
 
 
 

 

 

 

 

Lignode one -tuotantolaitos 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteet 

Stora Enso Oyj 

21.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannen kuva: Mikko Nikkinen 2022. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1  

 

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta 

 



  1 (21)
  
Lausunto Diaarinumero KASELY/699/2022

 
 
 

päivämäärä 12.7.2022  

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
www.ely-keskus.fi/uusimaa

Opastinsilta 12 B 5 krs,
00520 Helsinki

PL 36
00521 Helsinki

Stora Enso Oyj 
Sunilantie 1
48900 Kotka
etunimi.sukunimi@storaenso.com

Stora Enso Oyj, Lignode one-tuotantolaitos, Kotka
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 



8/21

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 – 
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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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2022©ENWIN OY 

 
TIIVISTELMÄ 
 

Selvityksessä tarkasteltiin hiukkasten, typen oksidien, rikkidioksidin ja kloorivetypäästöjen 

leviämistä Kotkassa Stora Enso Oyj:n Sunilan tehtaan ympäristössä Stora Enso Oyj:n Lignode 

One -hankkeen ympäristövaikutusten arviointi varten (YVA-selvitys). Päästöjen 

leviämismallinnukset tehtiin AERMOD-leviämismallinnusohjelmistolla.  

 

Työssä mallinnettiin Sunilan tehtaan nykyisten hiukkaspäästöjen sekä typen oksidien ja 

rikkidioksidipäästöjen vaikutukset (VE0). Lignode One -prosessin mallinnukset tehtiin erikseen 

vaihtoehtojen VE1A ja VE1B päästöillä ja yhteisvaikutuksena Sunilan tehtaan vastaavien 

päästöjen kanssa. VE1 vaihtoehdoissa Lignode One-prosessit on sijoitettu tehdasalueen 

eteläpäähän. 

 

Lignode One prosessissa hiukkaspäästöjä muodostuu Lämpökäsittely 1 ja 2 prosesseissa (TT1, 

TT2). Hiukkaspäästölisäys on +4-+6% verrattuna VE0 nykytilanteeseen. Lignode One prosessin 

(VE1A tai VE1B) vaikutukset ulkoilman hiukkaspitoisuuden muutoksiin ovat pienet suhteessa 

tehtaan nykypäästöihin ja hiukkasten ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Myös VE1A ja VE1B 

vaihtoehtojen välillä aluejakaumissa pitoisuusalueiden erot ovat pienet. Pitoisuusvertailu on 

kohdassa 5.2. 

 

Lignode One prosessissa NOx-päästöjä muodostuu Lämpökäsittely 1 prosessista (TT1 Offgas). 

Lignode One prosessin (molemmat vaihtoehdot VE1A tai VE1B) NOx-päästölisäys on +13% 

verrattuna VE0 nykytilanteeseen. Aluejakaumakuvien mukaan Lignoden One prosessin NOx-

päästöt laajentavat hieman pitoisuusalueita tehdasalueen ympäristössä, mutta ympäristön 

typpidioksidin pitoisuustasot pysyvät samankaltaisina kuin nykytilanteessa (VE0). 

Pitoisuusvertailu on kohdassa 5.3. 

 

Lignode One prosessissa rikkidioksidipäästöjä muodostuu Lämpökäsittely 1 ja 2 prosesseissa 

(TT1 Offgas ja TT2 Calcination+Purification). Rikkidioksidin päästölisäys on +53-+70% 

verrattuna VE0 nykytilanteeseen. Päästölisäyksen takia uuden prosessin ilmanlaatuvaikutuksia 

(SO2) tarkasteltiin piipun pituuksien funktiona erillisessä raportissa (Piipun pituustarkastelut, 

Lignode One -hanke, Stora Enso Oyj Lignode One -YVA, Sunila, Kotka, Enwin Oy 11.11.2022, 

p. 14.) 

 

Uuden prosessin SO2-päästöjen myötä rikkidioksidin pitoisuusalueet ympäristössä laajenevat 

verrattuna VE0 vaihtoehtoon, mutta piippujen korotuksen myötä SO2-pitoisuustasot tehtaan 

lähiympäristössä asuinalueilla eivät kuitenkaan merkittävästi kasva. Rikkidioksidipitoisuudet 
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ovat myös ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin nähden alhaisia. Pitoisuusvertailu on kohdassa 

5.4. 

 

Lignode One -prosessissa kloorivetypäästö muodostuu Lämpökäsittely 2 prosessista. 

Kloorivetypäästölle ei ole annettu Suomessa kansallisia ilmanlaadun ohjearvoja eikä EU:n 

lainsäädännössä ilmanlaadun raja-arvoja. Kloorivedyn vuorokausipitoisuudet tehtaan 

ympäristössä olivat molemmissa vaihtoehdoissa VE1A ja VE1B alhaiset verrattuna 

kanadalaiseen ulkoilman vuorokausipitoisuuden vertailuarvoon. Pitoisuusvertailu on kohdassa 

5.5. 

 

Lignode One prosessin vaikutukset ympäristön ilmanlaatuun ovat alhaiset hiukkasten ja typen 

oksidien osalta verrattuna VE0 tilanteeseen. Uuden prosessin kloorivetypäästöjen vaikutukset 

ovat myös alhaiset verrattuna ulkomaiseen ilmanlaadun vertailuarvoon. Lignode One prosessi 

nostaa eniten tehdasalueen rikkidioksidipäästöjä. Uusien piippujen pituustarkastelun myötä 

rikkidioksidin ilmanlaatuvaikutukset ovat pitoisuustasoiltaan lähellä nykyisen tehtaan (VE0) 

päästövaikutuksia, vaikkakin pitoisuusalueet tehdasalueen ympäristössä laajenevat. 

Rikkidioksidin pitoisuudet ympäristössä ovat alhaiset suhteessa ilmanlaadun ohje- ja raja-

arvoihin. 

 

Mallinnuksissa Lignode One -prosessin piippujen pituudet olivat VE1A vaihtoehdossa TT1 65 m 

ja TT2 piiput 28 m maanpinnasta. VE1B vaihtoehdossa piippujen pituudet olivat TT1 65 m ja 

TT2 piiput 40 m ja 28 m maanpinnasta. Mallinnukset on tehty taulukoiden 1 ja 2 mukaisilla 

päästötiedoilla.  
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1. Johdanto 
 

Tässä selvityksessä tarkastellaan Stora Enso Oyj:n Lignode One -hankkeen hiukkaspäästöjen, 

typen oksidien, rikkidioksidin ja kloorivetypäästöjen leviämistä Kotkassa Stora Enso Oyj:n 

Sunilan tehtaan ympäristössä hankkeen ympäristövaikutusten arviointi varten (YVA-selvitys). 

Päästöjen leviämismallinnukset tehdään AERMOD-leviämismallinnusohjelmistolla.  

 

Työssä mallinnetaan Sunilan tehtaan nykyiset päästövaikutukset (VE0), hiukkaset, typen 

oksidit typpidioksidina ja rikkidioksidi. Lignode One -hankkeen ympäristövaikutusten arviointia 

varten mallinnukset tehdään erikseen ko. prosessin päästöillä ja yhteisvaikutuksena Sunilan 

tehtaan nykyisten päästöjen kanssa. Työssä mallinnetaan epäpuhtauksien 

vuorokausipitoisuudet ja vuosipitoisuudet, joita verrataan ko. komponentin ilmanlaadun ohje- 

ja/tai raja-arvoihin ja tehtaan nykytilan päästövaikutuksiin.  

 

Lignode One prosessin piippujen pituustarkastelut on tehty VE1A ja VE1B vaihtoehtojen 

rikkidioksidipäästöjen avulla yhteisvaikutuksena Sunilan tehtaan nykyisten SO2-päästöjen 

kanssa (VE0). Piippujen pituustarkasteluista on erillinen raportti, jonka suosituksen mukaiset 

piipunpituudet huomioitiin tämän selvityksen leviämismallinnuksissa. 

 

Piipun pituustarkastelut, Lignode One -hanke, Stora Enso Oyj Lignode One -YVA, Sunila, 

Kotka, Enwin Oy 11.11.2022, p. 14. 

 

Hiukkasten ja rikkidioksidin leviämismallinnukset: 

• Stora Enso Oyj:n Sunilan tehtaan nykyiset päästöt (VE0) 

• Lignode One VE1A päästöt 

• Nykyiset Sunilan tehtaan ja VE1A Lignode One päästöjen yhteisvaikutukset 

• Lignode One VE1B päästöt 

• Nykyiset Sunilan tehtaan ja VE1B Lignode One päästöjen yhteisvaikutukset 

 

Typen oksidien leviämismallinnukset: 

• Stora Enso Oyj:n Sunilan tehtaan nykyiset päästöt (VE0) 

• Lignode One VE1A/VE1B päästöt 

• Nykyiset Sunilan tehtaan ja Lignode One VE1A/VE1B päästöjen yhteisvaikutukset 

 

Kloorivetypäästöjen (kaasumainen vetykloridi, HCl) leviämismallinnukset: 

• Lignode One VE1A HCl-päästöt 

• Lignode One VE1B HCl-päästöt 
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2. Ilmapäästöt mallinnuksissa 
 

 

2.1 Lignode One- hankkeen päästöt 
 

VE1 vaihtoehdossa Lignode One molemmat prosessit TT1 (=Lämpökäsittely 1) ja TT2 

(=Lämpökäsittely 2) on sijoitettu Sunilan tehdasalueen eteläpäähän. Taulukossa 1 on Lignode 

VE1A ja VE1B vaihtoehtojen päästöt ja savukaasun tilatiedot. Lignode One prosessien päästöt 

ovat Valtioneuvoston asetuksen keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten 

ympäristönsuojeluvaatimuksista (VNA1065/2017) mukaiset (asetuksen Osa 2, Taulukko 4, 

Biokaasu). 

 

VE1B vaihtoehdossa Lignode One prosessin tuotanto on n. 3.5-kertainen verrattuna VE1A 

vaihtoehtoon. Tuotantomuutos aiheuttaa vaikutuksia Lämpökäsittely 2 päästöihin (TT2 piiput, 

Taulukko 1). 

 

Uusien piippujen pituudet on määritelty piipun pituustarkasteluissa (Enwin-raportti 

11.11.2022). TT1 Offgas piippu on 65 m maasta (mpy +75 m) molemmissa vaihtoehdoissa VE1A 

ja VE1B. Vaihtoehdossa VE1A TT2 Calcination + Purification piippu on 28 m maasta (mpy +30 

m) ja VE1B vaihtoehdossa 40 m maasta (mpu +42 m). TT2 Coating piippu on molemmissa 

vaihtoehdoissa 28 m maasta (mpy +30 m). Coating piipusta muodostuu ainoastaan 

hiukkaspäästöjä. 
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Taulukko 1. Lignode One VE1A ja VE1B piiput, päästöt ja savukaasun tilatiedot. 

    VE1A / VE1B VE1A (TT2 piiput)  VE1B (TT2 piiput) 

    TT1 Offgas 
TT2 
Calcination + 
Purification 

TT2 Coating 
TT2 
Calcination + 
Purification 

TT2 Coating 

Piipun pituus m maasta 65 28 28 40 28 

Piipun pituus m mpy +75 +30 +30 +42 +30 

Piipun halkaisija m 1.5 0.7 0.4 1.35 0.4 

Rakennuksen 
korkeus 

m maan 
pinnasta 10 25 25 25 25 

Savukaasumäärä Nm³/h 60000 9500 2000 33250 7000 

 -tositila m3/s 19.7 3.1 0.7 10.9 2.6 

Nopeus m/s 11.2 8.1 5.9 7.6 20.6 

Lämpötila °C 50 50 90 50 90 

PM pitoisuus  mg/Nm³ 25 25 10 25 10 

PM päästö  kg/h 1.5 0.238 0.02 0.831 0.07 

PM päästö g/s 0.417 0.066 0.006 0.231 0.019 

NOx-pitoisuus mg NO2/Nm³ 200         

NOx-päästö NO2kg/h 12         

NOx-päästö NO2 g/s 3.33         

NO2/NOx-suhde   0.06         

SO2 pitoisuus mg/Nm³ 100 100   100   
SO2 päästö kg/h 6 0.95   3.325   
SO2 päästö SO2 g/s 1.667 0.264   0.924   
HCl pitoisuus mg/Nm³   10   10   
HCl päästö kg/h   0.095   0.333   
HCl päästö g/s   0.0264   0.0924   
Pesuri   on on ei on ei 

 

 

2.2. Sunilan tehtaan nykyiset PM-, NOx- ja SO2-päästöt  
 

Stora Enso Oyj:n Sunilan tehtaalla hiukkaspäästöjä, typen oksidien ja rikkidioksidin päästöjä 

muodostuu soodakattiloista (SK10 ja SK11) ja meesauunista (MU) sekä kuorikattilasta (K2) ja 

hajukaasukattilasta (HKK). Kuorikattilan savukaasut johdetaan soodakattila SK11 kanssa 

samaan piippuun (SK11+K2).  

 

Sunilan tehtaan nykypäästöjen hiukkasmallinnuksessa käytetään lähtötietoina vuoden 2019 

tehdasmallinnuksen lähtötietoja, jotka perustuivat mitattuihin hiukkasten tuntipäästöihin 

soodakattiloiden SK10 ja SK11 piipuista kahden vuoden ajalta (SK10, SK11+K2) ja useamman 

vuoden kertamittauksiin (2016-2019) hajukaasukattilan piipusta. Meesauunin sähkösuodin on 

uusittu vuonna 2020 ja sen osalta mittaustieto perustuu uusimpiin mittauksiin vuosina 2020-

2021. /Taulukko 2 
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Sunilan tehtaalta typen oksidien ja rikkidioksidin päästöjä muodostuu samoista piipuista kuin 

hiukkaspäästöjä (SK10, SK11+K2, MU ja HKK). Typen oksidien ja rikkidioksidin mallinnuksessa 

päästöt on laskettu tehtaan normaaliajossa online mittausten vuorokausipitoisuuksista 

kahdelta viimeiseltä vuodelta. Kloorivetypäästöjä ei tehtaalla ole mitattu. /Taulukokko 2  

 

Taulukko 2. Sunilan tehtaan nykyiset hiukkasten, typen oksidien ja rikkidioksidin päästöt. 

 SK10 SK11+K2 
Hajukaasu-
kattila HKK 

Meesauuni 
MU 

Piipun korkeus merenpinnasta (m) 80.7 129 56.45 51.6 
Piipun halkaisija (m) 3.5 5.5 1.2 1.5 
Tilavuusvirtaus (Nm3/s, kuiva) 55.5 84 3.0 9.5 
Savukaasun lämpötila (°C) 46.3 174 82.33 50.9 
Nopeus (m/s) 6.8 5.9 3.5 6.3 
PM mg/Nm3 (red 6 % O2) HKK (3 % O2) 46 102 502 1.6* 
PM (kg/h) 7.9 29 4.0 0.05 
PM (g/s) 2.2 8.2 1.1 0.015 
NOx (mgNO2/Nm3)** 154 170 680 139 
NOx(kg/h) 31 51 7.3 4.8 
NOx (g/s) 8.55 14.3 2.04 1.32 
NO2/NOx-suhde 0.06 0.06 0.02 0.06 
SO2 (mg/Nm3)*** 8.1 32 104 28 
SO2(kg/h) 1.6 9.6 1.1 0.96 
SO2 (g/s) 0.45 2.7 0.3 0.27 
     
Hiukkaspäästöt online mittauksissa 
v. 2017-2018 

SK10 SK11+K2   

PM (g/s) ka.  3.0 6.1   
PM (g/s) min. 0.6 0.0   
PM (g/s) maks. 19.0 16.8   
*Meesauunin hiukkasmittaustulokset uuden sähkösuotimen ja pesurin jälkeen ka.  2020-2021 

**Tehtaan NOx-päästöt jatkuvatoimisista mittauksista vv.2021-2022 

*** SO2-pitoisuudet jatkuvatoimisista mittauksista vv. 2020-2022 

 

 

 

2.3 Sunilan tehdasalueen yhteenlasketut päästöt  
 

Taulukossa 3 on yhteenlasketut tuntipäästöt Sunilan tehtaan nykytilanteessa (VE0) ja Lignode 

One eri vaihtoehdoissa (VE1A ja VE1B) sekä kokonaispäästöt ja päästöjen kasvukertoimet 

uuden prosessin valmistuttua. 
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Taulukko 3. Nykyiset Sunilan tehtaan päästöt VE0, Lignode One VE1A ja VE1B 

vaihtoehtojen päästöt sekä tehdasalueen kokonaispäästöt (kg/h). 

  kgPM/h 
PM-

muutos-
kerroin 

kgNO2/h NOx-kasvu-
kerroin kgSO2/h 

SO2-
muutos-
kerroin 

kgHCl/h 

VE0 Nykyinen Sunilan 
tehdas 41   94   13    -  

Lignode One VE1A 1.8   12   7   0.10 

Lignode One VE1B 2.4   12   9   0.33 

VE1A Lignode One + 
 nykyinen Sunilan 
tehdas 

42.8 1.04 106 1.13 20 1.53 0.10 

VE1B Lignode One +  
nykyinen Sunilan 
tehdas 

43.4 1.06 106 1.13 23 1.70 0.33 

 

 

3. Mallinnusohjelma 
 

Mallinnukset tehtiin uusimmalla matemaattis-fysikaalisella AERMOD-

leviämismallinnusohjelmistolla. Malli sopii sekä kaasumaisten että hiukkasmaisten 

epäpuhtauskomponenttien leviämisen tarkasteluun ja sillä voidaan tarkastella erityyppisten 

päästölähteiden yhteisvaikutusta alueen ulkoilmapitoisuuksiin.  

 

AERMOD-mallia käytetään laajasti ilmanlaadun selvityksissä ympäri maailmaa. 

Mallinnustyökalu on Yhdysvaltojen Ympäristönsuojeluviraston (US EPA) hyväksymä ja US EPA 

tukee jatkuvaa mallin kehitystyötä. AERMOD-malli on myös hyväksytty Euroopan 

ympäristöviraston EEA:n FAIRMODE-yhteisön mallinnustyökalujen listalle. AERMOD on avoin 

dokumentoitu mallinnustyökalu, josta on saatavana ajantasaista lisätietoa US EPA:n sivuilla 

(www.epa.gov). 

Typpidioksidipitoisuuksien mallinnuksissa typenoksidien ilmakemiallinen muutunta 

päästölähteen lähialueella on huomioitu PVMRM-menetelmällä (Plume Volume Molar Ratio 

Method). Typenoksidien ilmakemiallinen muutunta liittyy typpimonoksidin muuntumiseen 

otsonin tai hiilivetyradikaalien vaikutuksesta haitallisemmaksi typpidioksidiksi. Jos 

otsonipitoisuus on alle typpimonoksidipitoisuuden voi otsoni olla rajoittava tekijä NO2:n 

muodostumisessa. Aikaa myöten lähes kaikki typpimonoksidi hapettuu ilmakehässä 

typpidioksidiksi. Typenoksidien ilmakemian merkitys on suurin piippupäästöjen lähialueella 

ennen savuviuhkan leviämistä. Piippupäästöissä suurin osa typenoksideista on ensivaiheessa 

typpimonoksidia, mikä hapettuu typpidioksidiksi.  

 



 5.12.2022 9 

 

2022©ENWIN OY 

Hiukkaspäästöt on arvioitu PM10-hiukkasiksi. Aluejakaumakuvissa on vertailuna myös PM2.5 

hiukkasten ilmanlaadun ohje-ja raja-arvoja. 

 

 

3.1 Havaintopisteet ja rakennukset 
 

Tässä mallinnustyössä on huomioitu maaston muoto Maanmittauslaitoksen korkeusmallin 

mukaisesti (2mkorkeusmalli©Maanmittauslaitos). Myös tehdasalueella rakennukset on 

huomioitu mallinnuksessa tehtaalta saatujen korkeustietojen mukaisesti. Rakennukset voivat 

vaikuttaa päästölähteen lähellä savukaasun leviämiseen aiheuttaen mahdollista 

rakennuspainumaa (building downwash). Tuulen ja savukaasun nopeuseroista voi aiheutua 

myös ns. savukaasupainumaa (stack tip downwash), minkä malli myös ottaa huomioon. Mallissa 

on n. 7300 havaintopistettä n. 8.5—12 km:n päähän tehtaan päästölähteistä. Kuvassa 1 on 

havaintopisteet ja havaintoruudukot mallissa tehtaan ympäristössä. Kuvassa 2 on tehdasalueen 

rakennukset ja uudet Lignode One- prosessin rakennukset tehdasalueen eteläpäässä (VE1, TT1 

ja TT2). 

 

 
Kuva 1.Havaintopisteet Sunilan tehtaan ympäristössä. 
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Kuva 2. Tehdasalueen rakennukset ja Lignode One rakennukset (TT1 ja TT2) tehdasalueen 
eteläpäässä /VE1. 
 

3.2 Sääaineisto 
 

Mallilaskelmien meteorologisena sääaineistona käytettiin tunnin välein kerättyä vuoden 2017-

2018 Kotka Rankki sääaseman aineistoa (yhteensä n. 17250 erilaista tuntisäätä). Lisäksi on 

huomioitu Sunilan tehtaan oman paikallisen tuuliaseman tuntitiedot samoilta vuosilta. 

Sääaineiston vertikaaliset mittaustiedot tuulen nopeudesta ja lämpötilasta saatiin 

yläilmakehän luotauksista v. 2017-2018. AERMOD mallin säätietojen esiprosessointiohjelmalla 

laskettiin konvektiiviset ja mekaaniset rajakerrokset huomioiden mm. maanpinnan rosoisuus 

eri vuodenaikoina Kotkassa. Tuuliruusu on kuvassa 3.  

 
Kuva 3. Tuuliruusu v. 2017-2018 sääaineistossa (=pylväs osoittaa mistä tuulee=blowing from). 
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4. Ulkoilman pitoisuuksien vertailuarvot 
 

Ulkoilman laadun arvioinnissa on käytössä ilmanlaadun raja-arvoja, jotka ovat yhtenevät EU:n 

alueella. Lisäksi on olemassa kansallisia ilmanlaadun ohjearvoja sekä kansainvälisiä Maailman 

Terveysjärjestön (WHO) määrittämiä ilmanlaadun terveysperusteisia ohjearvoja.  

 

Ilmanlaadun raja-arvot (VNA 79/2017) määrittelevät suurimmat hyväksyttävät 

terveysperusteiset ilman epäpuhtauksien pitoisuudet, joita ei saa ylittää. Kasvillisuuden ja 

ekosysteemin suojelemiseksi on annettu ns. kriittisen tason pitoisuusarvot. Asetuksessa ilmalla 

tarkoitetaan ulkoilmaa alailmakehässä, lukuun ottamatta työpaikoille asetettavista 

turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetussa neuvoston 

direktiivissä 89/654/ETY määriteltyjä työpaikkoja, joihin sovelletaan työterveyttä ja -

turvallisuutta koskevia säännöksiä ja joille yleisöllä ei ole säännöllistä pääsyä. (2§). 

 

Kansalliset ohjearvot (VNp 480/1996) ilmaisevat ilmansuojelutyön päämääriä ja ilmanlaadun 

tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on, että ohjearvojen ylittyminen 

estetään ennakolta. Ohjearvojen asettamisessa on pyritty ottamaan huomioon muun muassa 

ilman epäpuhtauksien vaikutukset herkkiin väestöryhmiin, kuten lapsiin, vanhuksiin ja 

hengityselinsairaisiin. Ohjearvot on otettava huomioon mm. alueidenkäytön, kaavoituksen, 

rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa ja ne tulee ottaa huomioon ympäristölupaa 

koskevassa lupaharkinnassa.  

 

Maailman Terveysjärjestö WHO (Global Air Quality Guidelines, 2021) on julkaisut 

maailmanlaajuisia ilmanlaadun ohjearvoja epäpuhtauksille, joista aiheutuu terveyshaittoja. 

WHO on esittänyt terveysperusteisia ohjearvoja mm. hiukkasille (PM10 ja PM2.5), 

typpidioksidille (NO2) ja rikkidioksidille (SO2).  

 

Taulukossa 4 ja 5 on ilmanlaadun ohje- ja raja-arvojen vertailupitoisuudet hiukkasille (PM10, 

PM2.5), typpidioksidille (NO2), typen oksideille (NOx) ja rikkidioksidille (SO2). WHO:n 

ilmanlaadun ohjearvot hiukkasille, typpidioksidille ja rikkidioksidille on taulukossa 6.  

 

 

Kloorivedylle (HCl) ei ole asetettu ilmanlaadun ohje- tai raja-arvoja Suomessa tai EU:n 

lainsäädännössä.  
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Kanadassa Ontariossa on esitetty terveysperusteiset ilmanlaadun kriteerit (AAQC=ambient air 

quality criteria, 20201), jossa on esitetty terveysperusteinen vuorokausiarvo myös kloorivedyn 

pitoisuudelle ilmassa, 20 µgHCl/m3 (24 h).  

 

Ontarion ilmanlaadun kriteeristön pitoisuusarvot eivät ole regulatiivisia. Julkaisun1 mukaan 

AAQC kriteerit perustuvat herkimpään vaikutukseen ja useimmat AAQC pitoisuusarvot 

perustuvat terveysvaikutuksiin. AAQC on ilman epäpuhtauksien pitoisuus, joka suojaa 

terveydelle ja/tai ympäristölle haitallisilta vaikutuksilta. AAQC-arvoja käytetään ympäristön 

ilmanlaadun arvioimiseen, mm. ympäristövaikutusarvioinneissa, ulkoilman seurantatietoja 

hyödyntävissä erityistutkimuksissa, yleisen ilmanlaadun arvioinnissa ja vuosittaisessa 

ilmanlaadun raportoinnissa Kanadassa. 

 

 

Taulukko 4. Ilmanlaadun kansalliset ohjearvot kokonaisleijumalle (TSP=total suspended 

particulates), hengitettäville hiukkasille (PM10), typpidioksidille (NO2) ja rikkidioksidille 

(SO2). (VNp 480/1996) 

Aine Ohjearvot [µg/m3]  
(20 0C, 1atm) Tilastollinen määrittely 

Hiukkaset, 
kokonaisleijuma 
(TSP) 

120 µg/m3 

50 µg/m3 
vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste 
vuosikeskiarvo 

Hengitettävät 
hiukkaset (PM10) 

70 µg/m3 kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 

Typpidioksidi (NO2) 
150 µg/m3 
70 µg/m3 

kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 

kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 

Rikkidioksidi (SO2) 
250 µg/m3 

80 µg/m3 

kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 

kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 

 

 

 

 

 

 
1 Human Toxicology and Air Standards Section, Technical Assessment and Standards Development Branch, 
Ontario Ministry of the Environment, Conservation and Parks (MECP). 2020. Ontario’s Ambient Air Quality 
Criteria. MECP, Toronto, ON, Canada. ISBN: 978-1-4868-4499-9 
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Taulukko 5. Hengittävien hiukkasten ja pienhiukkasten (PM10, PM2.5), typpidioksidin (NO2), 

ja rikkidioksidin (SO2) ilmanlaadun raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Kriittinen 

taso (typen oksidit NOx ja SO2) on annettu kasvillisuuden suojelemiseksi. (VNA 79/2017) 

Aine Keskiarvon 
laskenta-aika Raja-arvo, [µg/m3] * Sallittujen ylitysten määrä 

kalenterivuodessa 

Hengitettävät 
hiukkaset (PM10) 

24 tuntia 
kalenterivuosi 

50 µg/m3  
40 µg/m3 

35 vrk 
 

Pienhiukkaset 
(PM2.5) 

kalenterivuosi 25 µg/m3  

Typpidioksidi 

(NO2) 

1 tunti 

kalenterivuosi 

200 

40 

18 tuntia 

 

Typen oksidit 

(NO+NO2) 

kasvillisuus 

kalenterivuosi 30  

Rikkidioksidi 

(SO2) 

 

kasvillisuus 

1 tunti 

24 h 

kalenterivuosi 

talvikausi (1.10-31.3) 

350 µg/m3 

125 µg/m3 

20 µg/m3 

20 µg/m3 

24 tuntia 

3 vrk 

 

 
*Kaasumaisilla yhdisteillä tulokset ilmaistaan 293 K lämpötilassa ja 101,3 kPa paineessa. Hiukkasten tulokset ilmaistaan 
ulkoilman lämpötilassa ja paineessa 
 
 
Taulukko 6. WHO:n ilmanlaadun ohjearvot hiukkasille (PM2.5 ja PM10) ja rikkidioksidille.2  

 Tilastollinen määrittely WHO 2021 AQGs 
[µg/m3] 

PM2.5-hiukkaset 
vuosipitoisuus 5 

24 h pitoisuus (P99) 15 

PM10-hiukkaset 
vuosipitoisuus 15 

24 h pitoisuus (P99) 45 

Typpidioksidi (NO2) 

vuosipitoisuus 10 

24 h pitoisuus (99P) 25 

1 h pitoisuus 200 

Rikkidioksidi (SO2) 
10 min pitoisuus 500 

24 h pitoisuus (99P) 40 

 

 

2 WHO Global Air Quality Guidelines,2021 
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5. Mallinnustulokset  
 

5.1 Aluejakaumakuvat 
 

Leviämismallinnustyössä piirrettiin kartalle aluejakaumat hiukkasten (PM10/PM2.5), NO2-, SO2- 

ja HCl:n pitoisuuksista Sunilan tehdasalueen ympäristössä: 

• Vuorokausipitoisuudet  

• Vuosipitoisuudet 

 

Aluejakaumakuvat osoittavat pitoisuuden, joka voi käyrän sisäpuolisilla alueilla ajoittain 

ylittyä. Vuorokausipitoisuuksien aluejakaumakuvat eivät kuitenkaan esitä ajallisesti 

yhtenäistä tilannetta, vaan pitoisuuksien suurimmat arvot esiintyvät todennäköisesti eri 

laskentapisteissä eri ajankohtina vuoden aikana (mm. tuulen suunnasta ja sekoitusolosuhteista 

riippuen). Vuorokausipitoisuuksien aluejakaumia tulkittaessa on myös huomioitava, että 

suurimman osan vuodesta vuorokausipitoisuudet ovat laskentapisteissä esitettyjä korkeimpia 

worst case vertailuarvoja pienempiä. Vuosipitoisuudet osoittavat vuosipäästöjen 

ilmanlaatuvaikutukset eri ilmansuunnissa. 

 

LIITE 1. Hiukkasten pitoisuudet ympäristössä  

LIITE 2. Typpidioksidin pitoisuudet ympäristössä 

LIITE 3. Rikkidioksidin pitoisuudet ympäristössä 

LIITE 4. Kloorivedyn pitoisuudet ympäristössä 

 

 

5.2 Hiukkaspäästöjen leviäminen ja vaikutukset 
 

Liitteessä 1 kuvasarjoissa on sekä Lignode One VE1A ja VE1B vaihtoehtojen hiukkaspäästöjen 

vuorokausi- ja vuosipitoisuudet ympäristössä, Lignode One -prosessin hiukkaspäästöjen 

yhteisvaikutukset Sunilan tehtaan hiukkaspäästöjen kanssa ja pelkästään Sunilan tehtaan 

nykyisten hiukkaspäästöjen aiheuttamat vuorokausi- ja vuosipitoisuudet ympäristössä (VE0).  

 

Liitteen 1 aluejakaumakuvista on nähtävissä, että pelkästään Lignode One prosessin (VE1A tai 

VE1B) hiukkaspäästöjen (päästön pitoisuus suodattimen jälkeen 25 mg/Nm3, Coating 10 

mg/Nm3) vaikutukset ympäristön hiukkaspitoisuuksiin ovat alhaiset, tehdasalueen 

lähiympäristössä korkeimmillaan 1-1.5 µg/m3, tehdasalueella korkeimmillaan 2.5 µg/m3 

(VE1A) ja 5 µg/m3 (VE1B). Vuosipitoisuuksissa ilmanlaatuvaikutukset ympäristössä jäävät alle 

0.5 µg/m3 molemmissa vaihtoehdoissa.  
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Yhteisvaikutukset Sunilan tehtaan nykyisten hiukkaspäästöjen kanssa ovat samaa 

suuruusluokkaa kuin nykyiset tehtaan hiukkaspäästöjen vaikutukset. Tehdasalueen 

lähiympäristössä korkeimmat vuorokausipitoisuudet ovat suppealla alueella 10-12 µg/m3 (14-

17 % PM10 vrk-ohjearvosta). Myös hiukkasten vuosipitoisuudet yhteisvaikutuksena ovat samaa 

suuruusluokkaa kuin Sunilan tehtaan nykypäästöjen vaikutukset, tehdasalueella 2 µg/m3 (5 % 

PM10 vuosiraja-arvosta) ja tehdasalueen ulkopuolella alle 2 µg/m3.  

 

Kokonaisuutena Lignode One prosessin (VE1A tai VE1B) hiukkaspäästöjen vaikutukset ulkoilman 

hiukkaspitoisuuden muutoksiin ovat pienet verrattaessa tehtaan nykyisten hiukkaspäästöjen 

vaikutuksiin. 

 

PM10-hiukkasten kansallinen vuorokausipitoisuuden ohjearvo on 70 µg/m3, vrk-raja-arvon 

lukuarvo on 50 µg/m3. WHO:n PM2.5 hiukkasten vuorokausiohjearvo on 15 µg/m3. PM10-

hiukkasten vuosipitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m3 ja PM2.5 hiukkasten vuosiraja-arvo on 25 

µg/m3. 

 

 

5.3 Typpidioksidipäästöjen leviäminen ja vaikutukset 
 

Liitteessä 3 kuvasarjoissa on Lignode One prosessin (VE1A/VE1B) typenoksidipäästöjen 

aiheuttamat typpidioksidin vuorokausi- ja vuosipitoisuudet ympäristössä, Lignode One -

prosessin ja Sunilan tehtaan yhteisvaikutukset, sekä vertailuna pelkästään Sunilan tehtaan 

nykyisten NOx-päästöjen aiheuttamat NO2:n vuorokausi- ja vuosipitoisuudet ympäristössä 

(VE0).  

 
Lignode One prosessissa typenoksidipäästöjä muodostuu Lämpökäsittely 1 prosessista (TT1 

Offgas piippu), Päästön pitoisuus on 200 mgNO2/Nm3 ja molempien vaihtoehtojen 

typenoksidipäästöt ovat samat. 

 

Lignode One prosessin typenoksidipäästöjen vaikutukset ympäristön NO2-

vuorokausipitoisuuksiin ovat korkeimmillaan tehdasalueen ympäristössä 4 µg/m3 (5.7% vrk-

ohjearvosta). Vuosipitoisuuksissa uuden prosessin ilmanlaatuvaikutukset ovat tehdasalueen 

ulkopuolella korkeimmillaan 0.5 µg/m3 (1.3% NO2:n vuosiraja-arvosta).  

 

Sunilan tehtaan nykytilan (VE0) NOx-päästöjen vaikutukset ovat vuorokausipitoisuutena 

tehdasalueen ulkopuolella suppealla alueella korkeimmillaan 18 µgNO2/m3 (26% vrk-

ohjearvosta) ja vuosipitoisuutena korkeillaan 1.5 µgNO2/m3 (<3.8% NO2:n vuosiraja-arvosta).  
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Yhteisvaikutuksissa (Sunilan tehdas + Lignode One prosessi) korkein vuorokausipitoisuusalue 

on 20 µgNO2/m3(29% vrk-ohjearvosta) sijoittuen tehdasalueesta kaakkoon osittain 

merialueelle ja korkein vuosipitoisuusalue on 2 µg/m3 (5 % NO2:n vuosiraja-arvosta). 

 

Aluejakaumakuvien mukaan Lignoden One prosessin NOx-päästöt laajentavat hieman 

pitoisuusalueita tehdasalueen ympäristössä, mutta ympäristön typpidioksidin pitoisuustasot 

pysyvät samankaltaisina kuin nykytilanteessa (VE0). 

 

Typpidioksidin vuorokausipitoisuuden ohjearvo on 70 µgNO2/m3 ja WHO:n esittämä vrk-

ohjearvo on 45 µgNO2/m3. Typpidioksidin vuosiraja-arvo on 40 µgNO2/m3 ja kasvillisuuden 

suojelemiseksi annettu typenoksidien kriittinen vuositaso on 30 µgNOx/m3.  

 
 
5.4 Rikkidioksidipäästöjen leviäminen ja vaikutukset 
 

Piipun pituustarkasteluissa (Enwin-raportti 11.11.2022) tarkasteltiin rikkidioksidin 

ympäristöpitoisuuksia uuden prosessin piippujen pituuden funktiona. Näissä tarkasteluissa 

ehdotettiin TT1 Offgas piipun pituudeksi 65 m maasta ja TT2 Purification+Calcination piipun 

pituudeksi VE1A vaihtoehdossa 28 m ja VE1B vaihtoehdossa 40 m. TT2 Coating piipun pituutta 

ei muutettu, se on 28 m molemmissa vaihtoehdoissa. Edellä esitettyihin pituuksiin päädyttiin, 

jotta ympäristön rikkidioksidipitoisuudet tehtaan lähiympäristössä eivät nousisi merkittävästi 

nykyisistä pitoisuustasoista.  

 

Liitteessä 3 kuvasarjoissa on sekä Lignode One VE1A ja VE1B vaihtoehtojen SO2-päästöjen 

vuorokausi- ja vuosipitoisuudet ympäristössä, Lignode One -prosessin SO2-päästöjen 

yhteisvaikutukset Sunilan tehtaan rikkidioksidipäästöjen kanssa ja pelkästään Sunilan tehtaan 

nykyisten SO2-päästöjen aiheuttamat vuorokausi- ja vuosipitoisuudet ympäristössä (VE0).  

 

Nykytilanteessa (VE0) Sunilan tehtaan SO2-päästöjen vaikutukset ovat tehdasalueen 

ulkopuolella korkeimmillaan vrk-pitoisuutena 3 µg/m3 (<4% vrk-ohjearvosta) ja 

vuosipitoisuudet korkeimmillaan tehdasalueen ulkopuolella 0.4 µg/m3 (2% SO2:n kriittisestä 

vuositasosta). 

 

Lignode One VE1A prosessin rikkidioksidipäästöjen (päästön pitoisuus pesurin jälkeen 100 

mg/Nm3) vaikutukset ympäristön SO2-vuotokausipitoisuuksiin ovat korkeimmillaan 

tehdasalueen ympäristössä 5 µg/m3 (6.3% vrk-ohjearvosta). VE1B vaihtoehdossa SO2-

vuorokausipitoisuudet ovat korkeimmillaan tehdasalueen ympäristössä 6 µg/m3 (<7.5% vrk-

ohjearvosta). Vuosipitoisuuksissa uuden prosessin ilmanlaatuvaikutukset ovat tehdasalueen 
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ulkopuolella korkeimmillaan suppealla alueella 0.8-1.3 µg/m3 (4%-6.5% SO2:n kriittisestä 

vuositasosta) vaihtoehdoissa VE1A ja VE1B. Yhteisvaikutuksissa Sunilan tehtaan päästöjen 

kanssa rikkidioksidin pitoisuustasot ympäristössä ovat samaa tasoa kuin edellä mainitut.§ 

 

Aluejakaumakuvista nähdään, että uuden prosessin SO2-päästöjen myötä rikkidioksidin 

pitoisuusalueet ympäristössä laajenevat verrattuna VE0 vaihtoehtoon, mutta piippujen 

korotuksen myötä pitoisuustasot tehtaan lähiympäristössä asuinalueilla eivät kuitenkaan 

merkittävästi kasva. Rikkidioksidin ohje- ja raja-arvoihin nähden pitoisuustasot ovat alhaiset 

ympäristössä. 

 

Rikkidioksidin vuorokausipitoisuuden ohjearvo on 80 µg/m3 ja WHO:n esittämä vrk-ohjearvo 

on 40 µg/m3. Kasvillisuuden suojelemiseksi annettu rikkidioksidin kriittinen vuositaso on 20 

µg/m3.  

 

 

5.5 Kloorivetypäästöjen leviäminen ja vaikutukset 
 

Liitteessä 4 kuvasarjoissa on Lignode One VE1A ja VE1B vaihtoehtojen kloorivetypäästöjen 

vuorokausi- ja vuosipitoisuudet ympäristössä. Nykytilanteessa Sunilan tehtaalta ei ole tiedossa 

olevia kloorivetypäästöjä.  

 

Lignode One -prosessissa kloorivetypäästön pitoisuus pesurin jälkeen on 10 mg/Nm3. HCl-

päästö muodostuu ainoastaan Lämpökäsittely 2 prosessista (TT2 Purification+ Calcination 

piippu).  

 

Kloorivetypäästölle ei ole annettu Suomessa kansallisia ilmanlaadun ohjearvoja eikä EU:n 

lainsäädännössä ilmanlaadun raja-arvoja. Mallinnuksessa ilmanlaadun vertailuarvona on tässä 

selvityksessä käytetty Kanadan Ontarion provinssissa esitetty ilmanlaadun terveysperusteista 

kriteeristöä, kloorivetyn vuorokausipitoisuutta 20 µgHCl/m3 (24 h)(ks. kohta 5).  

 

Korkeimmat kloorivedyn vuorokausipitoisuudet tehdasalueella olivat VE1A vaihtoehdossa 1 

µg/m3 ja VE1B vaihtoehdossa 1-2 µg/m3. Vuorokausipitoisuudet tehtaan ympäristössä olivat 

molemmissa vaihtoehdoissa alhaiset suhteessa vertailuarvoon, korkeimmillaan alle 0.3-0.5 

µg/m3 (1.5%-2.5% vuorokauden vertailuarvosta 20 µg/m3). Vuosipitoisuudet olivat 

korkeimmillaan tehdasalueen lähiympäristössä 0.03-µg/m3 (VE1A) ja 0.06 µg/m3 (VE1B).  
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset mallinnuksista 

 

• Lignode One prosessissa hiukkaspäästöjä muodostuu Lämpökäsittely 1 ja 2 prosesseissa 

(TT1 Offgas ja TT2 Calcination+Purification ja TT2 Coating). Hiukkaspäästölisäys on 

+4-+6% verrattuna VE0 nykytilanteeseen. Lignode One prosessin (VE1A tai VE1B) 

vaikutukset ulkoilman hiukkaspitoisuuden muutoksiin ovat pienet suhteessa tehtaan 

nykypäästöihin ja hiukkasten ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Myös VE1A ja VE1B 

vaihtoehtojen välillä aluejakaumissa pitoisuusalueiden erot ovat pienet. 

• Yhteisvaikutuksena tehdasalueen lähiympäristössä korkeimmat vuorokausipitoisuudet 

ovat suppealla alueella 10-12 µg/m3 (14-17 % PM10 vrk-ohjearvosta). Hiukkasten 

vuosipitoisuudet yhteisvaikutuksena Sunilan tehtaan kanssa ovat samaa 

suuruusluokkaa kuin Sunilan tehtaan nykypäästöjen vaikutukset, tehdasalueella 2 

µg/m3 (5 % PM10 vuosiraja-arvosta) ja tehdasalueen ulkopuolella alle 2 µg/m3.  

 

• Lignode One prosessissa NOx-päästöjä muodostuu Lämpökäsittely 1 prosessista (TT1 

Offgas). Lignode One prosessin (molemmat vaihtoehdot VE1A tai VE1B) NOx-

päästölisäys on +13% verrattuna VE0 nykytilanteeseen. Aluejakaumakuvien mukaan 

Lignoden One prosessin NOx-päästöt laajentavat hieman pitoisuusalueita tehdasalueen 

ympäristössä, mutta ympäristön typpidioksidin pitoisuustasot pysyvät samankaltaisina 

kuin nykytilanteessa (VE0). 

• Lignode One prosessin vaikutukset ilmanlaatuun typpidioksidin vuorokausipitoisuuksina 

on korkeimmillaan 1-3 µg/m3. Yhteisvaikutuksissa (Sunilan tehdas+Lignode One 

prosessi) korkein vuorokausipitoisuusalue on 20 µgNO2/m3(29 % NO2:n vrk-ohjearvosta) 

sijoittuen tehdasalueesta kaakkoon pääosin merialueelle ja korkein vuosipitoisuusalue 

on 2 µg/m3 (5 % NO2:n vuosiraja-arvosta). 

 

• Lignode One prosessissa rikkidioksidipäästöjä muodostuu Lämpökäsittely 1 ja 2 

prosesseissa (TT1 Offgas ja TT2 Calcination+Purification). Rikkidioksidin päästölisäys 

on +53-+70 % verrattuna VE0 nykytilanteeseen. Päästölisäyksen takia uuden prosessin 

rikkidioksidin ilmanlaatuvaikutuksia tarkasteltiin piippujen pituuden funktiona 

erillisessä raportissa (Piipun pituustarkastelut, Lignode One -hanke, Stora Enso Oyj 

Lignode One -YVA, Sunila, Kotka, Enwin Oy 11.11.2022, p. 14.) 

• Aluejakaumakuvista nähdään, että uuden prosessin SO2-päästöjen myötä rikkidioksidin 

pitoisuusalueet ympäristössä laajenevat verrattuna VE0 vaihtoehtoon, mutta piippujen 

korotuksen myötä SO2-pitoisuustasot tehtaan lähiympäristössä asuinalueilla eivät 

kuitenkaan merkittävästi kasva. Rikkidioksidipitoisuudet ovat myös ilmanlaadun ohje- 

ja raja-arvoihin nähden alhaisia. 
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• Yhteisvaikutuksena Sunila+VE1A tehdasalueen ympäristössä SO2-vuotokausipitoisuus on 

korkeimmillaan 5 µg/m3 (6.3% vrk-ohjearvosta) ja yhteisvaikutuksena Sunila+VE1B SO2-

vuorokausipitoisuus on korkeimmillaan 6 µg/m3 (7.5% vrk-ohjearvosta). 

Vuosipitoisuuksissa ilmanlaatuvaikutukset ovat vastaavasti tehdasalueen ulkopuolella 

korkeimmillaan suppealla alueella 0.8-1.3 µg/m3 (4%-6.5% SO2:n kriittisestä 

vuositasosta).  

 

• Lignode One -prosessissa kloorivetypäästö muodostuu Lämpökäsittely 2 prosessista 

(TT2 Purification+Calcination). Kloorivetypäästölle ei ole annettu Suomessa kansallisia 

ilmanlaadun ohjearvoja eikä EU:n lainsäädännössä ilmanlaadun raja-arvoja. 

Pitoisuudet tehtaan ympäristössä olivat molemmissa vaihtoehdoissa alhaiset 

verrattuna kanadalaiseen terveysperusteiseen ilmanlaadun vertailuarvoon 

kloorivedylle.  

• Korkeimmat kloorivedyn vuorokausipitoisuudet tehdasalueen ympäristössä olivat 

molemmissa vaihtoehdoissa korkeimmillaan 0.3-0.5 µg/m3 (1.5%-2.5% vuorokauden 

vertailuarvosta Canada Ontario AAQC 20 µgHCl/m3). Vuosipitoisuudet olivat 

korkeimmillaan tehdasalueen lähiympäristössä 0.03-µg/m3 (VE1A) ja 0.06 µg/m3 

(VE1B).  

 
 

Päästöjen ilmanlaatuvaikutuksiin vaikuttaa paitsi päästön määrä eri vaihtoehdoissa myös 

piipun pituudet ja savukaasun tilavuusvirran muutokset. Myös lähirakennusten korkeudet 

vaikuttavat ilmanlaatuvaikutusten muodostumiseen. Tässä selvityksessä Lignode One -

prosessin piippujen pituudet olivat VE1A vaihtoehdossa TT1 65 m ja TT2 piiput 28 m 

maanpinnasta. VE1B vaihtoehdossa piippujen pituudet olivat TT1 65 m ja TT2 piiput 40 m ja 

28 m maanpinnasta. Mallinnukset on tehty taulukoiden 1 ja 2 mukaisilla päästötiedoilla ja 

savukaasun tilan tiedoilla. 

 

Lignode One prosessin vaikutukset ympäristön ilmanlaatuun on alhainen hiukkasten ja typen 

oksidien osalta verrattuna VE0 tilanteeseen. Uuden prosessin kloorivetypäästöjen vaikutukset 

ovat myös alhaiset verrattuna ulkomaiseen ilmanlaadun vertailuarvoon. Lignode One prosessi 

nostaa eniten tehdasalueen rikkidioksidipäästöjä. Uusien piippujen korotusten myötä 

rikkidioksidin ilmanlaatuvaikutukset ovat kuitenkin tehdasalueen ulkopuolella 

pitoisuustasoiltaan lähellä nykyisen tehtaan päästövaikutuksia, vaikkakin pitoisuusalueet 

tehdasalueen ympäristössä laajenevat. Rikkidioksidin pitoisuudet ympäristössä ovat alhaiset 

suhteessa rikkidioksidin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. 
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7. Mallin kokonaisepävarmuuteen vaikuttavat tekijät 

 

Leviämismallinnusten epävarmuuteen vaikuttava suurin yksittäinen tekijä on lähtötietojen eli 

päästötietojen epävarmuus. Piippupäästöjen osalta tämä tarkoittaa päästömittausten 

epävarmuutta ja tehtaan prosessien päästö- ja polttoainevaihteluita vuoden aikana.  

 

Mallinnuksen kokonaisepävarmuuteen vaikuttavat myös tuulen suunnan ja nopeuden 

mittausepävarmuus sekä aineiston ajallinen edustavuus. Useamman vuoden meteorologinen 

aineisto mallinnuksissa huomioi sen, että erilaiset sääolosuhteet vuoden aikana tulevat 

kattavasti ja monipuolisesti huomioitua leviämismallinnuksessa.  

 

Myös maaston muodon ja rakennuskannan huomioiminen päästölähteiden ympärillä parantaa 

mallinnuksen luotettavuutta. Rakennukset voivat aiheuttaa savukaasupainumaa ja siten 

vaikuttaa piippupäästöjen leviämiseen ja ilmanlaatuvaikutuksiin. 

 

Ilmanlaatuasetuksessa (VNA 79/2017) on asetettu vähimmäisvaatimukset ilmanlaadun 

seurantamenetelmien laatutavoitteille. Asetuksen mukaan hiukkasten mallintamisen 

vuosiarvojen sallittu epävarmuus on 50 %. Typpi- ja rikkidioksidipitoisuuden mallinnuksen 

epävarmuus saa olla 24 tunnin arvojen osalta enintään 50 % ja vuosipitoisuuden epävarmuus 

enintään 30 % silloin, kun kaikki keskeiset päästölähteet ovat mallissa mukana. 

 

Vuorokausipitoisuuksien aluejakaumakuvat eivät esitä ajallisesti yhtenäistä tilannetta, vaan 

pitoisuuksien suurimmat arvot esiintyvät todennäköisesti eri laskentapisteissä eri ajankohtina 

vuoden aikana (mm. tuulen suunnasta ja sekoitusolosuhteista riippuen). 

Vuorokausipitoisuuksien aluejakaumia tulkittaessa on myös huomioitava, että suurimman osan 

vuodesta vuorokausipitoisuudet ovat laskentapisteissä esitettyjä korkeimpia worst case 

vertailuarvoja pienempiä. Vuosipitoisuudet osoittavat vuosipäästöjen ilmanlaatuvaikutukset 

eri ilmansuunnissa. 
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LIITE 1.    Lignode One VE1A   Lignode One VE1B 

 

 
SUNILA (VE0)                       VE1A+ Sunilan tehdas Nykytila  VE1B+ Sunilan tehdas Nykytila  

 
 
 

HIUKKASTEN VUOROKAUSIPITOISUUS 

(µg/m3, 2. korkein) 

PM10 vrk-ohjearvo 70 µg/m3 (kk 2. korkein) 

PM10 vrk-raja-arvo 50 µg/m3 (36. korkein) 

PM2.5 WHO vrk-ohjearvo 15 µg/m3 
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Lignode One VE1A  Lignode One VE1B 

 

 
SUNILA (VE0)   VE1A+ Sunilan tehdas Nykytila              VE1B+ Sunilan tehdas Nykytila 

HIUKKASTEN VUOSIPITOISUUS (µg/m3) 

PM10 vuosiraja-arvo 40 µg/m3 

PM10 WHO vuosiohjearvo 15 µg/m3 

PM2.5 vuosiraja-arvo 25 µg/m3 

PM2.5 WHO vuosiohjearvo 5 µg/m3 



  LIITE 2. Typpidioksidin pitoisuudet ympäristössä    23 

2022©ENWIN OY 

LIITE 2.         Lignode One VE1A tai VE1B 

 

 
SUNILA (VE0)   VE1A tai VE1B+ Sunilan tehdas Nykytila  

TYPPIDIOKSIDIN VUOROKAUSIPITOISUUS 

(µg/m3, 2. korkein) 

Vuorokausiohjearvo 70 µg/m3 (kk 2. korkein)  

NO2 WHO:n vrk-ohjearvo 25 µg/m3(4. 

korkein) 
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Lignode One VE1A/VE1B 

 

 
SUNILA (VE0)   VE1A tai VE1B+ Sunilan tehdas Nykytila  

TYPPIDIOKSIDIN VUOSIPITOISUUS (µg/m3) 

Vuosipitoisuuden raja-arvo 40 µg/m3 

NO2 WHO:n vuosiohjearvo 10 µg/m3 
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LIITE 3.    Lignode One VE1A   Lignode One VE1B 

 

 
SUNILA (VE0)       VE1A+ Sunilan tehdas Nykytila        VE1B+ Sunilan tehdas Nykytila  

RIKKIDIOKSIDIN VUOROKAUSIPITOISUUS 

(µg/m3, 2. korkein) 

Vuorokausiohjearvo 80 µg/m3 (kk 2. korkein) 

Vuorokausiraja-arvo 125 µg/m3 (4. korkein) 

SO2 WHO:n vrk-ohjearvo 40 µg/m3(4. korkein) 
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Lignode One VE1A    Lignode One VE1B 

 

 
SUNILA (VE0)           VE1A+ Sunilan tehdas Nykytila         VE1B+ Sunilan tehdas Nykytila 

RIKKIDIOKSIDIN VUOSIPITOISUUS (µg/m3) 

Vuosipitoisuuden kriittinen taso 20 µg/m3 
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LIITE 4.   Lignode One VE1A   Lignode One VE1B 

 

  

KLOORIVEDYN 
VUOROKAUSIPITOISUUS 

(µg/m3) 

vertailuarvona Kanada Ontario 
AAQC-arvo (24 h) 20 µgHCl/m3 

KLOORIVEDYN VUOSIPITOISUUS 

(µgHCl/m3) 
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Selvitys melupäästöjen leviämisestä, 

mallinnusraportti 
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Johdanto  
Taratest Oy on laatinut Enwin Oy:n toimeksiannosta melumittauksiin ja melumallinnukseen perustu-
van Stora Enso Oyj:n Kotkan Sunilan tehtaan meluselvityksen päivityksen. Melumittaukset alueella on 
suoritettu syksyllä 2018 lehdettömään aikaan, jolloin meri oli pääosin sula ja niiden pohjalta laadittu 
mallinnuslaskentaan perustuva meluselvitys on laadittu keväällä 2019. Selvityksessä on lisäksi huomi-
oitu 2.11.2022 suoritettujen keittämön ja kuivattamon melumittausten tulokset. Melumittausten ai-
kaan tehtaalla oli käynnissä tavanomainen toiminta. Aiemmin laadittuun meluselvitykseen sisältyi me-
luntorjuntasuunnitelma, joka on laadittu BAT-päätelmien (BAT 17) mukaisesti laitoksen melupäästöjen 
vähentämiseksi.    
 
Tarkasteltava Sunilan tehdas sijaitsee meren rannalla Kotkan Sunilassa osoitteessa Sunilantie 1, Kotka. 
Yli 80 vuotta alueella toiminut tehdas on nykyisin Stora Enson omistuksessa. Tämän selvityksen tarkoi-
tuksena on päivittää aiemmin laadittua meluselvitystä muuttuneiden lähtöaineistojen pohjalta. Selvi-
tyksessä on lisäksi huomioitu alueen liikenne sekä suurennettu tarkastelualuetta.  

 

 
Kuva 1. Selvityskohteen sijainti esitettynä kartalla, © MML 08/2022. 
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2 Sovellettavat ohjearvot 

2.1. Ohjearvot ulkona 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 (3.1 2 §) 
Nykyisillä asumiseen käytettävillä alueilla sekä täydennysrakentamiskohteissa sekä hoito- tai oppilai-
toksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekviva-
lenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Uusilla alueilla 
melutason yöohjearvo on 45 dB. [1] 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä, asetuksen 5 ja 6 § muutos (360/2019) 
Virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- ja oleskelualueet on suunniteltava ja toteutettava siten, 
että melun keskiäänitaso ei ylitä 55 desibeliä kello 7–22 ja viherhuoneet siten, että melun keskiääni-
taso ei ylitä 45 desibeliä kello 7–22, ellei asemakaavasta muuta johdu. [3] 
 
Taulukko 1. Yleiset melutason ohjearvot ulkona ja sisätiloissa 

Yleiset melutason ohjearvot 

Melun A-painotettu keskiäänitaso, 
(ekvivalenttitaso) LAeq 

Päivällä klo 7-22 Yöllä klo 22-7 

Ulkona 

Asumiseen käytettävät alueet 55 dB 45-50 dB * 

Loma-asumiseen käytettävät alueet 45 dB 40 dB 

Sisällä 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

* uusilla asuinalueilla yöajan ohjearvo on 45 dB 

2.2. Ohjearvot sisällä  
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 (3.2 3 §) 
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuva melutaso sisällä alittaa melun 
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7–22) 35 dB ja yöohjearvon (klo 22–7) 30 dB. 
Opetus- ja kokoontumistiloissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjearvoa 35 dB, sekä liike- ja 
toimistohuoneissa päiväohjearvoa 45 dB. [1] 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä (YM027:00/2017) 
Asuntojen, majoitus- tai potilashuoneiden välillä pienin sallittu äänitasoeroluku DnT,w on 55 dB. Raken-
nuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava ja 
toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja impulssimaisen, kapeakaistaisen tai 
pienitaajuisen melun keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibe-
liä, ellei asemakaavasta muuta johdu. [2] 
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3 Menetelmät ja lähtötiedot 

3.1. Laskentamenetelmä ja maastomalli 
Suunnittelukohteen melumallinnus on tehty SoundPlan 8.2 melulaskentaohjelmistolla pohjoismaista 
teollisuusmelun laskentamallia General Prediction Method [4] sekä Road Traffic Noise [5] sekä Railway 
Traffic Noise [6] -laskentastandardeja. Laskentamallia varten alueesta muodostettiin kolmiulotteinen 
maastomalli hyödyntäen Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa 6/2022. Maastomalliin on li-
sätty maanmittauslaitoksen aineistosta alueen tiet, rakennukset ja vesistöt sekä Sunilan tehtaan ase-
mapiirroksen mukaiset rakennukset ja rakenteet. 

 
Laskentamallit huomioivat melun leviämisen kannalta olennaisimmat tekijät kuten melunlähteiden 
ominaisuudet, alueen topografian, rakennukset ja muut esteet, heijastukset erilaisista pinnoista sekä 
äänen ilma-absorption. Laskentamallit on laskettu 15 metrin neliöpisteverkon tarkkuudella 2 metrin 
korkeudella vallitsevan maanpinnan yläpuolella. Laskennoissa on käytetty 2. kertaluokan heijastuksia 
ja melulähteiden hakuetäisyytenä on käytetty 2000 metriä. Ympäristöön kohdistuvia melutasoja on 
tarkasteltu noin 3 kilometrin säteellä Sunilan tehdasalueesta.  
 
Mallit huomioivat tiet, vesistöt ja rakennukset akustisesti kovina pintoina ja muun ympäristön peh-
meänä. Laskentamalleissa ei ole huomioitu puuston tai kasvillisuuden vaimentavaa vaikutusta. Melu-
laskentamallien tulosten tulkinnassa tulee huomioida olosuhteiden ja alueen muiden toimintojen vai-
kutus ympäristön melutasoihin. Laskentamalleilla on pyritty havainnollistamaan Sunilan tehtaan vai-
kutuksia ympäristön melutasoihin. Alueen muut toiminnot ja liikenne voivat kuitenkin vaikuttaa mer-
kittävästi ympäristön melutasoihin. 
 

 
Kuva 2. Ote käytetystä maastomallista sekä huomioidut rakennusmassat ja tieosuudet. 
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3.2. Epävarmuustekijät ja merkittävimmät laskentaparametrit 
Melun leviämismalleilla pyritään yleisesti tarkastelemaan suunniteltuun kohteeseen kohdistuvaa epä-
edullisinta tilannetta, tämän vuoksi on sääolosuhteiden aiheuttamien epävarmuustekijöiden minimoi-
miseksi mallinnuksessa käytetty melun leviämiselle otollisia laskentasääolosuhteita. Alueen korkeus-
tasot ja äänilähteiden etäisyydet huomioiden laskentamallien epävarmuus on yleensä noin ± 2…3 dB. 
  
Taulukko 2. Laskennan sääolosuhteet ja merkittävimmät laskentaparametrit. 

Ilmanpaine Lämpötila Suhteellinen 
kosteus  

Laskenta- 
ruudukko 

Heijastusten 
lkm. 

Haku- 
etäisyys 

1013,3 mbar 15°C 70 % 15 m x 15 m 2 kpl 2000 m 

3.3. Tehdasalueen ympäristö 
Sunilan tehdasalue sijaitsee rannikolla pääosin niemessä, jonka ympäristö on teollisuus- ja asuinkäy-
tössä. Tehdasalueen länsipuolella sijaitsee Hietasen satama, pohjoispuolella teollisuutta ja lähimmät 
asuinkiinteistöt itäpuolisella Popinniemen alueella. Lähin asuinrakennus Rantala osoitteessa Kanto-
katu 3 sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä tehdasalueen koillispuolella. Maanmittauslaitoksen kiin-
teistötietojen perusteella tehdasalueen ympäristössä ei sijaitse vapaa-ajan asutusta, lukuun ottamatta 
Pikku-Pyötisen veneseuran venesataman yhteydessä olevaa rakennusta, jonka käyttötarkoituksesta ei 
saatu selvityksen yhteydessä varmuutta.  
 

 
Kuva 3. Tehdasalueen ympäristö esitettynä kartalla.  
 



Stora Enso Oyj, Sunila, Kotka 
 työ 19062 

 

 
Taratest Oy  -  www.taratest.fi -  Puh. 03 - 368 33 22  -  Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala 7  

 

Tehtaan välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000- tai luonnonsuojelualueita. Lähimmät Na-
tura-alueet ovat Kymijoki (FI0401001) noin 3,3 kilometriä länteen, Salminlahti (FI0408004) noin 5 kilo-
metriä koilliseen, Kokkovuori noin 7 kilometriä lounaaseen ja Heinlahti (FI0416006) noin 8 kilometriä 
länteen. Etelässä n. 12 km päässä merialueella ulkosaaristossa on lisäksi Itäisen Suomenlahden kansal-
lispuisto sekä Itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet Natura-alue FI0408001. Lähimmät luonnonsuo-
jeluohjelma-alueet ovat Kymijoenlaakso (maisemakokonaisuudet: MAO050014) noin 3 kilometriä län-
teen, Salminlahti (lintujensuojeluohjelma LVO050124) noin 5 kilometriä koilliseen ja Heinlahti (lintu-
vesiensuojeluohjelma LVO050134) noin 8 kilometriä länteen.  

3.4. Mallinnuksessa huomioidut melulähteet 
Laskentamalleissa on huomioitu oheisessa taulukossa (Taulukko 4) esitetyt Sunilan tehtaan melunläh-
teet, jotka on sijoitettu pistemäisinä melunlähteinä laskentamalliin melupäästölähteen todelliselle si-
jainnille ja korkeudelle. Melulähteiden lähtömelutasot perustuvat syksyllä 2018 suoritettuihin melu-
mittaustuloksiin [7] sekä keittämön ja kuivattamon osalta syksyllä 2022 suoritettuihin mittauksiin [8]. 
Keittämön ja kuivattamon lähtömelutasot LWA on määritetty toimitettujen A-painotettujen taajuus-
kaistakohtaisten tulosten perusteella. Meesauunien puhaltimet on päivitetty uusiin vuonna 2018 suo-
ritettujen mittausten jälkeen ja niiden laitevalmistajan ilmoittama äänitehotaso LWA on 89 dB. Tehdas-
alueella sijaitseva granulointilaitos on aloittanut toiminnan vuoden 2022 lopulla. Granulointilaitoksen 
katolle, noin 27 metrin korkeuteen maanpinnasta sijoitettiin puhaltimen melulähde, jonka lähtömelu-
taso LWA on 110 dB. Melulähteiden toiminta-ajaksi asetettiin 24 h/vrk.  
 
Melulaskentamalliin on kohteessa mitattujen melulähteiden lisäksi sijoitettu pyöräkuormaaja kuivat-
tamon käsittelyalueelle sekä rekkaliikennettä muulle Sunilan tehtaan alueelle. Laskentamalleissa on 
lisäksi huomioitu satamaan johtava rekka- ja autoliikenne, sataman sisäinen autoliikenne, laivaliikenne 
sekä raideliikenne. Lisätyissä melunlähteissä on käytetty melumallinnusohjelmiston melukirjaston läh-
töarvoja vastaaville melunlähteille. Laskennassa huomioidut liikennemäärät mukailevat voimassa ole-
vassa ympäristöluvassa [9] ilmoitettuja liikennemääriä.  
 
Taulukko 3. Laskennassa huomioidut muut alueen melulähteet. 

Melupäästölähde Äänitehotaso 
LWA [dB] 

Melulähteen  
korkeus [m] 

Tehollinen toiminta-aika 

VE0 VE1 

Pyöräkuormaaja 109,0 2,0 66 % 66 % 

Rekkaliikenne 94,0 2,0 139 ajon/vrk 142 ajon/vrk 

Raideliikenne 77,0 2,0 4 junaa/vrk 5 junaa/vrk 

Laivaliikenne 95,0 2,0 1 laiva/vrk 1 laiva/vrk 

Henkilö- ja huoltoliikenne 68,0 1,0 150 ajon/vrk 150 ajon/vrk 
 
Satamaan ja sieltä pois liikennöi yhteensä noin 139 rekka vuorokaudessa (VE0), pääsääntöisesti klo 6-
22 välisenä aikana, kemikaalikuljetuksia myös yöaikaa. Yöaikaisen liikenteen osuus on oletettu olevan 
noin 10 % vuorokautisesta liikennemäärästä. Sunilantietä kulkevan rekkaliikenteen nopeus Vallinie-
mentien liittymään asti 50 km/h ja siitä eteenpäin Sunilan tehtaalle 40 km/h. Tarkastelussa VE1 rekka-
liikenteen vuorokautinen määrä on noin 142 ajoneuvoa.  
 
Merkittävä osa vastaanotettavasta raakapuusta ja osa kotimaan sellusta kuljetetaan junalla. Raiteis-
tolla liikkuu keskimäärin noin 4 junaa vuorokaudessa (VE0), pääsääntöisesti noin klo 6-16 välisenä ai-
kana. Nopeusrajoitus pääraiteella on 35 km/h ja tehdasraiteilla 20 km/h. Tarkastelussa VE1 raidelii-
kenteen vuorokautinen määrä on noin 5 junaa. 
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Sunilan tehtaalla on oma satama tehtaan välittömässä läheisyydessä. Hakijan omistaman sataman 
kautta otetaan vastaan laivakuljetuksina tuleva puu ja hake sekä laivataan sellua vientiasiakkaille. Lai-
voja käy satamassa viikon aikana noin 4-5 kpl. Puuraaka-aineen purku tapahtuu ympäri vuorokauden 
ja sellun lastaus tapahtuu normaalisti arkipäivinä klo 6-23, tarvittaessa myös öisin. 
 
Lisäksi alueella on henkilö- ja huoltoliikennettä noin 150 autoa vuorokaudessa. Sisäistä autoliikennettä 
on jokaisena viikonpäivänä ympäri vuorokauden ja yöaikaisen liikenteen oletetaan olevan noin 10 % 
vuorokautisesta liikennemäärästä. Tehdasalueella tapahtuvan henkilö- ja huoltoliikenteen nopeus on 
30 km/h.  
 
Taulukko 4. Laskennassa huomioidut Sunilan tehdasalueen melulähteet [7 ja 8]. 

Yksikkö Melupäästölähde Melutaso LAeq  
[dB] 

Äänitehotaso LWA  
[dB] 

Kuorimo Sykloni 96,3 113,3 

Kuorimo Poistokanavan pää 85,3 110,2 

Granulointilaitos Puhallin - 110,0 

Keittämö HVP-venttiili keittimeen 91,6 107,9 

Kuivattamo lisäpoistoilmapuhallin 89,0 106,0 

Kuivattamo LTO poisto, kostea 87,6 105,8 

Liuottamo Ilmastointiaukot 73,7 104,7 

Kuivattamo LTO poistot 1, 2 ja 3 86,2 104,2 

Haihduttamo säiliöt sataman puolella 86,6 104,1 

Keittämö KP-varoventtiili 90,7 104,0 

Haihduttamo Siilot 75,0 103,0 

Satama Multidocker 71,7 103,0 

Kuivattamo poistopuhallin 79,1 99,6 

Voimalaitos SK10 poistopuhallin 2 88,4 99,4 

Satama Ajoneuvon lastaus 61,9 98,9 

Voimalaitos SK10 poistopuhallin 1 87,1 98,1 

Kuivattamo Puhallin 79,8 97,7 

Voimalaitos Ulostulokanavan pää 85,5 96,5 

Kuivattamo Kuljetinputki 88,2 96,2 

Keittämö Valkaisun poistopuhallin nro 3 76,9 96,1 

Ligniinisiilo Sulkusyötin 74,6 94,6 

Keittämö Syöttöruuvi/kuljetin 79,0 93,1 

Kuivattamo Ulostulokanavan päät 81,9 93,0 

Kuivattamo KK6, tyhjöpumppu 76,7 92,6 

Happitehdas Poistopuhallin 64,0 91,9 

Haihduttamo Katto (alue) 73,0 90,5 

Haihduttamo LAHA puhallin 88,1 90,5 

Meesauunit Savukaasupuhallin 1 88,8 89,0 

Meesauunit Savukaasupuhallin 2 73,9 89,0 
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Ennustetilanteessa Lignode one-tuotantolaitoksen katolle sijoitetaan 16 kpl poistopuhaltimia, joiden 
lähtömelutaso LWA on 75 dB sekä 8 kpl liuosjäähdytintä, joiden lähtömelutaso LWA on 80 dB.  Meluläh-
teet on sijoitettu tulevan tuotantolaitoksen katolle idän puoleiseen reunaan, noin 2 metrin korkeuteen 
(+30.00).   

4 Melumallinnus  
Kohteessa tehtyihin melupäästömittauksiin sekä muihin saatuihin tietoihin perustuvat nykytilanteen 
VE0 mukaiset, melulaskentamallin päivä- ja yöaikaiset meluvyöhykekartat on esitetty tämän selvityk-
sen liitteenä (Liitteet 1 ja 2). Laskentamallilla on myös tarkasteltu tilannetta VE1, jossa on nykytilanteen 
lisäksi huomioitu alueella mahdollisesti tuleva Lignode one-tuotantolaitos ja niiden aiheuttamat melu-
tasot alueen ympäristössä. VE1 vaiheen meluvyöhykekartat esitetty tämän selvityksen liitteenä (Liit-
teet 3 ja 4).  Meluvyöhykekartoissa on esitetty valtioneuvoston asettamiin ohjearvotasoihin verratta-
via LAeq päivä- ja yömelutasoja 5 dB meluvyöhykkeittäin. Laskennassa on huomioitu melulähteiden li-
säksi vallitsevat maasto-olosuhteet sekä laskennan aikaan olemassa olevat rakennusmassat. 

4.1. Nykyisen tilanteen mukainen tarkastelu VE0 
Melulaskentamallien perusteella Sunilan tehtaan toiminnoista aiheutuva päiväaikainen 60 dB melu-
vyöhyke ulottuu lännen suunnassa Pöytisensalmen vesialueelle ja idän suunnassa noin  tehdasalueen 
rajalle (Liite 1). Sunilan tehtaasta aiheutuva päiväajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu lännessä Pyötisen-
salmen yli (300 metriä) ja idässä Popinniemenlahden yli Kantokatu 3 sijaitsevan lähimmän asuinkiin-
teistön piha-alueelle (200 metriä), jossa päiväaikainen melutaso on enimmillään noin 55 dB.  
 
Koska Sunilan tehtaan toiminta on ympärivuorokautista ja mallinnuksissa käytettyjen melunlähteiden 
toiminta-ajaksi on suurilta osin asetettu 24 h, ei yöajan laskennalliset meluvyöhykkeet (Liite 2) merkit-
tävästi eroa päiväajan meluvyöhykkeistä. Toiminnan aiheuttama yöaikainen 50 dB meluvyöhyke ulot-
tuu noin 400…500 metrin etäisyydelle tehdasalueen itä- ja länsipuolelle. Tehtaan aiheuttama lasken-
nallinen melutaso ylittää yöajan ohjearvon 50 dB Popinniemen ranta-alueella sijaitsevan (285-37-24-
5) asuinrakennuksen piha-alueella, ollen enimmillään noin 54 dB. Muilla Popinniemen ranta-alueella 
sijaitsevilla kiinteistöillä yöajan ohjearvon ylitys on vähäinen ja sen voidaan tulkita laskentaepävar-
muus  ± 2…3 dB huomioiden olevan ohjearvon tasolla. Laskentamallin perusteella määritetty yli 50 dB 
yöajan meluvyöhykkeen koko on noin 115 hehtaaria. 

4.2. Ennuste tilanteen mukainen tarkastelu VE1 
Kun laskentamalleissa huomioidaan suunnitteilla oleva Lignode one-tuotantolaitos, Sunilan tehtaan 
toiminnoista aiheutuva päiväaikainen 60 dB meluvyöhyke ulottuu lännen suunnassa Pöytisensalmen 
vesialueelle ja idän suunnassa noin  tehdasalueen rajalle (Liite 3). Sunilan tehtaasta aiheutuva päivä-
ajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu lännessä Pyötisensalmen yli (300 metriä) ja idässä Popinniemenlah-
den yli Kantokatu 3 sijaitsevan lähimmän asuinkiinteistön piha-alueelle (200 metriä), jossa päiväaikai-
nen melutaso on enimmillään noin 55 dB.  
 
Sunilan tehtaan toiminnan aiheuttama yöaikainen 50 dB meluvyöhyke ulottuu noin 400…500 metrin 
etäisyydelle tehdasalueen itä- ja länsipuolelle (Liite 4). Tehtaan aiheuttama laskennallinen melutaso 
ylittää yöajan ohjearvon 50 dB Popinniemen ranta-alueella sijaitsevan (285-37-24-5) asuinrakennuk-
sen piha-alueella, ollen enimmillään noin 54 dB.  
 
Laskentamallin mukaan Lignode one-tuotantolaitoksen vaikutukset Sunilan tehtaan aiheuttamiin me-
lutasoihin on hyvin vähäinen.  
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5 Meluntorjuntatoimien vaikutukset  
Aikaisemman meluselvityksen [7] yhteydessä kohteeseen laadittiin myös meluntorjuntasuunnitelma 
tehtaan toimintojen meluvaikutusten vähentämiseksi. Sunilan tehtaan merkittävimmän melunlähteen 
kuorimon syklonin LWA 113 dB melupäästön vähentäminen esitettiin olevan merkittävin tehtaan me-
luntorjuntatoimenpiteistä. Lähimpien asutusten sijainnin kannalta merkittäviksi meluntorjuntakoh-
teiksi selvityksessä esitettiin tehtaan kuivattamon katolla oleva poistoputki sekä LTO- poistokanavat. 
Vuonna 2022 suoritettujen melumittausten sekä tämän pohjalta päivitetyn selvityksen perusteella voi-
daan todeta, että myös keittämön melulähteillä on vaikusta asutusten suuntaan ja niiden vaimenta-
minen olisi suositeltavaa.  

 
Vuonna 2019 laaditussa meluntorjuntasuunnitelmassa esitetyistä meluntorjuntatoimenpiteistä on 
suoritettu kuivattamon LTO-poistokanaville sekä kuivatuskoneen imusylinterin tyhjiöpumpun ilman-
poistoputkelle selvityksessä ehdotetun mukaisesti. 2.11.2022 suoritettujen mittausten perusteella voi-
daan todeta tyhjiöpumpun ilmanpoistoputken lähtömelutason LWA pienentyneen noin 15,9 dB, mikä 
on melko merkittävä parannus. LTO-poistokanavien lähtömelut LWA olivat pienentyneet noin 2 dB. 
Myös aiemmin todettu valkaisun poistopuhaltimen (nro 3) vika on korjattu, mikä on mittaustulosten 
perusteella pienentänyt sen lähtömelutasoa LWA noin 15,5 dB.  
 
Kuorimon syklonin ympärille ei ole rakennettu seinärakenteita. Yöaikaisen melupäästön vähentä-
miseksi tulisi arvioida mahdollisuuksia vähentää merkittävimpien melulähteiden tehollista toimintaa 
yöaikaan. 

6 Johtopäätökset ja suositukset 
Taratest Oy on laatinut Enwin Oy:n toimeksiannosta melumittauksiin ja melumallinnukseen perustu-
van Stora Enso Oyj:n Kotkan Sunilan tehtaan meluselvityksen päivityksen. Melumittaukset alueella on 
suoritettu syksyllä 2018 lehdettömään aikaan, jolloin meri oli pääosin sula ja niiden pohjalta laadittu 
mallinnuslaskentaan perustuva meluselvitys on laadittu keväällä 2019. Selvityksessä on lisäksi huomi-
oitu 2.11.2022 suoritettujen keittämön ja kuivattamon melumittausten tulokset. Melumittausten ai-
kaan tehtaalla oli käynnissä tavanomainen toiminta.  
 
Tarkasteltava Sunilan tehdas sijaitsee meren rannalla Kotkan Sunilassa osoitteessa Sunilantie 1, Kotka. 
Yli 80 vuotta alueella toiminut tehdas on nykyisin Stora Enson omistuksessa. Aiemmin suoritettujen 
melupäästömittausten perusteella laadittiin Sunilan tehtaan toiminnasta melulaskentamalli 
SoundPlan 8.2 melumallinnusohjelmistolla, jolla tarkasteltiin meluvaikutuksia alueen ympäristössä. 
Tämän selvityksen tarkoituksena on päivittää aiemmin laadittua meluselvitystä muuttuneiden lähtö-
aineistojen pohjalta. Selvityksessä on lisäksi huomioitu alueen liikenne sekä suurennettu tarkastelu-
aluetta.  
 
Melulaskentamallien perusteella Sunilan tehtaan toiminnoista aiheutuva päiväaikainen 60 dB melu-
vyöhyke ulottuu lännen suunnassa Pöytisensalmen vesialueelle ja idän suunnassa noin  tehdasalueen 
rajalle. Sunilan tehtaasta aiheutuva päiväajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu lännessä Pyötisensalmen yli 
ja idässä Popinniemenlahden yli Kantokatu 3 sijaitsevan lähimmän asuinkiinteistön piha-alueelle, jossa 
päiväaikainen melutaso on enimmillään noin 55 dB.  
 
Koska Sunilan tehtaan toiminta on ympärivuorokautista ja mallinnuksissa käytettyjen melunlähteiden 
toiminta-ajaksi on suurilta osin asetettu 24 h, ei yöajan laskennalliset meluvyöhykkeet merkittävästi 
eroa päiväajan meluvyöhykkeistä. Toiminnan aiheuttama yöaikainen 50 dB meluvyöhyke ulottuu noin 
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400…500 metrin etäisyydelle tehdasalueen itä ja länsipuolelle. Tehtaan aiheuttama laskennallinen me-
lutaso ylittää yöajan meluohjearvon 50 dB Popinniemen ranta-alueilla sijaitsevien lähimpien asuinkiin-
teistöjen piha-alueilla. Laskentamallin perusteella määritetty yli 50 dB yöajan meluvyöhykkeen koko 
on noin 115 hehtaaria. 
 
Aikaisemman meluselvityksen yhteydessä kohteeseen laadittiin myös meluntorjuntasuunnitelma teh-
taan toimintojen meluvaikutusten vähentämiseksi. Vuonna 2019 laaditussa meluntorjuntasuunnitel-
massa esitetyistä meluntorjuntatoimenpiteistä on suoritettu kuivattamon LTO-poistokanaville sekä 
kuivatuskoneen imusylinterin tyhjiöpumpun ilmanpoistoputkelle selvityksessä ehdotetun mukaisesti. 
2.11.2022 suoritettujen mittausten perusteella voidaan todeta tyhjiöpumpun ilmanpoistoputken läh-
tömelutason LWA pienentyneen noin 15,9 dB, mikä on melko merkittävä parannus. LTO-poistokanavien 
lähtömelut LWA olivat pienentyneet noin 2 dB. Myös aiemmin todettu valkaisun poistopuhaltimen (nro 
3) vika on korjattu, mikä on mittaustulosten perusteella pienentänyt sen lähtömelutasoa LWA noin 15,5 
dB. 
 
Vuonna 2022 suoritettujen melumittausten sekä niiden pohjalta päivitetyn selvityksen perusteella voi-
daan todeta, että myös keittämön melulähteillä on vaikusta asutuksen suuntaan ja niiden vaimenta-
minen olisi suositeltavaa. 
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1 Johdanto 

1.1 Tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää Kymijoen suualueella Kotkassa sijaitsevan Sunilan 

tehtaan lämpöpäästöjen leviämistä ja purkuveden aiheuttamaa suolapitoisuuden 

muutosta Kotkan edustan rannikkoalueella. Kuormituksen sekoittuminen ja sen 

aiheuttama lämpötilan nousu sekä suolapitoisuuden muutokset arvioitiin rakentamalla 

alueelle virtaus- ja vedenlaatumalli, jolla kuormituksen vaikutus laskettiin. Työn sisältö oli 

seuraava: 

1) Virtausmallin laatiminen kohdealueelle. 

2) Nykytilan ja nollatilanteen (tilanne ilman kuormitusta) laskenta. 

3) Päästön muutoksen vaikutuksen laskenta kahdella nykyistä suuremmalla 

päästömäärällä. 

2 Laskentamalli 

Lämpöpäästö on nimensä mukaisesti purkualueen vettä lämpimämpää ja siten myös 

kevyempää. Tästä johtuen lämmin vesi pysyy tyypillisesti pintakerroksessa, missä se 

jäähtyy sekoittumalla purkualueen veteen, jäähtymällä ilmaan ja viilenemällä myös 

haihtumisen kautta. Alueilla, jossa vesi pääsee vapaasti sekoittumaan suurempaan 

vesimassa, merkittävin purkuvettä viilentävä prosessi on purkuveden sekoittuminen 

purkualueen vesiin. Lämpöpäästön leviämiseen vaikuttaa myös purkuvesien 

suolapitoisuusero ympäröivään vesimassa verrattuna. Suolapitoisuuserot otettiin tässä 

huomioon. 

Tässä raportissa on tarkasteltu purkuveden sekoittumista purkupaikan lähialuetta 

ympäröivällä merialueella 3d-virtausmallia käyttäen. Merialueen mallilaskennat 

suoritettiin YVA3d-laskentamallilla, joka perustuu hydrostaattisten 3d-virtausyhtälöiden 

ratkaisemiseen differenssimenetelmällä. Mallihila koostuu vaakasuunnassa 

suorakulmaisista ruuduista, syvyyssuunnassa malli käyttää vakiosyvyystasoihin 

perustuvaa z-hilaa. Vaakasuunnassa on käytetty lisäksi asteittain tarkentuvaa sisäkkäistä 

mallihilaa, jolloin laajemman merialueen vaikutukset kohdealueelle saadaan laskettu 

hyvällä tarkkuudella. Laskentamalli soveltuu hyvin Suomen järvi- ja rannikkoalueiden 

kuvaamiseen, ja sitä on käytetty yli sataan laskentasovellukseen Suomessa ja ulkomailla 

(Koponen et. al 2004). 

Mallilaskennassa veteen vaikuttavista voimista huomioidaan tuulen aiheuttama 

sekoittuminen, ilmanpaineen vaikutus, vedenkorkeusvaihtelu mallin reunalla, puro- ja 

jokivirtaamat ja jääpeitteen vaikutus. Lisäksi malli laskee veden lämpötilan ja 

suolaisuuden, sekä samalla myös vaaka- ja syvyyssuuntaiset veden lämpötilan ja 

suolaisuuden aiheuttamat tiheyserot, jotka vaikuttavat mm. sekoittuneen purkuveden 

kulkeutumiseen ja syvyyssuuntaiseen sekoittumiseen. Virtaukset lasketaan dynaamisesti, 

ts. säähistoriasta valitaan edustavan ajanjakso, jota simuloidaan mallilaskennan avulla 

käyttämällä mitattuja säätietoja ja reuna-arvoja (esim. jokivirtaamat). Laskennan 

lopputuloksena saadaan valitun simulointijakson ajalta jokaiselle mallihilan hilaruudulle 
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virtaus, lämpötila ja suolaisuusarvo valitulla aikatarkkuudella, esim. tunnin välein). 

Tarkempi kuvaus mallin laskentaperiaatteista löytyy mallin käyttöohjeesta (Koponen et al. 

2004). 

2.1 Mallihila 

Mallilaskentaa varten alueelle laadittiin mallihila saatavilla olleita rantaviiva- ja 

syvyystietoja käyttäen. Rantaviivana käytettiin Suomen puolella MML:n 1:100 000 kartta-

aineistoa (Maanmittauslaitos 2022). Rantaviivaa tarkennettiin Kymijoen suun osalta 

MML:n maastotietokannan tiedoilla. Muu rantaviiva on EEA-coastline aineistosta (EEA 

2017). Syvyystiedot ovat Suomen puolelta Liikenneviraston ylläpitämästä 

rannikkoalueiden syvyysaineistosta (Liikennevirasto 2022) ja muilta alueilta BSBD-

tietokannasta (BSBD 2013). Sunilan edustalla syvyystietoja tarkennettiin alueelta tehdyillä 

syvyysmittauksilla. 

Laskennassa käytetty mallihila koostuu useasta sisäkkäisestä hilatasosta. Sisäkkäisiä 

hilatasoja mallissa on neljä, uloimman hilatason resoluutio on 1620 m ja tarkimman 36 m. 

Hilan tarkennuksissa ulomman hilatason hilakoppi jakautuu yhdeksäksi (3 x 3) tai 

kahdeksikymmeneksi viideksi (5 x 5) tarkemman hilatason kopiksi. Hilatasot on esitetty 

kuvassa 1 ja tasojen keskeiset mittatiedot taulukossa 1. Syvin kohta uloimmassa 

hilatasossa on 120 m. Mallin kerrospaksuus on 0–10 m syvyysvälillä 1 m. Syvemmällä 

kerrospaksuus kasvaa tasaisesti siten, että yli 80 m tasolla se on 15 m. Syvyystasoja 

mallissa on yhteensä 23 kpl. 

Taulukko 1. Mallin hilatasojen tiedot.  

Hilataso x-koko 

(ruutua) 

y-koko 

(ruutua) 

hilaruudun 

koko (m) 

x-koko 

(km) 

y-koko 

(km) 

1 243 116 1620 393.7 187.9 

2 96 66 540 51.8 35.6 

3 75 90 108 8.1 9.7 

4 84 147 36 3 5.3 
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Kuva 1. Mallihila, ylimpänä vasemmalla koko mallihila ja tarkennettujen hilatasojen reunat, oikealla 
tarkimman hilan alue syvyyksineen.  

3 Lähtötiedot 

3.1 Säätiedot 

Mallin säätietoina käytettiin ECMW:n ERA5 reanalysis-dataa (Berrisford et al. 2011), joka 

on Euroopan sääkeskuksen ylläpitämä säähistoria-aineisto. Aineisto perustuu mittausten 

ja ECMWF:n säämallin ns. nykyhetken ennusteen yhdistämiseen. Tässä käytetty 

vaakasuuntainen säätietojen resoluutio oli 0,75 astetta.  

3.2 Jokivirtaamat 

Kohdealueen olosuhteisiin vaikuttaa merkittävästi Kymijoki ja varsinkin sen itäisin, eli 

Korkeakosken haara. Kymijoen eri haarojen virtaamat saatiin Hertta-tietokannasta (Hertta 

2022). Huumanhaaran virtaamaksi asetettiin 6 % Koivukosken virtaamasta (Ecobio 2006). 

Kotkan itäpuolelle laskevien pienempien jokien (Vehkajoki ja Summajoki) virtaamat 

poimittiin SYKEn Vemala-järjestelmästä (SYKE 2022).  

3.3 Laskentavuosien valinta 

Yleisesti jätevesi- ja lämpöpäästöjen laimenemiseen vaikuttaa rannikkoalueilla tuulen ja 

vedenkorkeusvaihtelun aiheuttamien virtausten aikaansaamaa vedenvaihto ja 

sekoittuminen, sekä isompien jokien virtaamat, mikäli sellaisia on päästön lähialueella. 

Purkupaikan sijainnista johtuen tässä keskeinen lämpöpäästön sekoittumiseen vaikuttava 
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tekijän on kuitenkin Kymijoen Korkeakosken haaran virtaama. Korkeakosken virtaamien 

kuukausikeskiarvo vuosien 2010–2021 ajalta on keskimäärin 75,9 m3/s. Pienin virtaaman 

kuukausikeskiarvo em. vuosilta löytyy elokuulta 2019 (26,8 m3/s). Virtaamien kk-

keskiarvot on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Mallihila, ylimpänä vasemmalla koko mallihila ja tarkennettujen hilatasojen reunat, oikealla 
tarkimman hilan alue syvyyksineen.  

Laskentajaksot valittiin Korkeakosken virtaamien pohjalta, vähävirtaamaita tilannetta 

edusti vuoden 2019 kesä (heinä-lokakuu), ja keskimääräistä tilannetta edustamaan 

valittiin vuoden 2020 kesä. Vuosien 2010–2021 ajalta kuukausien 6–8 virtaaman 

keskiarvo oli 76,1 m3/s. Vuoden 2019 vastaava keskiarvo oli 51,3 m3/s, ja vuoden 2020 

keskiarvo 79,9 m3/s. Vuonna 2017 kesäkuukausien virtaaman keskiarvo oli hieman vuotta 

2019 pienempi (49,2 m3/s), mutta vuodelta 2019 löytyy vähävirtaamaisin kuukausi 

(elokuu), joten se valittiin tähän edustamaan vähävirtaamaista tilannetta.  

Kuva 3. Laskennassa käytetyt Kymijoen veden lämpötilat vuosina 2019 ja 2020, päiväarvot viivana, 

kk-keskiarvot pisteinä.  

3.4 Vedenkorkeus 

Suomenlahdella vedenkorkeuden vaihtelu aiheutuu sääolosuhteista ja seisovasta 

aaltoliikkeestä johtuvasta vesipinnan heilahtelusta (seiche). Lahden suulla vedenkorkeus 

määräytyy Itämeren pääaltaan olosuhteiden perusteella. Suomenlahden pohjukassa 

vedenkorkeuteen vaikuttaa suualueen vedenkorkeuden lisäksi alueellinen säätilanne. 

Yleisellä tasolla lahden perukassa vedenkorkeusvaihtelu on suurempi kuin lahden suulla: 

Hangossa vedenkorkeuden vaihteluväli on noin -79 cm ... + 92 cm, Kotkaa lähinnä 

olevassa vedenkorkeuden mittauspisteessä Haminassa vaihteluväli on taas 

- 115 cm ... +150 cm (vuosien 2010–2017 tiedot). Haminassa vedenkorkeus on 

keskimäärin suurimmillaan joulukuussa, ja pienimillään kevättalvella huhti- ja 
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toukokuussa. Vedenkorkeuden vaihtelu kuukausittaisen keskihajonnan perustella on 

puolestaan suurimmillaan joulu-tammikuussa ja pienimmillään kesä-elokuussa. 

Taulukko 2. Kymijoen Korkeakosken haaran virtaaman kuukausi, vuosi ja kesäjakson keskiarvot 
vuosilta 2010–2021. 

vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 52.3 72.7 87.3 74.2 80.6 90.6 

2 67.5 88.8 80.8 80.9 92.7 94.0 

3 82.2 87.2 91.2 85.6 93.0 93.7 

4 91.6 88.5 92.0 88.2 93.6 94.0 

5 93.1 65.4 92.4 90.3 82.1 93.5 

6 92.6 64.6 93.0 84.9 92.7 93.5 

7 77.6 65.8 93.7 78.0 85.9 91.9 

8 40.5 82.0 93.9 69.8 63.7 85.2 

9 50.6 92.5 91.7 75.1 71.1 58.3 

10 51.0 91.8 92.7 64.6 54.3 55.0 

11 50.7 93.7 94.2 93.9 58.0 54.7 

12 55.1 91.9 73.1 93.5 67.7 78.7 

ka 1–12 67.1 82.1 89.7 81.6 77.9 81.9 

ka 6–8 70.2 70.8 93.5 77.6 80.8 90.2 

vuosi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 83.0 51.9 79.9 30.9 94.5 86.7 

2 92.5 62.6 88.3 47.0 86.5 94.3 

3 93.3 87.8 86.6 58.1 94.6 94.5 

4 94.1 86.0 93.7 83.0 94.6 94.0 

5 67.9 55.7 94.5 75.3 94.4 94.6 

6 55.4 46.3 94.2 78.5 79.8 94.6 

7 56.3 48.7 79.8 48.8 84.4 89.4 

8 56.2 52.6 37.5 26.8 75.0 75.0 

9 54.7 53.0 47.1 34.8 87.0 90.8 

10 48.6 53.1 49.1 50.9 73.3 83.4 

11 52.1 52.9 37.5 69.4 88.5 94.4 

12 51.1 74.8 31.1 93.3 94.4 83.4 

ka 1–12 67.1 60.4 68.3 58.1 87.3 89.6 

ka 6–8 56.0 49.2 70.5 51.3 79.7 86.3 

 

3.5 Kuormitukset 

Sunilan tehdas kuormittaa kohdealuetta sekä lämpö- että jätevesipäästöillä. Purkuvesiä 

lasketaan kahteen pisteeseen, L1 ja L3 (sijainti kuva 3). Tehtaan kuormitusseurannan 

kuormitus L2 purkautuu käytännössä samaan pisteeseen kuin L1, joten nämä on mallissa 

yhdistetty samaan sijaintiin (L1). Kuormitukset sijoitettiin laskentamalliin siten, että 

molemmille purkupaikoille lisätään vettä, jolla on kuormitusarvoista laskettu 

suolapitoisuus ja lämpötila.  

Mallissa lasketaan kolme eri skenaariota, nykytila (V0) ja skenaariot V1A ja V1B. 

Skenaariot on laskettu vuosille 2019 ja 2020, joista 2019 oli vähävirtaamainen ja 2020 

keskimääräinen. Molemmille vuosille käytettiin vuoden 2019 kuormitustietoja, sillä vuoden 

2020 heinä- ja elokuussa lämpökuormitus oli selvästi keskimääräistä pienempi.  
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Skenaarioiden laskennassa käytetyt keskimääräiset kuormitukset on esitetty taulukossa 

3. Skenaarion V0 kuormitukset on asetettu tehtaan vuoden 2019 kuormitusseurannan 

mukaisesti kuukauden tarkkuudella. Skenaarioiden V1A ja V1B kuormitukset ovat samoja 

kaikkina laskentakuukausina, näiden skenaarioiden kuormitukset on asetettu siten, että 

skenaarion vakiokuormitus on lisätty skenaarion V0 kuukausitason kuormitukseen. 

Vain kuormituspisteen L1 kuormitus muuttuu eri skenaarioiden välillä, pisteen L3 

kuormitus on sama kaikissa skenaarioissa. Vedenoton sijainti ei ollut selostusta tehdessä 

tiedossa, joten se on jätetty laskennasta pois. Otettava vesimäärä on suhteellisen pieni 

(alle 0,3 % Kymijoen keskivirtaamasta), joten sen vaikutus tuloksiin on vähäinen. 

Taulukko 3. Skenaarioiden V0, V1A ja V1B kuormitusten vuosikeskiarvot: purkuvesien määrä, 
lämpötila ja suolapitoisuus (vuoden 2019 tiedoista), jäähdytysvedelle läpivirtaama ja lämmönnousu. 

 Q (m3/s) T (°C) S (g/l) 

V0, L1 1.236 35.6 0.785 

V0, L3 0.051 13.1 0.035 

V1A, L1 1.255 35.7 0.858 

V1A, L1, jäähdytysvesi 0.488 +11  (dT) oton mukaan 

V1B, L1 1.290 35.8 1.085 

V1B, L1, jäähdytysvesi 1.071 +11 (dT) oton mukaan 

4 Virtauslaskenta 

4.1 Malliasetukset 

Virtauslaskennan lähtötietoina käytettiin luvussa 3 sää-, jokivirtaama- ja 

vedenkorkeustietoja. Mallin avoimella reunalla reunaehtona käytettiin ajan suhteen 

muuttuvia vedenkorkeus tietoja, syvyyden mukaan vaihtelevaa mutta ajan suhteen 

vakiota suolapitoisuutta, sekä syvyyden ja ajan suhteen vaihtelevaa lämpötilaa. 

Vedenkorkeus asetettiin Hangon vedenkorkeusmittausten ja koko Itämeren kattavan 

mallin tietoja yhdistämällä, lämpötila puolestaan Itämerimallin tiedoista.  

Virtauslaskenta suoritettiin dynaamisena laskenta, jossa valittujen aikajaksojen virtaamat 

laskettiin käyttämällä toteutunutta säätilannetta ja em. tavalla määriteltyjä virtaus- ja 

vedenkorkeusreunaehtoja.  

Sunilan purkuvesien leviämistä arvioitiin lisäämällä malliin Sunilan tehtaan lämpö- ja 

jätevesikuormitukset ja vertaamalla näin laskettua tilannetta simuloituun tilanteeseen, 

jossa kuormitusta ei ollut mukana. Kuormituksen osalta laskennassa huomioitiin 

purkuveden tiheyteen vaikuttavat lämpötila- ja suolaisuusarvot. 

4.2 Nykytilan laskentatulosten vertailu mittauksiin 

Mallin laskennan tarkistamiseksi laskettuja vedenkorkeus, lämpötila- ja suolaisuusarvoja 

verrattiin alueen seurantapisteissä mitattuihin arvoihin. Kotkan edustalta ja itäpuolelta on 

saatavissa kattavasti seurantadataa, tässä käytettiin pisteitä Halla_139, Kotka_133, 

Hallanväylä_156 ja Varissaari_128. Pisteiden Halla ja Hallanväylä syvyys oli noin 10 m, ja 

pisteiden Kotka ja Varissaari noin 15 m. Kuvassa 3 on esitetty vertailussa käytettyjen 

seurantapisteiden sijainnit. Pisteet Halla ja Kotka ovat eniten Kymijoen vaikutusalueella, 
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mutta myös pisteissä Hallanväylä ja Varissaari Kymijoen vaikutus näkyy selvästi 

mitatuissa suolapitoisuuksissa. 

 

 

Kuva 4. Kuormituspisteiden ja seurantapisteiden sijainti kohdealueella.  
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Kuvissa 4 ja 5 on esitetty valituista seurantapisteistä lasketut ja mitatut meriveden 

lämpötila-arvot vuosien 2019 ja 2020 laskentajaksoilta.  

 

  

  

  

  

Kuva 5. Lasketut ja mitatut lämpötilat valituissa seurantapisteissä vuoden 2019 kesäjaksolla. 
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Kuva 6. Lasketut ja mitatut lämpötilat valituissa seurantapisteissä vuoden 2020 kesäjaksolla. 

 

Pintakerroksen laskettu meriveden lämpötila vastaa kohtalaisen hyvin mitattuja arvoja 

esitetyissä pisteissä, joskin Hallanväylän pisteessä malli yliarvioi lämpötilaa vuoden 2019 

laskennassa. Pohjakerroksen lämpötilassa on ajoittain yli- ja aliarviota. 
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Kuvissa 7 ja 8 on esitetty lasketut ja mitatut meriveden suolapitoisuusarvot vuosien 2019 

ja 2020 laskentajaksoilta vastaavista pisteistä kuin lämpötilat. Mitattu suolapitoisuus on 

laskettu mitattujen veden sähkönjohtavuusarvojen perusteella. 

  

  

  

  

Kuva 7. Lasketut ja mitatut suolapitoisuudet valituissa seurantapisteissä vuoden 2019 kesäjaksolla. 
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Kuva 8. Lasketut ja mitatut suolapitoisuudet valituissa seurantapisteissä vuoden 2020 kesäjaksolla. 

 

Suolapitoisuus toistuu mallissa kohtuullisen hyvin mittauksia vastaavasti. Pintakerroksen 

suolaisuus vaihtelee jokivirtaaman ja sääolosuhteiden ohjaamana, mikä näkyy sekä 

mallissa että mittauksissa pintakerroksen pitoisuusvaihteluna. Hallanväylän puolella malli 

ei sekoita vettä riittävästi syvyyssuunnassa, mistä johtuen pinnan ja pohjan välinen 

suolapitoisuusero on mittauksia suurempi. Pisteissä Halla ja Kotka pohjan suolapitoisuus 

on jonkin verran mittauksia suurempi, mikä viittaa siihen, että syvyyssuuntainen 

sekoittumien jää mallissa todennäköisesti hieman todellista tilannetta vähäisemmäksi. 
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5 Tulokset 

Laskettavat kuormitusskenaariot laskettiin vuosien 2019 ja 2020 kesäjaksoille. Alla on 

skenaarioista esitetty kuormituksen aiheuttama lämmönnousun karttapohjalla ja 

lämmönnousun aikasarjat laskentajaksojen ajalta valituista tulostuspisteistä.  

5.1 Lämpötilan nousu 

Mallin laskentatuloksista on esitetty kuvan 3 kuormituspisteistä leviävän 

lämpökuormituksen aiheuttaman lämmönnousun kuukausikeskiarvot karttapohjalla. 

Lämmönnousut on esitetty pintakerroksesta.  

Vuoden 2019 tiedoilla lasketut lämmönnousut on esitetty kuvassa 9, ja vuoden 2020 

tiedoilla lasketut lämmönnousut on esitetty kuvassa 10. Nykytilanteelle (v0) on esitetty 

lämmönnousu verrattuna tilanteeseen, jossa Sunilan tehtaan kuormitusta ei olisi 

ollenkaan. Skenaarioille V1A ja V1B lämmönnousu on esitetty verrattuna 

nykytilanteeseen, jossa merialueelle kohdistuu Sunilan tehtaan kuormitus. 
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V0 07/2019  08/2019  

29   

V1a-V0 07/2019  08/2019  

  
V1b-V0 07/2019  08/2019  

 
Kuva 9. Lämmönnousun kk-keskiarvot ja erot nykytilaan verrattuna, 07/2019 ja 08/2019. 
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V0 07/2020  08/2020  

    
V1a-V0 07/2020  08/2020  

    
V1b-V0 07/2020  08/2020 
  
Kuva 10. Lämmönnousun kk-keskiarvot erot nykytilaan verrattuna, 07/2020 ja 08/2020. 
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5.2 Lämmönnousun aikasarjat 

Kuvissa 11 ja 12 on esitetty lämpökuormituksen aiheuttamat lämmönnousut aikasarjoina 

kuvan 4 aikasarjapisteissä P1-P8 ja Halla_139 vuodelle 2019. Kuvat vuodelle 2020 on 

esitetty kuvissa 13 ja 14. Aikasarjakuvia vastaavat lämmönnousujen keski-, minimi- ja 

maksimiarvot on esitetty taulukossa 4. Kaikkien skenaarioiden aikasarjat on piirretty ja 

taulukkotiedot esitetty verrattuna tilanteeseen, jossa kuormitusta ei olisi ollenkaan, ts. 

lämpötiloista on vähennetty nollaskenaarion lämpötila-arvot.  

Vähävirtaamaisena vuonna 2019 lämmönnousu on purun lähellä pisteissä P2, P3 ja P4 

hetkellisesti enimmillään noin 6–9 asteen tasolla keskiarvojen ollessa noin 2–4 asteen 

tasolla. Purkuvesi kulkeutuu itään, nostaa pisteessä P4 lämpötiloja selvästi muita pisteistä 

enemmän. Karhunsalmessa laskettu keskimääräinen lämmönnousu on suuremmalla 

kuormituksella neljän asteen tasolla ja lämpöä kulkeutuu myös salmen itäpuolelle. Etelän 

suunnassa lämmin vesi sekoittuu paremmin ja pisteessä Halla_139 keskimääräinen 

lämmönnousu jää alle 0,5 asteen. 

Taulukko 4. Lämmönnousun keskiarvot ja maksimiarvot eri skenaarioille vuosille 2019 ja 2020. 

Kesä 2019 (1.6–1.10) 
    

  
V0 

 
V1A 

 
V1B   

ka maks ka maks ka maks 

P1 4.74 10.35 5.46 11.81 6.50 13.76 

P2 1.61 5.86 1.79 6.70 2.10 7.65 

P3 0.48 5.01 0.52 5.35 0.59 5.81 

P4 2.92 7.07 3.51 8.06 4.08 8.84 

P5 0.37 6.45 0.38 7.24 0.42 8.42 

P6 0.15 2.70 0.17 3.04 0.20 3.41 

P7 0.04 0.74 0.05 0.72 0.06 0.78 

P8 1.65 4.04 1.91 4.55 2.18 5.30 

Halla139 0.16 1.93 0.18 2.19 0.20 2.52 

 

Kesä 2020 (1.6–1.10) 
    

  
V0 

 
V1A 

 
V1B   

ka maks ka maks ka maks 

P1 4.51 8.58 5.41 9.82 6.59 11.70 

P2 1.63 6.10 1.81 7.34 2.07 8.59 

P3 0.72 4.32 0.75 5.55 0.79 6.31 

P4 2.54 6.16 3.15 7.34 3.77 8.46 

P5 0.36 5.95 0.37 6.90 0.34 7.97 

P6 0.13 1.41 0.14 1.78 0.16 2.23 

P7 0.03 0.50 0.03 0.55 0.03 0.52 

P8 1.52 4.20 1.79 4.66 2.07 5.26 

Halla139 0.19 2.04 0.18 2.28 0.17 2.55 
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Kuva 11. Lämmönnousu aikasarjapisteissä kesäjaksolta 2019, pisteet P2-P5, jakso 1.6.2019 – 

1.10.2019. 
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Kuva 12. Lämmönnousu aikasarjapisteissä kesäjaksolta 2019, pisteet P6-P8 ja Halla_139, jakso 

1.6.2019 – 1.10.2019. 
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Kuva 13. Lämmönnousu aikasarjapisteissä kesäjaksolta 2020. pisteet P2-P5, jakso 1.6.2020 – 

1.10.2020. 

07/20 08/20 09/20

0
1
2
3
4
5
6
7

T
e

m
p

(C
)

P2(2020)

V1B
V1A
V0

07/20 08/20 09/20

0
1
2
3
4
5
6
7

T
e

m
p

(C
)

P3(2020)

V1B
V1A
V0

07/20 08/20 09/20

0
1
2
3
4
5
6
7

T
e

m
p

(C
)

P4(2020)

V1B
V1A
V0

07/20 08/20 09/20

0
1
2
3
4
5
6
7

T
e

m
p

(C
)

P5(2020)

V1B
V1A
V0



    

20 

 

 

  afry.com 

 

  

  

  

  
Kuva 14. Lämmönnousu aikasarjapisteissä kesäjaksolta 2020, pisteet P6-P8 ja Halla_139, jakso 

1.6.2020 – 1.10.2020. 
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5.3 Suolapitoisuuden muutos 

Mallin laskentatuloksista on esitetty kuvan 3 kuormituspisteistä leviävän 

suolakuormituksen aiheuttaman suolapitoisuuden nousun kuukausikeskiarvot 

karttapohjalla. Ilman Sunilan tehtaan kuormitusta laskettu suolapitoisuus Kotkanlahden 

alueella vaihtelee 0–4 g/l pitoisuuksien välillä olosuhteista riippuen. Merialueella 

suolapitoisuus on noin 5 mg/l.  

Vuoden 2019 tiedoilla lasketut suolapitoisuuden muutokset on esitetty kuvassa 15, ja 

vuoden 2020 tiedoilla lasketut suolapitoisuuden nousut on esitetty kuvassa 16. 

Nykytilanteelle (v0) on esitetty suolapitoisuuden muutos verrattuna tilanteeseen, jossa 

Sunilan tehtaan kuormitusta ei olisi ollenkaan. Skenaarioille V1A ja V1B suolapitoisuuden 

muutos on esitetty verrattuna nykytilanteeseen, jossa Sunilan tehdas on toiminnassa.  
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V0 07/2019  08/2019  

    
V1a-V0 07/2019  08/2019  

    
V1b-V0 07/2019  08/2019 

Kuva 15. Suolapitoisuuden (mg/l) nousun kk-keskiarvot 07/2019 ja 08/2019. 
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V0 07/2020  08/2020  

    
V1a-V0 07/2020  08/2020  

    
V1b-V0 07/2020  08/2020 

Kuva 16. Suolapitoisuuden (mg/l) nousun kk-keskiarvot 07/2020 ja 08/2020. 
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5.4 Suolapitoisuuden nousun aikasarjat 

Kuvissa 17 ja 18 on esitetty kuormituksen aiheuttamat suolapitoisuuden nousut 

aikasarjoina kuvan 3 aikasarjapisteissä P2-P8 ja Halla_139 vuodelle 2019. Kuvat vuodelle 

2020 on esitetty kuvissa 19 ja 20. Aikasarjakuvia vastaavat keski-, minimi- ja 

maksimiarvot on esitetty taulukossa 5. Skenaarioiden aikasarjat on piirretty ja taulukon 

arvot on laskettu verrattuna tilanteeseen, jossa kuormitusta ei olisi ollenkaan, ts. 

suolapitoisuuksista on vähennetty nollaskenaarion suolapitoisuudet.  

Vähävirtaamaisena vuonna 2019 suolapitoisuuden nousu on pisteissä P2, P3 ja P4 

enimmillään hetkellisesti 1,5–2 g/l tasolla (vaihtoehto V1B). Purkuvesi kulkeutuu itään, 

nostaen pisteen P4 suolapitoisuuksia muita pisteitä enemmän. Karhunsalmessa (P8) 

laskettu suolapitoisuuden nousu on 2019 noin 0,2–0,35 g/l. Etelän suunnassa purkuvesi 

vesi sekoittuu paremmin ja pisteessä Halla_139 keskimääräinen suolapitoisuuden muutos 

jää lähellä nollaa. 

Vuonna 2020 suolapitoisuuden nousut vastaavat pitkälti vuoden 2019 muutoksi. Pisteessä 

Halla_139 keskimääräinen suolapitoisuuden muutos on nolla.  

Taulukko 5. Suolapitoisuuden pitoisuusmuutosten keskiarvot ja maksimiarvot eri skenaarioille 
vuosille 2019 ja 2020.  

Kesä 2019 (1.6–1.10) 
    

 

dSali (g/l) V0 
 

V1A 
 

V1B  

Piste ka maks ka maks ka maks 

P1 0.34 1.20 0.57 1.54 0.87 2.18 

P2 0.11 1.05 0.17 1.31 0.26 1.60 

P3 -0.03 1.09 -0.01 1.20 0.01 1.32 

P4 0.41 1.53 0.59 1.84 0.77 2.11 

P5 -0.01 0.56 0.00 0.74 0.02 1.00 

P6 -0.06 0.42 -0.05 0.47 -0.05 0.50 

P7 -0.07 0.07 -0.07 0.07 -0.07 0.09 

P8 0.21 0.77 0.27 0.98 0.35 1.21 

Halla139 -0.05 0.40 -0.05 0.45 -0.05 0.51 

 

Kesä 2020 (1.6–1.10) 
    

 

dSali (g/l) V0 
 

V1A 
 

V1B  

Piste ka maks ka maks ka maks 

P1 0.33 0.95 0.63 1.47 1.00 2.22 

P2 0.15 0.73 0.23 1.15 0.33 1.47 

P3 0.05 0.55 0.08 0.94 0.11 1.22 

P4 0.37 1.16 0.55 1.50 0.74 1.90 

P5 0.02 0.29 0.03 0.71 0.04 1.19 

P6 -0.01 0.32 -0.01 0.38 -0.01 0.47 

P7 -0.04 0.03 -0.04 0.05 -0.04 0.07 

P8 0.20 0.91 0.28 1.08 0.36 1.25 

Halla139 0.00 0.34 0.00 0.45 0.00 0.57 
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Kuva 17. Suolapitoisuuden nousu aikasarjapisteissä kesäjaksolta 2019, pisteet P2-P5, jakso 

1.6.2019 – 1.10.2019. 
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Kuva 18. Suolapitoisuuden nousu aikasarjapisteissä kesäjaksolta 2020, pisteet P6-P8 ja Halla_139, 

jakso 1.6.2020 – 1.10.2020. 
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Kuva 19. Suolapitoisuuden nousu aikasarjapisteissä kesäjaksolta 2019, pisteet P2-P5, jakso 

1.6.2019 – 1.10.2019. 
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Kuva 20. Suolapitoisuuden nousu aikasarjapisteissä kesäjaksolta 2020, pisteet P6-P8 ja Halla_139, 

jakso 1.6.2020 – 1.10.2020. 
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6 Tulosten tarkastelu 

Tässä raportissa arvioitiin Stora Enson Sunilan tehtaan purkuvesien vaikutusta Kotkan 

edustan merialueen lämpötila- ja suolapitoisuuksiin. Lisäksi laskettiin kahden nykyistä 

suuremman V1a ja V1b päästön vaikutusta verrattuna nykytilanteeseen.  

Tehtaan nykyisen lämpöpäästön vaikutus rajautui laskennassa pääasiassa tehtaan 

purkupaikan edustalle ja myös purkupaikan länsipuolelle Karhunsalmen suuntaan. 

Nykyisen päästön aiheuttama keskimääräinen lämmönnousu oli tehtaan ja Hallan välisellä 

vesialueella alle kolmen asteen tasolla, ja tämän alueen ulkopuolella alle yhden asteen. 

Laskettu keskimääräinen suolapitoisuuden nousu jäi nykytilanteessa alle 0,5 g/l kaikissa 

esitetyissä pisteissä. Vesialue on Kymijoen jokisuistoa, jossa suolapitoisuus vaihtelee 

luontaisesti 0–5 g/l välillä olosuhteista riippuen.  

Kahdella lasketulla nykytilannetta suuremmalla kuormituksella laskettu lämmönnousu ja 

suolapitoisuuden nousu kasvoivat nykytilanteeseen verrattuna. Skenaariolla V1a 

lämpötilan nousu laskettuna keskiarvona esitettyjen aikasarjapisteiden 

lämmönnousuprosenteista oli keskimäärin 12 % nykytilannetta suurempi (2019) ja 

skenaariolla V1b keskimäärin 30 % nykytilannetta suurempi (2019). Suolapitoisuuden 

muutos vaihteli lämmönnousua enemmän, muutos nykytilanteeseen verrattuna oli 

pisteestä ja skenaariosta riippuen 0–100 %, osassa pisteitä suolapitoisuus myös väheni. 

Suolapitoisuus alueella vaihtelee runsaasti myös luontaisesti, johtuen siitä, että alueella 

jokivesi ja merivesi sekoittuvat jatkuvasti keskenään. 
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1 Johdanto 

Tämä luontoselvitys on tehty Stora Enso Oyj:lle Kotkan Sunilan tehdasalueelle suun-

nitteilla olevan kovahiililaitoksen (Lignode one -tuotantolaitoksen) ympäristövaikutus-

ten arviointia ja asemakaavamuutosta varten. Selvityksessä kartoitettiin suunniteltu-

jen rakentamispaikkojen kasvillisuus pääpiirteissään sekä mahdolliset luontoarvot. 

Selvityksen teki biologi FM Soile Turkulainen AFRY Finland Oy:stä.  

2 Selvitysalueen sijainti 
Sunilan tehdasalue sijaitsee Kotkan Sunilassa Pyötisen saaressa länsiosassa (kuva 1). 

Saari on yhdistetty mantereeseen täyttämällä saaren pohjoispuolen salmi. Selvityksen 

kohteena olivat YVA-ohjelmassa esitetyt sijoituspaikkavaihtoehdot tehdasalueen län-

siosassa lähellä satamaa (kuva 2). Luontoselvityksessä tarkasteltiin hieman laajempia 

alueita, joista toinen sijoittui pohjoisosaan ja toinen eteläosaan (kuva 3). 

  

Kuvat 1 ja 2. Sunilan tehtaan ja YVA-ohjelmassa tarkastettujen vaihtoehtojen sijainti.   

3 Menetelmät 

3.1 Lähtötiedot 

Sunilan tehdasalueelle ei ole tiettävästi tehty aikaisempia luontoselvityksiä. Selvitys-

aluetta lähin luonnonsuojelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä ja lähin Na-

tura 2000 -alue noin kolmen kilometrin päässä (SYKE 2022). Selvitysalueelta ei ole 

tiedossa havaintoja uhanalaista (Suomen Lajitietokeskus 2022). Luontoselvitystä teh-

dessä otettiin huomioon luontoselvityksiä koskeva ohjeistus (Mäkelä & Salo 2021). 

3.2 Maastokartoitukset 

Luontoselvitystä varten tehtiin maastokäynti 1.7.2022. Käynnillä oli oppaana Maiju 

Selin Stora Enso Oyj:stä. Käynnillä alueelta kartoitettiin kasvillisuus pääpiirteissään 

sekä seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioon otettavat luontokohteet: 
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• luonnonsuojelulain (29 §) suojellut luontotyypit 

• vesilain (2 luku 11 § ja 3 luku 2 §) suojellut vesiluontotyypit ja purot  

• metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt 

• uhanalaisille lajeille (luonnonsuojeluasetuksen liite 4, Hyvärinen ym. 2019) 

ja luontodirektiivin IV liitteen lajeille (luonnonsuojeluasetuksen liite 5, Nie-

minen & Ahola 2017) sopivat kasvupaikat ja elinympäristöt  

• uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018) 

• muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet 

Koska selvitysalue on rakennettua teollisuusaluetta, oli todennäköistä, ettei sinne si-

joitu kovin luonnontilaisia osia. Erityistä huomiota kiinnitettiin paahdeympäristöjen 

esiintymiseen. Selvitykseen ei sisältynyt tarkempia lajistoselvityksiä (esimerkiksi lin-

nuston tai hyönteislajiston) kartoituksia. Niiden tarpeellisuutta arvioitiin lähtötietojen 

ja maastokäynnin perusteella.  

4 Luonnonympäristön yleispiirteet  
Sunilan sellutehdas on ollut toiminnassa 1930-luvulta asti. Nykyisin tehdas tuottaa 

valkaistua havupuusellua, ligniiniä, tärpättiä ja mäntyöljyä. Tehdasalue on yleispiirteil-

tään ihmistoiminnan voimakkaasti muuttamaa rakennettua ympäristöä, jossa on pie-

niä viher- ja joutomaa-alueita.  

Selvitysalueen molemmat osa-alueet sijaitsevat rannan täyttömaa-alueilla sekä pie-

neltä osin saaren keskiosan kallioalueella (GTK 2022). Ne rajoittuvat Kotkan edustan 

merialueeseen Pyötisensalmessa ja Kotkanlahdessa Kymijoen itäisten jokisuistojen 

eteläpuolella. Kasvillisuusvyöhykkeenä on eteläboreaalisen vyöhykkeen Lounaismaan 

ja Pohjanmaan rannikon osa-alue, johon kuuluu myös Suomenlahden rantakaistale 

Kymenlaaksossa.  

Selvitysalueen luonnonympäristön nykytila on kuvattu tarkemmin Lignode one -tuo-

tantolaitoksen YVA-ohjelmassa (AFRY Finland Oy 2022). 

5 Tulokset 

5.1 Kasvillisuus 

5.1.1 Pohjoisempi osa-alue 

Pohjoisempi osa-alue sijoittuu tehtaan ja rannan väliin sataman pohjoispuolelle (kuva 

2). Pääosa siitä on asfaltoitujen ajoväylien ja ratakiskojen aluetta (kuva 3). Kasvilli-

suutta on vain kapeina vyöhykkeinä rannassa ja itäreunalla tehtaalle nousevan ajo-

väylän reunapenkereessä (kuvat 4–6) sekä vähän ratakiskojen ympärillä.  
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Kuva 3. Selvitysalueen osa-alueiden rajaukset ilmakuvassa. Ilmakuva© Maanmittauslaitos.  

Penkereen eteläosan jyrkällä sorapinnalla on niukasti kasvillisuutta. Harvakseltaan ja 

pienikokoisina kasvaa mm. voikukkaa, pujoa, leskenlehteä, ketokelttoa, hietakastik-

kaa, ketomarunaa, kannusruohoa ja kultapiiskua (kuva 6). Penkereen juurella on ka-

peana vyöhykkeenä nuoria koivuja ja haavan vesoja (kuvat 4 ja 6). Niiden alla kasvaa 

mm. hiirenvirnaa, paimenmataraa, voikukkaa, siankärsämöä ja pietaryrttiä. Penger 

mataloituu pohjoiseen päin, ja siinä kasva runsaammin ja kookkaampina mm. pujoa, 

maitohorsmaa, siankärsämöä, koiranputkea, ahdekaunokkia ja järviruokoa. Alaosassa 

on näkyvissä pieni kallioreuna, jossa kasvaa istutettuna tai istutusperäisenä siperian-

maksaruohoa ja vähän keltamaksaruohoa (kuva 7). Pohjoisempana on kulkuportaiden 

ja koppimaisen rakennuksen eteläpuolella on orjanruusukasvusto ja niistä pohjoiseen 

päin lehtipuuvesaikkoa. Hieman selvitysalueen ulkopuolella on ryhmä happomarja- ja 

terttuseljapensaita.   

Pohjoisemman osa-alueen ranta on louhetta ja täyttömaata (kuva 5). Siinä kasvaa 

epäyhtenäisenä vyöhykkeenä nuorta lehtipuustoa ja pensaikkoa: koivuja, tervaleppiä, 

pihlajaa ja pajuja. Avoimissa kohdissa on mm. peltokortetta, maitohorsmaa, pietar-

yrttiä, paimenmataraa, heiniä, pelto-ohdaketta ja pujoa. Vesirajassa kasvaa vähän 

järviruokoa ja ruokohelpiä. 
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Kuvat 4 ja 5. Asfalttikenttää ja rantakasvillisuutta pohjoisemman osa-alueen kohdalla. 

    

Kuvat 6 ja 7. Pohjoisemman osa-alueen itäreunan maapenger ja pieni kallio alaosassa.  

5.1.2 Eteläisempi osa-alue 

Selvitysalueen eteläisempi osa-alue sijaitsee tehdas- ja satamarakennusten eteläpuo-

len täyttömaa-alueella sekä jätevedenpuhdistamon reuna-alueella (kuva 2). Pääosa 

alueesta on runkopuutavaran varastointiin käytettävää sorakenttää. Kenttä on pääosin 

kasviton (kuva 8, kansikuva). Reunoille on kasattu maavallit, joissa ja joiden liepeillä 

kasvaa rehevien joutomaiden ruohoja kuten saunakukkaa, pelto-ohdaketta, pujoa, 

niittynätkelmää, leskenlehteä, peltovillakkoa ja paimenmataraa (kuva 9). Samoja la-

jeja kasvaa vähän myös alueen keskellä. Lisäksi reunoilla kasvaa kapeana vyöhyk-

keenä nuoria haapoja, koivuja, raitoja ja tervaleppiä. Mereen rajoittuva reuna on lou-

hetta, jonka edustalla ei kasva juuri mitään.  

Varastokentän itäpuolelle sijoittuu jäähdytys-, puhdistamo- ja hulevesien purkukanava 

ja sen itäpuolelle jätevedenpuhdistamon alue ja asfaltoitu parkkipaikka (kuva 2). Puh-

distamoalueen reuna-alue on osittain puustoista ja osittain avointa täyttömaata, jossa 

on myös vanhaa louhetäyttöä (kuva 10). Nykyisin pääosin hoitamattomana olevalle 

alueelle on istutettu joskus koristepuita ja pensaita kuten lehtikuusia, omenapuita, 

ruotsinpihlajia ja vuorijalavia. Ajoväylän reunapensaina on kurttu- ja tarhakurtturuu-

suja, joista osa on selvitysalueen ulkopuolella. Alueella kasvaa myös nuoria koivuja ja 

ehkä itsestään levinneinä yksittäisiä isotuomipihlajia. Avoimissa laikuissa on korkeaa 
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nurmipuntarpää- ja nurmikkavaltaista kasvillisuutta. Lähellä rantaa on myös matalam-

pia natavaltaisia kohtia. Seassa kasvaa mm. paimenmataraa, pietaryrttiä, nokkosta, 

koiranputkea, pelto-ohdaketta, ahdekaunokkia ja hiirenvirnaa. Ajoväylän sorareu-

nassa on vähän jänönapilaa.  

Eteläisen osa-alueen pohjoisosassa on ajoväylän reunoilla kapeina kaistaleina nuorta 

lehtipuustoa ja pensaikkoa sekä korkeaa ruohovartista kasvillisuutta. Pohjoisin kärki 

ulottuu rakennetulle tehdasalueelle. Siellä sijaitsee jäteveden selkeyttimen luoteispuo-

lella pieni avomaalaikku, jossa kasvaa vähän mm. siankärsämöä, huopa- ja harakan-

keltanoita ja nurmirölliä (kuva 11).  

  

Kuvat 8 ja 9. Raakapuutavaran varastokenttä eteläisemmällä osa-alueella ja rehevää kasvilli-

suutta sen reunan maakasoilla.  

   

Kuvat 10 ja 11. Istutettua lehtipuustoa ja heinikkoa eteläisemmän osa-alueen itäosassa jäteve-

denpuhdistamon länsipuolella sekä matalan kasvillisuuden laikku eteläisen osa-alueen pohjois-

reunalla.  

5.1.3 Huomionarvoiset lajit 

Selvitysalueella ei havaittu uhanalaista tai huomionarvoista kasvilajistoa. Haitallisista 

vieraslajeista havaittiin paimenmataraa, terttuseljaa, isotuomipihlajaa sekä jäteveden 

puhdistamon alueelle koristepensaaksi istutettua kurtturuusua. Puhdistamon reuna-

alueella runsaan esiintyvä heinä saattaa olla puistonurmikkaa, mutta 
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lajinmääritykseen jäi tältä osin epävarmuutta. Puuvarastokentällä havaittiin lisäksi 

muutama rikkapalsami ja pieni kasvusto komealupiinia.  

Kurtturuusu ja komealupiini ovat kansallisesti haitallisiksi säädettyjä vieraslajeja (Vie-

raslajit.fi 2022). Kurtturuusun kasvatus on ollut kiellettyä 1.6.2022 alkaen, joten kas-

vustot tulee pyrkiä hävittämään. Muut edellä mainitut lajit ovat vieraslajistrategiassa 

tunnistettuja Suomessa haitallisia vieraslajeja. Ne ovat Etelä-Suomessa jo laajalle le-

vinneitä ja yleisiä. Tehdasalueella on lisäksi esiintynyt jättiputkea radan varressa, 

jossa sitä on torjuttu. Jättiputken esiintymät eivät sijoitu selvitysalueelle. Jättiputket 

on säädetty haitallisiksi vieraslajeiksi koko EU:n alueella. 

Paahdeympäristöjen hyönteislajistolle sopivien kasvillisuuslaikkujen esiintymistä on 

arvioitu luvussa 5.2.  

5.2 Eläimistö 

Selvitysalueella ei havaittu maastokäynnillä sellaisia paahdeympäristöjä, joilla voisi 

olla erityistä arvoa paahdeympäristöjen hyönteisille. Kotkassa esiintyy paahdeympä-

ristöjä mm. ratapihojen ja satamien hiekkamaa-alueilla (mm. Parkko 2018). Varsinkin 

niissä kasvava ketomaruna on useiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvi. Selvi-

tysalueella kasvaa ketomarunaa vain muutamissa kohdissa yksittäin. Muita paah-

deympäristöjen kasveja kuten pietaryrttiä, siankärsämöä, ahdekaunokkia ja maksa-

ruohoja kasvaa alueella niukasti. Myös vähäistä laajemmat hiekkamaat ja kalliot puut-

tuvat. 

Huomionarvoisin paahdeympäristö havaittiin selvitysalueen pohjoispuolella autovaa’an 

ympäristössä, jossa kasvaa karuimmissa laikuissa mm. ketomarunaa, jänönapilaa, 

mäkikuismaa, keltamaksaruohoa, karvaskallioista ja neidonkieltä (kuvat 12 ja 13). 

Neidonkieli on tulokaslaji mm. ratapihoilla ja tienpientareilla.  

  

Kuvat 12 ja 13. Paahteista joutomaa-aluetta ja neidonkielikasvusto selvitysalueen pohjoisem-

man osa-alueen pohjoispuolella noin 100 metrin päässä. Vastaavia tai muita paahdeympäristö-

jen hyönteisille mahdollisesti sopivia alueita ei sijoitu selvitysalueelle.  

Maastokäynnillä havaittuja lintuja olivat varis, talitiainen, pensakerttu, västäräkki, ka-

lalokki, kalatiira, käpytikka, valkoposkihanhi, haarapääsky ja tervapääsky. Lajilista ei 

ole kattava, vaan alueella esiintyy todennäköisesti jonkin verran muutakin, varsinkin 



 
 

  

Sivu 9/10 

 

Stora Enso Oyj 

Sunilan kovahiililaitoksen luontoselvitys 

Pvm 15/09/2022 

copyright © AFRY 

 

pensaikkolinnustoa. Lisäksi voi olla satunnaisia ruokailijoita ja lepäilijöitä, joista on 

havaittu ainakin lokkeja ja merimetsoja.  

Edellä mainituista lajeista tervapääsky on arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN), haara-

pääsky vaarantuneeksi (VU) ja västäräkki silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi (Hyvärinen 

ym. 2019). Tervapääskyjä oli lennossa varsikin selvitysalueen itäpuolella voimalaitok-

sen edustalla. Tervapääskyjä ja haarapääskyjä saattaa pesiä tehdasrakennuksissa. 

Selvitysalueen eteläiseltä osa-alueelta on kirjattu 2000-luvun alussa muutamia ha-

vaintoja pikkutyllistä, joka on arvioitu silmälläpidettäväksi (NT). Lisäksi läheltä on van-

hempi harmaalokkihavainto. Harmaalokki arvioitiin viimeisimmässä arvioinnissa vaa-

rantuneeksi (VU). 

Selvitysalueella ei ole luontodirektiivin IV (a) -liitteen lajeille sopivia elinympäristöjä. 

Tehdasalueelta ei ole tiedossa havaintoja lepakoista, mutta niitä voi ainakin satunnai-

sesti liikkua alueella ruokailemassa.  

6 Arvokkaat luontokohteet 

Selvitysalueelta ei rajattu arvokkaita luontokohteita.  

7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Luontoselvityksen perusteella selvitysalueen kummallakaan osa-alueella ei ole erityisiä 

luontoarvoja. Lisäselvitysten tekemistä ei pidetä lähtötietojen ja maastokäynnin pe-

rusteella tarpeellisena.
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