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YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, 

1. HANKETIEDOT  

Hankkeesta vastaava

Stora Enso Oyj

Hankkeesta vastaavan konsultti. AFRY Finland Oy

Yhteysviranomainen

Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen elinkeino- 
liikenne – ja ympäristökeskus.

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista

Stora Enson Sunilan biotuotetehtaassa havupuusellun valmistuksen 
sivutuotteena syntyy merkittäviä määriä ligniiniä. Puu koostuu noin 20-
30 prosenttisesti ligniinistä. Ligniini on kasviperäinen polymeeri, joka 
toimii puussa sideaineena. Sunilan tehtaan kraftligniinin vuotuinen 
tuotantokapasiteetti on n. 50 000 tonnia vuodessa. Ligniiniä on 
valmistettu teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 lähtien. Osa 
syntyvästä ligniinistä poltetaan tällä hetkellä meesauunissa. Ligniinistä 
voi valmistaa biopohjaista kovahiilimateriaalia, jota käytetään 
litiumakkujen valmistuksessa anodimateriaalina. Tehtaalla on pilotoitu 
biopohjaisen Lignode kovahiili-materiaalin tuotantoa. Hankkeessa on 
tarkoitus rakentaa teollisen mittakaavan tehdas, joka valmistaa 
kovahiiltä akkuteollisuuden raaka-aineeksi.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolme vaihtoehtoa ja 
kahta alavaihtoehtoa.

VE0, hanketta ei toteuteta.

VE1a, Uusi kovahiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. 
Muu tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen 
tuotantomäärä on 10 000 t vuodessa.
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VE1b, Uusi kovahiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. 
Muu tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen 
tuotantomäärä on 35 000 t vuodessa.

VE2a, Uusi kovahiililaitos sijoitetaan osaksi tehdasalueen eteläosaan ja 
osa rakennuksista sijaitsee alueen pohjoisosassa. Muu tehdastoiminta 
Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen tuotantomäärä on 10 000 t 
vuodessa.

VE2b, Uusi kovahiililaitos sijoitetaan osaksi tehdasalueen eteläosaan ja 
osa rakennuksista sijaitsee alueen pohjoisosassa. Muu tehdastoiminta 
Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen tuotantomäärä on 35 000 t 
vuodessa.

2. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN VIREILLETULO

Stora Enso Oyj on 6.5.2022 saattanut vireille ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (jäljempänä arviointimenettely) toimittamalla 
Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukseen 
(jäljempänä ELY-keskus) Lignode one-tuotantolaitos hanketta koskevan 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman (jäljempänä arviointiohjelma).

Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (jäljempänä YVA-laki) liitteen 1 
kohdan 6c perusteella.

3. ENNAKKONEUVOTTELU

Hanketta koskeva ennakkoneuvottelu pidettiin 11.3.2022 hankkeesta 
vastaavan kutsumana. Ennakkoneuvotteluun osallistuivat hankkeesta 
vastaavan lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Suomen AVI.

4. ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta 
sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella 
kuulutuksella 12.5.-13.6.2022. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistiin 
ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/ ja 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA. Ilmoitus kuulutuksesta 
on lähetetty 9.5.2022 Kotkan kaupungille julkaistavaksi verkkosivuilla. 
Lisäksi arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä 
mahdollisuudesta mielipiteiden ja lausuntojen esittämiseen on tiedotettu 
Kymen Sanomissa 14.5.2022 julkaistuilla lehti-ilmoituksella.

Arviointiohjelma on nähtävillä Kotkan kaupungin verkkosivuilla ja 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1.krs 
neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola). Lisäksi ohjelma on 
saatavissa sähköisesti osoitteesta: 
www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA. 
Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 18.5.2022.  

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/
http://www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA
http://www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA
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Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta hankkeen 
vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia 
todennäköisesti koskee. Lausunto pyydettiin Kotkan kaupungilta, Etelä-
Suomen AVI:lta, Tukesilta, Kymenlaakson liitolta, Kymenlaakson 
pelastuslaitokselta, Traficomilta, Kymenlaakson museolta, Merikymen 
luonnolta ja Kotkan ympäristöseuralta.

5. ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET 

Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 7 lausuntoa. 
Mielipiteitä ei esitetty.

Kotkan ympäristöpalvelut
Tuotantolaitos luo alueelle uutta kiertotalouden toimintaa ja tarjoaa 
biopohjaisen vaihtoehdon fossiiliselle kaivannaisteollisuuden raaka-
aineelle. YVA-ohjelmassa on esitetty varsin kattavasti arvioitavat 
ympäristövaikutukset. Lisähuomiona ympäristöpalvelut esittää 
arviointiohjelmasta seuraavaa: Hankevaihtoehdossa VE2 on osoitettu 
uudisrakennus rannan tuntumaan, tulvariskialueelle. 
Arviointiohjelmassa ei ole tarkasteltu tulvariskin mahdollisuutta. 
Tulvariski on syytä tarkastella selostusvaiheessa.
Ilmapäästöistä merkittävimmäksi on tunnistettu ligniinin prosessoinnissa 
syntyvät pölypäästöt, jotka suodatetaan pölynpoistojärjestelmissä. 
Erilaisille prosessikaasuille suunnitellaan suodatus- ja 
käsittelyjärjestelmät, osa kaasuista voidaan myös polttaa prosessissa. 
Ilmapäästöjen vaikutusarvioinnin tueksi tehdään ilmapäästöjen 
leviämismallinnus. Stora Enso Oyj ja läheisyydellä Kotkansaaren 
puolella sijaitseva teollisuuskeskittymä (Kotkamills, Dongwha) 
vaikuttavat ajoittain asumisviihtyvyyteen toiminnasta syntyvien 
hajuhaittojen vuoksi. Keskeistä Stora Enson hankkeessa on 
ilmapäästöjen laadun ja määrän sekä ilmanlaatuvaikutusten arviointi, 
ml. mahdolliset asumisviihtyvyyteen vaikuttavat päästöt.
Alue on rakennettua teollisuusaluetta eikä ohjelman ennakkoarvion 
mukaan alueella ole juuri kasvillisuutta eikä eläimistöä. 
Arviointiohjelmassa on todettu, että suunniteltujen rakennuspaikkojen 
kohdat lähiympäristöineen tarkistetaan biologin maastokäynnillä. 
Käynnillä kiinnitetään erityistä huomiota huomion arvoisen lajiston, 
paahdeympäristöjen ja haitallisten vieraskasvilajien esiintymiseen. 
Hankkeen selvityksissä on mainittu tehtäväksi kasvillisuusselvitys. Muita 
luontoselvityksiä ei pidetä tarpeellisina. Mahdollisia täydentäviä 
lajistoselvityksiä on syytä tehdä tarvittaessa, mikäli maastokäynnillä 
todetaan kasvilajiston lisäksi muun huomionarvoisen lajiston 
potentiaalisia elinympäristöjä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
-vastuualueen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
Arviointiohjelman mukaan suunnittelussa varaudutaan myös tehtaan
ulkopuolisen ligniinin käyttöön vaihtoehdoissa VE1b ja VE2b. 
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Ulkopuolisen ligniinin tuonnista aiheutuvat vaikutukset liikenteestä 
aiheutuviin ympäristövaikutuksiin on tarpeellista arvioida vaihtoehdoissa 
VE1b ja Ve2b. Arviointiselostuksessa on tarpeellista kuvata, miten 
tuotantolaitoksen suunnittelussa ja toiminnassa varaudutaan 
tulvariskeihin, koska hankealue sijaitsee tulvariskialueella.

Kymenlaakson liitto
Kymenlaakson liiton maakuntaohjelman 2021 – 2025 tavoitteina ovat 
innovatiivinen, kestävä ja aktiivinen Kymenlaakso. Vihreä siirtymä on 
edellytys kestävälle kasvulle, ja Kymenlaakson liitto katsoo, että Stora
Enson suunnitteilla oleva Lignode one -tuotantolaitos edistää 
biokiertotaloutta, vihreää siirtymää sekä alueen talouskehitystä, ja tukee 
näin ollen myös maakuntaohjelman tavoitteita.
Lausunnoilla olevan YVA-ohjelman mukaan maakuntakaavassa 
hankevaihtoehto VE1a ja VE1b:n alue on osoitettu kokonaan ja 
vaihtoehto VE2a ja VE2b osittain teollisuus- ja varastoalueeksi, jolle saa 
sijoittaa
merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan 
laitoksen (T/kem). Hankevaihtoehdon VE2a ja VE2b läntiset osat 
sijoittuvat maakuntakaavan satama-alueelle (LS). Merkinnällä LS 
osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät satamien 
liikennealueet sekä yhteysalusliikenteen satamat. Liikennealueisiin 
sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tukevaa varastointi-, tuotanto-, 
palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen 
rakentamisrajoitus. Kymenlaakson liitto katsoo, että maakuntakaava on 
huomioitu riittävällä tarkkuudella.
YVA-selostuksen mukaan kohdealueen maanpinnan korkeus vaihtelee 
noin tasolta +2 ... +3 metriä merenpinnan yläpuolella, minkä johdosta 
Kymenlaakson liitto painottaa, että jatkosuunnittelussa on tärkeää 
huomioida Kymenlaakson maakuntakaava-aluetta koskeva 
suunnittelumääräys, jonka mukaan tulvariski on otettava erityisesti 
huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla sekä rannikon ja saariston 
maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja merkittävien 
yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa. Näiden osalta on kiinnitettävä 
erityistä huomiota tulvariskeihin silloin, kun maanpinnan korkeus on 
tason +3,5 metriä (N2000-järjestelmässä) alapuolella alueilla, kuten 
ehdotetun tuotantolaitoksen kohdalla.

Kymenlaakson museo
Rakennettu kulttuuriympäristö
Hankealue sijoittuu lähes kokonaan valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueelle Sunilan tehtaat ja 
asuinalue. Sunila on myös tehdas- ja asuntoalueineen yksi 
kansainvälisen Docomomo-järjestön modernin arkkitehtuurin 
merkkiteoksista. YVA-ohjelman mukaan hankkeen vaikutuksia 
rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan arvioidaan mm. 
aiempien selvitysten, inventointien sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelun 
avulla. Arvioinnissa tehdään kuvasovitteita, joilla havainnollistetaan 
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uusien rakennusten sijoittumista maisemaan. Lisäksi 
maisemavaikutuksia ja hankkeen suhdetta laajempaan 
maisemakokonaisuuteen, suhdetta lähiympäristön maisemaan sekä 
kulttuuriympäristön arvokohteisiin kuvataan tekstein ja 
havainnollistetaan kartoin. Ohjelman mukaan arvioinnissa kiinnitetään 
huomiota erityisesti muutoksen tarkasteluun eli alueen muuttumiseen 
hankkeen vaikutuksesta. YVA-ohjelmassa todetaan, että kumpikaan 
hankealuevaihtoehto (VE1 a ja b ja VE2 a ja b) ei edellytä Alvar Aallon 
suunnittelemien tai rakennusperintörekisterissä olevia rakennusten 
purkamista tai muokkaamista. Ainoa rakennus, joka hankkeen 
toteutuessa joudutaan purkamaan, on varastohalli, joka museon tietojen 
mukaan ei sisälly tehdasalueen arvokohteisiin tai ole maisemallisesti 
merkittävä. Museo katsoo, että edellä mainitut menetelmät ovat 
asianmukaisia hankkeen vaikutusten selvittämiseksi rakennetun 
kulttuuriympäristön ja maiseman osalta.
Arkkitehdit Mustonen Oy on laatinut Sunilan tehdasalueesta 
rakennushistoriaselvityksen vuonna 2010 (Sunilan tehdasalue, 
rakennushistoriaselvitys, Arkkitehdit Mustonen Oy 2005-2010). 
Selvityksessä on tarkasteltu mm. tehdasalueen silhuettia sekä 
tehdasrakennusten rakennustaiteellisia ja maisemallisia arvoja. 
Selvityksen mukaan tehdasalueen silhuetti oli aikanaan tarkkaan 
harkittu ja rakennusten sijoittelulla pyrittiin maisemassa mahdollisimman 
vaikuttavaan silhuettiin. Tehdasmaisema pysyi melko muuttumattomana 
1950-60-lukujen vaihteeseen saakka ja vielä 1960-70-lukujen 
muutokset silhuetissa olivat melko pieniä. Suurimmat muutokset 
tehdasalueen profiilissa ovat tapahtuneet 1980-90-luvuilla (tilanne 
arvioitu vuonna 2010). Tehtaan merenpuoleiseen näkymään vaikuttaa 
myös sataman massavaraston julkisivuartikulaation muuttuminen 
ikkuna- ja oviaukkomuutosten myötä umpinaisemmaksi ja tasaisen 
harmaaksi. Rakennushistoriaselvityksen mukaan kokonaisuuden 
kannalta merkittäviä rakennuksia ja julkisivuja ovat suurmaisemassa 
esiin kohoavat osat, joita ovat alkuperäiset valkoiset rakennukset ja 
rakennusten osat: sataman massavarasto, kalkkisiilo, meesapolttimot I 
ja II sekä voimalaitoksen ja kuivattamon ulkopuoliset kattokehät. Nämä 
rakennukset kohoavat merkittävyydessään muita tehdasrakennuksia 
korkeammalle ja niiden säilyminen on tehdasalueen identiteetin 
kannalta oleellista. Lisäksi suurmaisemassa tärkeitä tekijöitä ovat 
etenkin muut merelle päin näkyvät tehtaan silhuetin muodostamat 
rakennukset ja julkisivut. Arvokkaimpina on selvityksessä mainittu 
alkuperäinen voimalaitos piippuineen, haihduttamo ja sen takaa idästä 
nouseva keittämön porrastuva massa. Rakennushistoriaselvityksen 
pohjalta uuden Lignode one-tehtaan sijoittumisen vaihtoehtoja VE1 a ja 
b ja VE2 a ja b tarkasteltaessa museo nostaa esiin muutamia 
huomioita. Vaihtoehdoissa VE1 a ja b yksi uudisrakennus sijoittuu 
tehdasalueen eteläosaan purettavaksi suunnitellun varastorakennuksen 
paikalle. Uudisrakennuksen taakse jää rakennushistoriaselvityksessä 
arkkitehtonisesti ja maisemallisesti merkittäväksi arvotettu korjauspaja 
(1937). Uudisrakennuksen luoteispuolella sijaitsee maisemallisesti ja 
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arkkitehtonisesti erittäin merkittävä massavarasto (1938), joka 
rakennushistoriaselvityksen mukaan kuuluu tehdasalueen alkuperäisiin, 
valkoisiin ja veistoksellisiin korosterakennuksiin. Vaihtoehdoissa VE2 a 
ja b rakennetaan kaksi uudisrakennusta, joista toinen sijoittuu 
tehdasalueen pohjoisosaan ja toinen sen eteläosaan. Eteläisen 
uudisrakennuksen läheisyydessä ei sijaitse arkkitehtonisesti tai 
maisemallisesti merkittäviä vanhoja rakennuksia. Eteläosan 
uudisrakennus tulee kuitenkin vaikuttamaan tehdasalueen silhuettiin 
sekä meren suunnalta että Popinniemestä ja Hallasta tarkasteltaessa. 
VE2-vaihtoehdon tehdasalueen pohjoisen uudisrakennus sijaitsee osin 
maisemallisesti ja arkkitehtonisesti erittäin merkittävän 
meesapolttimorakennuksen (meesapolttimo I 1951, meesapolttimo II 
1961) edessä. Rakennushistoriaselvityksen mukaan meesapolttimo 
kuuluu tehdasalueen alkuperäisiin, valkoisiin ja veistoksellisiin 
korosteisiin. Lisäksi pohjoispään uudisrakennus sijoittuu tärkeän 
katutilan päälle katkaisten sen. Meesapolttimon edestä kulkeva katu on 
maisemallisesti tärkeä alkuperäinen lähestymissuunta. Reitin päätteenä 
on konttorirakennus.
Arkeologinen kulttuuriperintö
Hankealueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta 
muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä 
tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Arviointiselostuksessa esitetyt 
tiedot arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ovat ajantasaiset ja perustuvat 
Museoviraston ylläpitämään Kulttuuriympäristön palveluikkuna -
palveluun tallennettuihin tietoihin; 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx
Uusi kovahiililaitos on suunnitteilla Sunilan tehdasalueelle, siellä jo 
sijaitsevan tehtaan länsipuolelle. Tehdasalueen arkeologista 
potentiaalia voi alueen käyttöhistoriasta, vuosikymmeniä jatkuneesta 
maa- ja vesialueiden täytöstä sekä maanmuokkauksesta johtuen pitää 
vähäisenä, eikä ole oletettavaa, että alueella olisi säilynyt toistaiseksi 
tuntemattomia arkeologisia kohteita. Tästä johtuen Kymenlaakson 
museo katsoo, ettei hankkeen yhteydessä ole tarvetta erilliselle 
arkeologiselle selvitykselle/inventoinnille. Koska hankealueella ei 
sijaitse arkeologista kulttuuriperintöä, ei museo ota sen osalta kantaa 
arviointiohjelmassa esitettyihin hankevaihtoehtoihin.

Kymenlaakson pelastuslaitos
Pelastusviranomainen on tutustunut esitettyyn arviointiohjelmaan 
6.6.2022 eikä havainnut sen osalta huomautettavaa.

Väylävirasto
Liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä on tarkasteltava hankkeen 
johdosta lisääntyvän liikenteen vaikutuksia läheisille väylille. 
Arvioinnissa on huomioitava väylien käyttö, liikenteen sujuvuus ja 
turvallisuus. Parhaillaan on menossa Kouvola – Kotka/Hamina 
ratahanke. Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa 
liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hanke 

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx
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tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun 
muassa nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin. Rakentaminen 
käynnistyi 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025. Hanke ja 
sen tuloksena toteutuvat muutokset tulee huomioida arvioinnissa. 
Väylävirasto huomauttaa, että jos tierakenteiden parannustoimenpiteille 
todetaan hankkeen seurauksena tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja 
toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry katsoo, että 
tuotantoprosessista muodostuva lämpö tulisi kerätä talteen, eikä johtaa 
sitä mereen. Oletettavasti lämmön talteenotto olisi myös taloudellisesti 
järkevää. Lämpökuorman ohjaamisella mereen esitetyssä 
mittakaavassa voi olla vaikutusta rannikkoalueen vedentilaan ja 
ekosysteemiin. Miten voidaan tietää, ettei jäähdytyskierrossa olevan 
veden laadussa tapahdu muutoksia lämpötilan noustessa? On yleisesti 
tunnettua, että levien, kuten sinilevän, esiintyminen liittyy oleellisesti 
veden lämpötilaan. Laitoksen lämpökuorman johtaminen mereen voikin 
lisätä riskiä levien kasvulle rannikkovesissä. Jätevedet johdetaan 
ilmeisesti eri paikkaan mistä jäähdytysvesi otetaan. Mahdollisesti myös 
lämmennyt jäähdytysvesi puretaan eri paikkaan. Näin laitoksen 
aiheuttama lämmittävä vaikutus ulottuu laajemmalle. Toisaalla 
ohjelmassa vaikutusalueen säteeksi esitetään 5 kilometriä. 
Arviointiohjelmassa todetaan, että toiminnasta muodostuu jätevesiä 
vain vähäisiä määriä. Toisaalta jo 10000 tonnin vuosituotantotahdilla 
natriumkloridia muodostuu 100-200 kiloa tunnissa. Vuositasolla 
natriumkloridia eli suolaa menisi jätevedenpuhdistukseen 1300 tonnia, 
jos laitos toimii yötä päivää. Huoltoseisokit yms. toki tätä määrä 
leikkaavat hieman. YVA-ohjelmasta ei selviä, paljonko suolasta 
johdettaisiin mereen ja mitä siitä poistettaisiin jätevesikäsittelyssä. 
Tuotantomäärällä 25000 tonnia vuodessa, myös natriumkloridin määrä 
olisi vastaavasti suurempi. Jätevesien tarkempi koostumus ja määrä ei 
käy ilmi ohjelmatekstistä. Samaten käsittelyn teho jää avoimeksi. 
Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin mielestä keskeistä 
on, että toiminnan myötä vesiin siirtyy sekä suolaa, että lämpöä. 
Molemmat aiheuttavat vesipatsaassa kerrostumista, mikä lisää 
rehevöitymisen riskiä. Tämä heikentää edellytyksiä saavuttaa 
vesipuitedirektiivin edellyttämä rannikkovesien hyvä tila. YVA-ohjelman 
loppupuolella käsitellään vesistöasioita ja korostetaan Kymijoen 
vaikutusta vesientilaan. Ilmeisesti tarkoituksena on tätä kautta esittää 
suunniteltu toiminta edullisemmassa
valossa. Mikäli Kymijoen rooli on niin merkittävä kuin annetaan 
ymmärtää, se päinvastoin kaventaa suunnitellun hankkeen 
liikkumavaraa, sillä vesipuitedirektiivin mukainen tilatavoite tulee 
saavuttaa rannikkovesissä vuoteen 2027 mennessä. Kymijokeen 
kohdistuu hajakuormitusta mm. maa- ja metsätaloudesta, jossa 
vesiensuojelutoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen, toisin kuin esim. 
luvanvaraisessa kovahiilen valmistuksessa. Ohjelmassa annetaan niin 
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ikään ymmärtää, että ilmastonmuutoksesta huolimatta talvella vesistöt 
olisivat jäässä. Todellisuudessa vesistöt ovat yhä useammin jäättömiä 
ja voi esiintyä kovia tuulia sekä myrskyjä, samalla kun ravinteita 
huuhtoutuu aiempaa enemmän. Ohjelmassa ei oteta esille Stora Enson 
nykyisen Sunilan tehtaan vaikutusta rannikkovesiin. Samaten 
ohjelmassa vaietaan Kotkaan ja Haminaan suunniteltujen 
akkumateriaalilaitosten vaikutuksesta. YVA-ohjelman perusteella 
lähistölle suunnitelluista akkumateriaalilaitoksista ei näytetä
tietävän, mikä on outoa. YVA-ohjelman tiivistelmässä todetaan, että 
Sunilan kovahiililaitoksen tuotanto palvelee ”akkuteollisuuden tarpeita”. 
Kotkaan ja Haminaan on suunnitteilla tällaista ”akkuteollisuutta”, joita 
koskeva YVA-selostus on valmistunut viime vuonna. Julkisuudessa
esiintyneiden tietojen perusteella Sunilan kovahiililaitos palvelisi juurikin 
Kotkan ja Haminan laitoksia. Taloudellisten synergiaetujen ohella nuo 
kaikki kolme uutta laitosta toisivat huomattavan lisäyksen rannikkovesiin 
kohdistuvaan kuormitukseen yhteisvaikutuksena. YVA-työn yhteydessä 
tulee tehdä asiaankuuluvat luontotyyppi- ja lajistoselvitykset 
vaikutusalueella, niin maalla, merellä kuin veden alla. Selvitysten teko 
tulee ajoittaa oikeaan ajankohtaan. Vedenalaisista luontoarvoista on jo 
tarjolla runsaasti tietoa vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta 
selvittäneen VELMU -työn kautta, mikä helpottaa selvittämistarpeiden 
hahmottamista. YVA-ohjelmassa ei mainita läheiseen Huumanpohjaan 
Ympäristöministeriön asetuksella perustettavaa valtion suojelualuetta. 
Huumanpohjan suojelualue sisältyy säädösvalmistelukohteisiin, joita 
koskeva lausuntoaika umpeutui toukokuun alkupuolella. Ohjelmassa ei 
myöskään mainita maakunta- ja osayleiskaavassa SL-merkinnällä 
osoitettua aluetta Huumanhaaran länsipuolella.

6. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima 
suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn 
järjestämisestä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on perehtynyt 
arviointiohjelmaan ja siitä annettuihin lausuntoihin. Yhteysviranomaisen 
näkemys arviointiohjelman laajuudesta ja tarkkuudesta on otettava 
huomioon YVA-lain 19 §:n perusteella ja arviointiohjelmaan on 
tarkistettava tämän lausunnon mukaisesti.

Hankekuvaus ja hankkeen vaihtoehdot

Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeen nimi, sijainti ja hankkeesta 
vastaava sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta. 
Hankkeesta vastaava ja hankkeen tarkoitus on esitetty asianmukaisesti. 
Hankkeen yleiskuvaus on selkeä ja tilan tarve on esitetty sanallisesti ja 
selkeästi kartalla. Hankkeen tarve on perusteltu ja sille asetetut 
tavoitteet on tuotu hyvin esille. Tarkasteltava hanke on Stora Enson 
Sunilan tehdasalueelle rakennettava ligniinin hiiletyslaitos 
oheisprosesseineen. 
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Laitoksen pääraaka-aine on Sunilan tehtaalta tuleva ligniini 1a ja 2a 
vaihtoehdoissa (10 000tn). Ennakkoneuvottelussa esitetyn perusteella 
päätettiin YVA-menettelyssä tarkastella myös vaihtoehtoa, jossa 
jalostetaan kaikki tehtaalla tuotettu ligniini kovahiileksi ja sen lisäksi 
voidaan tuoda esikäsiteltyä ligniiniä yhtiön muilta tehtailta edelleen 
jalostettavaksi. Arviointiohjelmassa on virheellisesti kerrottu 
vaihtoehtojen 1b ja 2 b kovahiilen tuotantomäärät. Oikeat kovahiilen 
tuotantomäärät vaihtoehdoissa ovat 1a ja 2a noin 10 000 t/a ja 1b ja 2b 
35 000 t/a. Tehtaan ulkopuolelta mahdollisesti tuleva ligniini on 
esikäsiteltyä (matala lämpökäsittely) jolloin raaka-aine syötetään 
suoraan tehtaan korkealämpökäsittelyyn.

Kovahiililaitoksella on hyvin vahva tekninen kytkentä sellutehtaan 
toimintaan, mikä tulee selvittää tarkemmin arviointiselostuksessa. 
Laitoksen toimintaa kuvaavassa kappaleessa ei ole esitetty, voiko 
kovahiililaitos toimia itsenä yksikkönä. Kuvassa 3-2 on esitetty 
hiiletyslaitoksen syötteet ja tuotteet. Kuvaa tulisi täydentää 
massataseella, jossa sisääntulevien ja poistuvien massavirtojen 
summat ovat yhtä suuret.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat

Asemakaavan muutos
Hanke edellyttää asemakaavan muutosta. 
Asemakaavamuutoshakemuksella haetaan lisää osa-alueita teolliseen 
toimintaan ja lisää rakennusoikeutta. Kiinteistöjen rajojen muuttamisilla 
on tavoitteena mahdollistaa kiinteistöjen alueiden 
kehittämismahdollisuudet nykyisille ja suunnitteilla oleville 
tuotantolaitosten ja -rakennusten sijoittumiselle Sunilan alueelle.
Rakennuslupa
Lupaviranomainen on Kotkan kaupungin rakennuslupaviranomainen. 
Rakennuksille ja mahdollisesti rakenteille edellytetään rakennuslupia.
Alueella voidaan tehdä rakentamista valmistelevia toimenpiteitä (esim. 
puiden kaato, kaivaminen, paalutus) maankäyttö ja rakennuslain 149 d 
§:n mukaisesti ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. 
Tarvittaessa valmistelevia toimenpiteitä varten haetaan maankäyttö- ja 
rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Pienemmille 
rakenteille, kuten säiliöille tai tilapäisille varastorakennuksille, voidaan 
tarvita erilliset toimenpideluvat, mikäli niitä ei ole sisällytetty 
rakennuslupahakemukseen.
Meluilmoitus
Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka ei edellytä 
ympäristölupaa, tulee tehdä erillinen kirjallinen ilmoitus kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Muut rakentamisen aikaiset luvat ja ilmoitukset
Lisäksi rakennustyömaa-aikaisten mahdollisiin räjähdeaineiden ja 
kemikaalien käyttöön sekä varastointiin liittyy erillisiä lupia ja ilmoituksia.
Ympäristölupa ja vesilupa
Laitosta varten on haettava ympäristölupa. Luvanvaraisuus perustuu
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ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) ja sen liitteeseen 1, jossa on 
lueteltu luvanvarainen toiminta.  Ympäristölupa kattaa kaikki 
ympäristövaikutuksiin liittyvät tekijät kuten päästöt ilmaan ja veteen, 
melu, jätteet ja muut. Vesilain mukainen lupa tarvitaan mahdollisten 
vedenottorakenteiden rakentamiseen ja pintavedenottamiseen.
Kemikaaleihin liittyvät luvat ja ilmoitukset
Kemikaalien käsittely ja varastointi voivat edellyttää lupaa, sitä haetaan
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) (laki vaarallisten kemikaalien 
ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, muutos 358/2015). 
Lupaa on haettava ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen 
tekemistä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden 
aloittamista. Tukesille toimitetaan myös turvallisuusselvitys. Tarkemmin 
kemikaalilain, REACH-kemikaaliasetuksen sekä ATEX-lainsäädännön 
mukaiset menettelyt kuvataan YVA-selostuksessa.

Voimajohdot
Jos hanke edellyttää uutta vähintään 110 kV:n voimajohtoa, pitää siihen 
hakea sähkömarkkinalain (588/2013) mukainen lupa.
Erikoiskuljetusluvat
Komponenttikuljetukset voivat vaatia Pirkanmaan ELY-keskukselta 
haettavaa erikoiskuljetuslupaa.
Kasvihuonekaasujen päästölupa
Päästökauppalain (311/2011) alaisilla laitoksilla on oltava 
kasvihuonekaasujen päästölupa, jonka nojalla laitoksella on oikeus 
päästää hiilidioksidia ilmakehään. Luvan myöntää Energiavirasto. 
Lupaehtoihin kuuluu vuosittainen raportointi virastolle luvan saaneen 
laitoksen hiilidioksidipäästöistä.

Ympäristön nykytila, arvioitavat ympäristövaikutukset ja menetelmät

Ympäristön nykytilan kuvaus on perusta sille, että keskeiset vaikutukset 
tunnistetaan ja arviointi voidaan suunnitella asianmukaisesti. Nykytilan 
kuvaus on pääosin riittävän tarkka arviointimenettelyn suunnittelua 
varten. Kuvausta tulee edelleen tarkentaa arviointimenettelyn aikana 
tehtävien selvitysten perusteella.

Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista

Arviointiohjelman mukaan merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi on 
tunnistettu vaikutukset ilmanlaatuun, vesistön tilaan ja kalastukseen, 
sekä meluvaikutukset. Hankkeen myötä uusiutumattoman grafiittihiilen 
tarve vähenee, joka osaltaan vähentää syntyviä ympäristövaikutuksia. 
Myös hankkeen sosioekonomiset vaikutukset tullaan arvioimaan. 
Hankkeen sijaitessa lähellä asutusta, myös onnettomuus-, häiriö- ja 
poikkeustilanteet otetaan huomioon vaikutusten arvioinnissa. Hankkeen 
toteuttamisella ajatellaan olevan myös positiivisia vaikutuksia 
työllisyyteen ja aluetalouteen. Vaikutusten lopulliset suuruudet 
tarkentuvat suunnittelun edistymisen myötä.
Yhteysviranomaisen näkemys merkittävimmistä ympäristövaikutuksista 
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on yhtenevä arviointiohjelmassa esitetyn kanssa pienin lisäyksin ja 
tarkennuksin. Vaikutusten arvioinnissa tulee keskittyä haitallisiin 
ympäristövaikutuksiin, joita ovat vaikutus ilmaan ja ilman laatuun, melu, 
vaikutus vesistöön ja maisemaan. Vaikutusten arvioinnissa tulee kuvata 
mahdolliset onnettomuudet ja niiden vaikutus ihmisiin ja ympäristöön. 
Selvityksessä hankkeen vaikutuksesta ilmastoon voidaan huomioida 
myös todennäköinen energian säästö, joka saavutetaan hyödyntämällä 
puusta saatavaa ligniiniä maaperästä louhittavaan grafiittiin verrattuna.

Kovahiililaitoksella on hyvin vahva tekninen kytkentä sellutehtaan 
toimintaan, mikä tulee selvittää tarkemmin arviointiselostuksessa. 
Laitoksen toimintaa kuvaavassa kappaleessa ei ole esitetty, voiko 
kovahiililaitos toimia itsenä yksikkönä, mikäli sellutehdas ei ole 
normaalitoiminnassa ja sieltä tulevien kovahiilitehtaan tuotannolle sekä 
päästöjen hallintaprosesseille välttämättömien käyttöhyödykkeiden tulo 
on äkillisesti estynyt. Lisäksi tulee selvittää, vaikuttaako 
kovahiililaitoksen toimintahäiriöt (esim. suunnittelemattomat ylös-
/alasajot) mahdollisesti sellutehtaan toimintaan. Sellutehtaan 
suunnittelemattomat alasajot aiheuttavat usein hajukaasupäästöjä. 

Vaikutukset maankäyttöön maisemaan ja kulttuuriympäristö

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta alueen 
teolliseen toimintaan liittyvien kaavamerkintöjen ja 
rakennusoikeustarpeiden ajantasaistamiseksi. Kaavoitusta ja 
maankäytön suunnittelua koskevat tarpeet on tunnistettu yhdessä 
Kotkan kaupungin kanssa. Stora Enso Oyj on jättänyt Kotkan 
kaupungille asemakaavamuutoshakemuksen koskien Stora Enso Oyj:n 
omistamia kiinteistöjä Kotkan Sunilassa.

Arviointiohjelmassa on tunnistettu hankkeen sijainti tulvariskialueella. 
Arviointiselostuksessa on tarpeellista kuvata, miten tuotantolaitoksen 
suunnittelussa ja toiminnassa varaudutaan tulvariskeihin. Tulvariski on 
otettava erityisesti huomioon, kun rakenteita sijoitetaan maanpinnan 
korkeus tason +3,5 metriä (N2000-järjestelmässä) alapuolelle.

Kymenlaakson museon lausunnossa todetaan, että hankealueelta tai 
sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) 
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista 
kulttuuriperintöä.

Hankealue sijoittuu lähes kokonaan valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueelle Sunilan tehtaat ja 
asuinalue. Sunila on myös tehdas- ja asuntoalueineen yksi 
kansainvälisen modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestön 
(Docomomo) tunnistamista arkkitehtuurin merkkiteoksista. 
Arviointiohjelman mukaan vaikutusta kulttuuriympäristöön 
havainnollistetaan kuvasovittein ja kartoin, joiden lisäksi vaikutuksia 
kuvataan sanallisesti. Kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
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arvioinnin suunnittelussa on hyödynnettävä paikallista 
museoviranomaista Kymenlaakson museota ja käytettävä riittävää 
asiantuntemusta kuvasovitteiden laadinnassa ja tulkinnassa.

Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon

Arviointiohjelman mukaan ilmanlaatuvaikutuksissa huomioidaan 
hankkeen rakentamisen ja toiminnan sekä niihin liittyvien kuljetusten 
aiheuttamat päästöt ilmaan. Hankkeen rakentamisaika vaikuttaa 
ilmanlaatuun liikenteen päästöinä sekä mahdollisena pölyämisenä 
esimerkiksi rakennusten pohjatöiden aikana. Toiminnan aikana 
prosessissa syntyvien ilma- ja pölypäästöjen määrät ja laatu tarkentuvat 
YVA-selostusvaiheessa. Laitoksella hienojakoisen ligniinin 
prosessoinnissa syntyy pölypäästöjä, jotka suodatetaan 
pölynpoistojärjestelmissä. Erilaisille prosessikaasuille suunnitellaan 
suodatus- ja käsittelyjärjestelmät, osa kaasuista voidaan myös polttaa 
prosessissa. Ilmapäästöjen vaikutusarvioinnin tueksi tehdään 
ilmapäästöjen leviämismallinnus.

Hankkeen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmastoon 
tarkastellaan koko elinkaaren aikaisella hiilijalanjälkilaskelmalla, 
huomioiden myös rakentamisen aikaiset päästöt. Ilmastonmuutoksen 
kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi arvioinnissa tarkastellaan, miten 
ilmastonmuutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä laitoksen toimintaan ja 
hankkeen alttiutta ilmastonmuutokselle.

Ilman laatuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytettävää malli ja 
sen toimintaperiaate olisi ollut tarpeen kertoa jo arviointiohjelmassa. 
Miten mallilla huomioidaan esimerkiksi pölyn ja mahdollisen hajun 
hajapäästöt. Olettaako malli päästöjen vapautuvan pistemäisestä 
kohteesta vain pystytäänkö mallilla huomioimaan hajapäästöt ja niiden 
leviäminen. Hankealueen läheisyydessä Kotkansaaren puolella 
sijaitseva teollisuuskeskittymä (Kotkamills, Dongwha) vaikuttavat 
ajoittain asumisviihtyvyyteen toiminnasta syntyvien hajuhaittojen vuoksi. 
YVA menettelyssä on arvioitava myös kovahiililaitoksen hajupäästöjen 
ja pölypäästöjen vaikutus asumisviihtyvyyteen. Ilman laatuun 
kohdistuvien vaikutusten arviointi on lähtökohtaisesti hyvin suunniteltu, 
mutta arviointimenetelmät ja kriteerit olisi voinut kuvata tarkemmin.

Kohdan 3.2.8 mukaan kiinteät jätteet voidaan polttaa. Selostuksessa ei 
ole arvioitu syntyvän kiinteän jätteen määrää, laatua eikä polttopaikkaa. 
Jätepolttoaineen laadunvaihtelut saattavat aiheuttaa haasteita 
polttoprosessien päästöjen hallinnassa.

Ilmastoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa mainitaan sovellettavan 
Ympäristöministeriön julkaisua: ”Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja 
SOVAssa - vaikutusten tunnistaminen ja johdonmukainen käsittely”.
 
Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
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Alueella on ollut toimintaa vuosikymmenten ajan, eikä hankealueella ole 
juurikaan luonnontilasta maa-aluetta. Ranta-alueita on myös monin osin 
täytetty esimerkiksi Pöytisen eteläosalla (Muukanniemi). Kohdealueella 
on tehty ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys v. 2016 
(Linnunmaa Oy 2016). Selvitys perustui pääasiassa tehdasalueen 
käyttöhistorian ja nykyisen toiminnan perusteella tehtyyn arvioon 
maaperässä ja pohjavedessä mahdollisesti havaittavasta 
pilaantuneisuudesta. Maaperän tila on kuvattu perustilaselvityksessä ja 
tarkemmin kohdekohtaisissa tutkimusraporteissa. Hankealueella 
tehdään uusia pilaantuneisuustutkimuksia keväällä 2022.

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys tulee päivittää 
arviointimenettelyn yhteydessä ja arviointiselostuksessa kertoa sen 
keskeinen sisältö. Yhteysviranomainen muistuttaa, että ennen töiden 
aloittamista pilaantuneiden maiden osalta on tehtävä asianmukainen 
ilmoitus (PIMA-ilmoitus) ELY keskukselle. Hankealue ei sijaitse 
luokitellulla pohjavesialueella.

Vaikutukset vesistöihin ja vesiympäristöön

Arviointiohjelman mukaan YVA-selostuksessa esitetään 
velvoitetarkkailuraporttien ja muun saatavilla olevan tiedon perusteella 
tarkennetut tiedot vaikutusalueen vesistöjen nykytilasta. Selostuksessa 
kuvataan kovahiililaitoksen aiheuttamat vesipäästöt, vesienkäsittely ja 
niiden johtaminen vesistöön. Jätevedet voivat sisältää esimerkiksi 
suoloja ja metalleja. Haitta-aineiden laatu ja määrä sekä vesienkäsittely 
tarkentuvat suunnittelun edetessä ja ne kuvataan 
arviointiselostuksessa. YVA-selostuksessa kuvataan lisäksi hulevesien 
ohjaaminen ja käsittely. Kovahiililaitoksella käytetään jäähdytysvetenä 
merivettä. Veden laatu ei muutu jäähdytyskierrossa lämpötilan nousua 
lukuun ottamatta. Jäähdytysveden otto, tarvittava määrä sekä purku 
kuvataan YVA-selostuksessa. Pyrkimyksenä on, että jäähdytysvesi 
puretaan samaan paikkaan kuin nykyisen tehtaan jäähdytysvedet. 
Käsiteltyjen jätevesien vaikutuksia hankealueen veden laatuun sekä 
jäähdytysvesien vaikutuksia vesistön lämpötilan nousuun ja 
jääolosuhteisiin arvioidaan kolmiulotteiseen vesistömallitarkasteluun 
pohjautuen. Mallinnustulosten, saatavilla olevan tarkkailutiedon, 
samankaltaisista hankkeista saatujen kokemusten sekä soveltuvan 
tutkimustiedon perusteella arvioidaan edelleen hankkeen puhdistettujen 
jätevesien aiheuttamia vaikutuksia hankealueen läheisiin vesistöihin ja 
niiden vedenlaatuun. Kovahiililaitoksen vesistövaikutusten oletetaan 
ilmenevän lähinnä Sunilanlahdella ja Kotkanlahdella alle 5 kilometrin 
säteellä hankealueesta, mutta tarkastelualuetta laajennetaan 
tarvittaessa. Mallinnuksesta ja vesistövaikutusten arvioinnista vastaavat 
aihepiiriin perehtyneet kokeneet asiantuntijat.

Kohdassa 3.2.6 on esitetty, että hulevedet tullaan ottamaan talteen 
laitosalueelta asianmukaisesti ja johdetaan Stora Enson 
hulevesijärjestelmään. Kovahiililaitos tulee sijoittumaan kokonaan tai 
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osittain Muukanniemen alueelle, jossa ei tällä hetkellä ole 
hulevesijärjestelmää. Muukanniemen alue sijaitsee nykytilassa 
sellutehdasta ja jätevedenpuhdistamoa alempana lähellä merenpinnan 
tasoa eli hulevesien käsittelyjärjestelmä tulee mahdollisesti vaatimaan 
myös pumppauksia, mikä lisää järjestelmän häiriöherkkyyttä.

Kohdassa 3.2.7 on esitetty, että klooriyhdisteitä sisältävät 
prosessikaasut vaativat lipeäpesuria ja/tai pussisuodatinta. 
Lipeäpesurin klooripitoisten pesuvesien koostumus ja määrä tulee 
arvioida sekä kuvata pesuvesien käsittelytapa.

Arviointiohjelmasta annetussa lausunnossa on kiinnitetty huomiota 
mereen johdettavan NaCl:n määrään, jonka mainitaan olevan 100-200 
kg/h 10 000 tn kovahiilen tuotantomäärällä. Arviointiselostuksessa on 
ilmoitettava vesistöpäästöjen suuruus myös suurimmalla 35 000 tn 
tuotantomäärällä ja perustellen kerrottava meren johdettavan suolan 
vaikutus. Mikä on jätevesipuhdistamolle johdettavan veden 
suolapitoisuus ja edelleen mereen johdettavan puhdistetun jäteveden 
suolapitoisuus.

Arviointimenettelyssä on selvitettävä olisiko mereen johdettava lämpö 
hyödynnettävissä ja millaisin reunaehdoin se on mahdollista.

YVA-selostuksessa on tarpeen arvioida toteutusvaihtoehtojen mukaisen 
kuormituksen osuutta puhdistamon ja Kotkan merialueen 
kokonaiskuormituksesta sekä kuormituksen vaikutusta Kotkan 
merialueen kalastoon ja kalastukseen. Jätevesikuormituksen 
vaikutuksia arvioitaessa tulee tarkastella myös tuotannon 
suolakuormituksen ja Sunilan tehtaiden jäähdytysvesien lämpökuorman 
kasvun määrää ja kalataloudellisia vaikutuksia. Hankkeen 
vaelluskaloihin kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on jokeen 
nousevien emokalojen sekä lohen ja meritaimenen mereen vaeltavien 
smolttien lisäksi huomioitava myös vaellussiian mereen valuvat 
vastakuoriutuneet poikaset.

Vaikutukset luontoon, luontoympäristöön suojelualueisiin ja 
Natura 2000 kohteisiin

Ohjelmassa on mainittu tehtäväksi kasvillisuusselvitys. Muita 
luontoselvityksiä ei pidetä tarpeellisina. Mahdollisia täydentäviä 
lajistoselvityksiä on syytä tehdä, mikäli maastokäynnillä todetaan 
kasvilajiston lisäksi muun huomionarvoisen lajiston potentiaalisia 
elinympäristöjä. Arviointiohjelmassa on kuvattu lähialueen Natura-2000 
kohteet. Hankkeella ei ole vaikutusta kohteisiin. Tämä tulee mainita 
YVA-selostuksessa.

Vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja 
viihtyvyyteen
Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voisi syntyä lähinnä 
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hajun, melun ja pölyn vaikutuksesta sekä onnettomuuksien 
seurauksena. Vaikutuksen merkittävyyttä tulee arvioida nykytilan 
muutoksen kautta ja altistuvan väestön määrän suhteen.

Uusi tuotantolaitos lisää alueen elinvoimaa, kun sen myötä avautuu 
uusia työpaikkoja. Näitä väestöön positiivisesti vaikuttavia vaikutuksia 
tarkastellaan mm. uusien työpaikkojen syntymisen kautta.

Liikennevaikutukset

Liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä on tarkasteltava hankkeen 
synnyttämän liikenteen vaikutuksia läheisille väylille. Arvioinnissa on 
huomioitava väylien käyttö, liikenteen sujuvuus ja turvallisuus.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuvatut raaka-aine- ja 
tuotevirtojen kuvaukset ovat osin puutteellisia. Annettujen tietojen 
pohjalta luotettavien ja kattavien arviointien tekeminen ei ole 
mahdollista mm. ulkopuolisen raaka-ainevirran tietojen puuttuessa. 
Arviointiin tulee sisällyttää potentiaaliset kuljetusmuodot ja myös näihin 
liittyvät vaihtoehdot. Vaikutustarkastelussa tulee huomioida eri 
kuljetustaajuudet ja -määrät.

Parhaillaan on menossa Kouvola – Kotka/Hamina ratahanke. Kouvola-
Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin 
täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hanke tähtää 
tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun muassa 
nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin. Rakentaminen käynnistyi 
2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025. Hanke ja sen 
tuloksena toteutuvat muutokset tulee huomioida arvioinnissa. 
Väylävirasto huomauttaa lausunnossaan, että jos tierakenteiden 
parannustoimenpiteille todetaan hankkeen seurauksena tarvetta, 
toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan 
kustannuksella.

Vaikutukset meluun ja tärinään

Arviointiohjelman mukaan meluvaikutusten arviointi toteutetaan 
melumallinnuksen avulla. Ohjelmistona käytetään CadnaA tai 
SoundPlan ohjelmistoa. Mallinnuksessa tarkastellaan laitoksen 
toiminnasta aiheutuvaa melua laitoksen lähialueella noin kolmen 
kilometrin säteellä ja laitoksen toimintaan liittyvistä maantie-, raide- ja 
laivakuljetuksista aiheutuvaa melua kuljetusreittien varrella laitoksen 
läheisyydessä.
Meluvaikutusten arviointi on hyvin suunniteltu ja sen toteutus on 
selkeästi kuvattu arviointiohjelmassa. Meluvaikutusten tarkastelussa 
tulee huomioida myös muu melua aiheuttava toiminta. Arviointiohjelman 
mukaan vuoden 2019 melunlaskentamallissa nykytilanteen päiväajan 
laskennallinen meluvyöhyke LAeq 55 dB ulottui noin 200–300 metrin 
etäisyydelle tehdasalueen itä- ja länsipuolelle sisältäen 16 
asuinrakennusta. Yöaikainen meluvyöhyke LAeq 50 dB ulottui noin 400 
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metrin etäisyydelle tehdasalueesta. Selvityksen jälkeen laaditun 
meluntorjuntasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutettiin vuonna 
2021. Arviointiohjelmasta ei selviä saatiinko 16 asuinrakennusta 
suojattua melulta. Arviointiselostuksessa tulee haitallisten vaikutusten 
lieventämiskeinoina esittää toimenpiteet, joilla valtioneuvoston 
päätöksen 993/1992 mukaiset melulle asetetut ohjearvot eivät ylity 
asuinkiinteistöjen kohdalla. Melutason laskennassa tulee huomioida 
olemassa oleva toiminta ja uusi Lignode one-tuotantolaitos.

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Laitoksen toimintaan liittyvät mahdolliset häiriötilanteet kuvaillaan ja 
niiden vaikutukset ympäristöön arvioidaan. 
Ympäristöonnettomuusriskien tyyppi ja todennäköisyys sekä 
ympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyydet arvioidaan. 
Tarvittaessa esitetään keinoja tilanteiden estämiseksi tai seurausten 
lieventämiseksi. Erityisesti kiinnitetään huomiota ilmaan johdettavien 
päästöjen käsittelyn mahdollisista häiriötilanteista
aiheutuviin vaikutuksiin ja niiden ehkäisyyn. Niin ikään huomioidaan 
puhdistamolle johdettavien jätevesien häiriöpäästöt sekä 
kemikaaliturvallisuusasiat. 

Kohdassa 3.2.4 on esitetty prosessissa mahdollisesti tarvittavia 
kemikaaleja. Selvityksessä tulee esittää, tuleeko kemikaaleille omat 
purkupaikat laitoksella ja mihin ne sijoittuvat eli autoliikenteenä 
laitokselle menevien kemikaalikuljetusten kuljetusreitit, säiliöiden 
täyttöpaikat ja arvio liikennöintimääristä (autokuormaa/kk). Uusi laitos 
sijaitsee tehtaan sisääntuloporttiin nähden alueen toisessa päässä eli 
tehdasalueen läpi kulkeva liikenne tulee lisääntymään ja sen mukana 
myös ympäristöonnettomuusriskit erityisesti talviaikana.

Arviointiselostuksessa on tarpeellista kuvata, miten tuotantolaitoksen 
suunnittelussa ja toiminnassa varaudutaan tulvariskeihin, koska 
hankealue sijaitsee tulvariskialueella.
 
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Hankealueella toimii Stora Enson Sunilan sellutehdas, jonka vaikutukset 
otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa. Muiden 
toiminnassa olevien toimintojen vesistökuormitukset ovat mukana 
vedenlaadun nykytilassa ja näin ollen tulevat otetuksi huomioon 
vesistövaikutusten arvioinnissa. Hankealueen läheisyyteen suunniteltuja 
muita hankkeita, jotka voisivat aiheuttaa yhteisvaikutusta, ei ole 
tiedossa.

Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja vertailuperiaatteet

Vaikutuksia vertaillaan ja arvioinnin pohjana käytetään IMPERIA-
hankkeessa kehitettyä merkittävyyden arvioinnin ARVI – 



17/21

arviointimenetelmää. Suunniteltu vaikutusten merkittävyyden arviointi ja 
vaihtoehtojen vertailu on selkeästi kuvattu. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn tarkoituksena on päätöksenteon parantaminen. 
Vaihtoehtojen vertailu on arviointimenettelyn vaikuttavuuden kannalta 
YVA-prosessin keskeinen osa. Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden 
selvittämisen lisäksi päätöksenteon kannalta on tärkeää vertailla 
tarkasteltavia vaihtoehtoja myös kokonaisuuksina, jolloin pitää arvioida 
erilaisten vaikutusten merkittävyyttä suhteessa toisiinsa. Vaihtoehtojen 
vertailussa tavoitteena on selvittää perustellen, onko joku 
vaihtoehdoista kokonaisuutena tarkasteltuna muita parempi 
ympäristövaikutusten näkökulmasta, vai ovatko ne vain erilaisia. 
Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja vaihtoehtojen vertailu tulee 
tehdä tasapuolisesti, samalla tarkkuudella ja perustellen kaikkien 
vaihtoehtojen osalta. 

Epävarmuustekijät 

Vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. Samoin 
käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia hankkeen ollessa 
esisuunnitteluvaiheessa. Tiedon puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta 
ja epätarkkuutta selvitystyössä. Arviointityön aikana tunnistetaan 
mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman kattavasti ja arvioidaan 
niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. Nämä asiat tulee 
kuvat arviointiselostuksessa.
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Haittojen lieventäminen ja vaikutusten seuranta 

Arviointimenettelyn aikana tulee selvittää mahdollisuudet ehkäistä ja 
rajoittaa vaihtoehtojen haitallisia vaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen 
keinoin. Lieventämistoimenpiteet tulee esittää arviointiselostuksessa. 
Lieventämistoimien osalta on todettava, mikä taho on toimenpiteen 
toteuttaja ja kuinka sitoutunut se on toteuttamaan toimenpiteen. 
Edelleen on pohdittava sopivatko löydetyt toimenpiteet esimerkiksi 
ympäristöluvan lupamääräyksiksi. Arviointiselostuksessa tulee tehdä 
ehdotus mahdollisiin merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin 
liittyvistä seurantajärjestelyistä.

YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen ja 
arviointiselostuksen valmistumisajankohta.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan suunniteltu osallistumisen 
järjestäminen täyttää YVA-lain vaatimukset. YVA-selostus on tarkoitus 
jättää yhteysviranomaiselle syksyn 2022 aikana, jolloin YVA- 
selostuksesta on odotettavissa perusteltu päätelmä vuoden 2022 
loppuun mennessä. Tämän jälkeen hankkeen ympäristölupahakemus 
jätetään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuoden 2023 alussa, mikäli 
hanketta aiotaan edistää.

Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut 
konsulttityönä AFRY Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on 
esitetty arviointiohjelmassa. 

Arviointiohjelmassa on esitetty selkeästi YVA-konsultin työryhmä ja 
siihen kuuluvien asiantuntijoiden koulutus sekä työkokemus. YVA-
työryhmä koostuu kokeneista ja korkeasti koulutetuista asiantuntijoista, 
joilla on riittävä pätevyys ympäristövaikutusten arviointiin.

Yhteysviranomaisen johtopäätökset arviointiohjelman laajuudesta ja 
tarkkuudesta sekä selvitysten yhteensovittamisesta muissa 
laeissa edellytettyjen selvitysten kanssa 

Arviointiohjelma antaa hyvät lähtökohdat arviointimenettelyn 
toteuttamiseksi. Yhteysviranomainen on lausunnossaan painottanut 
eräitä asioita, jotka tulee ottaa huomioon arviointityötä tehtäessä ja 
arviointiselostusta laadittaessa.

Arviointiohjelmassa on kerrottu vaihtoehtojen 1b ja 2b kovahiilen 
tuotantomäärät virheellisesti. Oikeat tuotantomäärät ovat 
vaihtoehdoissa 1a ja 2a noin 10 000 t/a ja 1b ja 2b 35 000 t/a. 
Vaikutustarkastelu tulee perustua näihin oikeisiin tuotantomääriin.

Vaikutusten arvioinnissa tulee keskittyä haitallisiin 
ympäristövaikutuksiin, joita ovat vaikutus ilmaan ja ilman laatuun, melu, 
vaikutus vesistöön ja maisemaan. Vaikutusten arvioinnissa tulee kuvata 
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mahdolliset onnettomuudet ja niiden vaikutus ihmisiin ja ympäristöön. 
Selvityksessä hankkeen vaikutuksesta ilmastoon voidaan huomioida 
myös todennäköinen energian säästö, joka saavutetaan hyödyntämällä 
puusta saatavaa ligniiniä maaperästä louhittavaan grafiittiin verrattuna.

Tuotantolaitos käyttää raaka-aineenaan pääasiassa tehtaan ligniiniä; 
lisäksi tuorevesi otetaan Sunilan tehtaan nykyisistä järjestelmistä ja 
jätevedet johdetaan tehtaan puhdistamolle sekä hulevedet tehtaan 
hulevesijärjestelmään. Lisäksi laitos käyttää toiminnassaan tehtaalla 
tuotettua sähköä ja tuottaa mahdollisesti höyryä Sunilan tehtaan 
käyttöön. Kovahiililaitoksella on näin ollen hyvin vahva tekninen 
kytkentä sellutehtaan toimintaan, mikä tulee selvittää tarkemmin 
arviointiselostuksessa. Laitoksen toimintaa kuvaavassa kappaleessa ei 
ole esitetty, voiko kovahiililaitos toimia itsenä yksikkönä, mikäli 
sellutehdas ei ole normaalitoiminnassa ja sieltä tulevien kovahiilitehtaan 
tuotannolle sekä päästöjen hallintaprosesseille välttämättömien 
käyttöhyödykkeiden tulo on äkillisesti estynyt. Lisäksi tulee selvittää, 
vaikuttaako kovahiililaitoksen toimintahäiriöt (esim. suunnittelemattomat 
ylös-/alasajot) mahdollisesti sellutehtaan toimintaan. Sellutehtaan 
suunnittelemattomat alasajot aiheuttavat usein hajukaasupäästöjä.

Kohdassa 3.2.4 on esitetty prosessissa mahdollisesti tarvittavia 
kemikaaleja. Selvityksessä tulee esittää, tuleeko kemikaaleille omat 
purkupaikat laitoksella ja mihin ne sijoittuvat eli autoliikenteenä 
laitokselle menevien kemikaalikuljetusten kuljetusreitit, säiliöiden 
täyttöpaikat ja arvio liikennöintimääristä (autokuormaa/kk). Uusi laitos 
sijaitsee tehtaan sisääntuloporttiin nähden alueen toisessa päässä eli 
tehdasalueen läpi kulkeva liikenne tulee lisääntymään ja sen mukana 
myös ympäristöonnettomuusriskit erityisesti talviaikana.

Kohdassa 3.2.7 on esitetty, että klooriyhdisteitä sisältävät 
prosessikaasut vaativat lipeäpesuria ja/tai pussisuodatinta. 
Lipeäpesurin klooripitoisten pesuvesien koostumus ja määrä tulee 
arvioida sekä kuvata pesuvesien käsittelytapa.

Kohdan 3.2.8 mukaan kiinteät jätteet voidaan polttaa. Selostuksessa ei 
ole arvioitu syntyvän kiinteän jätteen määrää, laatua eikä polttopaikkaa. 
Jätepolttoaineen laadunvaihtelut saattavat aiheuttaa haasteita 
polttoprosessien päästöjen hallinnassa.

Ilman laatuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytettävä malli ja 
sen toimintaperiaate olisi ollut tarpeen kertoa jo arviointiohjelmassa. 
Miten mallilla huomioidaan esimerkiksi pölyn ja mahdollisen hajun 
hajapäästöt. Olettaako malli päästöjen vapautuvan pistemäisestä 
kohteesta vain pystytäänkö mallilla huomioimaan hajapäästöt ja niiden 
leviäminen.

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys tulee päivittää 
arviointimenettelyn yhteydessä ja arviointiselostuksessa kertoa sen 
keskeinen sisältö. Yhteysviranomainen muistuttaa, että ennen töiden 
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aloittamista pilaantuneiden maiden osalta on tehtävä asianmukainen 
ilmoitus (PIMA-ilmoitus) ELY keskukselle.

Arviointiohjelmasta annetussa lausunnossa on kiinnitetty huomiota me-
reen johdettavan NaCl:n määrään, jonka mainitaan olevan 100-200 kg/h 
10 000 tn kovahiilen tuotantomäärällä. Arviointiselostuksessa on 
ilmoitettava vesistöpäästöjen suuruus myös suurimmalla 35 000 tn 
tuotantomäärällä ja perustellen kerrottava meren johdettavan suolan 
vaikutus. Mikä on jätevesipuhdistamolle johdettavan veden 
suolapitoisuus ja edelleen mereen johdettavan puhdistetun jäteveden 
suolapitoisuus.

Arviointimenettelyssä on selvitettävä olisiko mereen johdettava lämpö 
hyödynnettävissä ja millaisin reunaehdoin se on mahdollista.

YVA-selostuksessa on tarpeen arvioida hankkeen kuormituksen osuutta 
puhdistamon ja Kotkan merialueen kokonaiskuormituksesta sekä 
kuormituksen vaikutusta Kotkan merialueen kalastoon ja kalastukseen.

Liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä on tarkasteltava hankkeen 
johdosta lisääntyvän liikenteen vaikutuksia läheisille väylille. 
Arvioinnissa on huomioitava väylien käyttö, liikenteen sujuvuus ja 
turvallisuus.

Arviointiselostuksessa tulee haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoina 
esittää toimenpiteet, joilla valtioneuvoston päätöksen 993/1992 
mukaiset melulle asetetut ohjearvot eivät ylity asuinkiinteistöjen 
kohdalla. Melutason laskennassa tulee huomioida olemassa oleva 
toiminta ja uusi Lignode one-tuotantolaitos.

Arviointiselostuksessa on tarpeellista kuvata, miten tuotantolaitoksen 
suunnittelussa ja toiminnassa varaudutaan tulvariskeihin, koska 
hankealue sijaitsee tulvariskialueella.

Arviointimenettelyn aikana tulee selvittää mahdollisuudet ehkäistä ja 
rajoittaa vaihtoehtojen haitallisia vaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen 
keinoin.

Arviointiselostuksessa tulee tehdä ehdotus mahdollisiin merkittäviin 
haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä.

7. ARVIOINTIOHJELMALAUSUNNON TOIMITTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

ELY-keskus toimittaa lausuntonsa ja kopiot arviointiohjelmasta 
saamistaan lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta vastaavalle. 
Lausunto toimitetaan samalla tiedoksi asianomaisille viranomaisille.

Arviointiohjelmalausunto julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla 
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset  ja ympäristöhallinnon 
verkkosivuilla osoitteessa: 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
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www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA.

8. SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS 

Suoritemaksu on 8000 euroa.

Arviointiohjelmasta annettavasta yhteysviranomaisen lausunnosta 
perittävä maksu on määritelty tavanomaisen hankkeen mukaisesti (11-
17 henkilötyöpäivää). Maksu määräytyy ELY-keskusten maksuista 
annetun asetuksen perusteella.

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että lausunnosta perittävän maksun 
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua ELY-
keskuksesta kuuden kuukauden kuluessa tämän lausunnon 
antamispäivästä. 

9. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 8, 16 ja 18 §

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017) 3 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus (1259//2021) elinkeino-, liikenne-, ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullista suoritteista vuonna 2022 2§.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Antti 
Puhalainen ja ratkaissut ympäristövastuualueen johtajan sijainen 
alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola.

JAKELU Hankkeesta vastaava (sisältäen lausunnot, mielipiteet ja maksua 
koskevan oikaisuvaatimusosoituksen)

TIEDOKSI Lausunnon antajat

http://www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA
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