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 Etelä-Savo 

KUULUTUS 

Stora Enso Oyj, Lignode one-tuotantolaitos, Kotka, ympäristövaikutus-

ten arviointiohjelma 

Stora Enso Oyj on toimittanut 6.5.2022 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristövai-

kutusten arviointiohjelman koskien Lignode one-tuotantolaitoksen rakentamista Kotkaan 

Sunilan biotuotetehtaan yhteyteen. Uudessa tuotantolaitoksessa valmistetaan havupuusel-

lun sivutuotteena saatavasta ligniinistä kovahiiltä akkuteollisuuden tarpeisiin.  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on yhtiön laatima suunnitelma arviointimenettelyn 

järjestämisestä. Arviointiohjelmassa on tiedot hankkeen suunnitelmista, tarvittavista luvista 

sekä arvio toteutusaikataulusta. YVA-menettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia 

mm. maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja 

viihtyvyyteen, luontoon sekä luonnonvarojen käyttöön. YVA-menettelyn tavoitteena on 

myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 

 

Tarkasteltavat vaihtoehdot 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolme vaihtoehtoa ja kahta alavaihtoeh-

toa. 

 

VE0, hanketta ei toteuteta. 

VE1a, Uusi kovahiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. Muu tehdastoimin-

ta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen tuotantomäärä on 10 000 t vuodessa. 

VE1b, Uusi kovahiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. Muu tehdastoimin-

ta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen tuotantomäärä on 25 000 t vuodessa. 

VE2a, Uusi kovahiililaitos sijoitetaan osaksi tehdasalueen eteläosaan ja osa rakennuksista 

sijaitsee alueen pohjoisosassa. Muu tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahii-

len tuotantomäärä on 10 000 t vuodessa. 

VE2b, Uusi kovahiililaitos sijoitetaan osaksi tehdasalueen eteläosaan ja osa rakennuksista 

sijaitsee alueen pohjoisosassa. Muu tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahii-

len tuotantomäärä on 25 000 t vuodessa. 

 

Tiedottaminen 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutetaan 12.5.-13.6.2022 Kotkan kaupungin 

ilmoitustaululla internetissä. Arviointiohjelma on nähtävillä Kotkan kaupungin verkkosivuilla 

ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1.krs neuvonta (Sal-

pausselänkatu 22, Kouvola). Lisäksi ohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta: 

www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA 

 

 

http://www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA


 2/2 

 

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 18.5. klo 

17-19 Sunilan Kantolassa, Kantokatu 5, Kotka. 

 

Lausunnot ja mielipiteet 

Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 

13.6.2022 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse 

osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi Käytettävyyden vuoksi lausunto pyy-

detään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti 

pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon. Postitse lau-

sunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvo-

la. 

 

ELY-keskus tarkistaa arviointiohjelman ja antaa siitä oman lausuntonsa heinäkuussa 

2022. Lausunto tulee nähtäville sähköisesti osoitteeseen: 

www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA . Arviointiohjelman ja ELY-keskuksen 

lausunnon perusteella tehtävästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan 

asukkaita ja muita sidosryhmiä myöhemmin uudella kuulutuksella. 

 

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä: 

- Kaakkois-Suomen ELY keskus, Antti Puhalainen p. 0295 029 272 

Lisätietoja hankkeesta: 

- Stora Enso Oyj, Terttu Heinonen p. 0505298512 

- YVA-konsultti AFRY Finland Oy Mikko Tolkkinen p. 050 524 5237 

 

Kouvolassa 9.5.2022 

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

Dnro KASELY/699/2022 

mailto:kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
http://www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA

