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 Etelä-Savo 

KUULUTUS 

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

ten arviointiselostus 

Stora Enso Oyj on toimittanut 21.12.2022 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristö-

vaikutusten arviointiselostuksen koskien Lignode one-tuotantolaitoksen rakentamista Kot-

kaan Sunilan biotuotetehtaan yhteyteen. Uudessa tuotantolaitoksessa valmistetaan havu-

puusellun sivutuotteena saatavasta ligniinistä kovahiiltä akkuteollisuuden tarpeisiin. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja 

sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista. YVA-menettelyssä on tarkas-

teltu 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 osallistumismahdolli-

suuksia. 

Tarkasteltavat vaihtoehdot 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan kahta vaihtoehtoa ja yhtä ala-

vaihtoehtoa. Arviointiohjelmavaiheessa vaihtoehtoja oli enemmän. Vaihtoehdoista VE2a ja 

VE2b on luovuttu. Vaihtoehtojen karsintaa on perusteltu arviointiselostuksessa. 

 

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 35 000 t vuodessa. 

 

Tiedottaminen 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuulutetaan 2.1.-28.2.2023 Kotkan kaupungin 

ilmoitustaululla internetissä. Arviointiselostus on nähtävillä Kotkan kaupungin verkkosivuilla 

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

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

www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA 

 

Arviointiselostusta ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 18.1. klo 

17-19 Sunilan Kantolassa, Kantokatu 5, Kotka. 

 

Lausunnot ja mielipiteet 

Arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-

keskukselle 28.2.2023 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti 

http://www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA
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sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi Käytettävyyden vuoksi 

lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaih-

toehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon. 

Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 

45101 Kouvola. 

 

ELY-keskus antaa arviointiselostuksesta YVA-lain mukaisen perustellun päätelmän selos-

tuksen nähtävillä olon päättymisen jälkeen. Perusteltu päätelmä on viranomaisen johto-

päätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä tulee nähtäville huhti-

kuun loppuun mennessä sähköisesti osoitteeseen: 

www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA.  

 

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 Marja Heikkinen p. 050 3525 334 

 

Kouvolassa 2.12.2022 
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