemmin kappaleessa 7.12 (Vaiku-

tukset ihmisiin ja yhteiskuntaan). 

 

Vaihtoehdossa VE0 tehtaan liikennemäärät säilyvät nykyisellään. Kotkan keskustan ja sisääntuloteiden nykyisen 

liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi on suunniteltu toimenpiteitä. 

7.12 Ihmiset ja yhteiskunta 

7.12.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioitiin laitoksen toiminnasta mahdollisesti ai-

heutuvat terveysvaikutukset, elinoloihin, viihtyvyyteen ja palveluihin sekä työllisyyteen ja elinkeinoihin kohdistuvat 

vaikutukset. Toiminnan vaikutuksia terveyteen ja viihtyvyyteen tarkasteltiin toiminnasta aiheutuvien päästöjen ja 

riskien perusteella. Päästöjen laatua ja määrää verrattiin raja- ja ohjearvoihin sekä Dongwhan nykyisen toiminnan 

ja muun nykyisen teollisen toiminnan päästöihin alueella. Muutoksen vaikutusta työllisyyteen ja elinoloihin tarkas-

teltiin huomioiden Kotkan elinkeinostrategia.  

 

YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, joissa kaupunkilaisilla on mahdollisuus esittää näkemyk-

sensä hankkeesta. Ensimmäinen yleisötilaisuus pidettiin 18.2.2018 Kotkassa Merikeskus Vellamossa. Paikalla oli 15 

hankkeen ulkopuolista henkilöä. Yleisötilaisuudessa esitettiin runsaasti kysymyksiä. Erityisesti keskustelua herätti-

vät käytettävät kemikaalit, kemikaaleihin liittyvät riskit ja niiden huomioiminen YVA-menettelyssä. Arviointiselos-

tuksessa on pyritty vastaamaan yleisötilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. 

7.12.2 Nykytilanne 

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. häi-

riintyvät kohteet, kuten koulut, päiväkodit ja palvelutalot. Lähimpänä hankealuetta sijaitsee poliisiasema (250 m). 

 

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/vak/vaarallisten-aineiden-kuljetusta-koskevia-saadoksia-ja-maarayksia
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/vak/vaarallisten-aineiden-kuljetusta-koskevia-saadoksia-ja-maarayksia
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Kuva 22. Kotkansaaren tehdasaluetta lähimmät erikoiskohteet alle kilometrin etäisyydellä 

 

Terveys ja viihtyvyys 

Impregnointitehtaan nykyiseen tuotantoon liittyviä, terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimer-

kiksi ilmaan johdetut päästöt, liikenteen pakokaasupäästöt, tiepöly, melu ja energiantuotannon ilmapäästöt. Im-

pregnointitehdas sijaitsee Kotkamillsin sellu- ja paperitehtaan yhteydessä, joten kaikkia vaikutuksia ei ole mahdol-

lista erotella. Toimintojen laajuuden perusteella voidaan sanoa, että merkittävimmät normaalitoiminnan aikaiset 

vaikutukset ympäristöön aiheutuvat sellu- ja paperitehtaan toiminnasta. 

 

Liikenteestä suoraan hengityskorkeudelle purkautuvia pakokaasupäästöjä pidetään kaikkein haitallisimpina ilman-

saasteina ihmisten terveydelle ja erityisesti haitallisia ovat pienhiukkaset. Pienhiukkaset ovat halkaisijaltaan alle 

2,5 µm (0,0025 mm). Mitä pienempi hiukkaskoko, sitä syvemmälle hengityselimiin ne tunkeutuvat. Yleisimpiä hiuk-

kasten aiheuttamia haittoja ovat ärsytysoireet ja lievät hengityselinoireet (Tilastokeskus 2008, Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2019.) Muita tieliikenteestä aiheutuvia päästöjä ovat esimerkiksi häkä, typenoksidit ja erilaiset hiili-

vedyt.   

 

Melun häiritsevyys on subjektiivinen kokemus. Melu voi vaikuttaa ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen monin ta-

voin, kuten vaikeuttaa keskittymistä, muistamista, nukahtamista ja häiritä unta. Melutason ohjearvojen mukaan 

asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä melutaso ei saa 

ylittää ulkona päiväaikaan (klo 7–22) A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) ohjearvoa 55 dB eikä yöaikaan ohjearvoa 

50 dB.  Vuonna 2017 Kotkamills Oy:n tehtaan ulkopuolella suoritettujen ympäristömelumittausten perusteella teh-

taan aiheuttama melu ylittää yöajan ohjearvon lähimmissä asuinrakennuksissa. 
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Työllisyys ja elinkeinot 

Työttömyys Kotkan seudulla on huomattavaa. Seutu on kärsinyt paljon teollisesta rakennemuutoksesta. Viime vuo-

sina työllisyystilanne on kuitenkin parantunut. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen helmikuun 2019 tilaston mukaan 

työttömien määrä pieneni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta.  Kot-

kan-Haminan seudulla oli 13 % vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten. Kotka-Hamina seutukunnassa työttömiä oli 

12,7 % työvoimasta ja Kotkassa 14,0 % (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2019). 

 

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian 2016-2019 mukaisena tavoitteisiin sisältyy muun muassa uudistuneet 

ja elinvoimaiset yritykset, startup-kulttuurin läpimurto, uudet oppimisympäristöt sekä digitalisaatio uudistamisen 

tärkeimpänä mahdollistajana. Seudulle tavoitellaan esimerkiksi uusia investointeja, työpaikkoja ja uudenlaista yri-

tyskulttuuria. Uusilla oppimisympäristöillä tarkoitetaan esimerkiksi Kantasatamaan suunniteltavaa XAMK-kam-

pusta. 

7.12.3 Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan 

Terveys ja viihtyvyys 

Hankkeen tuoma kasvu ei ole merkittävä Kotkansaaren kokonaisliikennemäärään tai nykyiseen rekkaliikenteeseen 

verrattuna ja pakokaasujen määrän lisääntyminen on nykytilanteeseen verrattuna vähäistä. Hankkeesta johtuvilla 

liikenteen pakokaasupäästöillä ei arvioida olevan havaittavia terveydellisiä vaikutuksia.  

 

Ilmansaasteille herkimpiä väestöryhmiä ovat astmaa sairastavat, pienet lapset ja hengitys- ja sydänsairauksia sai-

rastavat vanhukset. Hankkeen liikennereittejä ja hankealuetta lähimmät päiväkodit ja palvelutalot sijaitsevat vä-

hintään 380 m etäisyydellä, joten ne eivät ole hankkeeseen liittyvän liikenteen päästöjen välittömien vaikutusten 

alueella.  

 

Hartsitehtaan energiantuotannosta omalla kattialla aiheutuva päästömäärä on pieni suhteessa Kotkan alueen ny-

kytilanteeen päästöihin. Typenoksidien ohje- ja raja-arvot eivät ole olleet vaarassa ylittyä Kotkassa ja lisääntyvillä 

päästöillä ei arvioida olevan mainittavaa vaikutusta ilmanlaatuun, joten terveydellisten vaikutusten ei arvioida li-

sääntyvän hankkeen myötä.  

 

Tehtaan prosessiperäisten VOC-päästöjen vaikutukset ilmanlaatuun ovat vähäisiä suhteessa viitearvoihin. Nykyi-

sellä tehtaalla formaldehydin ja fenolin hajukynnys alittuu selvästi ja hartsitehtaan toteutuessa formaldehydin pi-

toisuus ulkoilmassa pienenee ja fenolipäästöä ei synny.  

 

Tehdasalueen aiheuttaman melun ei arvioida lisääntyvän hankkeen vuoksi, mutta jo nykyään tehtaan aiheuttama 

melu ylittää yöajan ohjearvon lähimmissä asuinrakennuksissa vuoden 2017 ympäristömelumittausten perusteella, 

mikä voi vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen ja terveyteen. Meluntorjunnan mahdollisuuksia on tarkasteltu kappa-

leessa 9.1. 

 

Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja kuljetuksiin liittyvien mahdollisten onnettomuustilanteiden vaikutuksia lä-

hialueen ihmisiin on käsitelty kappaleessa 7.1. 

 

  



   

 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 30.8.2019

 Dongwha Finland Oy 

 79 (92) 

Työllisyys ja elinkeinot 

Hanke on Kotkan-Haminan elinkeinostrategian mukainen, sillä hanke tarkoittaa investointeja ja sillä tavoitellaan 

yritystoiminnan kehittämistä. Kyllästämisellä nostetaan paperin jalostusastetta ja jalostusasteen nostolla on myön-

teinen vaikutus elinkeinoelämän ja mm. työllisyyden kannalta. Hanke ei myöskään estä XAMK-kampuksen perus-

tamista Kantasatamaan.  

 

Rakentamisen aikana hankkeen arvioidaan työllistävän useita kymmeniä henkilöitä. Myös hankkeeseen liittyvillä 

suunnittelutehtävillä on työllistävä vaikutus. Valmistuttuaan hanke takaa työn nykyisille työntekijöille ja mahdolli-

sesti lisää työntekijätarvetta muutamalla henkilöllä. Elinkeinoelämän myönteinen kehittyminen takaa myös kaupan 

ja muiden palveluiden saatavuutta ja kehittymistä alueella. 

 

Hankkeen nollavaihtoehto eli toteuttamatta jättäminen ei ole siinä mielessä strategioiden mukainen, että se ei tue 

kilpailukyvyn kehittämistä. Nollavaihdon ei arvioida vaikuttavan työllisyyteen välittömästi, mutta tulevaisuudessa 

sillä voi olla kielteinen vaikutus, mikäli tehtaan kilpailukykyä ei pystytä pitämään yllä ilman investointia hartsiteh-

taaseen. 

 

Yhteenveto vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan 

Hankkeen toteuttamisesta ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset arvioidaan hy-

vin vähäiseksi. Työllisyyteen ja palveluihin kohdistuvat positiiviset vaikutukset arvioidaan merkitykseltään kohta-

laiseksi. Kemikaalikuljetuksissa tapahtuvat vakavat onnettomuudet, joissa pahimmillaan voisi aiheutua merkittäviä 

vaikutuksia lähialueen väestölle, ovat harvinaisia ja epätodennäköisiä. 

 

Vaihtoehdossa VE0 positiiviset työllisyysvaikutukset ja haihtuvien yhdisteiden ilmapäästöjen vaikutuksiin kohdis-

tuvat vähäiset parannukset jäävät toteutumatta. Muilta osin merkittävää eroa hankkeen toteutusvaihtoehtoon ei 

ole. 

7.13 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa  

7.13.1 Arvioinnin toteuttaminen 

Kotkansaaren teollisuusalueelle ja läheisyydessä olevat hankkeet kartoitettiin ja hankkeiden etenemistä selvitettiin 

hankkeista vastaavilta tahoilta. Mahdollisista yhteisvaikutuksista on keskusteltu samalla. Lisäksi hyödynnettiin Kot-

kamills Oy:n ympäristöluvan yhteydessä, EcoProtech Oy:n biokaasuhankkeen YVA-menettelyssä ja Vapo Oy:n ym-

päristölupahakemuksessa esitettyjä tietoja. Kantasatamaan liittyvissä hankkeissa tietoja on saatu Kotkan kaupun-

gin internetsivuilta. Yhteisvaikutusten arviointi perustui asiantuntija-arvioon. 

 

Epävarmuutta arvioinnissa aiheutti muun muassa tiedon puuttuminen hankkeiden toteutuksen aikataulusta erityi-

sesti rakentamisvaiheen yhteisvaikutusten osalta. 

7.13.2 Muut toimijat ja ajankohtaiset hankkeet  

Kotkansaaren teollisuusalueelle on suunnitteilla tällä hetkellä kolme hanketta, joissa toiminnanharjoittajia ovat 

Kotkamills Oy, EcoProtech Oy ja Vapo Oy. Lisäksi Kotkan Kantasatamassa lähellä tehdasaluetta on alkamassa 

XAMK:n Kotkan kampuksen eli ammattikorkeakoulun rakentaminen. 
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Kotkamills Oy 

Dongwha toimii samalla tehdasalueella Kotkamills Oy:n kanssa. Kotkamills Oy:n tehdasintegraattiin kuuluvia tuo-

tantotoimintoja ovat sellutehdas, kierrätyskuitulaitos, paperikone 1 (PK1), hiertämö, pastakeittiö, kartonkikone 2 

(KK2), sahaus sekä kombivoimalaitos. Lisäksi alueella on Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamo.  

 

Kotkamills Oy suunnittelee parhaillaan uuden paperikoneen (PK3) rakentamista. Etelä-Suomen aluehallintoviras-

ton päätös paperikoneen ympäristöluvasta on saatu heinäkuussa 2019 kapasiteetille 60 000 tonnia vuodessa, lupa 

on lainvoimainen. Paperikone sijoittuisi uuteen rakennukseen nykyisen paperitehtaan ja impregnointitehtaan vä-

liin. Investointipäästöstä uudesta paperikoneesta ei olla vielä tehty. Haketuslaitoksen rakentamisen Kotkamills Oy 

on päättänyt toteuttaa. Haketuslaitos rakennetaan tehdasalueen eteläosaan hake- ja purukentän läheisyyteen ja 

se on tarkoitus saada tuotantoon syksyllä 2019. Hake hyödynnetään tehtaan hiertämöllä.  

 

Uuden paperikoneen myötä kemikaalien käyttö lisääntyy. Erityisesti retentioaineen, märkälujaliiman, rikkiha- 

pon ja pehmennysaineen käyttö lisääntyy. Täysin uusia kemikaaleja ei oteta käyttöön. Uuden paperikoneen myötä 

tehdasalueelle suuntautuvien rekkakuljetusten on arvioitu kasvavan 260:een rekkaan päivässä. 

 

EcoProtech Oy:n biokaasulaitos 

EcoProtech Oy suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Kotkamills Oy:n tehdasalueelle. Hanke liittyy myös 

Kotkamills Oy:n suunnittelemaan tuotannon laajennukseen, jonka yhteydessä on tarkoitus tehostaa tehdasinteg-

raatin prosessissa syntyvien lietejakeiden käsittelyä ja lisätä laitoksen energiatuotantoa. Biokaasuhankkeeseen liit-

tyvässä YVA-menettelyssä yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmänsä 11.2.2019. Laitoksen toimin-

nan on suunniteltu alkavan kesällä 2020. 

 

Kotkamills Oy:n prosessin sivutuotteena ja jätevedenkäsittelyssä syntyvät lietteet on tarkoitus käsitellä ulkopuoli-

sen palveluntuottajan rakentamassa ja operoimassa biokaasulaitoksessa, jonka prosessi perustuu mädätykseen. 

Biokaasulaitos tuottaa ajoneuvopolttoaineeksi puhdistettavaa biometaania ja kiinteää, mekaanisesti tai termisesti 

kuivattua lopputuotetta, joka pyritään polttamaan alueelle rakennettavassa kiinteän polttoaineen kattilassa.  

 

Biokaasulaitos- ja kattilalaitos on suunniteltu sijoitettavan samalle hankealueelle, lähimmillään noin 150 metrin 

päähän impregnointi- ja hartsitehtaasta.  

 

 
Kuva 23. Biokaasulaitoksen hankealue.  
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Toiminnassa käytetään ja varastoidaan vaarallisia kemikaaleja, mm. rikkihappoa ja natriumhydroksidia. Osa laitok-

sella käytettävistä kemikaaleista on voimakkaasti syövyttäviä tai helposti syttyviä. Lopputuotteena valmistettava 

biokaasu on helposti syttyvä aine. 

 

Laitoksen toiminta tarvitsee vain vähän raskasta liikennettä. Alueen raskaan liikenteen määrä vähenee nykyiseen 

lietteen kuljetukseen liittyvästä noin viidestä kuormallisesta päivässä noin puoleen kuormalliseen päivässä. Lii-

kenne lisääntyy kuitenkin tehdasalueen ulkopuolelle perustettavan jakeluaseman yhteydessä. 

 

Biokaasulaitoksen toiminnassa suurimmat vaaratilanteet liittyvät biokaasun sekä muiden kemikaalien vuotoihin. 

 

Vapo Oy:n kattilalaitos 

Kiinteän polttoaineen kattilan rakentamista alueelle suunnittelee Vapo Oy yhdessä Kotkamills Oy:n kanssa. Hank-

keessa samalle tehdasalueelle on tarkoitus rakentaa uusi noin 40 MW:n kiinteän polttoaineen höyrykattilalaitos. 

Kattilassa on tarkoitus hyödyntää Kotkamills Oy:n sivutuotteita ja lisäksi ulkopuolelta hankittavia polttoaineita. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös kattilalaitoksen ympäristöluvasta on saatu 2.4.2019, lupa on lainvoimai-

nen. Kattilalaitoksen tuotannon on suunniteltu alkavan alkuvuonna 2020. 

 

Kattilalaitoksen melun ei arvioida erottuvan tehdasalueen muusta melusta eikä sen arvioida aiheuttavan häiriötä 

ympäristöön. 

 

Kattilalaitoksella käytetään pieniä määriä tavanomaisia teollisuuskemikaaleja mm. savukaasujen puhdistukseen 

sekä kattilaveden valmistamiseen. Käytettäviä kemikaaleja ovat ympäristölle vaaraton sammutettu kalkki, ty-

penoksidipäästöjen vähentämisessä tarvittava ammoniakkivesi tai urealiuosta.  Savukaasupesurissa käytetään pe-

suriveden pH:n säätöön natriumhydroksidia.  

 

Kattilalaitosalueelle tulee 30 polttoainekuljetusta/vko. Tuhkia kuljetetaan pois 10 kertaa kuukaudessa. Lisäksi läm-

pökeskukselle suuntautuu pieni määrä kemikaalikuljetuksia ja henkilöautoliikennettä. Kokonaisuudessaan Kotka-

millsin alueelle suuntautuva liikenne vähenee, kun nykyisin muualle toimitettava kuori, kuituliete ja polttorouhe 

voidaan hyödyntää KPA-laitoksella.  

 

KPA-kattilalaitoksella merkittävimpiä mahdollisia ympäristöriskejä ovat tulipalo, räjähdys sekä kemikaalien pääsy 

maaperään, pohjaveteen tai vesistöön.  

 

Kantasatama 

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi Kantasatamaan, Merikeskus Vellamon yhteyteen suunnitellun tapahtumakes-

kuksen, kampuksen ja yrityskeskuksen toteuttamissopimuksen 5.3.2019. Tapahtumakeskuksen, ammattikorkea-

koulun kampuksen ja niiden yhteyteen rakennettavan hotellin on määrä toteutua kesään 2023 mennessä. Tapah-

tumakeskus lisännee lähinnä henkilöautoliikenteen määrää tehdasalueen ympäristössä sekä jonkin verran rekka-

liikennettä liittyen esimerkiksi suurempien musiikkitapahtumien järjestämiseen.  

7.13.3 Yhteisvaikutukset 

Hankkeiden luonteen perusteella merkittävimpien yhteisvaikutusten arvioidaan liittyvän kemikaali- ja liikennetur-

vallisuuteen. 
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Liikenne 

 

Edellä mainittujen hankkeiden rakentaminen voi ainakin osittain ajoittua samanaikaisesti. Siinä tapauksessa raken-

tamiseen liittyvät liikenne ja meluvaikutukset voivat väliaikaisesti lisääntyä melko merkittävästi. Raskaan liikenteen 

ja työmatkaliikenteen lisääntymiseen liittyvät turvallisuusriskit tulee huomioida hankkeiden rakentamiseen liitty-

vässä suunnittelussa. 

 

Kotkamills Oy:n tuotantokapasiteetin kasvattaminen lisäisi jonkin verran tehdasalueen raskaan liikenteen määrää, 

hartsitehtaan kuljetuksista aiheutuva lisäys on pienempi. EcoProtect Oy:n biokaasulaitos ja Vapon Oy:n kattilalaitos 

vähentäisivät raskaan liikenteen määriä. Mikäli kaikki mainitut hankkeet toteutuvat kokonaisuutena tehdasalueelle 

suuntautuva raskaan liikenteen määrä kasvaa vähän. Lisäksi tehdasalueelle suuntautuvan henkilöautoliikenteen 

voidaan arvioida lisääntyvän vähän ja tehdasalueen ympäristössä merkittävämmin. Liikenteen vähäinen lisäänty-

minen ei kasvata merkittävästi liikenteeseen lisääntyviä haittavaikutuksia ja riskejä. Kantasataman tapahtumakes-

kukseen myös ulkopaikkakunnilta suuntautuvan henkilöautoliikenteen turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota 

Kotkan ympäristössä erityisesti ajoväylillä, jossa kulkee runsaasti rekkaliikennettä.   

 

Taulukko 21. Tehdasalueen toimintojen ja eri hankkeiden vaikutus raskaan liikenteen määrään. 

  Nykytilanne    
(rekkaa/päivä) 

Muutos                     
(rekkaa/päivä) 

Tilanne 2022    
(rekkaa/päivä) 

Kotkamills Oy 230 +30 260 

Dongwha Finland Oy - + 9   

EcoProtech Oy - - 4,5    

Vapo Oy - Liikenne tehdas-   
alueella vähenee 

 

Tehdasalue yhteensä 230   Kasvaa vähän ny-
kyisestä. 

 

 

Kemikaaliriskit 

 

Nykytilanteessa merkittävimmät tunnistetut ympäristöriskit Kotkan tehtaiden tehdasalueella liittyvät hiertämön 

rikkidioksidisäiliöön sekä sellutehtaan toimintaan. 

 

Kemikaalien kuljetuksiin, käsittelyyn ja varastointiin liittyvät riskit tehdasalueella lisääntyvät yhteisvaikutuksena 

hartsitehdashankkeen, biokaasulaitoshankkeen ja Kotkamills Oy:n paperikone PK3-hankkeen myötä. Tehdasalueen 

eri laitoksilla toteutetaan tarkemmat riskinarvioinnit hankkeiden suunnittelun edetessä ja riskeihin varaudutaan 

riittävästi. Varautumiskeinoja ovat mm. erilaiset rakenteelliset ja tekniset ratkaisut, kuten suoja-altaat, hälytysau-

tomatiikka ja sammutusjärjestelmät. Riskeihin varaudutaan myös toimintojen jatkuvan tarkkailun, pelastussuunni-

telmien, yhteisharjoitusten ja toimintaohjeiden avulla. Tietyllä laitoksella mahdollisessa onnettomuustilanteessa 

arvioitavat vaikutukset varaudutaan rajoittamaan siten, että ne eivät pääse leviämään muiden laitosten alueelle 

eikä koko tehdasalueen ulkopuolelle. 

 

Vaihtoehdossa VE0, kun hanketta ei toteuteta, rakentamisvaiheeseen liittyviä yhteisvaikutuksia muiden hankkei-

den kanssa ei synny, ja kemikaalien kuljetuksiin ja käsittelyyn liittyvät riskit alueella jäävät hieman vähäisemmiksi. 
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7.14 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Hankkeeseen liittyvä rakentaminen ja muutostyöt tehdasalueella kestävät yhteensä noin yhdeksän kuukautta. Ra-

kentamisen ensimmäisessä vaiheessa tehdään maansiirto- ja rakennustöitä rakennusten, säiliöiden ja rakenteiden 

pystyttämiseksi. Sen jälkeen työmaalla tehdään koneiden ja laitteiden sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien asen-

nuksia. Merkittävimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat liikenteeseen, melun ja tärinän esiintymi-

seen, jätteiden määrään ja työllisyyteen. Hankkeen rakennustyöt ajoittuvat arkipäiviin.  Rakentamisen aikaiset vai-

kutukset ovat tilapäisiä. Hanke ei vaadi merkittävää lisärakentamista nykyiseen verrattuna. 

 

Rakentamisen aikana liikennevaikutuksia aiheutuu maa-ainesten siirrosta ja tehtaan rakennusosien ja laitteiden 

kuljetuksista sekä henkilöliikenteestä. Rakentamisen vilkkaimpana aikana raskasta liikennettä alueelle arvioidaan 

suuntautuvan huomattavasti runsaammin kuin toimintavaiheessa.  

 

Melun kannalta merkittävimmän maarakentamisvaiheen arvioidaan ajoittuvan pääosin syksylle 2020. Mikäli raken-

tamisen yhteydessä on tarpeen suorittaa louhintaa tai räjäytyksiä, meluvaikutuksia arvioidaan aiheutuvan lähim-

pien asuinrakennusten alueelle. Vähäisempää melua syntyy muista rakennustöistä ja säiliöiden asennustöistä.  

Tärinävaikutuksia voi syntyä maanrakennustöihin mahdollisesti liittyvissä louhintatöissä tai perustusten rakenta-

miseen liittyvistä paalutustöistä. Tarvittaessa määritellään sallitut tärinärajat ja tärinävaikutuksia seurataan mit-

tauksin.  

 

Maansiirto- ja maanrakennustöiden yhteydessä aiheutuu pölyämistä. Pölyäminen tapahtuu maanpinnan tasolla, 

eikä kulkeudu etäälle rakentamisalueesta. Rakentamisen aikana tehtävät kaivannot ja perustukset vaikuttavat 

myös maa- ja kallioperään. Rakentamisen yhteydessä syntyvät jätteet lajitellaan asianmukaisesti, jolloin niiden vai-

kutukset ympäristöön jäävät tehdasalueella pieniksi. Rakentamisella on merkitykseltään pieni myönteinen vaikutus 

yhteiskuntaan, sillä rakentamisen aikana hankkeen arvioidaan työllistävän useita kymmeniä henkilöitä. 

 

Vaihtoehtoon VE0 ei sisälly rakentamista tai muutostöitä, joten vaikutuksia ympäristöön ei ole. 

7.15 Toiminnan päättymisen vaikutukset 

Hartsitehtaan toiminta-aika on alustavasti arvioiden muutamia kymmeniä vuosia, mutta tuotantotoimintojen käyt-

töikää voidaan pidentää uusimalla laitteistoja tarpeen mukaan. Toiminnan päättyessä hartsitehtaan tuotantotoi-

minnasta ja energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen muodostuminen ja niiden vaikutus ympäristöön loppuu. 

Myös hartsitehtaan raaka-aineiden käyttö tuotantoalueella päättyy ja kemikaaleihin liittyvät riskit poistuvat.  

 

Purkutoiminnan aikaiset vaikutukset ovat pitkälti samantyyppisiä kuin rakennusaikaiset, tilapäiset vaikutukset. Pur-

kutöiden vuoksi liikenne lisääntyy tilapäisesti, kun materiaaleja ja purkujätteitä viedään pois tehdasalueelta. Melu-

päästöt voivat kasvaa hetkellisesti, mikäli toiminnan lopettamiseen kuuluu esimerkiksi hallirakenteiden purka-

mista. 

 

Toiminnan lopettamisella on vaikutuksia myös ihmisiin ja yhteiskuntaan. Lopettaminen ei ole seudullisten strate-

gioiden mukaista ja lopettamisen vaikutuksena on todennäköisesti työttömyyden lisääntyminen.  
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8 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYS 

8.1 Vaihtoehtojen vertailu ja arvio vaikutusten merkittävyydestä 

Vaihtoehtojen vertailua tehtiin hankkeen toteutusvaihtoehdon ja nollavaihtoehdon välillä. Vertailun perustella 

tunnistettiin hankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset verrattuna nykytilanteeseen. Ympäristövaikutuksista ar-

vioitiin myös yhteisvaikutukset alueen muiden toimintojen kanssa. Vertailussa huomioitiin sekä vaihtoehdon ne-

gatiiviset että positiiviset vaikutukset ympäristöön. Vaihtoehtojen merkittävyyden arvioinnissa on huomioitu  

 

• Vaikutusten ominaisuudet  

• Ympäristön nykytila ja kehityssuunnat  

• Kansalaisten, viranomaisten ja sidosryhmien ongelmallisena kokemien ympäristöhaittojen määrä  

• Luonnon- ja ympäristönsuojeluarvot  

• Lainsäädäntö  

• Terveyden ja viihtyisyyden turvaaminen  

• Ympäristöohjelmien tavoitteiden ja päämäärien mukainen toiminta   

 

Yhteenveto hankkeen kielteisistä, neutraaleista ja myönteisistä ympäristövaikutuksista on esitetty seuraavassa tau-

lukossa. Arvioinnin perusteella hankkeesta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia normaalitoiminnan aikana. 

Hankkeen merkittävimmät kielteiset vaikutukset kohdistuvat kemikaalien käsittelyyn ja kuljetuksiin liittyviin riskei-

hin, jotka lisääntyvät jonkin verran nykyisestä. Hankkeen myönteisimmät vaikutukset liittyvät alueen työllisyyteen 

ja elinkeinotoimintojen säilymiseen. 

 

 

Taulukko 22. Hankkeen vaihtoehtojen vertailu ympäristövaikutusten perusteella 

Arvioitava 
vaikutus Vaihtoehto VE0 Vaihtoehto VE1 

Kemikaaleihin 

liittyvät riskit 

Ei muutosta vaarallisten ke-
mikaalien käsittelyyn liitty-
viin riskeihin. 

Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvä onnettomuus-
riski kasvaa jonkin verran.  

Ilmanlaatu  

Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin.  

Normaalitoiminnan vaiku-
tukset vähäisiä. 

Muutos nykytilanteeseen sekä prosessiperäisten VOC-
päästöjen, höyryntuotannon, että liikenteen päästöjen 
osalta on hyvin vähäinen. 

Ilmasto 
Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin. Normaalitoiminnan 
vaikutukset vähäisiä. 

Hankkeen vaikutus ilmastoon on kielteinen, mutta erittäin 
vähäinen alueen ja Suomen hiilidioksidipäästöihin verrat-
tuna.  

Pinta- ja poh-

javedet  

Normaalitoiminnasta ei hai-
tallisia vaikutuksia pinta- ja 
pohjavesiin.  

Normaalitoiminnasta ei haitallisia vaikutuksia pinta- ja 
pohjavesiin.  Onnettomuustilanteessa kemikaali voi kul-
keutua maaperän kautta vesistöön, jossa aiheutuu lähinnä 
lyhytaikaisia akuutteja vaikutuksia.    

Maa- ja kallio-

perä 

Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin. Ei merkittäviä vaiku-
tuksia maa- ja kallioperään. 

Normaalitoiminnasta ei vaikutuksia maa- ja kallioperään. 
Onnettomuustilanteessa kemikaali voi kulkeutua maape-
rään. 

Luonnonvarat  
Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin. 

Suomen tasolla raaka-aineiden kulutukseen ei arvioida 
kohdistuvan merkittävää muutosta. 

 

Melu ja tärinä 
Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin.  

Ei merkittäviä meluvaikutuksia tehtaan toiminnasta eikä 
liikenteestä. 
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Arvioitava 
vaikutus Vaihtoehto VE0 Vaihtoehto VE1 

Tärinä 
Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin.  

Normaalitoiminnasta ei aiheudu tärinää. Lisääntyvän lii-
kenteen vaikutukset vähäisiä. 

Kasvillisuus, 

eläimistö ja 

suojelukoh-

teet 

Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin. Ei mainittavia vaiku-
tuksia.  

Normaalitoiminnalla ei mainittavia vaikutuksia.  

Liikennemää-

rät ja liikenne-

turvallisuus 

Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin. Kotkan nykyisen lii-
kenteen sujuvuuden ja tur-
vallisuuden parantamiseksi 
on suunniteltu toimenpi-
teitä.  

Tehtaan kokonaisliikennemäärä kasvaa. Lisäys on pieni 
suhteessa koko tehdasalueen liikennemääriin. Vaarallisten 
kemikaalien kuljetukset lisääntyvät jonkin verran nykyi-
sestä.  

Maankäyttö ja 

yhdyskuntara-

kenne 

Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin 

Hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maan-

käyttöön arvioidaan korkeintaan vähäisiksi. Teollinen toi-

minta alueella jatkuu.  
Kulttuuripe-

rintö 

Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin 

Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia valtakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöihin. 

Terveys ja 

viihtyvyys 

Ei muutoksia nykyisiin vaiku-
tuksiin. Ei merkittäviä jatku-
via negatiivisia terveysvaiku-
tuksia.  

 

 

Normaalitilanteessa ei merkittäviä negatiivisia terveysvai-
kutuksia.  

 

Vakavat onnettomuudet, joissa pahimmillaan voisi aiheu-
tua merkittäviä vaikutuksia lähialueen väestölle, ovat har-
vinaisia ja epätodennäköisiä. 

  

Elinkeinot ja 

palvelut 

Ei muutoksia lyhyellä aikavä-
lillä. Pitkällä aikavälillä kil-
pailukyky voi kärsiä aiheut-
taen kielteisiä vaikutuksia. 

 

 

Myönteinen vaikutus tuotantotoiminnan ja kilpailukyvyn 
kehittämisen vuoksi. 

Yhteisvaiku-

tukset muiden 

hankkeiden 

kanssa 

Ei rakentamisvaiheeseen liit-
tyviä yhteisvaikutuksia. Ke-
mikaalien kuljetuksiin ja kä-
sittelyyn liittyvät riskit alu-
eella ovat hieman vähäisem-
mät. 

Liikenteen vähäinen lisääntyminen ei kasvata merkittä-
västi liikenteeseen lisääntyviä haittavaikutuksia ja riskejä. 

 

Läheiset toiminnot ja hankkeet tulee huomioida hankkei-
den suunnittelussa ja riskeihin varautumisessa erityisesti 
kemikaalien osalta. 

Rakentamisen 

aikaiset vaiku-

tukset 

 Tavanomaisia, kohtuullisen vähäisiä, rakentamistoimin-
taan liittyviä vaikutuksia, kuten melua, pölyämistä ja lii-
kennettä.  

 

Pieni myönteinen vaikutus yhteiskuntaan työllistämisen 
kautta. 
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8.2 Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden vertailu 

Yhteenvetona edellä esitetystä vaihtoehtojen vertailusta esitetään arvio hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta. To-

teuttamiskelpoisuuteen vaikuttavat hankkeen tekninen, ympäristöllinen, yhteiskunnallinen ja sosiaalinen soveltu-

vuus. Yrityksen kannalta myös hankkeen taloudelliset ja kaupalliset ominaisuudet vaikuttavat toteuttamiskelpoi-

suuteen.  

 

Tässä yhteydessä vertailun pääpaino on toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa ympäristön kannalta. Toteuttamis-

kelpoisuutta on arvioitu arvioimalla ympäristöön kohdistuvaa muutosta verrattuna nykytilanteeseen.  

8.2.1 Ympäristöllinen soveltuvuus 

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä ei tullut esille tehtaan normaalitoimintaan liittyen merkittäviä nega-

tiivisia vaikutuksia. Kemikaalien käsittelyyn ja kuljetuksiin liittyvät riskit voidaan minimoida ympäristön huomioon 

ottavalla laitossuunnitellulla. Ympäristöllisen soveltuvuuden suhteen hanke on hyvin toteuttamiskelpoinen.  

8.2.2 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen soveltuvuus 

Hartsitehdas sijoittuu olemassa olevalle tehdasalueelle ja maankäytön osalta teolliseen toimintaan suunnitellulle 

alueelle ja liittyy alueella olemassa olevan impregnointitehtaan toimintaan. Tehtaan toiminnasta aiheutuvilla pääs-

töillä tai liikennemäärillä tai ei ole merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ihmisiin tai elinolosuhteisiin. Kemikaaleihin 

liittyvät riskit herättävät asukkaissa jonkin verran huolta, mutta vakavat onnettomuudet, joissa pahimmillaan voisi 

aiheutua vakavia vaikutuksia lähialueen väestölle tai ympäristöön ovat harvinaisia ja hyvin epätodennäköisiä. Hank-

keella on lievä positiivinen vaikutus työllisyyteen ja elinkeinoihin. Yhteiskunnallisen ja sosiaalisen soveltuvuuden 

osalta hanketta voidaan pitää hyvin toteuttamiskelpoisena. 

8.2.3 Tekninen soveltuvuus 

Hartsitehdas suunnitellaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. Dongwha on toteuttanut useita vastaa-

via hartsien tuotantolaitoksia. Teknisen soveltuvuuden osalta hanke on hyvin toteuttamiskelpoinen. 
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9 HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKÄISY, LIEVENTÄMINEN JA SEU-

RANTA 

9.1 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tunnistettiin hankkeen tärkeimmät haitalliset vaikutukset ja mahdollisuus 

ympäristövaikutuksia aiheuttavan onnettomuuden tapahtumiselle sekä selvitetään mahdollisuuksia riskien ja hai-

tallisten vaikutusten vähentämiseksi. Arviointiselostuksessa esitettiin kuvaus merkittävimmistä haitallisista vaiku-

tuksista ja ympäristöön kohdistuvista riskeistä sekä ehdotus vaikutusten ja riskien vähentämiseksi tehtävistä toi-

menpiteistä.  

9.1.1 Ilmanlaatuun ja ilmastoon vaikuttavat tekijät 

Tieliikenteestä aiheutuvia vaikutuksia ilmaan (esim. typen oksidit) samoin kuin ilmastoon (esim. hiilidioksidi) voi-

daan ehkäistä käyttämällä vähäpäästöisempiä ajokalustoja, ajamalla ainoastaan täysiä kuormia sekä käyttämällä 

parhaiten soveltuvia kuormakokoja. Mitä suurempia kuormakokoja voidaan käyttää, sitä vähemmän tarvitaan ajo-

kertoja.  

 

Tuotannon epäsuoria vaikutuksia ilmanlaatuun sekä ilmastoon voidaan vähentää tehostamalla lämmön ja sähkön-

käyttöä, sillä lämmön- ja sähköntuotannossa käytetään mm. fossiilisia polttoaineita. 

9.1.2 Pinta- ja pohjavesivaikutukset 

Piha-alueen sadevesien sisältämien epäpuhtauksien vaikutuksia pintavesiin ehkäistään toiminnassa varautumalla 

onnettomuus- ja häiriötilanteisiin sekä kehittämällä riskienhallintaa. Toimenpiteen toteuttamisesta vastaa 

Downgha Finland Oy. 

9.1.3 Melu ja tärinä 

Liikennöintiä raskaalla kalustolla yöaikaan voidaan pyrkiä välttämään. Laitevikaantumisia ja niistä johtuvaa melua 

pyritään välttämään erityisesti työkoneiden asianmukaisella huollolla ja kunnossapidolla. 

9.1.4 Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys 

Toiminnassa minimoidaan mahdollisuuksien mukaan raskaan liikenteen kulkeminen yöaikaan. 

9.1.5 Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus 

Kuljetuksiin liittyviä onnettomuuksia ehkäistään edellyttämällä kuljetusyrityksiltä toimivia laatujärjestelmiä ja kul-

jettajilta riittävää ammatitaitoa ja tietoisuutta kuljetuksiin liittyvistä riskeistä ja liikenneympäristössä vaikuttavista 

riskitekijöistä. VAK-kuljetusten turvallisuutta voidaan lisätä kuljettajien teknisten apuvälineiden ja ajosuoritusta tu-

kevien järjestelmien avulla.  
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Kuljetusten turvallisuutta voidaan lisätä liikennejärjestelyiden osalta vähentämällä risteyksiä ja liittymiä sekä pa-

rantamalla teiden geometriaa esimerkiksi kallistuksilla. Liikenneväylien kehityksessä tulee jatkossa huomioida ras-

kaan liikenteen osuus, esimerkiksi tien kantavuuden ja pinnan kunnon osalta. Liikenteen sujuvuuden lisäksi uusissa 

järjestelyissä tulisi huomioida kevyen liikenteen turvallisuus.  

 

Kotkan alueen liikennesuunnitelman ja liikenneturvallisuussuunnitelaman mukaisten toimenpiteiden toteuttami-

sella voidaan myös lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Kotkan tehtaiden kuljetusreiteillä. Vaarallisten ai-

neiden kuljetusten turvallisuutta voidaan lisätä asettamalla ajokieltoja tietyille teille tai tien osille. 

 

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä tekijöitä tieliikenteessä ovat selkeiden reittijärjestelyiden lisäksi esimer-

kiksi kohtuulliset ajonopeudet ja hyvä näkyvyys.  

 

Kuljetusten osalta liikenneturvallisuuteen voivat vaikuttaa Dongwha sekä kuljetuksia hoitavat alihankintayritykset. 

Kaupungin liikennejärjestelyiden osalta toteuttavana tahona on Kotkan kaupunki. 

9.1.6 Yhteisvaikutukset 

Muiden toimijoiden aiheuttamat riskit tulee huomioida hankkeiden suunnittelun yhteydessä tehtävissä riskiana-

lyyseissä. Tietyllä laitoksella mahdollisessa onnettomuustilanteessa arvioitavat vaikutukset varaudutaan rajoitta-

maan siten, että ne eivät pääse leviämään muiden laitosten alueelle eikä koko tehdasalueen ulkopuolelle.  

 

Riskeihin varautumiseen voivat vaikuttaa eri hankkeista vastaavat toimijat. 

9.1.7 Rakentaminen 

Vaikutusten lievennystoimenpiteitä ovat muun muassa meluavien työvaiheiden ajoittaminen päiväaikaan sekä jät-

teiden asianmukainen lajittelu. Rakentamisen vaikutusten osalta rakennuttajan eli Dongwhan rooli on keskeinen. 

9.1.8 Toiminnan lopettaminen 

Vaikutusten lievennystoimenpiteitä ovat muun muassa rakenteiden purkamisen aikainen pölyn leviämisen estämi-

nen, meluavien työvaiheiden ajoittaminen päiväaikaan ja jätteiden asianmukainen lajittelu. Lieventämistoimenpi-

teistä vastaa laitoksen omistaja. 

9.1.9 Riskit ja häiriötilanteet 

Onnettomuus- ja häiriötilanteita voidaan ehkäistä tai lieventää kartoittamalla riskit säännöllisesti, toteuttamalla 

riskinhallintatoimet suunnitelmien mukaisesti ja ylläpitämällä varojärjestelmiä asianmukaisesti. Riskeihin varautu-

mista on kuvattu myös kappaleessa 7.1.13. Riskien hallinnasta vastaa Dongwha. 
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9.2 Tarkkailu 

Hankkeen toiminnan, päästöjen ja vaikutusten seurannalla varmistetaan, että hankkeen vaikutukset ovat sellaiset 

kuin niiden arvioitiin olevan ja tuotetaan tietoa siitä, kuinka ehdotetut ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet ovat 

onnistuneet. Laitoksen ympäristötarkkailu suoritetaan ympäristöluvan määräysten mukaisesti. 

 

Käyttötarkkailutoimenpiteitä ovat mm. tuotantoprosessin toiminnan ohjaus ja valvonta sekä raaka-aineen ja val-

mistuotteiden laadunvalvonta.  

 

Ilmapäästöjen osalta päästötarkkailua tehdään kaasunkäsittely-yksikön jälkeisten kokonais-VOC-päästöjen ja for-

maldehydin osalta. Noin 4,5 MW kaasukattilan typenoksidi ja hiilimonoksidipäästöjä tarkkaillaan keskisuuria polt-

tolaitoksia koskevan asetuksen (1065/2017) mukaisesti. 

 

Syntyviä jätemääriä ja jätejakeiden jatkokäsittelyä koskevat tiedot kirjataan ylös.   

 

Huoltotoimenpiteitä, kunnossapitoa ja häiriötilanteita koskevat tiedot tallennetaan laitoksen tietojärjestelmään.  

Laitoksen päivittäisestä seurannasta vastaava henkilö raportoi mahdollisista häiriöistä valvovalle viranomaiselle. 

Tarkkailun vuosiraportti lähetetään ympäristönsuojeluviranomaiselle aina seuraavan vuoden helmikuun loppuun 

mennessä.  

 

Dongwhan toiminta sisältyy Kotkamills Oy:n tehdasalueella tehtäviin melumittauksiin jatkossakin. 

 

 

  



   

 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 30.8.2019

 Dongwha Finland Oy 

 90 (92) 

10  LÄHTEET 

Energiateollisuus Ry 2019. Euroopan ja Suomen kaasumarkkinat, Energia-alan EU päivä 8.2.2019. Kimmo Siira, 

Energiateollisuus. Saatavissa: https://energia.fi/files/3492/Siira_Euroopan_kaasumarkkinat.pdf 

 

European Commission 2017. Best Available Technolgies (BAT) Reference Document for the Production of Large 

Volume Organic Chemicals.   

 

Hakola, Hellen, Tykkä, Mäkelä, Praplan, Saari, Latikka, 2018. Ilmanlaatuselvitys. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

mittauksia Kotkan satama-alueella ja sen ympäristössä helmikuu 2017 - tammikuu 2018.  Ulkoilman hiilivedyt ja 

aldehydit.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, Helsinki. 12 s. + 6 liitteet. 

 

Héllen, H., 2006. Sources and concentrations of volatile organic compounds in urban air. Finnish Meteorological 
Institute Contributions 56. PhD thesis. 
 
Höytämö J., Luoma-Aho M. (toim.) (2015). Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 
vuosille 2016-2021. ELY-keskuksen raportteja 69/2015. 
 
International Gas Union. Natural Gas Conversion Pocketbook. Saatavissa: http://agnatural.pt/documentos/ver/na-

tural-gas-conversion-pocketbook_fec0aeed1d2e6a84b27445ef096963a7eebab0a2.pdf 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2019. Kaakkois-Suomi, Työllisyyskatsaus Helmikuu 2019. Saatavissa: 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37299666/Tyollisyyskatsaus_helmikuu_2019.pdf/56293a0c-54a3-

4e39-b862-930a5b13b468 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2016a. Kotkan liikenneturvallisuussuunnitelma 2016. Saatavissa: http://www.do-

ria.fi/bitstream/handle/10024/125293/Kotkan%20liikenneturvallisuussuunnitelma%202016.pdf?se-

quence=2&isAllowed=y 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2016 b. Kotka liikenneympäristön toimenpidekartta. Saatavissa: http://www.ely-kes-

kus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus 

 

Kaakkois Suomen ELY-keskus 2017. Teollisuuden hiilidioksidipäästöt -Kaakkois-Suomi, 2017. Saatavissa: 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tilan_indikaattorit/Ilmastonmuutos_ja_energia/Te-

ollisuuden_hiilidioksidipaastot_Kaakko(30153). 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2015. Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 

2016 – 2021. Raportteja 69/2015. 

 

Karonen, M., A. Mäntykoski, E. Nylander & K. Lehto (toim.). 2015. Vesien tila hyväksi yhdessä. Kymijoen–Suomen-

lahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021. ELY-keskuksen raportteja 132/2015. Saa-

tavissa (pdf): http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/121868/Raportteja%20132%202015.pdf?se-

quence=2&isAllowed=y 

 

Kotkan kaupunki 2018a. Kotkan ja Miehikkälän ilmanlaatu vuonna 2017. Ympäristökeskus. Kotkassa 17.4.2018. 

Saatavissa (pdf): http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstruc-

ture/31772_2017_Ilmanlaaturaportti_Kotka_ja_Miehikkala.pdf 

 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37299666/Tyollisyyskatsaus_helmikuu_2019.pdf/56293a0c-54a3-4e39-b862-930a5b13b468
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37299666/Tyollisyyskatsaus_helmikuu_2019.pdf/56293a0c-54a3-4e39-b862-930a5b13b468
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tilan_indikaattorit/Ilmastonmuutos_ja_energia/Teollisuuden_hiilidioksidipaastot_Kaakko(30153)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tilan_indikaattorit/Ilmastonmuutos_ja_energia/Teollisuuden_hiilidioksidipaastot_Kaakko(30153)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tilan_indikaattorit/Ilmastonmuutos_ja_energia/Teollisuuden_hiilidioksidipaastot_Kaakko(30153)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tilan_indikaattorit/Ilmastonmuutos_ja_energia/Teollisuuden_hiilidioksidipaastot_Kaakko(30153)
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/121868/Raportteja%20132%202015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/121868/Raportteja%20132%202015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/121868/Raportteja%20132%202015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/121868/Raportteja%20132%202015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31772_2017_Ilmanlaaturaportti_Kotka_ja_Miehikkala.pdf
http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31772_2017_Ilmanlaaturaportti_Kotka_ja_Miehikkala.pdf
http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31772_2017_Ilmanlaaturaportti_Kotka_ja_Miehikkala.pdf
http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31772_2017_Ilmanlaaturaportti_Kotka_ja_Miehikkala.pdf


   

 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 30.8.2019

 Dongwha Finland Oy 

 91 (92) 

Kotkan kaupunki 2018b. Kotkan keskustan osayleiskaava Y22. Saatavissa: 

https://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/33194_Y22_KH_

011018_nimiopv_0110.pdf 

 

Kotkan kaupunki 2018c. Kotkan keskustan rakennettu kulttuuriympäristö, Kotkan keskustan osayleiskaavan selvi-

tys. Kaava NRO Y22, LIITE 8. Kotkan kaupunki, kaupunkisuunnittelu 17.5.2018. Saatavissa: https://www.kotka.fi/in-

stancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/33213_LIITE_8_Kotkan_keskustan_ra-

kennettu_kulttuuriymparisto_2018.pdf 

 

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian 2016-2019. Seutuvaltuusto 7.6.2016. Saatavissa: 

https://www.cursor.fi/sites/cursor40.cursor.local/files/liitteet/Elinkeinostrategia%207.6.2016.pdf 

 

Kymenlaakson liitto 2019a. Kymenlaakson Liiton ajantasamaakuntakaava. Saatavissa: 
http://kyml.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ce810933cf99430fb6431c14ddf7af13 
 
Kymenlaakson liitto 2019b. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnos. Saatavissa: 

http://kyml.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e6aca5fa15a04da49258a5734db9ffc2 

 

Linnunmaa Oy 2015. Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys, Kotkamills Oy. 14.11.2015. 

 

Liikennevirasto 2018. Liikennemääräkartat. Saatavissa: 

https://julkinen.liikennevirasto.fi/webgis-sovellukset/webgis/template.html?config=liikenne 

 

Marttunen ym. 2015. Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa. IMPERIA-hankkeen yhteenveto. Suomen 

ympäristökeskuksen raportteja, 39/2015. Suomen Ympäristökeskus (SYKE). Saatavissa: http://hdl.han-

dle.net/10138/159403. 

 

Museovirasto 2018. Kulttuuriympäristön palveluikkuna. Saatavissa: 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000007482 

 

Museovirasto 2007. Kotkansaari–Ruotsinsalmen linnoituskaupunki, Kaupunkiarkeologinen inventointi.   

 

Museovirasto 2009. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) kuvaukset. Saata-

vissa: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4520 

 

Nakari H., Muuri L. 2018. Pyhtää–Kotka–Hamina-merialueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 

2017. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu N:o 276/2018. 18.9.2018. Saatavissa (pdf): http://www.kymijoenve-

sijaymparisto.fi/wp-content/uploads/2018/09/Meriraportti_2017.pdf 

 

Pöyry Finland Oy 2017. Kotkan tehtaan ympäristömelumittaukset ja -mallinnus, Kotkamills Oy, 13.4.2017. 

 

Ramboll Finland Oy 2008. The Soil Contamination Assessment, Stora Enso Laminating Papers Oy Ltd 11.1.2008. 

 

Ramboll Finland Oy 2018. EcoProtech Oy, Kotkan biokaasulaitoshanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus. 

9.11.2018. Saatavissa sivustolla: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arvi-

ointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech_Oy_Kotka/Kot-

kan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech(47438) 

 

https://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/33194_Y22_KH_011018_nimiopv_0110.pdf
https://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/33194_Y22_KH_011018_nimiopv_0110.pdf
https://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/33213_LIITE_8_Kotkan_keskustan_rakennettu_kulttuuriymparisto_2018.pdf
https://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/33213_LIITE_8_Kotkan_keskustan_rakennettu_kulttuuriymparisto_2018.pdf
https://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/33213_LIITE_8_Kotkan_keskustan_rakennettu_kulttuuriymparisto_2018.pdf
https://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/33213_LIITE_8_Kotkan_keskustan_rakennettu_kulttuuriymparisto_2018.pdf
https://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/33213_LIITE_8_Kotkan_keskustan_rakennettu_kulttuuriymparisto_2018.pdf
https://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/33213_LIITE_8_Kotkan_keskustan_rakennettu_kulttuuriymparisto_2018.pdf
https://www.cursor.fi/sites/cursor40.cursor.local/files/liitteet/Elinkeinostrategia%207.6.2016.pdf
http://kyml.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ce810933cf99430fb6431c14ddf7af13
http://kyml.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e6aca5fa15a04da49258a5734db9ffc2
https://julkinen.liikennevirasto.fi/webgis-sovellukset/webgis/template.html?config=liikenne
http://hdl.handle.net/10138/159403
http://hdl.handle.net/10138/159403
http://hdl.handle.net/10138/159403
http://hdl.handle.net/10138/159403
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000007482
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4520
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4520
http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/wp-content/uploads/2018/09/Meriraportti_2017.pdf
http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/wp-content/uploads/2018/09/Meriraportti_2017.pdf
http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/wp-content/uploads/2018/09/Meriraportti_2017.pdf
http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/wp-content/uploads/2018/09/Meriraportti_2017.pdf
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech_Oy_Kotka/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech(47438)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech_Oy_Kotka/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech(47438)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech_Oy_Kotka/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech(47438)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech_Oy_Kotka/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech(47438)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech_Oy_Kotka/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech(47438)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech_Oy_Kotka/Kotkan_biokaasulaitoshanke_Envor_Protech(47438)


   

 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 30.8.2019

 Dongwha Finland Oy 

 92 (92) 

Sito Oy ja Strafica Oy 2018. Kotkan keskustan liikennesuunnitelma. Kotkan keskustan osayleiskaavoituksen selvitys. 

30.4.2018. Saatavissa Kotkaun kaupungin verkkosivuilla: http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_jul-

kaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31875_LIITE_4_Kotkan_keskustan_liikennesuunnitelma_30042018.pdf 

 

Sito Oy ja Strafica Oy 2016. Kotkansaaren osayleiskaava. Kotkansaaren sisääntuloteiden yleissuunnitelma. Saata-

vissa: https://www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/kotkan_keskus-

tan_osayleiskaava  

 

Strafica Oy 2014. Kotkansaareen keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 2013 ja 2030. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmansaasteet/liikenteen-ilmansaasteet 

viitattu 14.6.2019. 

 

Tilastokeskus 2008. Ilman pienhiukkaset merkittävä terveysongelma. Saatavissa: https://www.stat.fi/artikke-

lit/2008/art_2008-05-30_007.html?s=0. 

 

Tilastokeskus 2018. Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1797-6049. 2017, Kokonaispäästöjen kehitys sektoreittain. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.1.2019]. 

Saatavissa: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-12-11_kat_001_fi.html 

 

Tilastokeskus 2019. Polttoaineluokitus 2019. Saatavissa: https://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaine-

luokitus.html 

 

Traficom 2019a. Hanna Strömmer. Vaarallisten aineiden kuljetukset vuonna 2017. Traficom julkaisuja 3/2019. Saa-

tavilla: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Traficomin%20julkaisuja_4_2019_Vaarallis-

tenAineidenKuljetukset2017.pdf. 

 

Traficom 2019b. Riikka Rajamäki. Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Suomessa vuosina 2013 – 2018. 

Traficom julkaisuja 3/2019. Saatavilla: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Vaarallis-

ten%20aineiden%20tiekuljetusonnettomuudet%20Suomessa%20vuosina%202013%20-%202018.pdf 

 

Tukes 2013. Tuotantolaitosten sijoittaminen, opas. https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuotantolaitos-

ten+sijoittaminen/ab664564-66f7-49b7-96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf 

 

Työterveyslaitos 2018. Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet). Saatavissa si-

vustolla: http://www.ttl.fi/ova/ 

 

Väylävirasto 2019. Hanke: Valtatie 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie). https://vayla.fi/kymenlaaksossa-

suunnitteilla/vt-15-kotkan-sisaantulotie#.XRr472eP5aQ viitattu 14.6.2019. 

 

Yara 2018. Annual report 2017. Saatavissa: https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presen-

tations/annual-reports/2017/yara-annual-report-2017-web.pdf/ 

 

Ympäristöhallinto 2018. Ympäristökarttapalvelu Karpalo. https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightVie-
wer.aspx 
 

 

http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31875_LIITE_4_Kotkan_keskustan_liikennesuunnitelma_30042018.pdf
http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31875_LIITE_4_Kotkan_keskustan_liikennesuunnitelma_30042018.pdf
http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31875_LIITE_4_Kotkan_keskustan_liikennesuunnitelma_30042018.pdf
http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31875_LIITE_4_Kotkan_keskustan_liikennesuunnitelma_30042018.pdf
https://www.stat.fi/artikkelit/2008/art_2008-05-30_007.html?s=0
https://www.stat.fi/artikkelit/2008/art_2008-05-30_007.html?s=0
https://www.stat.fi/artikkelit/2008/art_2008-05-30_007.html?s=0
https://www.stat.fi/artikkelit/2008/art_2008-05-30_007.html?s=0
http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-12-11_kat_001_fi.html
https://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html
https://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html
https://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html
https://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html
https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuotantolaitosten+sijoittaminen/ab664564-66f7-49b7-96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf
https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuotantolaitosten+sijoittaminen/ab664564-66f7-49b7-96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf
https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuotantolaitosten+sijoittaminen/ab664564-66f7-49b7-96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf
https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuotantolaitosten+sijoittaminen/ab664564-66f7-49b7-96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf
http://www.ttl.fi/ova/
http://www.ttl.fi/ova/
https://vayla.fi/kymenlaaksossa-suunnitteilla/vt-15-kotkan-sisaantulotie#.XRr472eP5aQ
https://vayla.fi/kymenlaaksossa-suunnitteilla/vt-15-kotkan-sisaantulotie#.XRr472eP5aQ
https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/annual-reports/2017/yara-annual-report-2017-web.pdf/
https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/annual-reports/2017/yara-annual-report-2017-web.pdf/
https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/annual-reports/2017/yara-annual-report-2017-web.pdf/
https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/annual-reports/2017/yara-annual-report-2017-web.pdf/


































 

 

 

Linnunmaa Oy / 

Dongwha Finland Oy, Kotka 

HARTSITEHTAAN VOC‐PÄÄSTÖJEN 
LEVIÄMISMALLINNUS

DONGWHA FINLAND OY, KOTKA

ENWIN OY,2019

      

20. KESÄKUUTA 2019

Kivipöytälänkuja 2 

33920 Pirkkala 

www.enwin.fi 



1 

  20.6.2019 

2019©ENWIN OY 

 

TIIVISTELMÄ 
 
Dongwha  Finland Oy  suunnittelee  hartsitehtaan  rakentamista  impregnointitehtaan  yhteyteen  Kotkassa. 
Tehdas  sijaitsee  Kotkansaaren  teollisuusalueella  lähellä  Kotkan  kaupungin  keskustaa.  Hartsitehtaan 
investointiin liittyen tehtaalla on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA‐laki, 252/2017).  
 
Työssä mallinnettiin  YVA‐menettelyn  osana  tehtaan  VOC‐päästöjen  leviäminen  nykytilanteessa  (VE0)  ja 
hartsitehtaan  valmistumisen  jälkeen  (VE1).  Mallinnukset  tehtiin  kokonais‐VOC‐päästöille  ja 
erilliskomponenttina  formaldehydille  ja  VE0  vaihtoehdossa  myös  fenolille.  Tehtaalle  tulee  investoinnin 
yhteydessä  uusi  tehokas  prosessikaasujen  käsittely‐yksikkö.  Formaliinisäiliöiden  höngät  johdetaan 
aktiivihiilisuodattimen kautta ulos. Nämä formaliinisäiliöiden täytönaikaiset korvaushöngät on huomioitu 
mallinnuksessa. Fenolisäiliöiden höngät johdetaan kaasunkäsittely‐yksikköön. Varsinaisia häiriöpäästöjä ei 
tehtaalla muodostu, koska järjestelmä ajaa prosessin alas, jos kaasunkäsittely estyy.  
 
VOC‐yhdisteryhmälle tai erilliskomponenteille formaldehydille ja fenolille ei ole lainsäädännössä annettu 
ilmanlaadun ohje‐, raja‐ tai tavoitearvoja. 
 
Mallinnettuja  pitoisuuksia  verrattiin  mm.  taajamailman  tavanomaisina  pidettyihin  VOC‐pitoisuuksiin, 
toimistotyöpaikkojen  sisäilman  VOC‐pitoisuuden  viitearvoon  sekä  formaldehydin  ja  fenolin 
toimistotyöpaikkojen  ilmanlaadun  viitearvoihin.  Formaldehydipitoisuutta  verrattiin  myös  Maailman 
terveysjärjestön esittämään formaldehydin ulkoilman ohjearvoon 100 µg/m3 (½h). 
 
Päästötietojen  ja  leviämismallinnusten tulosten perusteella tehtaan VOC‐päästöjen vaikutukset Kotkassa 
jäivät  alle  näiden  viite‐  ja  ohjearvojen molemmissa  vaihtoehdoissa  VE0  ja  VE1.  Pitoisuudet  ulkoilmassa 
alittivat myös yhdisteiden hajukynnyspitoisuudet.  
 

 Tehtaan  päästöistä  aiheutuvat  kokonais‐VOC‐pitoisuudet  jäävät  selvästi  alle  esimerkiksi 
toimistotilojen sisäilman VOC‐pitoisuuden viitearvon 100 µg/m3 (P90) tai kaupunki/taajamailman 
tavanomaisen VOC‐pitoisuustason 20‐50 µg/m3 molemmissa vaihtoehdoissa VE0 ja VE1. Tehtaan 
päästöistä  aiheutuvat  kokonais‐VOC‐pitoisuudet  ovat  korkeimpina  tuntipitoisuuksina 
tehdasalueen ulkopuolella vertailupisteissä välillä 0.9‐2.2 µgC/m3 ja vuorokausipitoisuuksina välillä 
0.15‐0.65  µgC/m3  molemmissa  vaihtoehdoissa.  VE0  vaihtoehdossa  korkein  VOC‐tuntipitoisuus 
tehdasalueella  on  4.2  µgC/m3  ja  VE1  vaihtoehdossa  3.3  µgC/m3.  Aluejakaumakuvissa  nähdään 
eroja pitoisuusalueissa.  

 Formaldehydin  toimistoilman  viitearvo  on  15  µg/m3  (P90)  ja  WHO:n  ulkoilman  ohjearvo 
formaldehydille on 100 µg/m3 (½ h). Formaldehydin korkeimmat tuntipitoisuudet ovat kaupungilla 
vertailupisteissä välillä 0.2‐0.35 µg/m3 ja tehdasalueella 0.4‐0.85 µg/m3. Päästölähteen lähialueella 
formaldehydipitoisuudet  ovat  VE0  vaihtoehdossa  korkeammat  kuin  VE1  vaihtoehdossa.  Sama 
näkyy myös vuorokausipitoisuuksissa. VE1 vaihtoehdossa formaldehydin pitoisuusjakaumat ovat 
alueellisesti suppeammat kuin VE0 vaihtoehdossa. 

 VE0 vaihtoehdossa fenolipitoisuuden korkeimmat tuntipitoisuudet ovat tehdasalueella n. 10 µg/m3 
ja  kaupungilla  vertailupisteissä  2‐4  µg/m3.  Koska  korkeimmat  fenolin  tuntipitoisuudet  ylittivät 
toimistoilman  fenolin  viitepitoisuuden  lukuarvon  3  mg/m3,  laskettiin  vertailupisteisiin  myös 
viitearvoa vastaava 90. prosenttipisteen tuntipitoisuus (P90, 90 % pitoisuuksista alittaa lukuarvon 
ja 10 % ylittää sen). P90 tuntipitoisuudet fenolille olivat kaupungin vertailupisteissä matalia ≤0.15 
µg/m3 eli <5 % viitearvosta. Korkeampia pitoisuuksia esiintyy alle 10 % tuntiarvoista. 

 VE1 vaihtoehto eroaa nykytilanteesta (VE0) mm. siten, että uusi tehokkaampi kaasujenkäsittely‐
yksikkö poistaa fenolipäästöt ja pienentää formaldehydipäästöjä.  
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1. Johdanto 
 
Dongwha  Finland Oy  suunnittelee  hartsitehtaan  rakentamista  impregnointitehtaan  yhteyteen  Kotkassa. 
Tehdas  sijaitsee  Kotkansaarella  lähellä  Kotkan  kaupungin  keskustaa  (Kuva  1).  Nykyisessä 
impregnointitehtaassa  jalostetaan  paperia  kahdella  impregnointikoneella  runkopaperiksi  ja 
pinnoituskalvoksi kyllästämällä paperi hartsilla. Hartsi on ostettu ulkopuolisilta toimijoilta.  
 
Tehtaan  suunnitellun  laajennuksen  myötä  hartsit  tai  osa  hartseista  on  tarkoitus  valmistaa  itse. 
Hartsitehtaan investointiin liittyen tehtaalla on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA‐
laki, 252/2017), jossa YVA‐konsulttina toimii Linnunmaa Oy (nyk. Part of Sweco). 
 

  
Kuva 1. Tehtaan sijainti Kotkansaarella ja uuden hartsitehtaan sijainti impregnointilaitoksen vieressä. 
(Kuvat YVA‐ohjelma 5.12.2018, Linnunmaa Oy) 
 
Tässä  työssä  mallinnetaan  YVA‐menettelyn  osana  tehtaan  VOC‐päästöjen  (VOC=volatile  organic 
carbon=haihtuvat  orgaaniset  hiilivety‐yhdisteet)  leviäminen  nykytilanteessa  (VE0)  ja  hartsitehtaan 
valmistumisen  jälkeen  (VE1).  Mallinnukset  tehdään  kokonais‐VOC‐päästöille  ja  erilliskomponenttina 
formaldehydille ja VE0 vaihtoehdossa myös fenolille. 
 
Tehtaan VOC‐päästöjen ympäristö‐ ja terveysvaikutuksia arvioidaan ja pitoisuuksia ulkoilmassa verrataan 
mm.  Maailman  Terveysjärjestön  (WHO)  ilmanlaatusuosituksiin,  työhygieenisiin  raja‐arvoihin, 
hajukynnyksiin  sekä  muihin  käytettävissä  oleviin  teollisuusilman  ja  sisäilman  laatuohjeisiin  ko. 
komponenteille.  
 
Mallinnustyön on tehnyt Enwin Oy, TkL Tarja Tamminen ja FM Ari Tamminen.  
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2. Tehtaan VOC-päästöt 
 
Dongwha  Finland  Oy:n  tehtaalla  VOC‐päästöjä  muodostuu  nykyisestä  impregnointilaitoksesta  ja 
suunnitellusta  uudesta  hartsitehtaasta.  Tehtaan  VOC‐päästöt  koostuvat  pääasiassa  formaldehydistä  ja 
fenolipäästöistä. VE1 vaihtoehdon toteutuessa uusi kaasunkäsittely‐yksikkö korvaa nykyisen jälkipolttimen, 
jolloin impregnoinnin fenolipäästöt poistuvat. Taulukossa 1 on esitetty VE0 ja VE1 prosessipäästöt. 
 
VE0 Nollavaihtoehto kuvaa tilannetta, missä toiminta jatkuu nykyisellään. Hartsitehdasta ei rakenneta  ja 
impregnointitehtaan  toiminta  pysyy  ennallaan.  Impregnointitehtaan  kaasut  johdetaan  jälkipolttimen 
kautta piippuun. Tehtaan nykyinen raja‐arvo kokonaishiilen päästöille  (TOC,  total organic carbon) on 75 
mgC/Nm3 (red. 3 % O2). Molemmissa vuonna 2018 tehdyissä päästömittauksissa orgaanisen kokonaishiilen 
pitoisuus on ollut alle ympäristöluvassa annetun luparajan (päästö 28‐ 40 mgC/Nm3, 3 % O2). 
 
VE1  vaihtoehdossa  Dongwha  Finland  Oy  rakentaa  impregnointitehtaan  yhteyteen  hartsitehtaan,  jossa 
valmistetaan  vuodessa  32  400  tonnia  erilaisia  hartseja.  Molempien  tehtaiden  poistokaasut  johdetaan 
yhteisen  uuden  kaasujenkäsittely‐yksikön  piipun  kautta  ulkoilmaan.  VE1  vaihtoehdossa  formaliinin 
varastosäiliöiden  (2x50  m3,  varastointimäärä  2x45  t)  hönkäkaasupäästöt  säiliöiden  täyttötilanteessa 
johdetaan  aktiivihiilisuodattimien  kautta  ulos.  Höngän  formaldehydipitoisuus  jää  alle  10  ppm  (<12.5 
mg/m3). Mallissa on päästöissä huomioitu  säiliön  täyttötunnin hönkäkaasut  (Taulukko 2).  Säiliöauto käy 
tuomassa formaliinia  laitoksella n.14 kertaa kuukaudessa (formaliinin käyttö 650 t/kk). Fenolisäiliön (1 x 
100 m3) hönkäkaasut johdetaan kaasunkäsittelyyn. 
 

Taulukko 1. Dongwha Finland Oy:n prosessipäästöt VE0 ja VE1 vaihtoehdoissa. 

  
VE0 Nykyinen 

impregnointilaitos (jälkipoltin) 
VE1 Impregnointi+ hartsilaitos 
(uusi kaasunkäsittely‐yksikkö) 

Piipun pituus maasta (m)  25  25 

Piipun halkaisija (m)  1  0.9 

Happi (% O2)  17.5    

Lämpötila (°C)  220  125 

Kaasun tilavuusvirtaus (Nm3/s)  9.5  12.5 

Kaasun tilavuusvirtaus (Nm3/h)  34200  45000 

Kaasun tilavuusvirtaus, tositila (m3/s)  17.2  18.2 

Kaasun tilavuusvirtaus, tositila (m3/h)  61760  65604 

Kaasun nopeus (m/s)  21.9  28.7 

Formaldehydipitoisuus (ppm)  1.2  0.5 

Fenolipitoisuus (ppm)  4.3  0 

TOC/VOC‐kokonaispitoisuus (ppm)  14.2  10 

Formaldehydipitoisuus (mg/Nm3)  1.6  0.7 

Fenolipitoisuus (mg/Nm3)  18  0.0 

TOC/VOC‐kokonaispitoisuus (mgC/Nm3)  7.6  5.4 

HCHO päästö (g/s)  0.015  0.008 

C6H6O päästö (g/s)  0.171  ‐ 

TOC/ VOC päästö (gC/s)  0.072  0.067 

HCHO päästö (kg/h)  0.05  0.03 

C6H6O päästö (kg/h)  0.6  ‐ 

TOC/VOC päästö (kgC/h)  0.3  0.24 
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VE0 päästötiedot ovat 10/2018 päästömittausraportista  (Mittausraportti 6518a, 26.11.2018, Xamk). VE1 
päästötiedot on saatu Dongwha Finland Oy:stä.  
 
Kaasunkäsittely‐yksikön mahdollisissa toimintahäiriötilanteissa laitosprosessit ajetaan automaattisesti heti 
alas,  eikä  ns.  häiriötilannepäästöjä  muodostu  tehtaalla.  Uusi  kaasunkäsittely‐yksikkö  on  nykyistä 
jälkipoltinta  isompi  ja  tehokkaampi esim. RTO‐  (regenerative  thermal oxidizer)  tai CTO‐yksikkö  (catalytic 
thermal oxidizer). 
 

Taulukko 2. VE1 ‐ Formaliinisäiliöiden täytön aikaiset hönkäpäästöt aktiivihiilisuodattimen 
jälkeen. (n. 14 kertaa /kk) 

Säiliön täytön hönkäkaasut, (max m3/säiliö) 50 

Säiliön täyttöaika, (h) ~1 

Formaldehydipitoisuus, (max ppm)  10 

Formaldehydipitoisuus, max mg/m3)  12.5 

Hönkäkaasun tilavuusvirtaus (m3/s)  0.014 

Formaldehydipäästö (gHCHO/s)  0.00017 

VOC‐päästö (gC/s)  0.00014 

HCHO‐päästö (kg/h)  0.0006 

VOC‐päästö (kgC/h)  0.0005 

 
 

3. Ilmanlaadun vertailuarvot 
 
Yleensä  ilmapäästöjen  leviämisestä  laskettuja ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksia  ja ympäristövaikutuksia 
arvioidaan  vertaamalla  mallinnettuja  pitoisuuksia  ko.  epäpuhtauden  ilmanlaadun  ohje‐,  raja‐  tai 
tavoitearvoihin.  Haihtuvien  orgaanisten  hiilivety‐yhdisteiden  kokonaismäärälle  tai  näille  ko. 
yksittäiskomponenteille ei kuitenkaan ole annettu ilmanlaadun ohje‐, raja‐ tai tavoitearvoja.  
 
Lukuisille VOC‐yhdisteisiin  kuuluville  yksittäiskomponenteille  on olemassa  sosiaali‐  ja  terveysministeriön 
vahvistamat ns. työhygieeniset raja‐arvot (HTP) työntekijöiden altistuksen vähentämiseksi. Työhygieeniset 
raja‐arvot  ovat  kuitenkin  hyvin  paljon  korkeampia  kuin  mitä  ulkoilman  pitoisuuksille  sallitaan 
teollisuuslaitoksen ulkopuolella.  Epäpuhtauksien pitoisuus  voi  tavanomaisissa  sisätiloissakin olla  yleensä 
korkeintaan  1/10  työpaikan  hengitysilman  haitallisiksi  tunnetuista  pitoisuuksista  (HTP),  kun  yksittäisen 
aineen vaikutus on täysin hallitseva.1 
 
Työterveyslaitos on julkaisut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden (TVOC) tavoitetasot 
teollisten  työympäristöjen  yleisilmassa  vuonna  20122.  Samassa  julkaisussa  on  esitetty  myös  sisäilman 
viitearvoja  sekä  arviot  taajama  ja  kaupunki‐ilman  tavanomaisesta  TVOC‐pitoisuudesta.  Sen  lisäksi  on 
annettu  päivitetyt  komponenttikohtaiset  viitearvot  v.  2019 3  yksittäisille  VOC‐komponenteille  koskien 
työpaikkojen sisäilmaa pääosin toimistotyyppisissä työpaikoissa.  
 
                                                              

1 Talotekniikkainfo‐sisäilma ja ilmanvaihto opas, 2019 
2 TTL 2012, Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden (TVOC) tavoitetasot teollisten 
työympäristöjen yleisilmassa, Tavoitetaso TY‐01‐2012, 17.4.2012, Työterveyslaitos 
3 Kooste epäpuhtaustasoista, joiden ylittyminen voi viitata sisäilmasto‐ongelmiin toimistotyyppisillä työpaikoilla 
/Sisäilman VOC‐viitearvoja, päivitetty 19.3.2019, Työterveyslaitos 
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Taulukossa  3  on  esitetty  TVOC‐pitoisuudet  ja  tavoitetasot  teollisten  työympäristöjen  yleisilmassa  sekä 
vertailuna sisäilman laatukriteereitä sekä arviot taajamailman tavanomaisesta VOC‐pitoisuustasosta. Tässä 
selvityksessä  mallinnettavia  ulkoilman  kokonais‐VOC‐pitoisuuksia  verrataan  näihin  Taulukon  1 
viitearvoihin, koska ilmanlaadun ohjearvoja ei kokonais‐VOC‐pitoisuudelle ole lainsäädännössä esitetty.  
 

 VOC:n määritelmä: VOC on yhdiste haihtuvuusvälillä heksaani (C6) ja heksadekaani (C16) nämä yhdisteet mukaan 
lukien 

 TVOC määritelmä: VOC‐yhdisteiden summa kvantitoituna tolueeniekvilenttina; (pitoisuus lasketaan vertaamalla 
yhdisteen detektorivastetta tolueenin detektorivasteeseen) 

 

Taulukko 3. TVOC‐pitoisuuksia ja tavoitetasot teollisten työympäristöjen yleisilmassa (Lähde TTL 
2012)1 

  Pitoisuus tai pitoisuusalue (TVOC µg/m3) 
Tavanomainen teollisuusilma  80…6600 
Teollisuusilman viitearvo1  3000 
Teollisuusilman tavoitetaso  300 
Tavanomainen sisäilma  50…250 
Sisäilman viitearvo P90 (2019)2  100 

Taajama ja kaupunki‐ilma, arvio  20..50 
1Viitearvo= pitoisuus, jonka ylittyessä suositellaan lisäselvitystä emissiolähteestä ja mahd. torjuntatoimenpiteitä emissioiden 
ja/tai altistumisen vähentämiseksi; 2P90= 90.prosenttipisteen pitoisuus 

 
Normaalisti  ulkoilmassa  orgaanisten  yhdisteiden  pitoisuus  on  pääsääntöisesti  aina  alhaisempi  kuin 
sisäilmassa, koska sisäilmaan erittyy monenlaisia VOC‐yhdisteitä mm. rakennus‐ ja sisustusmateriaaleista, 
kemikaaleista, ruuanlaitosta ym. toiminnoista. Tehdasympäristöissä ja niiden lähialueella VOC‐pitoisuudet 
voivat kuitenkin olla korkeampia kuin tausta‐alueilla. Myös kasvillisuus erittää VOC‐yhdistetä, joten niitä on 
normaalisti  luonnossakin  ilmassa.  Ainoastaan  vuorten  huipulla  kasvillisuusvyöhykkeen  yläpuolella  VOC‐
pitoisuus voi olla lähellä nollaa. 
 
Työterveyslaitoksen  esittämät  viitearvot  yksittäisille  VOC‐yhdisteille,  formaldehydille  ja  fenolille, 
toimistotyyppisillä  työpaikoilla  on  taulukossa  4.  Uusimmissa  viitearvoissa  on  käytetty  ns.  90. 
prosenttipisteen  pitoisuutta,  mikä  tarkoittaa,  että  90  %‐tehdyistä  havainnoista  jää  tämän  pitoisuuden 
alapuolelle (10 % ylittää sen). Jos yhdisteelle on yleensä annettu viitearvo, voidaan sen esiintymistä pitää 
normaalina.  Viitearvo  antaa  viitteen  tavatuista  pitoisuustasosta  toimistotyöpaikoilla.  Viitearvoilla 
tarkoitetaan  pitoisuutta,  jonka  ylittyessä  suositellaan  lisäselvitystä  emissiolähteestä  ja  mahdollisia 
torjuntatoimenpiteitä  emissioiden  ja/tai  altistumisen  vähentämiseksi.  Nykyisin  kokonaisten 
yhdisteryhmien viitearvoista pyritään luopumaan ja siirtymään yhdistekohtaisiin viitearvoihin. 
 

Taulukko  4.  Esimerkkejä  VOC‐yhdisteiden  komponenttikohtaisista  viitearvoista  toimistotyyppisillä 
työpaikoilla. / TTL 2019 

Komponentti  Uusi viitearvo P90 (µg/m3) 
Formaldehydi HCHO (CAS 50‐00‐0)  15 

Fenoli C6H6O (CAS 108‐95‐2)  3 

 
Asumisterveysasetuksessa  (545/2015) 4  on  haihtuvien  orgaanisten  yhdisteiden  (VOC)  tolueenivasteella 
lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa 400 μg/m³. Yksittäisen haihtuvan orgaanisen 
yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 μg/m3.  
 
 
                                                              

4545/2015 Sosiaali‐ ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista ”Asumisterveysasetus” 
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Asumisterveysasetuksen  mukaan  sisäilman  formaldehydipitoisuuden  vuosikeskiarvo  ei  saa  ylittää 
huoneilmassa 50 μg/m³ ja lyhyen ajan keskiarvopitoisuus 30 minuutin mittauksen aikana ei saa ylittää 100 
μg/m³. 
 
Maailman  terveysjärjestön  WHO:n  ohjearvo  ulkoilman  formaldehydipitoisuudelle  30  minuutin 
keskipitoisuutena on 100 µg/m3. 
 
Formaldehydi 
Formaldehydi  on  väritön  kaasu,  jonka  haju  on  pistävä  ja  tukahduttava.  Formaldehydin  hajukynnys  on 
vaihteleva eri lähteiden mukaan, mm. EPA5 0.83 ppm=1.04 mg/m3, (AIHA (2013) 0.027 – 9770 ppm), WHO 
30‐600 µg/m3,  Valvira  n.  35  µg/m3.  Formaldehydin OVA‐ohjeen6 mukaan  hajukynnys  vaihtelee  100‐600 
µg/m3, eikä haju varoita terveysvaarasta.  
 
Työpaikan haitalliseksi tunnettu pitoisuus (HTP‐arvot 2016) formaldehydille HTP8h on 0.3 ppm=0.37 mg/m3 
=370 µg/m3  ja ns. kattoarvo on 1 ppm =1.2 mg/m³= 1200 µg/m3,  jota  raja‐arvoa ei  tule ylittää missään 
altistumisen vaiheessa. 
 
Fenoli 
Fenoli  on  huoneenlämmössä  kiteinen,  kiinteä  aine.  Fenolia  kuljetetaan  sulana  lämpötilassa  +50‐+55  °C. 
Fenolihöyryt  ovat  ilmaa  raskaampia.  Myös  fenolin  hajukynnys  on  vaihteleva,  EPA 7  0.03  ppm=0.15 
mg/m3=150  µg/m3,  fenolin  OVA‐ohjeen8 mukaan  0.2‐20  mg/m3  =200‐20  000  µg/m3,  eikä  haju  varoita 
terveysvaarasta. 
 
Fenoli  imeytyy  ihon  kautta.  Työpaikan  haitalliseksi  tunnetut  pitoisuudet  (HTP‐arvot  2016)  fenolille  ovat 
HTP8h 2 ppm =8 mg/m³ (iho) ja HTP15min 4 ppm =16 mg/m³ (iho).  
 
 

4. Mallinnukset lähtötiedot 
 
Tässä  ilmanlaatuselvityksessä  päästöjen  leviämisen  mallinnus  tehtiin  epäpuhtauspäästöjen  leviämistä 
kuvaavalla  matemaattis‐fysikaalisella  AERMOD  –mallilla.  Malli  soveltuu  sekä  hiukkasmaisten  että 
kaasumaisten epäpuhtauskomponenttien sekä hajujen leviämisen tarkasteluun ja sillä voidaan tarkastella 
yhtä  aikaa  useamman  päästölähteen  yhteisvaikutusta  alueen  ulkoilmapitoisuuksiin.  AERMOD‐
mallinnusohjelmisto on laajasti käytetty avoin dokumentoitu ohjelmisto, josta saa ajantasaista tietoa mm. 
www.epa.gov sivuilta. 
 
AERMOD‐mallissa otetaan huomioon mm. maaston muoto  todellisten maastokoordinaattien mukaisesti 
(Maanmittauslaitoksen  korkeusmalli)  ja  päästölähteiden  lähellä  olevat  korkeimmat  rakennukset,  jotka 
saattavat vaikuttaa päästöjen leviämiseen (ns. building downwash). 
 
VE0  vaihtoehdossa  huomioitiin  nykyisen  tehtaan  lähirakennukset  tehdasalueella  ja  VE1  vaihtoehdossa 
huomioitiin myös Kotkamills Oy:n mahdollinen uusi paperikonerakennus Dongwha Finland Oy:n tehtaan 
länsipuolella. Hartsitehdas sijoittuu nykyisen impregnointitehtaan viereen (vrt kuva 1 ja layout kuva 2). 
 
 
                                                              

5 https://www.epa.gov/sites/production/files/2016‐09/documents/formaldehyde.pdf 
6 Formaldehydi OVA‐ohje, TTL 6.11.2017 
7 https://www.epa.gov/sites/production/files/2016‐09/documents/phenol.pdf 
8 Fenoli OVA‐ohje, TTL 6.11.2017 
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Kuva 2. Hartsitehtaan layout (kuva Elomatic Oy). 

 
Leviämismallinnuksessa  säätietoina  käytettiin  Kotkan  sääasemien  meteorologista  yhdistelmäaineistoa, 
kahden  vuoden  tuntisäätietoja  vuosilta  2017‐2018  sekä  vertikaalisia  tuulen  nopeuden  ja  lämpötilan 
luotaustietoja samoilta vuosilta. Sääaineiston käsittelyssä huomioidaan myös maasto ja vuodenajat, kuten 
lehdetön ja luminen vuodenaika Suomessa. Kuvassa 3 on tuuliruusu v. 2017‐2018. 
 

 
Kuva 3. Tuuliruusu v. 2017‐2018, Kotka (pylväs=mistä tuulee). 
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5. Tulokset  
 

Päästöjen  leviämismallinnuksen  ulkoilman  VOC‐epäpuhtauspitoisuuksien  aluejakaumakuvat  tehtaan 
ympäristössä Kotkassa on esitetty liitteissä 1‐3. 
 
 LIITE 1.Kokonais‐VOC‐pitoisuudet (korkeimmat tunti‐ ja vrk‐pitoisuudet) ‐ VE0 ja VE1 
 LIITE 2. Formaldehydipitoisuudet (korkeimmat tunti‐ ja vrk‐pitoisuudet) ‐ VE0 ja VE1 
 LIITE 3. Fenolipitoisuudet (korkeimmat tunti‐ ja vrk‐pitoisuudet) ‐ VE0 

 
Kuvassa 4 on tehtaan lähialueen vertailupisteet. Korkeimmat mallinnetut tunti‐  ja vuorokausipitoisuudet 
lähikerrostalojen (n. 300 m tehtaalta), palvelutalon (n.400 m) ja lähimmän päiväkodin (n. 800 m) kohdalla 
esitetään tulostaulukoissa. Päiväkodit, koulut ja seniori/palvelutalot luokitellaan ilmanlaadun arvioinnissa 
ns. herkiksi kohteiksi. Myös tehdasalueen korkeimmat epäpuhtauksien pitoisuustasot ovat taulukoissa 5‐7. 
 

 
Kuva 4. Pitoisuuksien vertailupisteet (lähimmät asuntalot ja herkät kohteet). 
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5.1 Kokonais-VOC-pitoisuudet ympäristössä 
 
Mallinnetut  kokonais‐VOC‐pitoisuudet  aluejakaumana  tehtaan  ympäristössä  Kotkassa  ovat  Liitteessä  1. 
Taulukossa  5  on  korkeimmat  mallinnetut  tunti‐  ja  vuorokausipitoisuudet  tehdasalueella  ja  kaupungilla 
vertailupisteissä vaihtoehdoissa VE0 ja VE1.  
 
Tehtaan  päästöistä  aiheutuvat  kokonais‐VOC‐pitoisuudet  jäävät  selvästi  alle  esimerkiksi  toimistotilojen 
sisäilman viitearvon 100 µg/m3 tai kaupunki/taajamailman tavanomaisen VOC‐pitoisuustason 20‐50 µg/m3. 
Tehtaan  päästöistä  aiheutuvat  VOC‐pitoisuudet  ovat  korkeimpina  tuntipitoisuuksina  tehdasalueen 
ulkopuolella  välillä  0.9‐2.2  µgC/m3  ja  vuorokausipitoisuuksina  n.  0.15‐0.65  µgC/m3  (Taulukko  5).  VE0 
vaihtoehdossa korkein VOC‐tuntipitoisuus tehdasalueella on 4.2 µgC/m3 ja VE1 vaihtoehdossa 3.3 µgC/m3. 
Tehtaan  tavanomaisten kokonais‐VOC‐päästöjen vaikutus kaupunki‐ilman kokonais‐VOC‐pitoisuuteen on 
pieni. 
 
Aluejakaumakuvissa  liitteessä  1  voidaan havaita  pitoisuusjakaumaeroja  VE0  ja  VE1  vaihtoehtojen  välillä 
erityisesti  korkeimmissa  VOC‐tuntipitoisuuksissa.  Ne  johtuvat  pääosin  mm.  kaasun  lämpötilaeroista  ja 
lähirakennusten  aiheuttamista  kaasun  leviämiseroista  (ns.rakennuspainumat).  VE1  vaihtoehto  huomioi 
mm. uuden paperikonerakennuksen hartsitehtaan länsipuolella. 
 

Taulukko 5. Korkeimmat VOC‐pitoisuudet tehdasalueella ja vertailupisteissä VE0 ja VE1 vaihtoehdoissa.
(Liite 1) 

   Tehdasalueella 

Vaihtoehdot  VE0  VE1 

Korkein vertailupitoisuus  µgC/m3  µgC/m3 

VOC‐pitoisuus, 1h  4.2  3.3 

VOC, pitoisuus, 24 h  1.7  1.5 

Vertailupisteissä (Kuva 4)  Asuintalot  Palvelutalo  Päiväkoti 

Vaihtoehdot  VE0  VE1  VE0  VE1  VE0  VE1

Korkein vertailupitoisuus  µgC/m3  µgC/m3  µgC/m3  µgC/m3  µgC/m3  µgC/m3

VOC‐pitoisuus, 1h  1.7  2.2  1.0  1.8  0.9  1.5

VOC‐ pitoisuus, 24 h  0.50  0.65  0.30  0.35  0.15  0.18

Toimistotilojen TVOC sisäilman viitearvo (TTL 2019, P90)  100 µg/m3 

Taajamailman / kaupunki‐ilman TVOC‐pitoisuus arvio (TTL 2012)   20‐50 µg/m3 

 
 
 

5.2 Formaldehydipitoisuudet ympäristössä 
 
Mallinnetut formaldehydipitoisuudet aluejakaumana tehtaan ympäristössä ovat Liitteessä 2. Taulukossa 6 
on  korkeimmat mallinnetut  formaldehydin  tunti‐  ja  vuorokausipitoisuudet  tehdasalueella  ja  kaupungilla 
vertailupisteissä vaihtoehdoissa VE0 ja VE1.  
 
Formaldehydin  korkeimmat  tuntipitoisuudet  ovat  kaupungilla  vertailupisteissä  välillä  0.2‐0.35  µg/m3  ja 
tehdasalueella  0.4‐0.85  µg/m3.  Päästölähteen  lähialueella  formaldehydipitoisuudet  ovat  VE0 
vaihtoehdossa hieman korkeammat kuin VE1 vaihtoehdossa. Sama näkyy myös vuorokausipitoisuuksissa.  
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Tehtaan  päästöistä  aiheutuvat  formaldehydipitoisuudet  Kotkassa  ovat murto‐osa  esimerkiksi Maailman 
terveysjärjestö  WHO:n  esittämästä  ulkoilman  formaldehydipitoisuuden  ohjearvosta  100  µg/m3  (½  h 
keskiarvo). Myös toimistoilman formaldehydipitoisuuden viitearvo 15 µg/m3 (P90) on selvästi korkeampi 
kuin tehtaan päästöistä aiheutuneet ulkoilmapitoisuudet. Pitoisuudet ulkoilmassa Kotkassa alittivat selvästi 
myös formaldehydin vaihtelevat hajukynnyspitoisuudet molemmissa vaihtoehdoissa. 
 
Aluejakaumakuvia  liitteessä  2  vertaamalla  nähdään,  että  VE1  vaihtoehdossa  formaldehydin 
pitoisuusjakaumat  ovat  alueellisesti  suppeammat  kuin  VE0  vaihtoehdossa.  Myös  formaldehydin 
korkeimmat pitoisuustasoalueet ovat pienentyneet VE1 vaihtoehdossa.  
 

Taulukko 6. Korkeimmat formaldehydipitoisuudet tehdasalueella ja vertailupisteissä VE0 ja VE1 
vaihtoehdoissa.( Liite 2) 

   Tehdasalueella 

Vaihtoehdot  VE0  VE1 

Korkein vertailupitoisuus  µg/m3  µg/m3 

Formaldehydipitoisuus, 1h   0.85  0.40 

Formaldehydipitoisuus, 24h   0.37  0.18 

Vertailupisteissä (Kuva 4)  Asuintalot  Palvelutalo  Päiväkoti 

Vaihtoehdot  VE0  VE1  VE0  VE1  VE0  VE1

Korkein vertailupitoisuus  µg/m3  µg/m3  µg/m3  µg/m3  µg/m3  µg/m3

Formaldehydipitoisuus, 1h   0.35  0.29  0.23  0.23  0.18  0.18

Formaldehydipitoisuus, 
24h  

0.11  0.08  0.06  0.04  0.03 
0.02

Ulkoilman formaldehydipitoisuuden WHO‐ohjearvo (½h)  100 µg/m3 

Toimistoilman formaldehydin viitearvo (TTL 2019, P90)  15 µg/m3 

 
 

5.3 Fenolipitoisuudet ympäristössä 
 
Mallinnetut fenolipitoisuudet aluejakaumana tehtaan ympäristössä ovat Liitteessä 3. Fenolipäästöjä syntyy 
tehtaalla nykytilanteessa (VE0), jossa impregnoinnin prosessikaasut jälkipoltetaan ennen niiden päätymistä 
ilmaan.  VE1  vaihtoehdossa  kaasunkäsittely‐yksikkö  uusitaan  ja  myös  impregnoinnin  kaasut  johdetaan 
siihen. Uuden tehokkaan kaasunkäsittelyn ansioista fenolipäästöjä ei pääse ulkoilmaan VE1 vaihtoehdossa. 
 
Taulukossa  7  on  korkeimmat  mallinnetut  fenolin  tunti‐  ja  vuorokausipitoisuudet  tehdasalueella  ja 
kaupungilla vertailupisteissä vaihtoehdoissa VE0.  
 
Fenolipitoisuuden  korkeimmat  tuntipitoisuudet  ovat  tehdasalueella  n.  10  µg/m3  ja  kaupungilla 
vertailupisteissä  2‐4  µg/m3.  Koska  korkeimmat  fenolin  tuntipitoisuudet  ylittivät  kahden  vuoden 
meteorologisessa  aineistossa  toimistoilman  fenolin  viitepitoisuuden  lukuarvon  3  mg/m3,  laskettiin 
vertailupisteisiin myös viitearvoa vastaava 90. prosenttipisteen tuntipitoisuus (90.prosenttipiste =P90, 90 
%  pitoisuuksista  alittaa  lukuarvon  ja  10  %  ylittää  sen).  P90  tuntipitoisuudet  fenolille  olivat  kaupungin 
vertailupisteissä  matalia  ≤0.15  µg/m3  eli  <5  %  viitearvosta.  Korkeampia  pitoisuuksia  kaupunkialueella 
esiintyy alle 10 % tuntiarvoista.  
 
Fenolipitoisuudet  ulkoilmassa  alittivat  selvästi  myös  fenolin  hajukynnyspitoisuudet.  Fenolin 
ulkoilmapitoisuudelle ei ole annettu varsinaisia ilmanlaadun ohjearvoja.  
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Taulukko 7. Korkeimmat fenolipitoisuudet tehdasalueella ja vertailupisteissä VE0 vaihtoehdossa.
(Liite 3) 

   Tehdasalueella 

Vaihtoehdot  VE0 

Korkein vertailupitoisuus  µg/m3 

Fenolipitoisuus 1h  10 

Fenolipitoisuus 1h P90  2.3 

Fenolipitoisuus, 24 h  4.1 

Vertailupisteissä (Kuva 4)  Asuintalot  Palvelutalo  Päiväkoti 

Vaihtoehdot  VE0  VE0  VE0 

Korkein vertailupitoisuus  µg/m3  µg/m3  µg/m3 

Fenolipitoisuus 1h ‐ korkein  4.0  2.5  2.1 

Fenolipitoisuus 1h ‐ P90  0.15  0.01  0.004 

Fenolipitoisuus, 24 h ‐korkein  1.2  0.7  0.35 

Toimistoilman fenolipitoisuuden viitearvo (TTL 2019, P90)  3 µg/m3 

 
 

6.  Johtopäätökset  
 
Dongwha  Finland Oy  suunnittelee  hartsitehtaan  rakentamista  impregnointitehtaan  yhteyteen  Kotkassa. 
Tehtaan prosessipäästöt koostuvat pääosin haihtuvista orgaanisista hiilivedyistä, VOC‐yhdisteistä. 
 
Työssä mallinnettiin  YVA‐menettelyn  osana  tehtaan  VOC‐päästöjen  leviäminen  nykytilanteessa  (VE0)  ja 
hartsitehtaan  valmistumisen  jälkeen  (VE1).  Mallinnukset  tehtiin  kokonais‐VOC‐päästöille  ja 
erilliskomponenttina  formaldehydille  ja  VE0  vaihtoehdossa  myös  fenolille.  Häiriöpäästöjä  ei  tehtaalla 
muodostu, koska järjestelmä ajaa prosessin alas, jos kaasunkäsittely estyy.  
 
VOC‐yhdisteryhmälle tai erilliskomponenteille formaldehydille ja fenolille ei ole Suomessa lainsäädännössä 
annettu ilmanlaadun ohje‐, raja‐ tai tavoitearvoja. 
 
Päästötietojen ja leviämismallinnusten tulosten perusteella tehtaan ilmanlaatuvaikutukset Kotkassa jäävät 
pieniksi eikä mallinnuksen vertailuarvot ylittyneet. Mallinnettuja pitoisuuksia verrattiin mm. taajamailman 
tavanomaisina  pidettyihin  VOC‐pitoisuuksiin,  toimistotyöpaikkojen  sisäilman  kokonais‐VOC‐pitoisuuden 
viitearvoon sekä toimistotyöpaikkojen formaldehydin ilmanlaadun viitearvoihin. Formaldehydipitoisuutta 
verrattiin  myös  Maailman  terveysjärjestön  esittämään  formaldehydin  ulkoilman  ohjearvoon.  Tehtaan 
kokonais‐VOC‐päästöjen ja formaldehydipäästöjen vaikutukset Kotkassa jäivät selvästi alle näiden viite‐ ja 
ohjearvojen molemmissa vaihtoehdoissa VE0 ja VE1.  
 
VE0  vaihtoehdossa  yksittäiset  fenolin  tuntipitoisuudet  voivat  epäedullisissa  sääolosuhteissa  saavuttaa 
tehdasalueen ulkopuolella toimistotyöpaikkojen fenolipitoisuuden viitearvon lukuarvon (3 µg/m3), mutta 
itse viitearvo (pitoisuuksien 90. prosenttipiste) ei kaupunkialueella ylittynyt (P90 < 5 % viitearvosta). 
 
VE1 vaihtoehto eroaa nykytilanteesta (VE0) siten, että uusi tehokkaampi kaasujenkäsittely‐yksikkö poistaa 
fenolipäästöt ja pienentää tehtaan formaldehydipäästöä.  
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7. Mallinnuksen kokonaisepävarmuuteen vaikuttavia 
tekijöitä 

 
Mallinnuksessa  eri  tekijät  on  pyritty  huomioimaan  nykyisen  parhaimman  käyttökelpoisen  tietämyksen 
perusteella. Eniten mallinnustuloksiin vaikuttaa päästötiedon luotettavuus, meteorologia, maaston muoto 
ja lähirakennukset sekä mahdolliset taustapitoisuudet. 
 
Leviämismallinnuksen  kokonaisepävarmuuteen  vaikuttaa  eniten  prosessien  päästövaihtelut, 
päästömittausten  epävarmuus  ja  muun  päästötiedon  mm.  savukaasun  tilan  vaihtelut  sekä  mm. 
määrittämättömät erilaiset hajapäästöt. 
 
Kertamittaukseen perustuvien päästötietojen epävarmuus on usein suurempi kuin jatkuvatoimisesti online‐
mittauksilla määritettävien epäpuhtauskomponenttien epävarmuus.  
 
Tuulen  suunnan mittausepävarmuus  ja  aineiston  ajallinen  edustavuus  vuoden  aikana  vaikuttavat myös 
mallinnuksen epävarmuuteen. Kahden vuoden meteorologinen aineisto frekvenssimallinnuksissa sisältää 
yli 17500 erilaista säätuntia, joten erilaiset sääolosuhteet tulevat kattavasti ja monipuolisesti huomioitua 
leviämismallinnuksissa.  Myös  maaston  muodon  ja  rakennuskannan  huomioiminen  päästölähteiden 
ympärillä parantaa mallinnuksen luotettavuutta. Silti joidenkin epäpuhtauskomponenttien leviäminen voi 
tapahtua myös paikallisesti ns. maanpintaa tai veden pintaa pitkin valuen  lähes tyynelläkin säällä. Hyvin 
matalien  päästölähteiden  osalta  paikallistuuli  voi  erota  tuulenmittauspisteiden  tuulesta  ja  vaikuttaa 
päästön leviämiseen.  
 
Valtioneuvoston  asetuksessa  ilmanlaadusta  (VNA  79/2017,  asetuksen  Liite  8)  on  esitetty 
minimilaatutavoitteet  eri  ilmanlaadun  seurantamenetelmille.  Yleisimpien  ilman  epäpuhtauksien,  kuten 
typpidioksidin,  typenoksidien,  rikkidioksidin  ja  hiilimonoksidin  mallintamisen  sallittu  epävarmuus  on 
tuntiarvoille  50‐60  %.  Mitattuja  ja  mallinnettuja  pitoisuuksia  voidaan  verrata  keskenään  silloin,  kun 
paikkakunnalla mitataan ulkoilmasta mallinnettavaa komponenttia.  
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LIITE 1. KokonaisVOC-pitoisuudet ulkoilmassa - VEO ja VE1 
 

 

 korkein tuntipitoisuus (µgC/m3) 

 korkein vrk‐pitoisuus (µgC/m3) 
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LIITE 2. Formaldehydipitoisuudet ulkoilmassa - VEO ja VE1 
 

 

 korkein tuntipitoisuus (µgHCHO/m3) 

 korkein vrk‐pitoisuus (µgHCHO/m3) 
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LIITE 3. Fenolipitoisuudet ulkoilmassa - VEO 
 

 

 korkein tuntipitoisuus (µgC6H6O/m3) 

 korkein vrk‐pitoisuus (µgC6H6O/m3) 
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