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TIIVISTELMÄ 

Hankekuvaus 

Sunilan biotuotetehtaassa havupuusellun valmistuksen sivutuotteena syntyy merkittäviä määriä 

ligniiniä. Ligniini on kasviperäinen polymeeri, joka toimii puussa vahvana sideaineena. Puu koos-

tuu noin 20–30 prosenttisesti ligniinistä. Stora Enson Sunilan tehtaan kraftligniinin vuotuinen 

tuotantokapasiteetti on n. 50 000 tonnia vuodessa. Sunilan tehtaalla ligniiniä on valmistettu te-

ollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 lähtien. Osa syntyvästä ligniinistä poltetaan tällä hetkellä 

meesauunissa.  

Yhtenä käyttökohteena ligniinistä voidaan valmistaa biopohjaista kovahiilimateriaalia, jolla voi-

daan korvata litiumakkujen kaivostoiminnasta saatavaa grafiittihiiltä. Stora Enson Sunilan teh-

taalla on pilotoitu biopohjaisen Lignode kovahiili-materiaalin tuotantoa. Litiumakuissa käytettä-

vän hiilen tarve arvioidaan tulevan kasvamaan yhteiskunnan sähköistymisen myötä. Hiiltä tar-

vitaan mm. sähköautojen litiumakuissa. Fossiilisen grafiittihiilen korvaaminen uusiutuvasta lig-

niinistä valmistetulla kovahiilellä vähentää kaivannaisteollisuuden tarvetta, sekä vähentää gra-

fiittihiilen kaivannais-tuotannosta syntyviä ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia.  

Stora Enson Sunilan tehdas suunnittelee uutta teollisen mittakaavan kovahiililaitosta, jossa 

havupuusellun valmistuksen sivutuotteena saatavasta ligniinistä valmistetaan kovahiiltä 

akkuteollisuuden tarpeisiin. Hankealue sijaitsee Kotkan Sunilan teollisuusalueella, jossa Stora 

Enson nykyisetkin toiminnat sijaitsevat. Hankealue sijoittuu alueen eteläpäähän. Hankkeessa 

tulee sovellettavaksi YVA- lain (252/2017) ja asetuksen (277/2017) mukainen YVA-menettely 

(ympäristövaikutusten arviointimenettely) ennen tarvittavien lupien hakemista. 

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot 

Hankkeen YVA-ohjelmavaiheessa tarkasteltiin tehtaan sijoittumista kahteen eri paikkaan Sunilan 

tehdasalueella ja kahta tuotantomäärävaihtoehtoa. YVA-ohjelmavaiheessa tarkasteltavana oli 

VE1:n lisäksi myös VE2-vaihtoehto, jossa kovahiililaitos olisi sijoitettu osaksi tehdasalueen 

eteläosaan ja osa rakennuksista alueen pohjoisosaan. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen VE2-

vaihtoehdosta ja rakennusten sijoituksesta alueen pohjoisosaan luovuttiin, koska VE2 

vaihtoehdossa alun perin suunnitellut prosessitekniset synergiaedut mm. meesauunin kanssa, 

eivät ole prosessiteknisesti toteutettavissa. Ligniinin alkuvaiheen termisistä käsittelyistä 

muodostuvat palavat kaasut sisältävät mm. tervakomponentteja, minkä johdosta kaasut on 

käsiteltävä mahdollisimman lähellä uuneja. VE2 vaihtoehdossa meesauuni on liian kaukana 

palavien kaasujen ohjaamiseksi meesauuniin hyödynnettäväksi. VE1 vaihtoehdossa palavien 

kaasujen hyödyntäminen on suunniteltu toteutettavaksi omalla kattilaitoksella. Toimintojen 

sijoittaminen pohjoisosaan olisi ollut myös haastavaa, sillä alueelle rakentaminen olisi vaatinut 

meritäyttöä. Pohjoiseen varattu tila ei suunnittelun edetessä enää myöskään ollut riittävä 

prosessivaiheen toimintojen ja sen vaatimien oheistoimintojen kokonaisratkaisun 

kannalta.  Meritäyttö olisi myös nostanut merkittävästi hankkeen rakentamiskustannuksia. 

Lisäksi meritäytön vuoksi ympäristövaikutukset olisivat merkittävämmät VE1 -vaihtoehtoon 

verrattuna.  
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Siten tässä YVA-selostuksessa tarkastellaan ainoastaan VE1-vaihtoehtoa eli teollisuusalueen 

eteläosaan sijoitettavaa kovahiililaitosta. VE1a-vaihtoehdossa tarkastellaan 10 000 t vuosittaista 

tuotantomäärää  ja VE1b-vaihtoehdossa 35 000 t vuosittaista tuotantomäärää. VE1a vaihtoehto 

käsittää TT1 ja TT2 -laitoksen tukitoimintoineen, VE1b vaihtoehdossa tuotantokapasiteetin 

kasvaessa edellisten lisäksi rakennetaan toinen TT2-laitos.  

Lisäksi tässä YVA:ssa tarkastellaan laitokselle tarvittavan uuden vedenottoputken rakentamista. 

Vedenottoputkelle on suunniteltu kaksi vaihtoehtoista reittiä merialueen edustalle. 

Vedenottoputken lisäksi raakavedenotossa tarkastellaan vaihtoehtona myös ottoa nykyisestä 

tehtaan raakavesijärjestelmästä. 

YVA-menettelyssä tarkastellaan lisäksi nollavaihtoehtoa (VE0), jossa tehtaan toiminta jatkuu 

nykyisenä.  

Vaihtoehto Kuvaus 

VE0 – Uusi kovahiililaitos ei aloita toimintaa ja toiminta Sunilan 

tehdasalueella jatkuu nykyisellään.  

VE1a – Uusi kovahiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. 

Kovahiilen tuotantomäärä on 10 000 t vuodessa. Muu 

tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään.  

VE1b – Uusi kovahiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. 

Kovahiilen tuotantomäärä on 35 000 t vuodessa. Muu 

tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään.  

 

Hankkeen YVA-menettely 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arvioin-

tia sekä yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena 

on lisätä tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Hankkeen ympäristövaikutukset on selvi-

tettävä YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten 

kannalta olennaisiin toimiin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä rat-

kaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perus-

taksi.  

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi  toukokuussa 2022, kun hankevastaava toimitti Lignode 

one -hankkeen YVA-ohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-

keskukselle 6.5.2022. YVA-ohjelma on suunnitelma (työohjelma) YVA-menettelyn 

järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. YVA-ohjelma oli nähtävillä lausuntojen ja 

mielipiteiden antamista varten 12.5.-13.6.2022. Yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut 

mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa 12.7.2022. YVA-

menettelyn toisessa vaiheessa YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen 

sekä tehtyjen selvitysten perusteella on laadittu tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus 

(YVA-selostus), jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun 

aikataulusta, koko hankkeen elinkaaren aikaisista vaikutuksista ja niiden lieventämisestä sekä 

miten osallistuminen ja tiedottaminen on menettelyssä järjestetty. Yhteysviranomainen 
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(Kaakkois-Suomen ELY-keskus) tarkistaa YVA-selostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii 

tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.  

Hankkeen YVA-menettelyn aikana on järjestetty kaksi ennakkoneuvottelua keskeisten 

viranomaistahojen kanssa. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien 

arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja 

viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja 

käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyä. Ensimmäinen hanketta koskeva ennakkoneuvottelu 

pidettiin 11.3.2022 ja toinen 8.12.2022. Lisäksi hankkeen maisema- ja 

kulttuuriympäristövaikutusten arviointia koskeva neuvottelu järjestettiin 14.9.2022 Kotkan 

kaupungin ja Alvar Aalto säätiön edustajien kanssa. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY Finland Oy. 

Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  

Osallistuminen ja tiedottaminen 

YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus 

osallistua. Asukkaat ja muut asianosaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyk-

sensä yhteysviranomaisen toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, hankkeesta vastaa-

valle tai YVA-konsultille.  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilai-

suus ohjelman nähtävillä olon aikana 18.5.2022. Yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 

järjestetään myös ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitel-

lään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia. Lisäksi hankkeesta vastaavalle on mahdollista 

esittää kysymyksiä ja näkemyksiä puhelimitse tai sähköpostitse.  

YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan on koottu eri tahoista koostuva seurantaryhmä. 

Seurantaryhmän kokouksia on pidetty 27.4.2022 ja 15.12.2022.  

Hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulu 

Hankkeen YVA-ohjelma luovutettiin 6.5.2022 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle kuulutusta 

varten ja siitä saatiin lausunto 12.7.2022. YVA-selostus on tarkoitus jättää ELY-keskukselle 

vuoden 2022 lopussa, jolloin siitä saadaan perusteltu päätelmä huhtikuussa 2023. Hankkeen 

ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukainen hakemus jätetään Etelä-

Suomen AVI:n käsittelyyn arviolta maaliskuussa 2023. Laitoksen rakentaminen on suunniteltu 

aloitettavan keväällä 2023 ja tuotanto aloittaa vuonna 2025.  

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ym-

päristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaiku-

tuksia:  

– Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

– Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon 

monimuotoisuuteen 
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– Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja 

kulttuuriperintöön 

– Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

– Näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.  

Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu kahden vaihtoehdon osalta (VE1a ja VE1b), jotka 

edustavat eri tuotantomäärää. Myös hankkeen toteuttamatta jättämisen (ns. 0-vaihtoehdon) 

vaikutukset on arvioitu. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitu toiminnan aikaisten 

vaikutusten lisäksi rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. Lisäksi hankkeen 

mahdollisia yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa on 

arvioitu. Arvioinnissa on tuotu esille myös arviointiin liittyvät epävarmuustekijät ja haitallisten 

vaikutusten lieventämistoimenpiteet.  

Vaikutusten arviointi on toteutettu asiantuntija-arvioina. Ympäristövaikutusten merkittävyyttä 

on arvioitu vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympäristörasitusten suhteen ottaen huo-

mioon alueen nykyinen ympäristökuormitus. Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu edellä vai-

kutuskohteen herkkyyden ja hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden perusteella sovel-

taen IMPERIA-hankkeessa kehitettyä arviointikehikkoa.  

Arviointityön osana on tehty seuraavat erillisselvitykset tukemaan olemassa olevaa aineistoa:  

– Selvitys ilmapäästöjen leviämisestä, mallinnusraportti 

– Selvitys melupäästöjen leviämisestä, mallinnusraportti 

– Selvitys vesistöpäästöjen leviämisestä, mallinnusraportti 

– Luontoselvitysraportti 

Yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Sunilan tehdasalue sijaitsee Stora Enson omistamalla kiinteistöllä, jonka itä- ja pohjoispuolella 

ovat Sunilan ja Popinniemen asuinalueet. Muilta osin tehdasalue rajoittuu Suomenlahteen. 

Lounaispuolella tehdasaluetta sijaitsee HaminaKotka Satama Oy:n Hietasen satama. 

Tehdasalueella on lisäksi Stora Enson jätevedenpuhdistamon alue, joka rajoittuu Sunilan 

tehtaaseen ja Suomenlahteen. 

Lignode one -hanketta lähin asuinrakennus sijaitsee noin 460 metriä hankealueesta pohjoiseen 

ja lähin lomarakennus yli 800 metriä hankealueesta koilliseen. Alle kilometrin etäisyydellä 

nykyisen tehdasalueen rajasta sijaitsevia häiriintyviä kohteita ovat mm. Hakalan koulu, Kotkan 

toimintakeskus ja Sunilan seurakuntatalo. Hankealueen lähellä ei sijaitse erityisiä 

virkistysalueita tai -reittejä. Merialueella veneillään, kalastetaan ja talvisin liikutaan jään päällä. 

Alueella on voimassa lainvoimainen Kymenlaakson maakuntakaava 2040, jossa 

hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b:n mukainen alue on osoitettu kokonaan 

aluevarausmerkinnällä T/kem teollisuus- ja varastoalueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän, 

vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Seudun strategisessa 

yleiskaavassa, voimassa olevassa Kotkan yleiskaavassa ja alueen asemakaavoissa hankealue on 

suurimmalta osin osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Ympäröivät 
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vesialueet sekä hankealueen koillispuolella lähin osa Sunilan asuinalueesta ovat osa vuonna 

2014 perustettua Kotkan kansallista kaupunkipuistoa. 

Hanke on toteuttavissa ja siihen liittyvät toiminnot järjestettävissä ilman, että 

yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tai maankäytön suunnitteluun aiheutuu oleellisia 

haitallisia vaikutuksia. Hankealue ja sen välitön lähivaikutusalue on nykyisellään suurelta osin 

vastaavanlaisten teollisten toimintojen aluetta tai niiden vaikutusalueella, mikä vähentää 

hankkeesta aiheutuvien vaikutusten merkittävyyttä nykytilanteeseen verrattuna. 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen eivät 

merkittävästi poikkea toisistaan. Vaihtoehdossa VE1b hankealueen itäosaan myöhemmässä 

vaiheessa mahdollisesti rakennettava tuotantolaitos laajentaisi hieman tehdasalueella 

rakennusten käyttöön varattavia maa-alueita. 

Aiheutuvat vaikutukset lähiympäristön asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin ovat vähäisiä 

ja suurimmalta osin väliaikaisia. Vaikutukset lähialueen asutukselle painottuvat rakennusaikaan, 

jolloin haitallisia vaikutuksia voi aiheutua rakentamistoimenpiteistä ja siihen liittyvästä 

liikenteestä. Toimintavaiheessa haitalliset vaikutukset, kuten melu on arvioitu vähäiseksi.  

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset virkistyskäyttöön ovat vähäisiä ja väliaikaisia. 

Hankkeesta ei aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka estäisivät lähimpien virkistyspalveluiden tai -

reittien käytön tai heikentäisivät niiden käytettävyyttä oleellisesti tuotantolaitoksen rakentamis- 

tai toimintavaiheessa. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia matkailulle. 

Hanke on toteutettavissa ilman että tällä hetkellä tiedossa olevalle yleis- tai asemakaavoitukselle 

aiheutuu haitallisia vaikutuksia vaikutuksia tai välittömiä kaavamuutostarpeita lukuun ottamatta 

vireillä olevaa Sunilan tehdasalueen asemakaavoitusta. Hanke on vireillä olevan Sunilan 

tehdasalueen asemakaavan muutoksen tavoitteiden mukainen. Hanke ei ole ristiriidassa alueen 

maakuntakaavoituksen tai kunnallisen kaavoituksen kanssa. Hankevaihtoehdot VE1a ja VE1b 

toteuttavat voimassa olevien kaavojen tavoitteita. Toteutunut ja kaavoissa osoitettu maankäyttö 

ovat sovitettavissa yhteen hankkeen kanssa. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Hankealue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellulla rakennetulla 

kulttuuriympäristöalueella (RKY) Sunilan tehtaat ja asuinalue, joka on osoitettu myös 

Kymenlaakson maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 

valtakunnalisesti tärkeäksi alueeksi. Hankealuetta ympäröivä merialue on osa vuonna 2014 

perustettua Kotkan kansallista kaupunkipuistoa.  Hankealueelle ei sijoitu Museoviraston 

rekisteritietojen perusteella kiinteitä muinaisjäännöksiä. Hankealueen läheisyyteen sijoittuu 

lisäksi muutamia inventoituja valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja rakennetun 

kulttuuriympäristön kohteita. 

Hankkeen maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida 

kokonaisuudessaan kohtalaisiksi kielteisiksi, sillä suunniteltu rakentaminen sijoittuu pääosin 

olemassa olevan tehdasalueen eteläosaan, jossa ihmistoiminnan vaikutus on jo nykyisellään 

merkittävä ja suunnittelussa voidaan huomioida vaikutusten lieventäminen. Haittojen ehkäisyä 

ja vaikutusten lieventämistä maisemaan ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteisiin 

kohdistuen voidaan tehdä esimerkiksi säilyttämällä hankealuetta ympäröivillä alueilla 
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mahdollisimman paljon puustoa. Uusien tuotantolaitosten julkisivujen pintamateriaalin, värin, 

massoittelun ja valaistuksen suunnittelulla voidaan myös lieventää muodostuvia vaikutuksia. 

Hankevaihtoehdoilla VE1a ja VE1b ei ole käytännössä merkittäviä keskinäisiä eroja maisemaan 

ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten kannalta. Vaihtoehdossa VE1b toteutetaan 

TT1-laitoksen lisäksi kaksi uutta TT2-kovahiililaitosta Sunilan tehdasalueen eteläosaan. Kahden 

tuotantolaitoksen rakentamisella on enemmän visuaalisia vaikutuksia maisemaan, uusia 

rakennuksia on enemmän ja näin ollen rakennukset peittävät myös olemassa olevaa 

teollisuusympäristöä edellistä vaihtoehtoa enemmän sekä lähi- että kaukomaisemassa. 

Vaihtoehdon VE1a vaikutukset ovat VE1b-vaihtoehtoa vähäisempiä ja Hallan suunnasta 

katseltuna vanhoja tehdasosia jää enemmän näkyviin. 

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet 

Hankealue koostuu pääosin rakennetusta alueesta (mm. varastokenttä-, varasto- ja 

liikennealueet). Luonnontilainen maaperä on pääosin ohut, kalliomaat ja täyttöalueet ovat 

kohdealueella vallitsevia. Alueen maaperässä on todettu paikoin kohonneita haitta-aineiden 

pitoisuuksia. Kallioperä koostuu wiborgiitista (rapakivi). Kohdealue ei sijaitse pohjavesialueella. 

Lähin pohjavesialue Suulisniemi (2 lk) sijaitsee kohteesta noin 2 km koilliseen. 

Vaikutukset maaperään ovat vähäisen kielteisiä ja kohdistuvat rakentamispaikkoihin ja 

rakentamisaikaan. Vaikutukset maaperään voivat olla myös vähäisen myönteisiä, kun hankkeen 

johdosta rakentamisalueilta poistetaan pilaantuneiksi todetut ainekset. Vaikutuksia kallioperään 

ei ole tai se on vähäinen (louhintatarvetta on osalla aluetta). Vaikutukset pohjaveteen ovat 

vähäisiä, paikallisia ja rakentamisaikaan ajoittuvia. Hankealueen pohjavettä ei hyödynnetä 

millään tavoin. Vaikutuksia Suulisniemen pohjavesialueen määrälliseen tai laadulliseen tilaan ei 

ole.  

Hankkeen toteutusvaiheessa selvitetään tarkemmin maaperä- ja pohjavesiolosuhteet 

rakentamisalueilla. Pilaantuneet ainekset tullaan poistamaan rakentamisalueilta viranomaisen 

hyväksymällä tavalla ja laajuudessa (Pima-ilmoitusmenettely). 

Vesistö 

Kotkan edustan Sunilanlahden vesimuodostuman ekologinen tila on välttävä ja Kotkan–Haminan 

sekä Kotkan edustan sisäsaariston tila tyydyttyvä. Suurin osa merialueelle tulevasta kiintoaine- 

ja ravinnekuormituksesta on peräisin Kymijoesta, jonka vedenlaatu ja virtaama säätelee huo-

mattavasti Sunilanlahden ja Kotkanlahden vedenlaatua ja virtauksia. Merialueelle kohdistuu 

myös jonkin verran pistekuormitusta, ja tärkein hankealueen pistekuormittaja on Stora Enson 

Sunilan nykyinen tehdasalue. Vuonna 2021 Sunilan tehtaan kuormitus oli 751 kg/vrk kiintoai-

netta, 85 kg/vrk typpeä, 20 kg/vrk fosforia ja 89 kg/vrk AOX-yhdisteitä. BOD7-kuormitus oli 256 

kg/vrk ja CODCr-kuormitus 16 900 kg/vrk. Tehdasalueelta tuli lisäksi lämpökuormitusta Kotkan-

lahden alueelle.   

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b aikaiset tehdasalueen rakennustyöt voivat aiheuttaa korkein-

taan pienimuotoista ja lyhytaikaista samentumaa ja ainepitoisuuksien nousua vesistöissä raken-

nusalueen läheisyydessä. Vedenottoputken rakentamisen aiheuttamat työt aiheuttavat tilapäistä 

ja paikallista samentumista ja ainepitoisuuksien nousua työalueella ja sen läheisyydessä sekä 
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tuhoavat pohjan elinympäristöjä työalueella. Mikäli alueen sedimenttiin on varastoitunut haital-

lisia aineita, ne leviävät veteen ja mahdollisesti voivat kertyä eliöstöön. Haitat ovat lyhytkestoisia 

ja vedenlaatu palautuu aiemmalle tasolle pian töiden päätyttyä. 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b vesistöön aiheuttama kuormitus koostuu lämmöstä ja suo-

lasta. Ravinne- tai metallikuormitusta ei käytännössä aiheudu. Hankevaihtoehdot eroavat toisis-

taan kuormituksen määrän osalta. Vesien purkupaikka on kummassakin hankevaihtoehdossa 

sama. Hankkeiden vaikutukset on mallinnettu kahdessa eri tilanteessa: tilanteessa, jossa Kymi-

joen Korkeakoskenhaaran virtaama on keskimääräistä pienempi ja tilanteessa, jossa virtaama 

on keskimääräistä tasoa. 

Hankevaihtoehdon VE1a aiheuttamat vaikutukset ovat lämpö- ja suolakuormituksen osalta hie-

man pienempiä kuin vaihtoehdon VE1b aiheuttamat vaikutukset. Vaihtoehdon VE1a vaikutukset 

ovat käytännössä havaittavissa Sunilan edustalla Kotkanlahden pohjoisosassa. Vaihtoehdossa 

VE1b vaikutukset saattavat olla ajoittain näkyvissä myös Karhunsalmen itäpuolella Hallanväylän 

alueella ja Hallan saaren luoteispuolella.  

Hankevaihtoehto VE1a aiheuttaa kesäaikaan keskimäärin tason 0–0,9 °C lämpötilan nousun ja 

hankevaihtoehto VE1b keskimäärin tason 0–2,1 °C lämpötilan nousun tarkastelualueella. Het-

kellisesti purkualueen läheisyydessä lämpötila voi nousta enintään 1,5 °C vaihtoehdossa VE1a ja 

3,4 °C vaihtoehdossa VE1b. Hankevaihtoehdon VE1a mukaisen lämpökuormituksen ei arvioida 

aiheuttavan rehevyyden kasvua välittömän purkualueen ulkopuolella. Hankevaihtoehdon VE1b 

mukainen lämpökuormitus saattaa lisätä rehevyyttä purkualueen läheisyydessä, mikäli muut 

vesistön olosuhteet sen mahdollistavat.  

Hankevaihtoehto VE1a aiheuttaa kesäaikaan keskimäärin tason 0–0,23 g/l suolapitoisuuden 

nousun ja hankevaihtoehto VE1b keskimäärin tason 0–0,3 g/l suolapitoisuuden nousun tarkas-

telualueella. Hetkellisesti purkualueen läheisyydessä suolapitoisuus voi nousta enintään 0,52 g/l 

vaihtoehdossa VE1a ja enintään 1,27 g/l vaihtoehdossa VE1b. Kotkanlahden luontainen suolapi-

toisuus on <0,5–4 g/l jokivirtaaman määrästä riippuen ja kauempana merellä suolapitoisuus on 

noin 5 g/l. Hankevaihtoehtojen aiheuttama suolapitoisuuden nousu saattaa hetkellisesti nostaa 

Sunilan edustan merialueen suolapitoisuutta mittauksissa nähtävällä tavalla, jos Kymijoen vä-

häsuolaisen jokiveden vaikutus on samalla hetkellä suuri. Alueella esiintyvä eliöstö on kuitenkin 

sopeutunut suolapitoisuuden luontaiseen vaihteluun, eikä hankevaihtoehtojen mukaisen kuor-

mituksen arvioida aiheuttavan muutoksia kasviplanktonissa, pohjaeläimissä, vedenalaisessa 

luonnossa tai alueella esiintyvissä luontotyypeissä. 

Hankevaihtoehdon VE1a tai VE1b toteutuminen ei vaaranna rannikkovesimuodostumien ekolo-

gista tai kemiallista tilaa tai estä vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista. 

Kalasto ja kalastus 

Hankkeen rakentamisen aikaiset mahdolliset ruoppaukset ja jäähdytysvesien ottoon liittyvät 

putkien asennustyöt voivat aiheuttaa paikallista samentumista ja haitallisten aineiden (mm. 

orgaaniset tinayhdisteet, elohopea sekä PCDD/F-yhdisteet) sekoittumista pohjasedimentistä 

veteen, aineiden leviämistä ja kertymistä vesieliöstöön ja kalastoon. Vaikutukset ovat 

todennäköisesti pienialaisia, ja niiden sijoittuessa kalaväylän itäpuolelle ja suunnitellun laitoksen 

lähialueelle, ovat vaikutukset kalastoon ja kalastukseen vähäisiä. Vaelluskalojen 
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nousukäyttäytymiseen ja alasvaellukseen työnaikaisella samentumisella ei todennäköisesti ole 

myöskään vaikutusta, etenkin jos työt toteutetaan kalojen vaellusajankohtien ulkopuolella 

(alasvaellus: touko-kesäkuu, nousuvaellus: heinä-lokakuu).  

Laitos tuottaa toimintansa aikana vesistöön lämmintä ja suolapitoista jäähdytysvettä. Tehtaan 

nykyiseen kuormitukseen nähden lämmön nousu on vaihtoehdossa VE1a suhteellisen pieni, 0–

0,9 °C. Vaihtoehdossa VE1b nousu on hieman suurempi, 0–2,1 °C. Sunilan tehtaiden 

jäähdytysvesien levitessä purkupaikasta etelään ja itään, jää vaelluskalojen suojaksi perustettu 

kalaväylä vaikutusalueen ulkopuolelle. Jokeen nousevien emokalojen ohella hankkeella ei ole 

vaikutusta joesta mereen vaeltaviin smoltteihin (lohi ja meritaimen) tai vastakuoriutuneisiin 

poikasiin (vaellussiika). Kotkanlahdella poikkeusluvalla kalastavan kaupallisen kalastajan 

rysäpyyntiin ei ole vaikutuksia, sillä kalastajan pyyntipaikoilla (Karhunsalmi ja Hallan sillan 

itäpuoli) lämmönnousu on nykytilaan nähden molemmissa hankevaihtoehdoissa vähäinen. 

Lämmin jäähdytysvesi sinällään houkuttelee vaikutusalueelle lämpimiin vesiin sopeutuneita 

kaloja, kuten kuhaa ja särkikaloja, mutta suunnitellun tehtaan aiheuttama lämmön lisäys tuskin 

aiheuttaa alueen kalastossa muutoksia. 

Uuden laitoksen aiheuttama suolapitoisuuden lisäys on melko vähäinen. Hankevaihtoehdon VE1a 

mukainen suolapitoisuuden nousu on käytännössä havaittavissa Sunilan edustalla  

Kotkanlahdella ja Karhunsalmessa. Hankevaihtoehdossa VE1b vaikutusalue laajenee joissain 

tilanteissa myös Hallanväylälle ja Hallan saaren luoteispuolelle. Hankevaihtoehto VE1a aiheuttaa 

kesäaikaan keskimäärin tason 0–0,23 g/l suolapitoisuuden nousun ja hankevaihtoehto VE1b 

keskimäärin tason 0–0,3 g/l suolapitoisuuden nousun tarkastelualueella. Kotkanlahden 

luontainen suolapitoisuus on <0,5–4 g/l jokivirtaaman määrästä riippuen, eli jäähdytysveden 

suolapitoisuus vastaa rannikon taustatasoa. Toiminnan aikaiset vaikutukset kalastoon ja 

kalastukseen jäävät kokonaisuudessaan pieniksi. 

Hanke voi aiheuttaa vähäisiä vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen, mutta se ei vaaranna 

poikastuotantoa tai häiritse kalojen vaelluksia. Kalastoon ja kalastukseen kohdistuvien 

vaikutusten merkittävyys arvioidaan siten vähäiseksi kielteiseksi. Hankevaihtoehtojen VE1a ja 

VE1b välillä ei ole eroa vaikutusten merkittävyyden kannalta. 

Luonto ja suojelukohteet 

Sunilan tehdasalue Pyötisessä on ollut rakennettua teollista ympäristöä jo 1930-luvulta asti. 

Pyötinen on ollut alun perin merenrannan saari, mutta se on pengerretty kiinni mantereeseen, 

ja rakentaminen on laajentunut myös ympäristön täyttömaille. Nykyisellään tehdasalue on luon-

nontilaltaan voimakkaasti muuttunutta aluetta, jossa on puustoa ja muuta kasvillisuutta sekä 

eläimistöä vain vähän. Suunniteltu laitosrakentaminen sijoittuisi tehdasalueen eteläosaan, ja li-

säksi merialueelle tehdasalueen edustalle sijoittuisi vedenottoputki. 

Hankealuetta lähimmät luonnonsuojelualueet ovat vajaan kahden kilometrin päässä luoteessa 

sijaitseva Jumalniemen rantametsä (YSA239358) sekä vajaan neljän kilometrin päässä sijaitse-

vat Langinkosken luonnonsuojelualue (ESA050013) länsipuolella ja Äijänvuori (YSA239338) 

pohjoispuolella. Lähin Natura 2000 -alue on Kymijoki (FI0401001, aluetyyppi SAC, 4 250 ha) 

reilun kolmen kilometrin päässä länsipuolella. Lähimpänä hankealuetta sijaitseva Kymijoen Na-

tura-alueen osa on Hovinsaaren länsipuolella sijaitseva itäisemmän suurhaaran alaosa, jossa 

sijaitsee muun muassa Langinkosken alue. Seuraavaksi lähin Natura 2000 -alue on Salminlahti 
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(FI0408004, SPA, 114 ha) noin kuuden kilometrin päässä hankealueesta koilliseen. Noin kilo-

metrin päässä hankealueesta länsiluoteeseen sijaitseva Hovinsaaren matala merenlahti kuuluu 

Suomen tärkeisiin FINIBA-lintualueisiin. Hankealueen lähiympäristöön ei sijoitu muita arvokkaita 

luontokohteita. Kymijoen suistossa ja merenrannoilla tiedetään esiintyvän muutamia uhanalaisia 

kasvilajeja, mutta niiden havaintopaikat sijaitsevat yli kilometrin päässä hankealueesta. Alueelta 

on myös tiedossa jonkun verran havaintoja uhanalaisiksi arvioiduista vesilinnuista ja lokeista. 

Hankealueen ympäristön merialueet sisältyvät Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon.  

Suunniteltu rakentaminen sijoittuu molemmissa hankevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b pääosin 

puutavaran varastokentän alueelle ja Pyötisentien ympäristön rakennetulle alueelle. Vaihtoeh-

dossa VE1b rakentaminen ulottuisi lisäksi nykyisen poistovesikanavan kohdalle ja jätevedenpuh-

distamoalueen puustoiseen reunaan. Biologin alueelle tekemän maastokäynnin 1.7.2022 perus-

teella alueen reunoilla kasvaa jonkun verran nuorta lehtipuustoa sekä joutomaiden kasvilajistoa. 

Jätevedenpuhdistamon reunaan on istutettu puistopuustoa ja pensaita. Alueella ei havaittu huo-

mionarvoisia luontokohteita tai lajiesiintymiä. Vaihtoehdossa VE1b rakentaminen ulottuisi vähän 

laajemmalle alueelle kuin vaihtoehdossa VE1b. Rakentamisen seurauksena alue muuttuu ny-

kyistä voimakkaammin rakennetuksi ympäristöksi. Kummassakin vaihtoehdossa rakentamisen 

vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön ovat kuitenkin vähäisiä. Merialueelle suunnitellut put-

ket sijoittuisivat tehdasalueen lähelle, eikä niiden kohdalta ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. 

Rakentamisen vesistö- ja meluvaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Rakentamisella ei ole vaiku-

tuksia lähimpiin luonnonsuojelualueisiin, Natura 2000 -alueisiin tai muihin luontokohteisiin.  

Hankkeen toiminnan aikaiset luontovaikutukset ovat vähäisiä. Laitoksesta johdetaan merialu-

eelle jäähdytysvettä, mutta sen lämmittävä vaikutus on pieni. Liikenne-, melu- tai ilmapäästöt 

eivät aiheuta juuri nykyisestä poikkeavia vaikutuksia.  

Hankkeen rakentaminen ja toiminta sijoittuvat luonnontilaltaan muuttuneelle tehdasalueelle, 

jossa on jo vastaavan toiminnan vaikutuksia. Vaikutukset rajoittuvat tehdasalueelle ja sen 

lähiympäristöön. Vaikutusten kohteena olevan alueen herkkyys on vähäinen, sillä se on 

rakennettua tehdasaluetta ja sen lähialuetta, eikä lähellä sijaitse luonnonsuojelualueita tai muita 

luontokohteita. Kummassakin tapauksessa kasvillisuuteen, eläimistöön ja luontokohteisiin 

kohdistuu vähäinen kielteinen vaikutus. Merkittävyydeltään vaikutukset ovat vähäisiä kielteisiä. 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b välillä ei ole suuria eroja luontovaikutuksissa. Vaihtoehdossa 

VE1b rakentamisen alle jää pinta-alaltaan vähän suurempi alue kuin vaihtoehdossa VE1a. Myös 

toiminnan aikaiset vaikutukset ovat vaihtoehdossa VE2b vähän suuremmat.  

Luonnonvarojen hyödyntäminen sekä jätteet ja sivutuotteet 

Stora Enson Sunilan tehtaan tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy merkittäviä määriä 

ligniiniä. Tällä hetkellä ligniiniä käytetään meesauunien polttoaineena, jolla korvataan 

maakaasun käyttö. Stora Enson Sunilan tehtaalla on jo vakiintuneet menetelmät 

tuotantoprosessin jätteiden käsittelylle. Koska ligniinin hiiletyslaitos on suunniteltu sijoitettavan 

nykyisen Stora Enson Sunilan tehdasalueelle ja se tulee osaksi Stora Enson Sunilan tehtaan 

tuotantoprosessia, yhdistetään hiiletyslaitoksen jätteiden käsittely osaksi tehtaan nykyistä 

jätteiden käsittelyprosessia.  

Kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna hiiletyslaitoksen rakentaminen on välttämätöntä, mikäli 

tehtaan sivuvirtana muodostuva ligniini halutaan kierrättää ja hyödyntää kovahiilen tuotannon 
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raaka-aineena. Lisäksi ligniinin hiiletyslaitoksen rakentaminen edistää merkittävästi 

kiertotaloutta ja säästää luonnonvaroja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, joten 

rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset nähdään kokonaisuuden kannalta pieninä. Ligniinin 

hiiletyslaitoksen toiminnan aikaiset vaikutukset ovat merkittävät luonnonvarojen hyödyntämisen 

sekä koko Sunilan tehtaan materiaalikiertojen optimoinnin kannalta. Sunilan tehtaan sivuvirtana 

muodostuva ligniini saadaan hiiletyksen myötä paremmin hyödynnettyä ja lopputuotteena 

syntyvää kovahiiltä voidaan hyödyntää akkumateriaalitehtaissa korvaamaan uusiutumatonta 

grafiittihiiltä. 

Mikäli hanketta ei toteuteta (VE0), ei Sunilan tehtaan sivuvirtana syntyvää ligniiniä hyödynnetä 

kovahiilen raaka-aineena. Tämä johtaa siihen, että ligniini edelleen poltetaan ja lähiseudun 

suunnitelluissa akkumateriaalitehtaissa joudutaan hyödyntämään neitseellistä grafiittihiiltä 

raaka-aineena. 

Ilmastovaikutukset 

Hankkeen ilmastovaikutukset koostuvat kasvihuonekaasupäästöistä, joita syntyy erityisesti 

rakennusmateriaalien valmistuksesta ja työmaatoiminnoista sekä toiminnan aikana käytettävien 

polttoaineiden tuotannosta ja käytöstä sekä kemikaalien valmistuksesta ja kuljetuksista. 

Hankkeen kokonaispäästöt koko elinkaaren ajalta ovat vaihtoehdossa VE1a 349 893 tCO2e ja 

vaihtoehdossa VE1b 681 826 (vrt. keskimääräiset suomalaisen ihmisen päästöt 10 tCO2e/vuosi). 

Kummassakin hankevaihtoehdossa toiminnan aikaiset päästöt ovat yli 95 % hankkeen 

elinkaaren kokonaispäästöistä. Rakentamisvaiheen päästöt VE1a vaihtoehdossa ovat arviolta 

noin 15 217 tCO2e ja VE1b vaihtoehdossa 22 763 tCO2e. Rakentamisvaiheen päästöt rajoittuvat 

rakentamisen ajalle, joka on arviolta 26 kk. Toiminnan aikaiset vuosittaiset päästöt ovat 

vaihtoehdossa VE1a 11 156 tCO2e ja VE1b vaihtoehdossa 21 969 tCO2e. Hankkeen avulla 

kovahiilen käyttöön liittyviä kokonaisilmastopäästöjä on mahdollista vähentää, sillä 

ligniinipohjaisella kovahiilellä voidaan korvata louhittavaa grafiittihiiltä, jonka louhiminen 

aiheuttaa per tuotettu yksikkö enemmän päästöjä kuin hankkeen avulla tuotettava tuote. 

Hankealueelta ei kaadeta metsää eli hanke ei vaikuta alueen hiilinieluihin negatiivisesti. 

Ilmanlaatu 

Rakentamisen aikaisen pölyämisen arvioidaan jäävän vähäiseksi ja rajoittuvan laitosalueelle, 

eikä sen arvioida vaikuttavan asukkaisiin ja viihtyvyyteen. 

Toimintavaiheessa hankkeen ilmanlaatuvaikutukset aiheutuvat SO2-, NOx-, klooriyhdiste- ja 

hiukkapäästöistä, joita syntyy lämpökäsittelyprosesseissa. Päästöjä ehkäistään ja lievennetään 

teknisin keinoin. Päästöjen hallintaan käytettävien käsittelyjärjestelmien kunnossa pysyminen 

ja toimintavarmuus varmistetaan huoltamalla ja korjaamalla laitteistoja. 

Hankkeen vaikutukset ympäristön ilmanlaatuun ovat alhaiset hiukkasten ja typen oksidien osalta 

verrattuna VE0 tilanteeseen. Kloorivetypäästöjen vaikutukset ovat alhaiset verrattuna 

ulkomaiseen ilmanlaadun vertailuarvoon. Rikkidioksidin ilmanlaatuvaikutukset ovat 

pitoisuustasoiltaan lähellä nykyisen tehtaan päästövaikutuksia, vaikkakin pitoisuusalueet 

tehdasalueen ympäristössä laajenevat. Rikkidioksidin pitoisuudet ympäristössä ovat alhaiset 

suhteessa rikkidioksidin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Hankkeen ilmanlaatuvaikutusten 
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merkittävyys arvioidaan kokonaisuudessaan vähäiseksi kielteiseksi. Hankevaihtoehtojen VE1a ja 

VE1b välillä ei ole merkittävää eroa vaikutusten merkittävyyden kannalta.  

Liikenne 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu rakentamisen aikana rakennusmateriaalien ja maa-ainesten 

kuljetuksista sekä muusta rakentamiseen liittyvästä liikkumisesta, kuten työmaaliikenteestä, 

jolloin liikenne lähialueen teillä kasvaa väliaikaisesti noin kaksi vuotta kestävän 

rakentamisvaiheen aikana. 

Rakentamisen aikana lähialueen teiden (erityisesti Tapiontie, Hallantie ja Valliniemenkatu) 

liikennemäärät kasvavat erityisesti raskaan liikenteen osalta. Lisäksi liikennettä aiheutuu 

työmaan henkilöliikenteestä. Rakentamisen aikaisia kuljetuksia on karkeasti arvioitu olevan 

vaihtoehdossa VE1a noin 12 kuljetusta vuorokaudessa ja vaihtoehdossa VE1b noin 16 kuljetusta 

vuorokaudessa. Tämä on noin 10 % tehtaan nykyisestä raskaan liikenteen määrästä 

vuorokaudessa. Rakentamisen aikana raskaan liikenteen määrä voi kasvaa ajoittain 

kohtalaisesti, mutta vaikutus on kuitenkin tilapäinen, eikä sillä arvioida olevan merkittäviä 

vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen tai turvallisuuteen. Rakentamisvaiheen vaikutus liikenteen 

sujuvuuteen ja turvallisuuteen on arvioitu vähäiseksi kielteiseksi.  

Toiminnan aikaiset liikennevaikutukset ovat vähäisiä, koska liikennettä syntyy pääasiassa 

tuotteiden ja kemikaalien kuljetuksista. Maantieliikenteen osalta vaikutuksen on arvioitu olevan 

noin viiden rekan vuorokautinen lisäys tehtaan liikennöintiin. Myös tehtaalle johtavaan laiva- ja 

rautatieliikenteeseen voi aiheutua vähäisiä vaikutuksia. 

Melu ja tärinä 

Hankealueella melua aiheutuu nykytilassa alueen ympäristössä olevien tehtaiden ja sataman 

toiminnoista sekä tie- ja raideliikenteestä. Tehdasalueella eniten melua aiheuttavia yksiköitä 

ovat muun muassa kuorimo sekä keittämö ja niihin liittyvät erilaiset ilmanvaihdon laitteistot ja 

venttiilit. 

Hankkeen rakentamisen aikaiset meluvaikutukset syntyvät työmaan koneiden ja laitteiden 

käytöstä sekä alueelle suuntautuvasta liikenteestä rajoittuen tehdasalueen ja tiestön 

lähiympäristöön. Alueella suoritetaan rakentamisen alkuvaiheessa louhintatöitä, joten melu voi 

olla lähialueella hetkellisesti merkittävää. Rakennusajan melu voi olla hetkittäisesti myös 

impulssimaista. Rakennusvaiheen meluvaikutus arvioidaan kohtalaiseksi kielteiseksi.  

Toimintavaiheessa meluvaikutuksia aiheutuu uusien laitteiden ja toimintojen käyttöönotolla sekä 

liikennemäärien muutoksilla. Tuotantolaitoksesta aiheutuva melu on jatkuvaa pääosin 

puhaltimista, venttiileistä ja syöttimistä johtuvaa melua. Lisäksi melupäästöjä aiheutuu 

tehdasalueella pyöräkuormaajan ja lastauksen toiminnasta sekä alueelle kohdistuvasta tie- ja 

raideliikenteestä. Prosessiin liittyvät merkittävimmät melulähteet sijoitetaan rakennettavien 

rakennusten sisälle. Toiminnan aikaiset meluvaikutukset arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi, sillä 

mallinnuksen perusteella voidaan todeta, että hankkeen vaikutukset Sunilan tehtaan 

aiheuttamiin melutasoihin pysyvät lähes ennallaan verrattuna nykytilaan. 

Tehtaan toiminnan aikana tärinää muodostuu jonkin verran alueelle suuntautuvasta maantie- ja 

junaliikenteestä. Tärinävaikutusten odotetaan kuitenkin rajautuvan lähinnä tie- ja tehdasalueen 
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läheisyyteen. Tärinävaikutuksia saattaa muodostua myös laitoksen rakentamisvaiheessa 

maanrakennus- ja louhintatöiden yhteydessä, mutta vaikutukset ovat hetkittäisiä.  Hankkeen ei 

oleteta lisäävän alueen tärinävaikutuksia. 

Ihmisten elinolot, viihtyvyys, virkistyskäyttö, terveys ja elinkeinoelämä 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen hankkeella on arvioitu olevan lähinnä vähäiseksi kielteiseksi 

luokiteltavaa haittaa ja vaikutuksen painottuvan lähinnä rakentamisen aikaisiin liikenne ja me-

luhäiriöihin. Toiminnan aikana ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan olevan vähäisiä 

kielteisiä vaikutuksia. Lähiasutuksen suuntaan uudet teollisuusrakennukset ovat nähtävissä hy-

vin rajallisesti. Lisäksi toimintavaiheen aikaiset melu- ja ilmanlaatuvaikutukset on arvioitu vä-

häiseksi.  

Hankkeen virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset on arvoitu kokonaisuudessaan vähäisiksi 

kielteisiksi painottuen rakentamisen aikaiseen häiriöön erityisesti merialueen virkistyskäyttäjille. 

Hankkeen vaikutuspiirissä ei ole erityisiä virkistysalueita tai -reittejä.  

Ihmisten terveyteen hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta. Vaikutusten arviointi perustuu 

pintavesi-, kalasto-, pohjavesi-, ilmanlaatu- ja meluvaikutusten arvioinnissa esitettyihin arvioi-

hin.  

Lähialueen muihin elinkeinoihin tai matkailuun hankkeella ei ole kielteisiä vaikutuksia. Hankkeen 

työllistävällä vaikutuksella sen sijaan on vähäisiä myönteisiä vaikutuksia alueen elinkeinoelä-

mään ja talouteen. Hankkeen on arvioitu työllistävän VE1a -vaihtoehdossa suoraan noin 80–100 

henkilöä ja VE1b -vaihtoehdossa noin 50 henkilöä lisää. Vaikutuksia aineellisen omaisuuden 

käyttöön ei hankkeesta synny.  

Hankevaihtoehdoilla VE1a ja VE1b ei ole käytännössä merkittäviä keskinäisiä eroja ihmisten 

elinoloihin, virkistykseen, terveyteen tai elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten kannalta.  

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Finnish Battery Chemicals Oy suunnittelee Kotkaan  ja Haminaan sijoittuvaa akkumateriaalin 

tuotantoon liittyvää toimintaa, joka voisi hyödyntää Lignode one -hankkeessa tuotettavaa 

kovahiiltä (Ympäristöhallinto 2022). Tästä koituisi hyötyä kummallekin hankkeelle. Merkittäviä 

kielteisiä yhteisvaikutuksia hankkeilla ei ole niiden sijaitessa etäällä toisistaan. Lähialueella ei 

ole tiedossa muita hankkeita, joihin tällä hankkeella voisi olla yhteisvaikutuksia.  

Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Nollavaihtoehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen osalta tarkastellaan tilannetta, jossa 

hanketta ei toteuteta. 0-vaihtoehdossa hankealue tulee säilymään jatkossakin teollisuusalueena 

ja hankkeesta aiheutuvat vaikutukset jäävät toteutumatta. 0-vaihtoehdossa hankkeen 

taloudellinen hyöty alueelle jää toteutumatta. 0-vaihtoehdon vaikutuksia on arvioitu jokaisen 

vaikutusarviointiosa-alueen yhteydessä luvuissa 7-18.  

Luvussa 21 esitettyyn taulukkoon on koottu yhteenvetoa luvuissa 7-18 esitetyistä vaikutusten 

merkittävyyksistä vaikutusosa-alueittain. Hankkeen vaikutukset on arvioitu pääosin vähäisiksi 

kielteisiksi, maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu olevan kohtalaisen kielteistä 

vaikutusta. Myös rakentamisaikainen meluvaikutus on arvioitu kohtalaiseksi kielteiseksi. 

Myönteisiä vaikutuksia on tunnistettu ilmastoon, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 
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elinkeinoihin ja talouteen kohdistuvien vaikutusten osalta. Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b 

välillä ei pääosin ole arvioitu olevan suuria, merkittävyystasoltaan eroavia vaikutuksia. Kuitenkin 

VE1b vaihtoehdossa niin kielteiset kuin myönteisetkin vaikutukset ovat pääosin hieman 

suurempia. Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella sekä VE1a että VE1b -vaihtoehdot ovat 

toteuttamiskelpoisia. 

Ympäristövaikutusten seuranta 

Ympäristölainsäädäntö edellyttää ympäristöön vaikuttavista hankkeista ja toiminnoista 

vastaavilta ympäristövaikutusten tarkkailua. Tarkkailun tavoitteena on mm. tuottaa tietoa 

toiminnan ympäristökuormituksesta ja -vaikutuksista sekä käynnistää tarvittavat toimet, jos 

esiintyy ennakoimattomia haittoja. Päästöjen tarkkailua koskevat, juridisesti sitovat velvoitteet 

annetaan hankkeen ympäristölupapäätöksen lupaehdoissa. Hankkeen vaikutuksia ympäristöön 

on tarkkailtava ELY-keskuksen hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti, jotka tehdään 

ympäristöluvituksen jälkeen. Tarkkailu voidaan jakaa yleisesti käyttötarkkailuun, 

päästötarkkailuun ja vaikutusten tarkkailuun. Tässä YVA-selostuksessa on esitetty 

yleisluontoinen ehdotus laitoksen tarkkailusta. Hankkeen suunnittelun edetessä 

tarkkailuohjelma tarkentuu. Hanketta koskeva tarkkailuohjelma tullaan liittämään 

ympäristölupahakemukseen. Tässä vaiheessa hankkeen yhteydessä on tunnistettu tarpeelliseksi 

liittyminen pintavesi- ja kalastovaikutusten yhteistarkkailuun. Myös mm. ilmanlaadun ja 

melutarkkailun toteuttaminen on katsottu hankkeessa tarpeelliseksi. Tarkkailun tuloksista 

raportoidaan määräajoin, yleensä vuosittain ja raportit toimitetaan ympäristöviranomaisille. 

Tarkkailuraportit ovat julkisia asiakirjoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

25 

 

YVA-TYÖRYHMÄ 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY 

Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa. 

Taulukko. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä. 

YVA-konsultin työryhmä  

Tehtävä Nimi, koulutus ja kokemusvuodet 

YVA-projektin johto ja koordinointi Marja Heikkinen, FM luonnonmaantiede, 16 v 

Mikko Tolkkinen, FT akvaattinen ekologia, FM 

maaperägeologia. > 10 v 

Henna Tihinen, DI ympäristötekniikka, 3 v 

Prosessikuvaus Virpi Leinonen, DI prosessitekniikka, > 15 v  

Vesistö, vesiekologia, kalasto Eeva-Leena Anttila, FM luonnonmaantiede, > 10v 

Anna Väisänen, FM akvaattiset tieteet, kalabiologia, > 

10 v  

Janne Raunio, FT/dos., hydrobiologia ja limnologia > 

20 v 

Vesistömallinnus Hannu Lauri, DI tekninen fysiikka, > 20 v 

Maa- ja kallioperä, pohjavedet Pekka Keränen, FM maaperägeologia, > 20 v 

Luonto, kasvillisuus, suojelualueet, 

linnut ja eläimet 

Soile Turkulainen, FM biologia, > 15v 

Ilmastovaikutukset Kaisa Kämäräinen, MMM ympäristö- ja 

luonnonvaraekonomia, 3 v 

Ilmanlaatu Arto Heikkinen, DI systeemi- ja operaatiotutkimus, > 

20 v 

Melu ja tärinä Tapio Lukkari , DI konetekniikka, 7 v 

Hanne Fredriksson, Ins. AMK energia- ja 

ympäristötekniikka, 1 v 

Maankäyttö ja kaavoitus Ismo Vendelin, FM suunnittelumaantiede, kaavan 

laatijan pätevyys (FISE, YKS-611), 15 v 

Maisema ja kulttuuriympäristö Maarit Suomenkorpi, Maisema-arkkitehti, > 20v 

Mirja Tervonen, Ins. AMK miljöösuunnittelu, 10 v 

Auri Saarinen, Hortonomi AMK, 5 v 

 

Liikenne Henna Tihinen, DI ympäristötekniikka, 3 v 

Sosiaaliset vaikutukset Marja Heikkinen, FM luonnonmaantiede, 16 v 

Luonnonvarojen hyödyntäminen Henna Tihinen, DI ympäristötekniikka, 3 v 

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja 

häiriötilanteet 

Titta Anttila, DI Ympäristötekniikka, > 20 v 

Eve Lantta, merikapteeni AMK, EMBA, > 20 v 
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Termit ja lyhenteet 

YVA-selostuksessa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:  

TERMI SELITE 

Anodi Anodi on elektrodi, jolla hapetusreaktio tapahtuu. 

Atmosfääri Suljetussa tilassa olevien kaasujen koostumus. 

BAT Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Techniques). 

Biohiili Biomassasta keinotekoisesti tuotettu (esimerkiksi pyrolyysillä) hiili. 

Biomateriaali Biopohjaisesta raaka-aineesta valmistettu materiaali. 

Biotalous Tarkoitetaan tuotantoa, joka hyödyntää kestävästi luonnosta saatavia 

materiaaleja sekä kehitetään ja käytetään uusia innovaatioita ja 

teknologioita. 

BOD Biologinen hapenkulutus (Biological Oxygen Demand). Tarkoittaa sitä 

happimäärää, joka kuluu määrätyissä oloissa ja tiettynä aikana (yleensä 5 

tai 7 vrk +25 °C lämpötilassa) näytteessä olevien orgaanisten aineiden 

biologiseen hajotukseen happipitoisessa tilassa. Se kuvaa jäteveden 

nopeasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamaa hapenkulutusta. 

Boileri Kuumavesisäiliö. 

CLP-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston kemiaalien luokitusta, merkintöjä ja 

pakkaamista koskeva asetus. 

CLT Ristiinliimattu massiivipuu, jota hyödynnetään massiivipuurakenteena. 

CO2e Hiilidioksidiekvivalentti. Kaikki laskentaan sisältyvät kaasut (metaani (CH4), 

typpioksiduuli (N2O) ja ns. F-kaasut) on yhteismitallistettu vertailtavassa 

muotoon. 

COD Kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand) mittaa orgaanisen 

aineen aiheuttamaa hapenkulutusta kemiallisissa reaktoissa. 

Diffuusori Veden purkukohtaan vesistöön asennettava laitteisto, jolla voidaan edistää 

purkuveden sekoittumista. 

ELY-keskus  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Faasi Aineen olomuoto. 

FINIBA-alue Kansallisesti tärkeä lintualue (Finnish Important Bird Area). 

Hankealue Hankealueella tarkoitetaan tässä uusien tuotantolaitosrakennusten aluetta 

sekä hankkeeseen liittyviä uusia vedenottoputkivaihtoehtoja. 

Hiilijalanjälki Tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttama ilmastokuorma eli kuvaa 

tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyviä 

kasvihuonekaasupäästöjen määrää. 

Hulevesi Sade- ja sulamisvedet. 

IBA-alue Kansainvälisesti tärkeä lintualue (Important Bird and Biodiversity Area). 

Inertointi Prosessi, jossa aine muunnettaan syttyvästä tai reaktiivisesta tilasta 

turvalliseen syttymättömään ja ei-reaktiiviseen tilaan. 

Karbonisointi Orgaanisen materiaalin hiilettäminen. 

Kiertotalous Talous, jossa materiaaleihin sitoutunut arvo pyritään säilyttämään 

mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa, esimerkiksi kierrättämällä ja 

hyödyntämällä tuotteita ja materiaaleja uudelleen. 

Kraftligniini Sulfaattikeittomenetelmästä erotettava ligniini. 

kV Kilovoltti. 

KVL Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne, yksikkö ajoneuvoa/vuorokausi. 

KVL ras Vuoden keskimääräinen raskaan liikenteen vuorokausiliikenne, yksikkö 

ajoneuvoa/vuorokausi. 

Ligniini Puun kuitujen sidosaine, joka aiheuttaa puun kellertävän värin. 

LNG Nesteytetty maakaasu (Liquefied Natural Gas). 

Malli, mallinnus Malli on matemaattinen kuvaus jostain tapahtuvasta prosessista tai usean 

osaprosessin kytkennöistä. Malli on työkalu, jonka avulla voidaan 
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numeerisesti simuloida mm. eri toteutusvaihtoehtojen vaikutusta vesistöön. 

Mallinnus on prosessi, jossa valitaan tarkasteltavan tilanteen 

ratkaisemiseksi soveltuva malli, käytetään sitä ja raportoidaan tulokset ja 

tehdyt havainnot. 

Meesauuni Pyöriva rumpumainen uusi, jota käytetään kemiallisen 

sulfaattiselluprosessin kemikaalien talteenotossa. 

Molekyyli Kahden tai useamman atomin muodostama rakenne. 

Parametri Parametri on mallissa oleva tekijä, joka kuvaa systeemin tai systeemin osan 

jotakin ominaisuutta. Parametri voi olla tulkittavissa kiinteäksi kuten 

gravitaatiovakion arvo tai vapaaksi, jolloin sen arvoa voi muuttaa. 

Parametrejä ovat esimerkiksi virtausmallinnuksessa erilaiset kertoimet. 

PCDD/F-yhdisteet Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja polyklooratut dibentsofuraanit ovat 

kemiallisia yhdisteitä, joilla on samankaltaiset rakenteet ja ominaisuudet. 

PIMA Pilaantunut maa-alue. 

Polymeeri Molekyyli, jossa useat pienet molekyylit ovat liittyneet toisiinsa kemiallisilla 

sidoksilla katalyyttien vaikutuksesta. 

Primäärinen Ensisijainen. 

REACH-asetus Euroopan unionin asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien 

arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista. (Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals) 

SAC-alue Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue (Special 

Areas of Conservation). 

Saliniteetti Veden suolapitoisuus. 

Sammutusjätevesi Tulipalon sammutustilanteessa se osa käytettävästä sammutusvedestä, 

joka ei hoyrysty tai imeydy palokohteen irtaimistoon tai rakenteisiin. 

Sekundäärinen Toissijainen. 

Siirtymämetallit Alkuaineita, jotka voivat esiintyä yhdisteissä useammalla kuin yhdellä 

hapetusluvulla. 

SPA-alue Lintudirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue (Special 

Protection Area). 

Terminen käsittely Lämpökäsittely. 

TT1 ja TT2 Thermal Treatment 1 ja Thermal Treatment 2. 

YVA-menettely Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan YVA-lainsäädännön 

mukaista prosessia, jossa laaditaan arvio hankkeen ympäristövaikutuksista 

ja kuullaan hankkeen sidosryhmiä. 

YVA-ohjelma Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja 

suunnitelma siitä, millä tavoin ja mitä vaikutuksia YVA-menettelyssä 

arvioidaan. 

YVA-selostus YVA-selostuksessa eitetään vaikutusarvioiden tulokset ja vertaillaan niitä 

hankevaihtoehdoittain. Selostuksessa esitetään myös ympäristövaikutusten 

lieventämiskeinot sekä kuvaus vaikutusten seurannasta. 
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1 JOHDANTO 

Stora Enso Oyj:n Sunilan tehdas sijaitsee Kotkassa Pyötisen Saaressa, joka on pengerretty 

mantereeseen kiinni. Kotkan Sunilaan sijoittuvassa tehtaassa tuotetaan valkaistua 

havupuusellua, ligniiniä, tärpättiä ja mäntyöljyä. Vuotuinen kapasiteetti Sunilan tehtaassa on 

375 000 tonnia sellua ja 50 000 tonnia ligniiniä. Sunilan tehdasalueella kehitetään myös 

ligniinistä jalostettavia uusia biomateriaaleja.  

Sunilan biotuotehtaassa havupuusellun valmistuksen sivutuotteena syntyy merkittäviä määriä 

ligniiniä. Ligniini on kasviperäinen polymeeri, joka toimii puussa vahvana sideaineena. Puu 

koostuu noin 20-30 prosenttisesti ligniinistä. Stora Enson Sunilan tehtaan kraftligniinin 

vuotuinen tuotantokapasiteetti on n. 50 000 tonnia vuodessa. Sunilan tehdas onkin maailman 

suurin kraftligniinia erottava tehdas. Euroopan laajuisesti ligniiniä tuotetaan miljoonia tonneja 

vuodessa. Sunilan tehtaalla ligniiniä on valmistettu teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 

lähtien. Suurin osa syntyvästä ligniinistä poltetaan tällä hetkellä meesauunissa.  

Uusiutuva ligniini voi korvata monia fossiilipohjaisia materiaaleja monilla eri teollisuudenaloilla 

ja sovelluksissa. Yhtenä käyttökohteena ligniinistä voidaan valmistaa biopohjaista 

kovahiilimateriaalia, jolla voidaan korvata litiumakkujen kaivostoiminnasta saatavaa 

grafiittihiiltä. Stora Enson Sunilan tehtaalla on pilotoitu biopohjaisen Lignode kovahiilimateriaalin 

tuotantoa. Litiumakuissa käytettävän hiilen tarve arvioidaan tulevan kasvamaan yhteiskunnan 

sähköistymisen myötä. Hiiltä tarvitaan mm. sähköautojen litiumakuissa. Fossiilisen grafiittihiilen 

korvaaminen uusiutuvasta ligniinistä valmistetulla kovahiilellä vähentää kaivannaisteollisuuden 

tarvetta, sekä vähentää grafiittihiilen kaivannaistuotannosta syntyviä ympäristö- ja sosiaalisia 

ongelmia.  

Stora Enson Sunilan tehdas suunnittelee uutta teollisen mittakaavan kovahiililaitosta, jossa 

havupuusellun valmistuksen sivutuotteena saatavasta ligniinistä valmistetaan kovahiiltä 

akkuteollisuuden tarpeisiin. Hankkeessa tulee sovellettavaksi YVA- lain (252/2017) ja asetuksen 

(277/2017) mukainen YVA-menettely (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ennen 

tarvittavien lupien hakemista. Uudelle tehtaalle tullaan hakemaan omaa erillistä 

ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaista lupaa YVA-menettelyn 

päätyttyä.  

2 HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

2.1 Hankkeesta vastaava 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain, ns. YVA-lain, mukaisena hankkeesta 

vastaavana tässä hankkeessa toimii Stora Enso. Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali, 

puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Stora Enso 

on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista.  

Kotkan Sunilaan sijoittuvassa tehtaassa tuotetaan valkaistua havupuusellua, ligniiniä, tärpättiä 

ja mäntyöljyä. Vuotuinen kapasiteetti Sunilan tehtaassa on 375 000 tonnia sellua ja 50 000 

tonnia ligniiniä. Sunilan tehdasalueella kehitetään myös ligniinistä jalostettavia uusia 

biomateriaaleja. Vuonna 1938 perustettu Sunilan tehdas sijaitsee Kotkassa Stora Enson 

omistamalla tehdasalueella ja työllistää tällä hetkellä n. 250 henkilöä.  
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2.2 Hankkeen tausta ja tarkoitus 

Sunilan biotuotetehtaassa havupuusellun valmistuksen sivutuottena syntyy merkittäviä määriä 

ligniiniä. Ligniini on kasviperäinen polymeeri, joka toimii puussa vahvana sideaineena. Puu 

koostuu noin 20-30 prosenttisesti ligniinistä. Stora Enson Sunilan tehtaan kraftlifniinin vuotuinen 

tuotantokapasiteetti on n. 50 000 tonnia vuodessa. Sunilan tehdas onkin maailman suurin 

kraftligniiniä erottava tehdas. Euroopan laajuisesti ligniiniä tuotetaan miljoonia tonneja 

vuodessa. Sunilan tehtaalla ligniiniä on valmistettu teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 

lähtien. Osa syntyvästä ligniinistä poltetaan tällä hetkellä meesauunissa.  

Uusiutuva ligniini voi korvata monia fossiilipohjaisia materiaaleja monilla eri teollisuudenaloilla 

ja sovelluksissa. Yhtenä käyttökohteena ligniinistä voidaan valmistaa biopohjaista 

kovahiilimateriaalia, jolla voidaan korvata litiumakkujen kaivostoiminnasta saatavaa 

grafiittihiiltä. Stora Enson Sunilan tehtaalla on pilotoitu biopohjaisen Lignode kovahiilimateriaalin 

tuotantoa. Litiumakuissa käytettävän hiilen tarve arvioidaan tulevan kasvamaan yhteiskunnan 

sähköistymisen myötä. Hiiltä tarvitaan mm. sähköautojen litiumakuissa. Fossiilisen grafiittihiilen 

korvaaminen uusiutuvasta  ligniinistä valmistetulla kovahiilellä vähentää kaivannaisteollisuuden 

tarvetta, sekä vähentää grafiittihiilen kaivannaistuotannosta syntyviä ympäristö- ja sosiaalisia 

ongelmia.  

Stora Enson Sunilan tehdas suunnittelee uutta teollisen mittakaavan kovahiililaitosta, jossa 

havupuusellun valmistuksen sivutuotteena saatavasta ligniinistä valmistetaan kovahiiltä 

akkuteollisuuden tarpeisiin.  

2.3 Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve 

Hankealue sijaitsee Kotkan Sunilan teollisuusalueella, jossa Stora Enson nykyisetkin toiminnat 

sijaitsevat (Kuva 2-1). Hankealue sijoittuu alueen eteläpäähän. Hankkeessa tarkastellaan lisäksi 

uuden vedenottoputken rakentamista merialueelle.   
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Kuva 2-1. Hankealueen sijoittuminen Stora Enson Sunilan tehdasalueen eteläpäähän.  

2.4 Arvioitavat vaihtoehdot 

YVA-menettelyssä tarkastellaan uuden kovahiilitehtaan rakentamista ja käyttöä Kotkan 

Sunilassa. Hankkeen tärkeimmät ominaisuudet, kuten sijainti, kokoluokka ja raaka-aineen 

hankinta, on määritelty hankkeesta vastaavan tekemissä selvityksissä ennen YVA-menettelyä. 

Parhaiten toimintaan soveltuvaksi paikaksi on valittu olemassa oleva Sunilan tehdasalue. 

Sijainnin merkittävänä etuna on olemassa oleva infrastruktuuri. Sijoituspaikan valintaan on 

vaikuttanut raaka-aineena käytettävän ligniinin saatavuus. Sijoittamalla uusi toiminto nykyisen 

tehtaan viereen miminoi ligniinin kuljettamistarpeen. Koska hankesuunnitelmien mukaan ainoa 

realistinen ja toteutuskelpoinen hankevaihtoehto on uuden tehtaan rakentaminen Kotkan 

Sunilaan, ei tässä YVA-menettelyssä arvioida muita sijoituspaikkavaihtoehtoja Sunilan 

ulkopuolelta.   
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Hankkeen YVA-ohjelmavaiheessa tarkasteltiin tehtaan sijoittumista kahteen eri paikkaan Sunilan 

tehdasalueella ja kahta tuotantomäärävaihtoehtoa. YVA-ohjelmavaiheessa tarkasteltavana oli 

VE1:n lisäksi myös VE2-vaihtoehto, jossa kovahiililaitos olisi sijoitettu osaksi tehdasalueen 

eteläosaan ja osa rakennuksista alueen pohjoisosaan. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen VE2-

vaihtoehdosta ja rakennusten sijoituksesta alueen pohjoisosaan luovuttiin, koska VE2 

vaihtoehdossa alun perin suunnitellut prosessitekniset synergiaedut mm. meesauunin kanssa, 

eivät ole prosessiteknisesti toteutettavissa. Ligniinin alkuvaiheen termisistä käsittelyistä 

muodostuvat palavat kaasut sisältävät mm. tervakomponentteja, minkä johdosta kaasut on 

käsiteltävä mahdollisimman lähellä uuneja. VE2 vaihtoehdossa meesauuni on liian kaukana 

palavien kaasujen ohjaamiseksi meesauuniin hyödynnettäväksi. VE1 vaihtoehdossa palavien 

kaasujen hyödyntäminen on suunniteltu toteutettavaksi omalla kattilaitoksella. Toimintojen 

sijoittaminen pohjoisosaan olisi ollut myös haastavaa, sillä alueelle rakentaminen olisi vaatinut 

meritäyttöä. Pohjoiseen varattu tila ei suunnittelun edetessä enää myöskään ollut riittävä 

prosessivaiheen toimintojen ja sen vaatimien oheistoimintojen kokonaisratkaisun 

kannalta.  Meritäyttö olisi myös nostanut merkittävästi hankkeen rakentamiskustannuksia. 

Lisäksi meritäytön vuoksi ympäristövaikutukset olisivat merkittävämmät VE1 -vaihtoehtoon 

verrattuna.  

Siten tässä YVA-selostuksessa tarkastellaan ainoastaan VE1-vaihtoehtoa eli teollisuusalueen 

eteläosaan sijoitettavaa kovahiililaitosta (Kuva 2-2). VE1a-vaihtoehdossa tarkastellaan 10 000 t 

vuosittaista tuotantomäärää  ja VE1b-vaihtoehdossa 35 000 t vuosittaista tuotantomäärää. VE1a 

vaihtoehto käsittää TT1 ja TT2 -laitoksen tukitoimintoineen, VE1b vaihtoehdossa 

tuotantokapasiteetin kasvaessa edellisten lisäksi rakennetaan toinen TT2-laitos.  

Lisäksi tässä YVA:ssa tarkastellaan laitokselle tarvittavan uuden vedenottoputken rakentamista. 

Vedenottoputkelle on suunniteltu kaksi vaihtoehtoista reittiä merialueen edustalle (Kuva 2-3). 

Etelään suuntautuvan putkireitin pituus on noin 400 m ja itäisemmän linjauksen noin 900-1000 

m. Vedenottoputkien lisäksi raakavedenotossa tarkastellaan vaihtoehtona myös ottoa nykyisestä 

tehtaan raakavesijärjestelmästä. 

YVA-menettelyssä tarkastellaan lisäksi nollavaihtoehtoa (VE0), jossa tehtaan toiminta jatkuu 

nykyisenä.  

Taulukko 2-1. YVA-selostuksessa tarkasteltavat vaihtoehdot.  

Vaihtoehto Kuvaus 

VE0 – Uusi kovahiililaitos ei aloita toimintaa ja toiminta Sunilan 

tehdasalueella jatkuu nykyisellään.  

VE1a – Uusi kovahiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. 

Kovahiilen tuotantomäärä on 10 000 t vuodessa. Muu 

tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään.  

VE1b – Uusi kovahiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. 

Kovahiilen tuotantomäärä on 35 000 t vuodessa. Muu 

tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään.  
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Kuva 2-2. YVA-selostuksessa arvioitujen YVA-vaihtoehtojen sijoittuminen. VE1a vaihtoehto käsittää TT1 ja 

TT2 -laitoksen tukitoimintoineen, VE1b vaihtoehdossa tuotantokapasiteetin kasvaessa edellisten lisäksi 

rakennetaan toinen TT2-laitos. Kuvassa esitetty VE2-vaihtoehto on jätetty YVA-ohjelmavaiheen jälkeen 

pois tarkastelusta.  
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Kuva 2-3. YVA-selostuksessa tarkasteltavat, vaihtoehtoiset vedenottoputkireitit. Katkoviivalla esitetty on 

vaihtoehto itäiselle linjalle, mikäli osoittautuu, että putkea ei voida sijoittaa sillan alle.   

2.5 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 

Finnish Battery Chemicals Oy suunnittelee Kotkaan ja Haminaan sijoittuvaa akkumateriaalin 

tuotantoon liittyvää toimintaa, joka voisi hyödyntää Lignode one -hankkeessa tuotettavaa 

kovahiiltä. (Ympäristöhallinto 2022) Tästä koituisi hyötyä kummallekin hankkeelle. Lähialueella 

ei ole tiedossa muita hankkeita, joihin tällä hankkeella voisi olla yhteisvaikutuksia.  

2.6 Hankkeen aikataulu 

Hankkeen YVA-ohjelma luovutettiin 6.5.2022 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle kuulutusta 

varten ja siitä saatiin lausunto 12.7.2022. YVA-selostus on tarkoitus jättää ELY-keskukselle 

vuoden 2022 lopussa, jolloin siitä saadaan perusteltu päätelmä huhtikuussa 2023. Hankkeen 

ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukainen hakemus jätetään Etelä-

Suomen AVI:n käsittelyyn arviolta maaliskuussa 2023. Laitoksen rakentaminen on suunniteltu 

aloitettavan keväällä 2023 ja tuotanto aloittaa vuonna 2025. 
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3 TEKNINEN KUVAUS JA RAKENTAMINEN 

3.1 Toimintojen sijoittuminen ja laitoksen rakentaminen 

Hankealueen koko on yhteensä noin 7,5 hehtaaria. Kuvassa  3-1 on esitetty laitoksen toimintojen 

sijoittuminen. Kaikki kuvassa esitetyt tähän hankkeeseen liittyvät rakennukset ja rakenteet ovat 

uusia. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtona vedenotolle  tehtaan nykyisestä järjestelmästä uuden 

vedenottoputken rakentamista merelle, jolle on esitetty kaksi vaihtoehtoista reittiä. Hankealue 

sijoittuu osin vesien purkukanavan alueelle, joka joudutaan täyttämään kenttäalueeksi 

vaihtoehdossa VE1a, tai joka jää vaihtoehdossa VE1b TT2 -laitoksen alle. Tätä varten nykyinen 

avoin purkuoja muutetaan purkuputkeksi, jolloin itse purkupaikka mereen ei muutu.  

Stora Enso aikoo lisäksi rakentaa alueelle uuden toimistorakennuksen, joka palvelisi tämän 

hankkeen lisäksi myös tehtaan nykyistä henkilöstöä ja laboratoriopalveluita. Mikäli tämä hanke 

ei toteudu, rakennetaan toimistorakennus hieman pienempänä.   

Alueen rakentaminen aloitetaan purkamalla hankealueelta muutama olemassa oleva rakennus. 

Tämän jälkeen alueella tehdään tarvittavat maankaivut, louhinnat, alustäytöt ja paalutukset. 

Pilaantuneet maat poistetaan alueelta asianmukaisesti. TT1-rakennuksen perustukset tulevat 

osittain kalliolle ja osittain paaluille. Myöhemmässä vaiheessa selvitetään mahdollisuutta 

perustaa TT1-rakennus maanvaraisesti massanvaihdolla. TT2-rakennus paalutetaan ja 

rakennusten perustukset paalutetaan. Alueella joudutaan suorittamaan louhintaa yhteensä noin 

35 000 m3. Louhe pyritään hyödyntämään alueen rakentamisessa, esimerkiksi 

massanvaihtotäytöissä, rakennusten täytöissä tai purkukanavan täytössä. Kaikki piha-alueet 

asfaltoidaan. 

Hulevesiputkistojen, öljynerottimen sekä hulevesialtaan tai -säiliön rakentaminen suoritetaan 

muiden maanrakennustöiden yhteydessä. Hulevesiviemärit varustetaan ritiläkantisilla kaivoilla, 

joiden avulla alueen sade- ja vuotovedet johdetaan öljynerottimien kautta puhdistettuina ennen 

mereen laskemista. Alueen öljynerottimina käytetään luokan 1 erottimia. Kiintoaineet kerätään 

varustamalla ritiläkantiset hulevesikaivot sakkapesillä, joiden tyhjennys kuuluu alueen 

kunnossapitotoimiin. Sammutusjätevedet johdetaan hulevesiviemäreitä pitkin altaaseen tai 

säiliöön, jotka varustetaan venttiileillä. Palotilanteessa venttiili on kiinni, eikä sammutusjätevesiä 

päästetä mereen, ennen kuin niistä on otettu näyteet ja todettu mereen johtamiseen kelpaaviksi. 

Jos sammutusjätevesinäytteet todetaan epäpuhtaiksi, ne toimitetaan lähimpään 

käsittelylaitokseen imusäiliöautoilla. Kemikaalisäiliöiden alueen hulevesisuunnittelu on vielä 

kesken, mutta lähtökohtana pidetään, että kemikaaleja ei joudu hulevesien mukana mereen. 

Ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa.  

Prosessin tarpeisiin merestä mahdollisesti otettava jäähdytysvesi johdetaan merenpohjaan / 

merenpohjan alapuolelle asennettavaa muovista putkea pitkin. Putki asennetaan merenpohjaan 

ruopattavaan kaivantoon, jos vedensyvyys on 2 metriä aliveden pinnan korkeudesta. Putken 

asennus aloitetaan hitsaamalla putkia yhteen ja painottamalla putket rannasta merialueelle. 

Putket asennetaan ruopattuun uraan joko johtamalla putkeen vettä ylipainotuksen 

saavuttamiseksi tai vaihtoehtoisesti kellutusputkea käyttämällä, jos putken painotus tarve on yli 

100 % putken nosteesta. Putki peitetään kaivantoon käyttäen kaivumaita tai vaihtoehtoisesti, 

jos kaivumaat eivät sovellu putken täyttämiseen, tuodaan täyttömaita alueelle proomuilla. 
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Tekninen toteutus tarkentuu jatkosuunnittelussa. Läntisemmän, lyhyemmän linjan, alueelta 

ruopattavien massojen kokonaismäärä on noin 1 600 m3ktr ja pidemmän itäisen linjan osalta 

4 200 m3ktr. Ruopattavien sedimenttien laadusta on kerrottu luvussa 10.2.4. Tulosten 

perusteella sedimenttejä ei voida meriläjittää. Alustavan suunnitelman mukaan sedimentit 

tultaisiin läjittämään viereisen Hamina Kotka Satama Oy:n omistaman Hietasen sataman 

läjitysaltaaseen.  

Kun alueen pohjarakentaminen ja tarvittavat vesienjohtamisjärjestelmät on saatu valmiiksi, 

rakennetaan alueelle tarvittavat muut laitokset ja tukitoiminnot ja asennetaan tarvittavat 

prosessilaitteet. Rakennusten ulkomateriaalina suunnitellaan joko CLT-elementtiä tai pelti-villa-

pelti-elementtiä. Pääosa hankealueen toiminnoista varustetaan ulkoseinillä ja kattorakenteilla, 

kemikaalivarastot sen sijaan varustetaan ainoastaan avokatoksilla. Laitoksen rakentamisen on 

arvioitu kestävän kokonaisuudessaan noin 26 kuukautta. 
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Kuva 3-1. Lignode One – tuotantolaitoksen sijoituspaikka Sunilan tehdasalueella sekä tuotantolaitokselle 

(VE1a ja VE1b) varattu alue (merkitty kuvaan oranssilla rajauksella). Kuvassa esitetty suunniteltujen 

toimintojen alustavat tilavaraukset ja sijoituspaikat hankealueella. 

3.2 Laitoksen toiminta 

Tarkasteltava hanke on Stora Enson Sunilan tehdasalueelle rakennettava ligniinin hiiletyslaitos 

oheisprosesseineen. Stora Enson Sunilan tehtaalla syntyy tuotantoprosessin yhteydessä 

merkittäviä määriä ligniiniä, jonka edelleen hyödyntämiseksi Sunilassa on jo investoitu ligniinin 

erotukseen mustalipeästä sekä edelleen ligniinin kuivaukseen ja rakeistukseen, jotka ovat 

tehtaalla olemassa olevia ligniinin käsittelyvaiheita. Lignode One -tuotantolaitos kokonaisuus 

täydentää tätä ligniinin jalostusketjua ja mahdollistaa ligniinin jalostuksen edelleen kovahiileksi. 
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Lignode One -tuotantolaitoksen raaka-aineena hyödynnetään Sunilan sellutehtaalta saatavaa 

kuivattua rakeistettua ligniiniä, joka jatkojalostetaan kovahiileksi lämpökäsittelemällä 

materiaalia vaiheittain. Lignode -prosessin ligniinin käsittelyvaiheet kovahiileksi on esitetty 

kuvassa  3-2.  

 

Kuva 3-2. Lignode One -tuotantolaitoksen virtauskaavio ja kovahiilituotantoprosessin pääprosessivaiheet. 

Lignode One -tuotantolaitos koostuu useasta prosessivaiheesta, jotka ovat pääasiassa termisiä 

lämpökäsittelyitä. Prosessi lähtee liikkeelle lämpökäsittelyvaiheesta 1, joka koostuu 

useampivaiheisesta lämpökäsittelystä. Ensimmäisten lämpökäsittelyiden jälkeen materiaali 

jauhetaan ja luokitellaan. Edelleen lämpökäsittelyvaiheessa 2 materiaalin käsittely jatkuu, ja 

materiaalia edelleen puhdistetaan ja pinnoitetaan useampivaiheisessa lämpökäsittelyssä 

tuotteen vaadittavien lopputuoteominaisuuksien saavuttamiseksi. Tuotantolaitoksen 

lopputuotteena tuotetaan kovahiilianodimateriaalia, jota voidaan käyttää akkujen 

anodikomponenttien valmistukseen. 

3.2.1 Tuotanto ja kapasiteetti  

Hiiletyslaitoksen suunniteltu tuotanto on noin 10 000 t/a (VE1a) tai 35 000 t/a (VE1b) puhdasta 

kovahiiltä. Laitoksen pääraaka-aine on Sunilan tehtaalta tuleva ligniini 

tuotantomäärävaihtoehdossa 10 000 t/a. Suunnittelussa varaudutaan myös tehtaan 

ulkopuolisen jo välituotteeksi käsitellyn ligniinin käyttöön, mikäli laitoksen tuotantokapasiteetti 

on 35 000 t/a (VE1b). Tehtaan ulkopuolelta mahdollisesti tuleva ligniini on karbonisoiduksi 

hiileksi esikäsiteltyä materiaalia, jolloin raaka-aine syötetään suoraan lignodelaitokselle 

korkealämpökäsittelyihin (TT2 laitokselle).  

Laitokselta vapautuva lämpömäärä on huomattava, noin 20 MW (10 000 t/a kapasiteetilla). Eri 

prosessivaiheista energia otetaan mahdollisuuksien mukaan talteen hyödynnettäväksi 

hiiletyslaitoksella tai muualla Sunilan tehdasalueella. Laitoksen suunnittelu etenee YVA- ja lupa-

prosessin aikana, jolloin laitoksen toiminnasta, teknisistä ratkaisuista ja päästöistä tullaan 

esittämään tarkentuneita tietoja. 
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3.2.2 Prosessikuvaus 

Yleistä 

Uuden laitoksen prosessialue sijoittuu Sunilan tehdasalueen lounaiskulmaan sataman 

eteläpuolelle ja puuvarastona toimivalle täyttömaalle. Hankealue sijaitsee tulvariskialueella, 

mikä on huomioitu prosessilaitteiden sijoittelussa, ja kaikki prosessilaitteet tullaan sijoittamaan 

vähintään maanpinnan korkeustason +3,5 m yläpuolelle.  

Lignode One -tuotantolaitos koostuu kahdesta varsinaisesta tuotantolaitosrakennuksesta 

Thermal Treatment 1 (TT1) sekä Thermal Treatment 2 (TT2) (VE1a, 10 000 t/a), jotka sijoittuvat 

toiminnalle varatun alueen meren puoleiseen reunaan kuvassa 3-1. Laitoksen sisäisten 

osaprosessien järjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa optimaalisen tuotteen laadun 

saavuttamiseksi ja tarvittaessa voidaan joku osaprosessista myös poistaa. Varsinaisten 

tuotantolaitosrakennusten lisäksi alueelle tarvitaan oma sähkökeskus sekä päämuuntaja. TT1 

tuotantolaitosrakennuksen ohessa on höyrykattila sekä TT1 Off-gas laitos, jotka mahdollistavat 

tuotannosta muodostuvan energian talteenoton ja höyrytuotannon. Varsinaisten 

tuotantolaitosten väliin on sijoitettu typpilaitos kovahiilen tuotannossa tarvittavan typen ja 

paineilman tuotantoa varten. TT2 tuotantolaitoksen päässä on puolestaan tuotteiden lastausalue 

tuotteiden lähetystä varten. Lisäksi alueen kaakkoislaitaan on varattu alue prosessissa 

tarvittavien kemikaalien varastointia varten. Samalle alueelle on sijoitettu merivesipumppaamo 

laitoksen jäähdytysvesijärjestelmää varten. Lignode One – tuotantolaitoksen alueen oheen on 

lisäksi varattu paikka uudelle konttorirakennukselle sekä parkkipaikoille.  

Lisäksi kuvassa 3-1 on esitetty tilavaraukset VE1b (35 000 t/h) TT2 tuotantolaitosrakennukselle, 

sekä siihen liittyvälle typpilaitokselle, lastausalueelle sekä pumppaamolle. 

Kuvassa 3-3 on puolestaan esitetty ligniinin hiiletyslaitoksen syötteet ja tuotteet 

tuotantovaihtoehdoille VE1a ja VE1b. Ulosvirtaavien savukaasujen ja pölyjen määrä tarkentuu 

suunnittelun edetessä laitetoimittajilta saatavien tietojen tarkentuessa sekä teknologiavalintojen 

edetessä. Laitos käyttää termisissä käsittelyprosesseissa kuumennuksen lämmönlähteenä 

sähköenergiaa. Pölyt ja savukaasut kerätään talteen ja puhdistetaan ennen kuin ne johdetaan 

ulos laitoksesta. Pääraaka-aineena käytettävän ligniinin massa puolittuu ligniinin 

hiiletyslaitoksen käsittelyjen aikana. Massan puolittuminen on prosessin termisten käsittelyiden 

seurauksena tapahtuvien haihtumisreaktioiden seurausta. 
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Kuva 3-3.  Hiiletyslaitoksen syötteet ja tuotteet 10 000 t/a (VE1a) ja 35 000 t/a (VE1b) tuotantomäärillä.   

 

Ligniinin käsittelyvaiheet ovat VE1a ja VE1b vaihtoehdoissa samat, mutta tuotannon kapasiteetti 

on VE1b vaihtoehdossa noin 2,5 kertainen TT2 laitoksen osalta vaihtoehtoon VE1a nähden.  

Sunilan tehtaalta saatavilla oleva pääraaka-aine hyödynnetään VE1a Lignode laitoksen 

tuotannossa. VE1b vaihtoehdossa raaka-aineena laajennetulla TT2 -laitoksella hyödynnetään 

pääasiassa ulkopuolista karbonisoitua hiiltä.  

Ligniinin hiilletyslaitoksessa ligniinistä poistetaan erilaiset epäpuhtaudet (vesi, kidevesi, muut 

haihtuvat sekä muut epäpuhtaudet) erilaisilla lämpökäsittelyillä. Lopputuote pinnoitetaan 

kaasumaisella hiilivedyllä ja pakataan kuljetusta varten.  

Yleistä ligniinin ominaisuudesta 

Ligniinin hiiletyslaitos käyttää raaka-aineena rakeistettua ligniiniä. Rakeistettu ligniini 

jalostetaan mustalipeästä erotetusta kuivatusta ligniinistä. Ligniinin rakeistusprosessi on oma 
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prosessikokonaisuus, joka kuuluu osana olemassa olevaan ligniinin käsittelyketjuun. Kuivattu 

ligniini on pölymäistä jauhetta ja lievästi hapanta (pH 4-7). Väritykseltään jauhe on keltaisen 

ruskeaa. Kuivatun ligniinin tiheys on 300–500 kg/m3. Ligniini on alkalisissa olosuhteissa 

liukeneva ja pyrkii hylkimään vettä (hydrofobinen). Ligniinin itsesyttymislämpötila on 400–

500 °C. Pölymäisenä materiaalina ligniinin räjähdysraja ilmassa (LEL) on 50 g/m3. 

Luonnon polymeerinä ligniini on vapautettu REACH-asetuksen rekisteröintivaatimuksesta. CLP-

asetuksen mukaisen luokituksen perusteella ligniini on: ihoa ärsyttävä (H315), ihoa herkistävä 

(H317) ja silmiä ärsyttävä (H319). Ligniiniä ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.  

Lämpökäsittelyvaihe 1 (TT1) 

Prosessin ensimmäiseen lämpökäsittelyvaiheeseen rakeistettu ligniini siirretään ligniinin 

rakeistuslaitokselta kuljettimien avulla TT1 -laitokselle. TT1 -laitoksella materiaalin 

lämpökäsittelyt suoritetaan useammassa vaiheessa alle 1500 °C lämpötilassa 

sähkölämmitteisillä uuneilla. Lämpökäsittelyt suoritetaan ilma ja typpi atmosfäärissä.  

Uuneista poistuva kaasufaasi ohjataan puolestaan edelleen savukaasujen käsittelyyn TT1 Off-

gas laitokselle. Nämä energiaa sisältävät savukaasut ohjataan poistokaasukanavaa pitkin 

uuneilta TT1 off-gas laitokselle, jossa savukaasujen sisältämä energia hyödynnetään edelleen 

höyryn tuotantoon. Savukaasuista tuotettu höyry syötetään Sunilan tehtaan höyryverkkoon.  

Muualla tehdasalueella sellun tuotannossa tarvitaan höyryä, jonka valmistamiseen voidaan 

käyttää kyseisen kaasun polttoenergiaa. Tuotettua höyryä voidaan myös mahdollisesti 

hyödyntää lignodelaitoksen alueella sähkölämmitteisten uunien käsittelykaasujen 

esilämmitykseen sähköenergian säätämiseksi. Höyryn hyödyntämisen käyttökohteet 

tarkentuvat suunnittelun edetessä.  

Poistokaasujen käsittelemiseksi poikkeustilanteissa on poistokaasujen käsittelyyn varauduttu 

tarvittaessa integroimaan soihtu. Soihdun tarve, sijoitus ja käytettävä teknologia tarkentuu 

suunnittelun seuraavassa vaiheessa suunnittelun edetessä ja poistokaasujen käsittelylaitoksen 

laitoskokonaisuuden tarkentuessa.   

Jauhatus ja luokittelu 

Lämpökäsittelyvaiheen 1 jälkeen hiilimäinen välituote ohjataan jauhatukseen ja luokitukseen. 

Materiaali jauhatetaan ja luokitellaan tavoitepartikkelikokoon. Jauhatuksen ja luokittelun jälkeen 

hienojakoinen hiilimäinen materiaali ohjataan TT2 -laitokselle, jossa materiaali jalostetaan 

edelleen lopputuotteeksi eli kovahiileksi. Jauhatus suoritetaan useammalla rinnakkaisella 

jauhatuslinjalla, mikä mahdollistaa myös eri tuotelaatujen valmistuksen. 

Lämpökäsittelyvaihe 2 (TT2) 

Jauhatuksen ja luokittelun jälkeen hieno, hiilimäinen materiaali käsitellään edelleen 

lämpökäsittelyvaiheessa 2, joka on sijoitettu TT2 -laitokselle. TT2 -lämpökäsittelyvaiheessa 

maksimikäsittely lämpötilat ovat alle 1500 °C. TT2 -vaiheen lämpökäsittelyt suoritetaan 

useammassa vaiheessa sähkölämmitteisissä uuneissa, joissa käytetään lisäksi eri kaasuja 

(puhdistuskemikaali sekä pinnoituskaasu) tarvittavien materiaaliominaisuuksien 

saavuttamiseksi. Lämpökäsittelyt suoritetaan typpi atmosfäärissä. 
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Lämpökäsittelyvaiheissa muodostuvat poistokaasut sisältävät seoksen typpeä ja materiaalista 

haihtuvia hiilivetyjä sekä käsittelyissä käytettyjä kaasuja, jotka ohjataan edelleen 

poistokaasujen käsittelyyn. Erillisessä poistokaasujen käsittelyjärjestelmissä poistokaasuseokset 

edelleen puhdistetaan.  

Lämpökäsittelyvaiheesta 2 saatu pinnoitettu jäähtynyt tuote edelleen luokitellaan. Pinnoitettu 

kovahiilijauhe syötetään luokittimeen, jossa materiaalin raekokojakauma säädetään 

vastaamaan asiakkaan tarpeita ja lopputuotteen laatuvaatimuksia. Luokittelusta materiaali 

siirretään pakkauslinjalle. 

Luokiteltu lopputuote edelleen pakataan ja varastoidaan. Kovahiilimateriaali pakataan 

pakkauslinjalla suursäkkeihin. Tuotteen pakkaus suoritetaan useammalla rinnakkaisella linjalla, 

ja rinnakkaiset linjat mahdollistavat eri tuotelaatujen valmistuksen. Valmiit tuotesäkit siirretään 

varastoon, joka sijaitsee TT2 -laitoksella sisätiloissa. Varastosta tuotesäkit ohjataan 

kuljettavaksi asiakkaille.  

Energian käyttö ja energiatehokkuus 

Prosessin termiset käsittelyt toteutetaan sähkölämmitteisillä uuneilla. Laitoksen sähkön tarve on 

merkittävä (luokkaa 35 MWh, VE1a), ja siihen on varauduttu omalla sähkökeskuksella ja 

päämuuntajalla, jotka kytketään kantaverkkoon. Energiatehokkuus huomioidaan laitoksen 

suunnittelussa ja laitteistojen hankinnoissa, sillä energian kulutus on laitoksen merkittävä 

kustannustekijä. 

Prosessin jäähdytyksistä sekä poistokaasujen käsittelyssä vapautuu merkittäviä määriä 

lämpöenergiaa. Hukkalämpöjä on mahdollista kierrättää prosessin sisällä sekä tuottaa höyryä 

laitoksen ulkopuoliseen käyttöön (kuitenkin Sunilan tehdasalueen sisäpuolella).   

Energian talteenoton optimoimiseksi TT1 -laitoksen poistokaasujen sisältämän energian 

hyödyntämiseksi on suunniteltu boileri ja TT1 Off-gas järjestelmä, jotka mahdollistavat höyryn 

tuotannon energiapitoisista poistokaasuista. Myös TT2 poistokaasujen energiasisältö pyritään 

hyödyntämään esimerkiksi termisiin prosesseihin tulevien kaasujen esilämmitykseen 

lämmönvaihtimilla. Energian talteenotton kokonaismäärä ja tekniset ratkaisut tarkentuvat 

suunnittelun seuraavassa vaiheessa laitetoimittajien teknisten ratkaisujen tarkentuessa. 

Laitoksen jäähdytysveteen sitoutuvaa lämpöä on kuitenkin haastavaa käyttää sellaisenaan 

hyödyksi, koska paluulämpötila on todennäköisesti alle 50 °C, ja prosessin lämpötilat ovat 

huomattavasti sitä korkeammat. Lämpöä voisi olla mahdollista hyödyntää LVI-järjestelmässä 

esimerkiksi tuloilman lämmitykseen, jos lämpötilataso on sopiva. Suuressa mittakaavassa veden 

lämpötilaa voitaisiin nostaa lämpöpumpulla esimerkiksi 80–100 °C:een, jonka jälkeen sitä 

voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kaukolämmityksessä. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan vielä ole 

ollut mukana suunnittelussa ja jäähdytysveden lämmöntalteenotto tarkentuu seuraavassa 

suunnitteluvaiheessa. 

3.2.3 Käytettävät raaka-aineet, niiden hankinta, käsittely ja varastointi 

Lignode One -tuotantolaitoksen käytettävä raaka-aine on Sunilan sellutehtaan oma kuivattu ja 

rakeistettu ligniini (VE1a), joka erotetaan omaksi jakeeksi mustalipeästä. Vaihtoehtoinen raaka-

ainelähde on ulkopuolinen kuivattu ja rakeistettu ligniini, joka tuodaan laitokselle käsiteltäväksi. 
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Autokuljetuksilla tuotava ulkopuolinen rakeistettu ligniini syötettäisiin rakeistuslaitoksen 

varastosiilojen kautta Lignode -laitoksen tuotantoon. Ulkopuolisen ligniinin vastaanotto, 

varastointi ja siirtojärjestelyt tarkentuvat suunnittelun seuraavassa vaiheessa.  

Toisena raaka-aineena lignode one -laitoksella on ligniinipohjainen karbonisoitu hiilimateriaali 

(VE1b), joka tuodaan prosessiin jatkokäsiteltäväksi. Ulkopuolelta tuleva karbonisoitu 

hiilimateriaali (TT1 välituote, VE1b) tuodaan alueelle todennäköisimmin autokuljetuksilla ja 

puretaan edelleen välituotteiden varastosiiloihin VE1b TT2 -laitokselle. Ulkopuolisen rakeistetun 

ligniinin ja TT1 välituotteen toimitusmuodot, saatavuus ja käsittelyalueella tarkentuvat 

suunnittelun edetessä. Käynnissä olevassa suunnitteluvaiheessa VE1a ei ole tarvetta 

merkittävään ulkopuolisen rakeistetun ligniinin hankintaan. Hankkeen seurauksena puunkäyttö 

ei lisäänny, vaan raaka-aine on pelkästään nykyisestä tuotannosta syntyvää ligniiniä. 

3.2.4 Kemikaalien ja polttoaineiden hankinta, käyttö ja varastointi 

Prosessissa käytettävien kemikaalien arvioidut varastointimäärät esitetty taulukossa 3-1. 

Taulukko 3-1. Kovahiilituotannossa käytettävät kemikaalit, polttoaineet ja muut hyödykkeet sekä niiden 

varastointimäärät alueella. 

 
VE1a VE1b 

Kemikaali Varasto Varasto 

Klooripitoinen kaasu 
(HCl, Cl2 tai vastaava)  

12 t 42 t 

(2 varastokontissa) (7 varastokonttia) 

Pinnoituskaasu  
(C2H2 tai vastaava) 

6 t 21 t 

(3 varastokontissa) (11 varastokonttia) 

NaOH 50–100 m3 säiliö 175–250 m3 säiliö 

Nestemäinen typpi (N2) 100 000 Nm³ säiliössä 350 000 Nm³ säiliössä 

Paine-ilma - - 

Nestekaasu (LNG) - - 

Diesel n/a n/a 

 

Kemikaaleja varastoidaan laitosalueen eteläpäässä omissa erillisissä katetuissa tiloissaan. 

Kemikaalit tuodaan tämänhetkisen suunnitelman mukaan varastointialueelle kuljetuskonteissa. 

Kemikaalikontit kytketään edelleen kemikaaleille varattuihin putkilinjoihin, joiden kautta 

kemikaalit siirretään käyttöpaikalle prosessiin. Koko kontti vaihdetaan uuteen, kun kemikaalit 

on kontista käytetty. Kemikaaleja ei tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tarvitse 

tehdasalueella erikseen purkaa/lastata, vaan kontit toimivat kuljetus- ja varastointiyksikköinä. 

Kontit varustetaan asianmukaisesti mahdollisten vuoto- ja palotilanteiden havaitsemiseksi (mm. 

vuotoilmaisimet sekä konttien tuuletus). Osa konteista varustetaan myös palovesiyhteellä.  

Kemikaalisäiliöiden rikkoutumistilanteessa säiliöt on sijoitettuna konttiin, joka estää kemikaalien 

leviämisen laajalle alueelle 

Puhdistus- ja pinnoituskaasu sekä natriumhydroksidi 

Prosessissa käytetään puhdistus- sekä pinnoituskaasua. Kemikaalit varastoidaan niille varatulla 

alueella laitoksen läheisyydessä. Kemikaalit tuodaan alueella varastokonteissa, jotka sijoitetaan 
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niille varatulle alueelle. Varasto-/säilytyskonteista kemikaalien syöttö prosessiin tapahtuu niille 

varattuja putkilinjoja pitkin. 

Savukaasujen pesujärjestelmissä prosessissa käytetään natriumhydroksidia (NaOH). 

Natriumhydroksidi kuljetaan autokuljetuksena tehtaan isosta varastosäiliöstä Lignode laitokselle 

varattuun pienempään varastosäiliöön (VE1a luokkaa 50-100 m3), josta NaOH syötetään 

edelleen savukaasupesureille. Natriumhydroksin varastointitarve ja määrä tarkentuu 

suunnittelun edetessä. 

Typpi ja paineilma 

Prosessissa tarvitaan merkittävä määrä typpikaasua eri prosessivaiheiden prosessikaasuksi ja 

mm. inertointiin materiaalin siirtojen yhtyedessä. Tarvittava typpi tuotetaan prosesseihin 

alueelle sijoitettavassa typpilaitoksessa. Typpilaitokselta typpikaasu jaellaan eri 

prosessivaiheisiin putkilinjoja pitkin. Typen tuotannon lisäksi typpilaitoksen alueella tuotetaan 

prosesseissa tarvittava paine-ilma/instrumentti-ilma. Typpilaitoksen alueelle ovat sijoitettuna 

myös typen varastosäiliöt (noin 100 000 Nm3), joilla taataan prosessin turvallinen alasajo 

poikkeustilanteissa. 

Nestekaasu ja diesel 

Varsinaisia polttoainetarpeita laitoksella ei ole, sillä termiset käsittelyt ovat sähkökäyttöisiä. 

TT1 savukaasukattilalle ja savukaasukäsittelyissä sekä TT2 -laitoksen savukaasujen 

käsittelyjärjestelmissä käytettäville polttimille pilot/tukipolttoaineena käytetään nestekaasua 

(LNG). Nestekaasu Lignode laitoksen tarpeisiin on saatavilla Sunilan tehtaan olemassa olevasta 

kaasulinjasta. Lisäksi sähkökatkojen varalta laitokselle on varattu dieselsäiliö, mm. 

dieselkäyttöisten pumppujen ja moottoreiden käyttöön (säiliön koko tarkentuu suunnittelun 

edetessä). 

3.2.5 Veden tarve ja hankinta 

Laitoksen tuoreveden tarve on vähäistä. Itse prosessi ei kuluta vettä, mutta poistokaasujen 

puhdistuksessa käytettävillä pesureilla tarvitaan jonkun verran vettä. Lisäksi tuorevettä 

tarvitaan myös kattilaveden valmistukseen TT1:n savukaasukattilalle. Prosessissa tarvittavan 

veden määrät on arvioitu ao. taulukossa. Tarvittava tuorevesi otetaan tämän hetkisen 

suunnittelun perusteella Sunilan tehtaan nykyisistä järjestelmästä.  

Taulukko 3-2. Tuorevedenkulutus kohteittain. 

 
VE1a VE1b 

Veden kulutus 

kohteittain 

t/h t/d t/h t/d 

TT1 Pesurivesi 5–20 120–480 5–20 120–480 

TT2 Pesurivesi 5–30 120–720 17,5–105 420–2520 

Kattilaveden 
valmistus 

20–50 480–1200 20–50 480–1200 

 

Jäähdytys toteutetaan kahdella eri vesikierrolla, jossa primäärinä jäähdytysvetenä on merivesi. 

Merivesi jäähdyttää sekundäärijäähdytyskierron, joka kiertää tehtaalla. Merivesi pumpataan 
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jäähdytyskierron lämmönvaihtimille ja siitä takaisin mereen. Sekundäärijäähdytyskierto 

täytetään tuorevedellä. Sekundäärijäähdytysvesikierto on suljettukierto, eikä vettä kulu 

normaalitilanteessa jatkuvasti, vaan kierrossa olevaa vettä käytetään uudelleen.  

Merivesiottoa varten rakennetaan rantaan pumppaamo ja pumppaamolta vedetään mereen 

merivedenottoputki. Toisena vaihtoehtona tutkitaan vedenottoa nykyisen tehtaan 

järjestelmästä. Primäärinä jäähdytysvetenä käytettävää merivettä kuluu etenkin kesäaikaan 

merkittäviä määriä, jotta prosessista tuleva lämpökuorma sekundäärijäähdytyskierrossa 

saadaan jäähdytettyä.  

Prosessista palaava jäähdytysvesi voi olla normaalitilanteessa viileämpää, kuin paluulämpötilaksi 

ilmoitettu max 40 °C. Jäähdytystehontarve kuitenkin pysyy samana (VE1a 20 MW ja VE1b 47 

MW), joten virtausta tulee nostaa riittävän jäähdytyskapasiteetin varmistamiseksi, jolloin 

meriveden paluulämpötilakin laskee noin 31 °C:n. Virtaus on esitetty taulukossa 3-3. 

Meriveden kokonaiskulutus ja lämpökuorma VE1a ja VE1b vaihtoehdoille on esitetty taulukossa 

3-3.  

Taulukko 3-3. Meriveden kokonaiskulutus ja lämpökuorma. 

 
VE1a VE1b 

Jäähdytettävä energia 20 000  kW 47 000  kW 

Meriveden paluuämpötila                 31  °C                   31  °C 

Virtaus  1650  m³/h   3860 m³/h 

 

3.2.6 Vedenkäsittely 

Toiminnasta aiheutuu vain vähäisiä määriä jätevettä, sillä suurin osa toiminnasta käsittää 

ligniinin kuumennusta.  

Jätevettä syntyy kovahiilen poistokaasujen puhdistuksen lipeäpesureilta. Lipeää lisätään 

pesuriveteen laimennettuna sen mukaan, että kaasut saadaan neutraloitua. Neutraloinnin 

seurauksena jäteveteen sitoutuu suolayhdisteitä. Tämän hetkisen arvion mukaan kovahiilen 

puhdistuksesta syntyvä jätevesikuormitus olisi alle 200 kg/h natriumkloridia (NaCl) ja 350–

400 kg/h natriumsulfaattia (NaSO4) (10 000 t/a tuotantomäärällä). Kovahiilen tuotannosta 

syntyvät jätevedet ohjataan Stora Enson toiminnassa olevalle jätevedenpuhdistamolle tai 

hyötykäyttöön. Johdettavien jätevesien käsittely ei hankaloita jätevedenpuhdistamon toimintaa 

ja jätevedenpuhdistuksessa tullaan pysymään alle nykyisten Stora Enson jätevesipäästöjen 

luparajojen. Lignode tuotantolaitoksen jätevesimäärät ja niiden aiheuttamat kuormitukset on 

kuvattu taulukossa 3-4. 

Taulukko 3-4. Jätevesimäärät ja kuormitukset. 

Jätevedet VE1a VE1b 

TT1 arvo yksikkö arvo yksikkö 

Jätevesivirtaama 120–480 m³/d 120–480 m³/d 

NaSO4 päästöt 8400 kg/d 8400 kg/d 

TT2 arvo yksikkö arvo yksikkö 
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TT2 jätevesivirtaama 1 120–480 m³/d 420-1680 m³/d 

NaSO4 päästöt 720 kg/d 2520 kg/d 

TT2 jätevesivirtaama 2 120–720 m³/d 420–2520 m³/d 

NaCl päästöt 3840 kg/d 13440 kg/d 
 

Hulevedet tullaan ottamaan talteen laitosalueelta asianmukaisesti ennen vesien johtamista 

mereen.  

Palosammutusvesien keräys ja käsittely tullaan suunnittelemaan asianmukaisesti, jotta 

palosammutusvesiä ei pääse kulkeutumaan vesistöihin. 

Saniteettivedet johdetaan Stora Enson viemärijärjestelmään. 

Merivedet palautetaan takaisin mereen lämpiminä, mutta ilman muuta käsittelyä. Vedestä 

suodatetaan ennen lämmönvaihtimia suurimmat epäpuhtaudet laitteiden säästämiseksi.   

3.2.7 Päästöt ilmaan ja savukaasujen puhdistus 

Päästölähteet ilmaan pitävät sisällään kolme pääkohdetta.  

Laitoksella prosessoidaan suhteellisen hienojakoista ligniiniä, joten prosessissa muodostuu 

ligniinin pölypäästöjä. Pölypäästöt kerätään pölynpoistojärjestelmillä suodattimiin, jonka jälkeen 

kaasut johdetaan puhdistettuina ilmaan. Pölyn koostumus on pääosin hiiltä (~97 %).  

Prosessikaasut käsitellään osana prosessia. Osalle prosessikaasuista riittää jäähdytys ja 

pussisuodatus. Osa prosessikaasuista pitää polttaa välittömästi prosessin jälkeen, jolloin kaasut 

polton jälkeen jäähdytetään (esimerkiksi kattilassa) ja suodatetaan ennen savupiippua. 

Prosessikaasu koostuu pääosin typestä, hiilidioksidista ja vesihöyrystä.  

Klooriyhdisteitä sisältävät prosessikaasut vaativat lipeäpesuria ja/tai pussisuodatinta. 

Klooriyhdisteitä sisältävien prosessikaasujen määrä tulee olemaan suhteellisen vähäinen. 

Prosessissa syntyvien ilma- ja pölypäästöjen määrät ja laatu tarkentuvat suunnittelun edetessä 

ja laitevalintojen sekä laitetoimittajilta saatavien tietojen tarkentuessa. Lipeäpesurin veden 

käsittely on kuvattu kohdassa 3.2.6.  

Kaikki prosessikaasut käsitellään omilla laitteistoillaan. Laitevalmistajille on annettu seuraavan 

taulukon mukaiset päästörajat. 

Taulukko 3-5. Päästörajat. 

Päästö Yksikkö Arvo 

SO2  mg/Nm³ 20 

NOx  mg/Nm³ 200 

Hiukkaset (pinnoitus) mg/Nm³ 10 

Hiukkaset (muut) mg/Nm³ 25 

HCl mg/Nm³ 10 

 



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

46 

 

3.2.8 Jätteet 

Prosessissa ei synny merkittäviä määriä jätteitä. Kiinteitä kerättäviä sivuvirtoja prosessista 

muodostuu pääasiassa vain poikkeustilanteissa. Mahdollisesti syntyviä jätteitä ei läjitetä vaan 

prosessista syntyvät kiinteät jätteet voidaan kerätä talteen ja polttaa. Prosessista muodostuvat 

kiinteät jäätteet kerätään niille varattuihin keruuastioihin. Keruuastioista kiinteämateriaali 

syötetään polttoon esimerkiksi tehtaan kuorikattilalle, jossa poltettavan hiilimateriaalin osuus on 

vähäinen suhteessa varsinaisen polttoaineen määrään.  

Merkittävin kiinteän materiaalin sivuvirta prosessista muodostuu TT1 jauhatuksen ja luokituksen 

yhteydessä. Tämä sivuvirta on polttokelpoista karbonisoitua hiiltä, mutta voidaan mahdollisesti 

jatkossa myös hyödyntää biohiilituotteena. Materiaalijakeen mahdollinen polttopaikka ja 

tuotteistus on vielä auki, ja tullaan määrittelemään tarkemmin suunnittelun seuraavassa 

vaiheessa.  

Muut kiinteät jätteet (mm. pakkausmateriaalit jne.) lajitellaan tehdasalueen olemassa olevan 

jätteiden keräysjärjestelmän kautta asianmukaiseen käsittelyyn. Prosessissa syntyvien jätteiden 

määrät ja laadut tarkentuvat suunnittelun edetessä.   

3.2.9 Liikenne 

Lignode tuotantolaitokselta merkittävin liikenne syntyy valmiiden tuotteiden kuljettamisesta 

asiakkaille. Kuljetus voi tapahtua rekka-autoilla, junilla, laivoilla tai niiden yhdistelmillä. Arvioitu 

kuljetustarve on noin 10 000 tonnia vuodessa (VE1a) ja 35 000 tonnia vuodessa (VE1b). 

Tuotteiden kuljetuksesta aiheutuva liikenteen lisääntymisen määrä tarkentuu suunnittelun 

edetessä ja tuotteen kuljetusratkaisujen tarkentuessa. Rekkakuljetusten ollessa pääasiallinen 

tuotteiden kuljetusmuoto liikkuu alueella arviolta 2-3 rekkaa päivässä, hakemassa tuotteita. 

Tuotteiden kuljetuksen lisäksi prosessissa käytettävät kemikaalit  tuodaan tehdasalueelle rekalla 

kemikaalien kuljetuskonteissa. Kemikaalikuljetuksia tehdasalueella on luokkaa 1–3 

rekkaa/viikossa (VE1a). VE1b vaiheen kemikaalikuljetusten määrä tarkentuu suunnittelun 

edetessä, ja kemikaalien varastokapasiteetin ja varastointimäärien tarkentuessa. Myös NaOH 

siirretään tehdasalueella tehtaan varastosäiliöstä lignode laitoksen varastosäiliöön rekalla noin 

1-2 kertaa viikossa (VE1a, ja VE1b liikennevaikutukset tarkentuvat suunnittelun edetessä). 

Tehdasalueen sisäisen liikenteen vähentämiseksi, on suunnittelun edetessä arvioitava myös 

mahdollisuutta NaOH siirtämiselle putkilinjaa pitkin suoraan tehtaan varastosäiliöstä lignode 

tuotantolaitoksen säiliöön. 

Sisäistä liikennettä tehdasalueella muodostuu kiinteiden sivuvirtojen keruuastioiden siirroista 

noin 1-3 siirtoa päivässä. 

Muiden kuljetusten määrä on suhteellisen vähäinen, eivätkä ne vaikuta merkittävästi 

tehdasalueen kokonaiskuljetusmääriin. Lisäksi tehtaan seurauksena syntyy normaalia 

työntekijöiden henkilöliikennettä. 

3.2.10 Melu 

Lignode tuotantolaitoksen toiminta on jatkuvatoimista prosessiteollisuutta. Laitoksen tuotanto 

on käynnissä ympäri vuorokauden kaikkina viikon päivinä. Uuden kovahiililaitoksen 

käsittelytoiminnot sijoittuvat pääosin sisätiloihin ja laitoksen merkittävimpiä melunlähteitä 
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ympäristöön ovat katolle sijoittuvat poistokanavat sekä erilaiset puhaltimet, joiden 

äänenvaimennukseen tullaan kiinnittämään huomiota. Melua aiheuttavia toimintoja ovat ns. 

hyödyketoiminnoista typpilaitos ja paineilmalaitos, jotka pyritään sijoittamaan niin, että 

meluhaitta ympäristöön minimoidaan. Myös tehtaan toimintaan liittyvä raskas liikenne aiheuttaa 

melua alueella. 

Laitoksen ennakoitu melukuorma ei ole merkittävä tehdasalueen nykyiseen melukuormaan 

verrattuna, sillä pääosa melusta syntyy rakennusten sisätiloissa. Melua voi aiheutua myös 

kovahiililaitoksen rakentamisen aikana esimerkiksi maanrakennustöistä sekä uusien 

rakennusten ja tuotantoprosessien vaatimista rakennustöistä. Suunnittelussa ja arvioinneissa 

varmistetaan, että melutaso toimnnan aikana jää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa alle 

meluohjearvojen.  

3.2.11 Rakenteet 

Hanke käsittää useita rakennuksia ja rakenteita, jotka on esitetty tarkemmin edellä luvussa 3.1. 

Näkyvimmät rakennukset ja niiden korkeudet (maanpinnasta) ovat:  

– TTI- ja TT2 -laitokset noin 27 m. 

– TT1 piippu noin 65 m 

– TT2 piippu VE1a noin 28 m ja VE1b noin 28 m ja 40 m 

– Pumppaamo noin 15 m 

– Typpilaitos noin 14 m 

– Kemikaalivarasto noin 10 m 

3.2.12 Sähkön siirto 

Sähkönsiirtoa varten laitos kytketään sellutehtaan olemassa olevaan 400 kV kantaverkkoon. 

3.2.13 Käyttöikä 

Laitoksen käyttöiäksi on arvioitu 30 vuotta.  

3.2.14 Lignode tuotantolaitoksen riippuvuus Sunilan sellutehtaasta 

Lignode one -laitos integroituu sellutehtaaseen, koska tehtaan järjestelmästä sivuvirtana 

saatava ligniini hyödynnetään raaka-aineena tässä laitoksessa. Mikäli sellutehdas ei ole 

toiminnassa, lignodelaitos pystyy toimimaan itsenäisesti 2-3 päivää tai vaihtoehtoisesti ligniiniä 

tuodaan tehtaalle ulkopuolelta. Mikäli puolestaan lignodelaitos ei ole toiminnassa, toimii 

sellutehdas normaalisti. Ligniinin erotus jatkuu normaalisti, eikä sellutehtaalta poisteta 

mahdollisuutta polttaa ligniiniä prosessissa. Sellutehtaan vuosiseisakin aikaan myös Lignode one 

-laitos ajetaan alas. 

Lignode tuotantolaitos on riippuvainen Sunilan sellutehtaan hyödykeverkostosta LNG:n ja 

raakaveden osalta. Muut hyödykkeet ja kemikaalit varastoidaan tai tuotetaan laitoksen käyttöön 

itse. LNG ja raakavesi ovat saatavilla myös niissä tilanteissa, joissa sellutehtaalla ei ole 

toimintaa. Näiden lisäksi kaasunpesureilta jätevedet ohjataan Sunilan olemassa olevalle 

jätevesienkäsittelylaitokselle. 
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Kokonaisuutena Lignode tuotantolaitos suunnitellaan itsenäiseksi tuotannolliseksi yksiköksi, ja 

näin ollen sen toiminta ei ole merkittävästi riippuvainen sellutehtaan toiminnasta. 

Kovahiililaitoksen suunnittelemattomat toimintahäiriöt eivät vaikuta sellutehtaan toimintaan, 

sillä sellutehtaan toiminnot eivät ole riippuvaisia kovahiililaitoksen toiminnoista. Ja vastaavasti 

sellutehtaan häiriöt eivät vaikuta kovahiililaitoksen toimintaan.  

3.2.15 Käytöstä poiston kuvaus  

Lignodelaitoksen toimintojen päättyessä tai laitteistojen tulessa käyttöikänsä päähän, laitos 

suljetaan tällöin voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Toimenpiteet voivat 

sisältää tehtaan käytöstä poiston, rakennusten ja laitteistojen purun ja maaperän kunnostuksen 

toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti. Toiminnan päättyessä maaperän ja 

pohjaveden perustila palautetaan, mikäli toiminnasta on aiheutunut merkittäviä perustilan 

muutoksia. On myös mahdollista, että rakennukset jäävät paikalleen ja niihin tulee 

kovahiililaitoksen toiminnan päätyttyä jotain muuta toimintaa, jolle haetaan asianmukaiset 

luvat.  

3.3 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 

Lähtökohtaisesti teollisuuslaitos luokitellaan direktiivilaitokseksi, mikäli se sisältyy 

ympäristönsuojelulain (YSL) taulukon 1 mukaisiin teollisuuden aloihin ja tuotanto on taulukossa 

kuvatun mukaista. Lignode One laitoksen toiminta vastaa taulukon 1 pääluokan 5 ”Polttoaineiden 

valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely” kohdan 5b mukaista 

toimintaa ”5b) Kovahiilen tai sähkögrafiitin tuotanto polttamalla tai hiilettämällä”, joskaan 

kyseessä ei ole polttoaineen valmistus. ELY:n asiantuntijan mukaan ympäristönsuojelulakia 

laadittaessa toiminta on sen hetkisen tietämyksen perusteella sijoitettu YSL liitteen 1 

pääluokkaan 5, mutta tässä tapauksessa pääluokalla ei ole merkitystä, vaan toiminnan luonne 

ja IE-direktiivin teksti on ratkaisevaa. Toiminta vastaa EU:n teollisuuslaitos direktiivin (IED) 

luokkaa ”6.8 Production of carbon (hard-burnt coal) or electrographite by means of incineration 

or graphitization”. Suunniteltu laitos on näin ollen direktiivilaitos. 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnissa tulee huomioida ympäristönsuojelulain 53 §:n 

mukaiset kohdat. Tämän lisäksi direktiivilaitoksen osalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

arvioinnissa huomioidaan ympäristösuojelulain luku, jonka mukaan parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa arvioidaan huomioiden toimintaa koskevat BREF-vertailuasiakirjat ja etenkin niihin 

pohjautuvat BAT-päätelmät päästöraja-arvoineen. 

Lignode One -laitokseen toiminta sisältyy 30.6.2016 hyväksyttyihin värimetalliteollisuuden BAT-

päätelmiin, jotka on laadittu  muita kuin rautametalleja käyttävää metalliteollisuutta (NFM) 

varten. Päätelmän soveltamisalan luettelossa on IE-direktiivin kohdan 6.8. mukainen toiminta 

”Hiilen (kivihiilen) tai elektrografiitin tuotanto polttamalla tai hiilettämällä” ja lisäksi on tuotu 

esiin, että BAT-päätelmät koskevat erityisesti hiili- ja/tai grafiittielektrodien tuotantoa. Laitoksen 

suunnittelussa ja ympäristöluvituksessa tullaan huomioimaan em. BAT-päätelmät ja toiminta 

pyritään suunnittelemaan BAT-päätelmiä noudattaen. Lisäksi toimintaa voivat koskevat 

seuraavat ns. horisontaaliset BAT-vertailuasiakirjat: 

– Energiatehokkuuden yleisiä näkökohtia 

– Jätevedenkäsittelytekniikat, joilla vähennetään metallien päästöjä veteen 
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– Epäsuora jäähdyttäminen vedellä ja/tai ilmalla 

– Raaka-aineiden varastointi ja käsittely 

– Tekniikoiden taloudelliset vaikutukset ja ristikkäisvaikutukset 

– Ilma- ja vesipäästöjen tarkkailu 

– Jätteen hallinta ja käsittely 

BAT-päätelmien mukaisesti laitokselle ja sen toiminnoille tullaan tekemään oma 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmä (BAT1). Energian hallinnassa huomioidaan BAT2 mukaiset 

menetelmät soveltuvin osin. Laitokseen suunnitellaan prosessinohjausjärjestelmä BAT3 

mukaisia menetelmiä hyödyntäen. Hajapäästöjen sekä raaka-aineen käsittelyn ja kuljetuksen 

päästöjen hallinnassa huomioidaan BAT5-BAT9. Tarkkailusuunnitelma laaditaan ja tarkkailua 

toteutetaan BAT 10 mukaisesti sisällyttäen mm. pöly-, SO2-, NOx-, TVOC-, formaldehydi-, 

fenoli- ja betnso(a)byreenipäästöt. Hiilen ja grafiitin tuotannon päästöjen BAT-päätelmät (BAT 

177-BAT184) liittyvät tuotantoon, missä käytetään raaka-aineena koksia, pikeä tai nestemäistä 

pikeä, kun taas Lignode One laitoksessa raaka-aineena on ligniini. Näiltä osin BAT-päätelmiä 

noudatetaan soveltuvin osin. Myös veteen johdettavien päästöjen hallinta tulee noudattamaan 

BAT-päätelmiä. BAT-päätelmissä ei ole esitetty hiilen tai grafiitin tuotannolle veteen johdettaville 

päästöille raja-arvoja eikä ohjeistettu seurantaa. Melun hallinnassa huomioidaan BAT18 ja hajun 

hallinnassa BAT19. 

Ympäristölupahakemusvaiheessa laaditaan eritelty BAT-vertailu huomioiden toimintaa koskevat 

pääasialliset BAT-päätelmät sekä horisontaaliset BAT-päätelmät soveltuvin osin. 

 

4 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA 

PÄÄTÖKSET 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana tai päätyttyä hanke voi edetä lupavaiheisiin. 

Hankkeesta vastaava päättää YVA-menettelyn tuloksiin ja muihin jatkotutkimuksiin ja -

selvityksiin perustuen, mille vaihtoehdolle lupia haetaan. YVA-selostus sekä siitä annettu 

yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään lupahakemuksiin. Seuraavassa on kerrottu, 

mitä lupia ja päätöksiä hanke voi mahdollisesti edellyttää.  

4.1 Kaavoitus 

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 11.4.2022 Kotkan kaupungille asemakaavamuutoshakemuksen 

koskien Stora Enso Oyj:n omistamia kiinteistöjä Kotkan Sunilassa. 

Asemakaavamuutoshakemuksella kyseisille kiinteistöille haetaan lisää osa-alueita teolliseen 

toimintaan ja lisää rakennusoikeutta. Kiinteistön rajojen muuttamisilla on tavoitteena 

mahdollistaa kiinteistöjen alueiden kehittämismahdollisuudet nykyisille ja suunnitteilla oleville 

tuotantolaitosten ja -rakennusten sijoittumiselle Sunilan alueelle.  

Sunilan teollisuus-, satama- ja raidealuetta koskeva asemakaavan muutos (kaava nro 0222) on 

tullut vireille 18.6.2022. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.6.–
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8.8.2022 välisenä aikana ja kaavaluonnos 14.11.–16.12.2022 välisenä aikana. 

Kaavaluonnoksessa tehdasalue on osoitettu kaavamerkinnällä T, Teollisuus- ja 

varastorakennusten korttelialue. Tavoiteaikataulun mukaisesti kaavan ehdotusvaihe on 

maaliskuussa 2023 ja hyväksymisvaihe kesäkuussa 2023. Asemakaavan laatii Kotkan kaupunki. 

4.2 Rakennusluvat 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille 

uudisrakennuksille. Lupa haetaan alueen rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään 

tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmääräysten mukainen. 

Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. Myös rakennusluvan myöntäminen 

edellyttää, että YVA-menettely on loppuun suoritettu. Rakennuslupia tarvitaan myös hankkeen 

rakennusvaiheessa muun muassa väliaikaisille varasto- ja toimistorakennuksille.  

Rakennustyömaalle voidaan tarvita erilaisia lupia eri työvaiheisiin. Laitosalueen 

maanrakennustöiden aloittaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

maisematyö- tai toimenpidelupaa. Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka 

ei edellytä ympäristölupaa, tulee tehdä erillinen kirjallinen ilmoitus kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi rakennustyömaa-aikaisten mahdollisiin 

räjähdeaineiden ja kemikaalien käyttöön sekä varastointiin liittyy erillisiä lupia ja ilmoituksia.  

4.3 Ympäristö ja vesilupa 

Lignode-laitokselle tullaan hakemaan omaa ympäristö- ja vesitalouslupaa. Toiminnan 

luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (527/2014). Ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 

momentin mukaan ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumiseen vaaraa aiheuttavaan 

toimintaan, josta säädetään lain liitteessä 1. Ympäristölupa kattaa kaikki ympäristövaikutuksiin 

liittyvät tekijät kuten päästöt ilmaan ja veteen, melu, jätteet ja muut. Vesilain (587/2011) 

mukainen lupa tarvitaan mahdollisten vedenottorakenteiden rakentamiseen ja siihen liittyvään 

ruoppaamiseen sekä pintavedenottamiseen. Hakemuksen tulee sisältää tarvittavat selvitykset 

sekä riittävät suunnitelmat toiminnasta ja aiotuista rakennusvaiheista. Hakemuksen tulee myös 

sisältää tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista. Ympäristönsuojelulain 47 §:n 1 momentin 

mukaisesti vesien pilaantumista ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava 

samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Hankkeen 

ympäristö- ja vesilupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen 

myöntää luvan, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja vesilain sekä muun 

lainsäädännön asettamat vaatimukset. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on 

oltava päättynyt ennen kuin lupa voidaan myöntää.  

4.4 Kemikaalilupa 

Mikäli toiminnan kemikaalien käsittely ja varastointi edellyttävät 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. Luonnon polymeerinä ligniini on vapautettu REACH-asetuksen 

rekisteröintivaatimuksesta.  
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4.5 Muut mahdollisesti edellytettävät luvat ja sopimukset 

Sähköverkkoon liittyminen 

Mikäli hankkeen johdosta tulee uusi vähintään 110 kV:n voimajohto, tarvitsee siihen hakea 

sähkömarkkinalain (588/2013) mukaista lupaa.  

Erikoiskuljetuslupa 

Rakentamisen aikaiset komponenttikuljetukset voivat vaatia tienpitoviranomaisen, Pirkanmaan 

ELY-keskuksen myöntämän erikoiskuljetusluvan. Lupa tarvitaan, mikäli kuljetus ylittää 

normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massarajat.  

Päästölupa ja päästöoikeudet 

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.  

Päästöluvan lisäksi päästökaupassa mukana oleva toiminnanharjoittaja voi hakea ilmaiseksi 

jaettavia päästöoikeuksia työ- ja elinkeinoministeriöltä. Päästöoikeusmäärät myönnetään 

laitoskohtaisesti.  

5 YVA-MENETTELY 

5.1 YVA-menettelyn tarve ja osapuolet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) on säädetty YVA-lailla (252/2017) 

ja -asetuksella (277/2017) sekä YVA-lain muutoksella (216/2019). YVA-menettelyä sovelletaan 

hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.   

YVA-menettelyä sovelletaan hanketyypistä ja kokoluokasta riippuen joko suoraan YVA-lain liit-

teen hankeluettelon perusteella tai yksittäistapauksessa tehtävän päätöksen pohjalta. YVA-me-

nettelyä tulee soveltaa aina hankeluettelon hankkeisiin. Lisäksi YVA-menettelyä sovelletaan aina 

sellaisiin hankkeiden laajennuksiin ja muutoksiin, joissa laajennus tai muutos ylittää YVA-lain 

hankeluettelon rajan. Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten ar-

viointimenettelystä annetun YVA-lain liitteen 1 kohdan 6c (”kemianteollisuus; kemianteollisuu-

den integroidut tuotantolaitokset, joissa valmistetaan teollisessa mittakaavassa aineita kemial-

lisilla muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan orgaanisia kemikaaleja”) perusteella. 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa toimii Stora Enso ja yhteysviranomaisena Kaakkois-

Suomen ELY-keskus. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisen on tehnyt Stora En-

solle konsulttityönä AFRY Finland Oy, jonka YVA-työryhmä on esitetty tämän YVA-selostuksen 

alkuosassa.  
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5.2 YVA-menettelyn tavoite ja sisältö 

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomi-

oon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kaikkien osa-

puolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä hanke-

suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna. Viran-

omainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa 

päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, 

vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. 

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 5-1.  
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Kuva 5-1. YVA-menettelyn vaiheet.  

5.2.1 Ennakkoneuvottelu 

YVA-menettelyn kuluessa voidaan järjestää useita ennakkoneuvotteluja yhteistyössä 

hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on 

edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden 

hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa 

selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. Ensimmäinen 

hanketta koskeva ennakkoneuvottelu pidettiin 11.3.2022 hankkeesta vastaavan kutsumana. 
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Kyseiseen neuvotteluun osallistuivat hankkeesta vastaavan lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

ja Etelä-Suomen AVI. Lisäksi 8.12.2022 on pidetty ennakkoneuvottelu Kaakkois-Suomen ELY-

keskuksen ja Etelä-Suomen AVI:n kanssa YVA-selostusluonnosta ja tulevaa lupamenettelyä 

koskien.  

5.2.2 YVA-ohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ensimmäisessä vaiheessa laaditaan 

ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), joka on suunnitelma (työohjelma) YVA-

menettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ohjelmassa esitetään muun 

muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio hankkeen aikataulusta. Lisäksi 

kuvataan hankkeen ympäristön nykytilaa ja esitetään ehdotus ympäristövaikutusten 

arviointimenetelmiksi sekä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä.  

Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-ohjelman nähtävillä olosta sähköisesti omilla internet-

sivuillaan ja hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa. Nähtävilläoloaika alkaa 

kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää (erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää 

enintään 60 päivän mittaiseksi). Tänä aikana YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä 

yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri 

viranomaisilta. Yhteysviranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa 

niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävilläolon 

päättymisestä.  

Hankevastaava toimitti Lignode one -hankkeen YVA-ohjelman yhteysviranomaisena toimivalle 

Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 6.5.2022. Yhteysviranomainen kuulutti YVA-ohjelman 

nähtävillä olosta 12.7.2022. YVA-ohjelma oli nähtävillä lausuntojen ja mielipiteiden antamista 

varten 12.5.-13.6.2022. Yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot 

ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa 12.7.2022. 

5.2.3 YVA-selostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) laaditaan arviointiohjelman ja 

yhteysviranomaisen siitä antamaan lausunnon pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään muun 

muassa tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja sen 

vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä, 

seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta sekä tiedot YVA-menettelyn toteuttamisesta ja 

yleistajuinen yhteenveto.  

Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin kuin 

arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää, 

jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on 

mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Annetut mielipiteet ja lausunnot 

viranomainen ottaa huomioon omassa perustellussa päätelmässään. 

5.2.4 Perusteltu päätelmä 

Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun 

sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä 
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ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä esitetään yhteenveto YVA-selostuksesta 

annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.  

Perusteltu päätelmä on annettava kahden kuukauden kuluessa YVA-selostuksen lausuntojen 

antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. 

Yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän tiedoksi hanketta käsitteleville 

viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille 

asianomaisille viranomaisille sekä julkaisee sen yhteysviranomaisen internetsivuilla.  

Hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja 

perusteltu päätelmä. Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan 

tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa.  

5.3 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja aikataulku on esitetty kuvassa 5-2.  

 

Kuva 5-2. Hankkeen YVA-menettelyn aikataulu. 

5.4 Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus 

YVA-menettely on avoin prosessi, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolten tiedon-

saantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyyn osallistumisella tarkoitetaan hank-

keesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja niiden, joiden oloihin tai etuihin 

hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset 

saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa. Osallistumisen yh-

tenä keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen. 

Kuvassa (Kuva 5-3) esitetty hankkeen YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja. 

 

TYÖN VAIHE

YVA-MENETTELY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

YVA-ohjelma

Ennakkoneuvottelu

YVA-ohjelman laatiminen

YVA-ohjelma nähtävillä (30 vrk)

Yhteysviranomaisen lausunto (30 vrk)

YVA selostus

Arviointiselostuksen laatiminen

Erillisselvitykset

Arviointiselostus nähtävillä (30-60 vrk)

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yleisötilaisuus

2022 2023
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Kuva 5-3. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja. 

5.4.1 Arviointiohjelmasta ja -selostuksesta kuuluttaminen sekä nähtävillä 

olo 

Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-ohjelman nähtävillä olosta internet-sivuillaan. 

Kuulutuksessa kerrotaan, missä YVA-ohjelma on nähtävillä kunnissa sekä mihin mennessä 

ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa. Nähtävilläoloaikana hankkeen 

lähialueen yhteisöt, asukkaat ja muut asianomaiset voivat esittää mielipiteensä esimerkiksi 

hankkeen vaikutusten arvioinnin selvitystarpeesta sekä siitä, ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt 

tiedot ja suunnitelmat riittäviä.  

YVA-menettelyn aikainen osallistuminen ja se, miten osallistumisen aikana saadut mielipiteet ja 

kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvityksissä, kuvataan YVA-selostuksessa.  

YVA-menettelyn myöhemmässä vaiheessa myös arviointiselostus tulee olemaan nähtävillä ja 

siitä voi vastaavalla tavalla antaa lausuntoja ja mielipiteitä.  

5.4.2 Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet yleisölle 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisölle avoin tiedotus- ja 

keskustelutilaisuus YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana 18.5.2022. Tilaisuuteen ei kuitenkaan 

tullut muita osallistujia hankevastaavan, konsultin ja YVA-yhteysviranomaisen lisäksi.  

Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen 

valmistuttua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia.  
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5.4.3 Seurantaryhmätyöskentely 

YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan on koottu eri tahoista koostuva seurantaryhmä. 

Seurantaryhmän tarkoituksena on ollut muun muassa saada tietoa ja näkemyksiä eri osapuolilta 

sekä varmistaa, että työn aikana käytettävät tiedot ovat ajantasaisia ja mahdollisimman 

kattavia. Seurantaryhmään kutsutut tahot on esitetty alla.  

Seurantaryhmään kutsutut tahot:  

– Kotkan kaupunki, kaavoitus ja ympäristökeskus 

– Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

– Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalousviranomainen 

– Etelä-Suomen AVI 

– Kymenlaakson pelastuslaitos 

– Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) 

– Kymenlaakson museo 

– Kotkan ympäristöseura ry 

– Meri-Kymen Luonto ry 

– Kymenlaakson kauppakamari 

– Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö 

– Etelä-Suomen Merikalastajainliitto ry 

– Pro Sunila ry 

– Popinniemen kyläyhdistys 

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 27.4.2022. Kokouksessa esiin nousseita teemoja 

olivat hankkeessa käytettävät kemikaalit ja niiden määrät, mahdollisten arvokkaiden 

rakennusten purkaminen ja maisemavaikutukset,  meritäyttövaihtoehto ja sen vaikutukset, 

laitoksen suuronnettomuusvaara ja riskinarvio. Lisäksi keskusteltiin 

tuotantomäärävaihtoehdoista, ilmapäästöistä ja puunkäytön mahdollisesta lisääntymisestä 

hankkeen seurauksena. Toisen kerran seurantaryhmä kokoontui 15.12.2022. Toisessa 

kokouksessa esiin nousseita teemoja olivat mm. jäähdytysvedenottoputken sijoittaminen 

veneväylälle, tulvarajan huomioiminen suunnittelussa, maisema- ja 

kulttuuriympäristövaikutukset, työvoimavaikutukset ja tehtaan vaatima energiantarve.  

5.4.4 Muu viestintä 

Hankkeesta ja sen ympäristövaikusten arvioinnista tiedotetaan ympäristöhallinnon sekä 

hankkeesta vastaavan internet-sivujen välityksellä.  

5.5 YVA-ohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta 12.7.2022. Lausunto 

on esitetty selostuksen liitteenä 1. Yhteysviranomaiselle oli toimitettu yhteensä 7 lausuntoa. 

Mielipiteitä ei esitetty. Lausunnossaan ELY-keskus toteaa, että arviointiohjelma kattaa YVA-

laissa ja -asetuksessa luetellut arviointiohjelman sisältövaatimukset.  

Taulukossa 5-1 on esitetty ne asiat, jotka yhteysviranomaisen lausunnon mukaan tulee ottaa 

huomioon arvioitaessa hankkeen ympäristövaikutuksia. Taulukon oikeanpuoleisessa 
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sarakkeessa on esitetty, miten yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon arviointityössä. 

YVA-selostus on laadittu YVA-ohjelman sekä siitä annettujen lausuntojen pohjalta.  

Taulukko 5‑1. Yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämien vaatimusten huomiointi tehdyssä arviointi-

työssä. 

Yhteenveto yhteysviranomaisen antamasta 

lausunnosta 

Huomioiminen arvioinnissa 

Hankekuvaus ja hankkeen vaihtoehdot   

Arviointiohjelmassa on virheellisesti kerrottu 

vaihtoehtojen 1b ja 2b kovahiilen tuotantomäärät. 

Oikeat kovahiilen tuotantomäärät vaihtoehdoissa ovat 

1a ja 2a noin 10 000 t/a ja 1b ja 2b 35 000 t/a. 

Määrät on esitetty luvussa 2.4. VE2-

vaihtoehto on jätetty YVA-ohjelmavaiheen 

jälkeen pois tarkastelusta.   

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. 

Asia on huomioitu luvussa 3. Laitoksen 

raaka-aine on sellutehtaan jalostettu 

sivuvirta, kuivattu ja rakeistettu ligniini. 

Raaka-aineena käytettävää rakeistettua 

ligniiniä voidaan tuoda laitokselle myös 

ulkoa ja tähän on laitoksen suunnittelussa 

varauduttu. Muuten käyttö-hyödykkeistä 

vain savukaasu-polttimille tarvittava 

pilotpolttoaine LNG ja pesureiden käyttöön, 

sekä sekundäärijäähdytysvesikiertoon 

tarvittava vähäinen vesimäärä ovat 

hyödykkeitä, joista Lignode laitos on 

riippuvainen Sunilan tehtaasta. Näiden 

lisäksi kaasunpesureilta jätevedet ohjataan 

Sunilan olemassa olevalle jätevesien-

käsittelylaitokselle. Kokonaisuutena Lignode 

tuotantolaitos suunnitellaan itsenäiseksi 

tuotannolliseksi yksiköksi, ja näin ollen sen 

toiminta ei ole merkittävästi riippuvainen 

sellutehtaan toiminnasta. 

Kuvan 3-3 taseessa esitetty syötteet ja 

tuotteen välinen massa ero johtuu 

materiaalin termisen käsittelyn seurauksena 

tapahtuvista haihtumisreaktioista, joiden 

seurauksena syötteen massasta noin 50 % 

haihtuu prosessoinnin aikana. 

Haihtumistuotteina prosesseista muodostuu 

mm. hiilivetypitoisia savukaasuja, jotka 

poltetaan ja joiden energiasisältö voidaan 

hyödyntää energian mm. energian 

tuotannossa.  

Ympäristön nykytila, arvioitavat 

ympäristövaikutukset ja menetelmät 
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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 

Nykytilan kuvausta on tarkennusta YVA-

ohjelmavaiheeseen verrattuna kaikkien 

vaikutusosa-alueiden osalta (luvut 7-18).  

Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista 

ympäristövaikutuksista 

 

Yhteysviranomaisen näkemys merkittävimmistä 

ympäristövaikutuksista 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. 

Merkittävimpiä ympäristövaikutuksia on 

tarkasteltu luvussa 6.2. Ympäristöriskit, 

onnettomuudet ja häiriötilanteet on esitetty 

luvussa 20. Energiansäästöasiaa on 

tarkasteltu luvussa 14 Ilmasto.  

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. 

On huomioitu luvussa 3. Kovahiililaitos on 

suunniteltu toimimaan itsenäisenä 

yksikkönä. Laitos ei ole kriittisten 

toimintojen tai hyödykkeiden osalta riip-

puvainen sellutehtaan toiminnasta.  

Kovahiililaitoksen suunnittelemattomat 

toimintahäiriöt eivät vaikuta sellutehtaan 

toimintaa, sillä sellutehtaan toiminnot eivät 

riippuvaisia kovahiililaitoksen toiminnoista. 

Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön 

 

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. 

Prosessilaitteiden sijoittelussa on huomioitu 

alueen sijoittuminen tulvariskialueelle, ja 

kaikki prosessilaitteet tullaan sijoittamaan 

vähintään maanpinnan korkeustason +3,5 

m yläpuolelle. Laitetoimittajia on informoitu 

tästä erityisvaateesta, jotta he voivat 

huomioida tämän omassa suunnit-

telussaan. 
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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 arvioinnin 

suunnittelussa on hyödynnettävä paikallista 

museoviranomaista Kymenlaakson museota ja 

käytettävä riittävää asiantuntemusta kuvasovitteiden 

laadinnassa ja tulkinnassa. 

Vaikutukset Maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön on arvioitu luvussa 8, 

jossa asiaa on käsitelty myös karttojen ja 

havainnekuvien avulla. Hankkeen 

vaikutusten arvioinnista järjestettiin 

neuvottelu 14.9.2022 Kotkan kaupungin ja 

Alvar Aalto säätiön edustajien kanssa.  

Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon  

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. 

Hankkeen rikkidioksidi-, NOx- ja 

hiukkaspäästöjä on mallinnettu ja tuloksia 

on verrattu ohje- ja raja-arvoihin. 

Hiukkasten hajapäästöt on otettu huomioon 

mallinnuksessa. Hankkeella ei ole 

hajupäästöjä. Mallinnuksesta on laadittu 

erillinen raportti (liite 3), jossa on kuvattu 

mallia ja mallinnusta. 

Ilmanlaatuvaikutuksia on arvioitu lisäksi 

luvussa 15 Ilmanlaatu.  

 

 

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. 

On huomioitu luvussa 3.2.8 Jätteet.  

Kovahiilituotannosta kiinteät jätteet / 

sivuvirrat muodostuvat pääasiassa vain 

poikkeustilanteissa esim. uunien 

toimintahäiriötilanteissa. Näin ollen niiden 

muodostuminen on satunnaista ja määrät 

pieniä, sekä vaikeasta ennakoitavissa. 

Merkittävin kiinteä sivuvirta prosessista on 

TT1 jauhatuksesta ja luokittelusta 

muodostuva sivuvirta, jonka määrä on 

luokkaa 450 kg/h. Tämä materiaali kerätään 

talteen ohjataan polttoon tai voidaan 

jatkossa myös mahdollisesti myydä 

karboinisoituna hiilituotteena (biohiili). 
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Kiinteiden jätteiden määrät tarkentuvat 

suunnittelun edetessä. 

Polttoon ohjattavien kiinteiden sivuvirtojen 

määrät ovat niin pieniä esim. sellutehtaan 

kuorikattilalla käytettävän varsinaisen 

poltto-aineen suhteen, että hiilipitoisten 

jakeiden poltolla kuorikattilassa ei nähdä 

olevan vaikutusta kattilan toimintaan tai 

päästöihin. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin  

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. 

Hankealueelta on tehty päivitetty 

perustilaselvitys, jonka tuloksia on esitetty 

luvussa 9 Maa- ja kallioperä sekä 

pohjavedet.  

Vaikutukset vesistöihin ja vesiympäristöön  

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. 

On huomioitu luvussa 3.2.6 Vedenkäsittely. 

Lipeäpesureilta tulevan klooripitoisten 

pesuvesien koostumus ja määrä on esitetty 

kappaleessa 3.2.6. Pesureilta käsittelyvedet 

ohjataan Sunilan sellutehtaan olemassa 

olevalle jätevedenpuhdistamolle. 

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. 

On huomioitu luvussa 3. Jäteveden 

puhdistamolle johdettavan veden 

suolapitoisuus on TT1:ltä n. 2–7 % ja 

TT2:lta n. 0,4–2 %. Jätevedet käsitellään 

tehtaan muiden jätevesien kanssa samoin 

menetelmin. 

Arviointimenettelyssä on selvitettävä olisiko mereen 

johdettava lämpö hyödynnettävissä ja millaisin 

reunaehdoin se on mahdollista. 

On huomioitu luvussa 3.2.2 Energian käyttö 

ja energia-tehokkuus. Suunittelun edetessä 

ja mereen ohjattavan veden määrän sekä 

energiasisällön tarkentuessa pystytään 

arvioimaan voidaanko energiaa hyödyntää 

esim. LVI -järjestelmissä tuloilman 

lämmitykseen tai kaukolämmöntuotantoon. 

Jäähdytysveden paluulämpötila on alhainen, 

mikä tekee hyödyntämisestä haastavaa. 

YVA-selostuksessa on tarpeen arvioida 

toteutusvaihtoehtojen mukaisen kuormituksen osuutta 

Asiat on huomioitu luvussa 10 Vesistöt  ja 

luvussa 11 Kalasto ja kalastus.  



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

62 

 

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. 

Hankealueelta on tehty kasvillisuusselvitys, 

joka on esitetty YVA-selostuksen liitteenä 

5. Kasvillisuuteen, eläimistöön ja 

suojelualueisiin liittyviä vaikutuksia on 

arvioitu luvussa 12, jossa on huomioitu 

myös Natura-alueet.  

Vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, 

elinoloihin ja viihtyvyyteen 

 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voisi 

syntyä lähinnä hajun, melun ja pölyn vaikutuksesta sekä 

onnettomuuksien seurauksena. Vaikutuksen 

merkittävyyttä tulee arvioida nykytilan muutoksen kautta 

ja altistuvan väestön määrän suhteen. 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

kohdistuva vaikutuksia on arvioitu luvussa 

18. Hankkeesta mahdollisesti koituvia 

onnettomuuksia ja niihin varautumista on 

kuvattu luvussa 20. 

Liikennevaikutukset  

Liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä on 

tarkasteltava hankkeen synnyttämän liikenteen 

vaikutuksia läheisille väylille. Arvioinnissa on huomioitava 

väylien käyttö, liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. 

On huomioitu luvussa 16 Liikenne.  

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. 

On huomioitu luvuissa 3 ja 16, joissa aine- 

ja tuotevirtojen kuvauksia sekä niiden 

vaikutuksia alueen liikennemääriin 

tarkennettu.  

Liikennemääriin alueella vaikuttaa mm. 

miten pakattuna lopputuote kuljetetaan pois 

alueelta. Rekkakuljetuksina suursäkkeihin 

pakattuna kuormakoko olisi luokkaa 20 

t/rekka. 
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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. 

On huomioitu luvussa 16 Liikenne. 

Vaikutukset meluun ja tärinään  

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 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. 

Tehdasalueella suoritettiin 11/2022 

äänitehomittaukset. Meluntorjuntatoimien 

jälkeen suoritettujen mittausten perusteella 

voidaan todeta tyhjiöpumpun 

ilmanpoistoputken lähtömelutason LWA 

pienentyneen selkeästi (16 dB). 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 16 dB. 

Meluselvityksen pohjana hyödynnettiin 

vuoden 2018 ympäristömelumittauksia ja 

em. äänitehomittauksia. Meluselvitys 

sisältää melulaskentamallit nykytilasta ja 

ennustetilanteesta. Nykytilan melu-

mallinnuksen perusteella tehdyillä 

meluntorjuntatoimilla on pieni vaikutus koko 

laitoksen tuottamaan kokonaismeluun. 

Meluntorjuntatoimista huolimatta 55 dB 

päiväaikainen melualue leviää lähimmän 

asuinkiinteistön Kantokatu 3 oleskelualueille 

sekä yöaikana Popiniemenlahden taakse 

useiden asuinrakennusten oleskelualueille. 

Karkeasti ilmoitettuihin etäisyyksiin 

muutoksilla ei ole vaikutusta. 

Arviointiohjelmassa on virheellisesti 

ilmoitettu asuinrakennusten lukumäärä 16, 

jotka sijaitsisivat 55 dB päiväaikaisen 

melualueella 200-300m etäisyydellä. Eli 

myös ennen meluntorjuntatoimia 
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päiväaikaisella melualueella 55 dB sijaitsi 

vain Kantokatu 3 asuinkiinteistö.  

Ennustetilanteen mallinnuksessa on 

huomioitu Lignode one-laitoksen tuomat 

uudet melulähteet (16 kpl poistopuhaltimia, 

8 kpl jäähdyttimiä) sekä liikennemäärän 

muutokset. Muutosten vaikutus 

kokonaismelutasoon on hyvin vähäinen ja 

voi olla havaittavissa tehdasalueen rajalla 

merialueella. Havaittavaa vaikutusta 

lähimpien häiriintyvien kohteiden luona ei 

ole.   

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet  

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. 

On huomioitu luvussa 3. Kemikaalien 

varastopaikat on merkitty karttakuvaan 

(Kuva 3-1). Kemikaaleille varattu oma 

varastointi- ja purkupaikka hankealueelle. 

Tiejärjestelyt kemikaalien varastoalueelle 

tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

Kemikaalikuljetuksia alueella tulee olemaan 

noin 4-12 rekkaa/kk (VE1a). 

Arviointiselostuksessa on tarpeellista kuvata, miten 

tuotantolaitoksen suunnittelussa ja toiminnassa 

varaudutaan tulvariskeihin, koska hankealue sijaitsee 

tulvariskialueella. 

Prosessilaitteiden sijoittelussa on huomioitu 

alueen sijoittuminen tulvariskialueelle, ja 

kaikki prosessilaitteet tullaan sijoittamaan 

vähintään maanpinnan korkeustason +3,5 

m yläpuolelle. Laitetoimittajia on informoitu 

tästä erityisvaateesta, jotta he voivat 

huomioida tämän omassa suunnit-

telussaan. 

Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja 

vertailuperiaatteet 

 

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. 

Asiaa on käsitelty luvussa 21 Vaihtoehtojen 

vertailu ja vaikutusten merkittävyyden 

arviointi.  
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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 

kuvata arviointiselostuksessa. 

Epävarmuustekijät on esitetty jokaisen 

arviointiosa-alueen yhteydessä luvuissa 7-

18. 

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. 

Vaikutusten lieventämistoimenpiteet on 

esitetty jokaisen arviointiosa-alueen 

yhteydessä luvuissa 7-18. Hankkeen 

vaikutusten seurannasta ja tarkkailusta on 

tehty yleispiirteinen esitys luvussa 22, joka 

tulee tarkentumaan lupavaiheessa.  

 

6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄY-

TETTÄVÄT MENETELMÄT 

6.1 Yleistä 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia 

ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia 

ympäristövaikutuksia:  

– Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

– Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon 

monimuotoisuuteen 

– Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja 

kulttuuriperintöön 

– Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

– Näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu YVA-selostusvaiheessa kahden vaihtoehdon osalta 

(VE1a ja VE1b). Myös hankkeen toteuttamatta jättämisen (ns. 0-vaihtoehdon) vaikutukset on 

arvioitu. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitu toiminnan aikaisten vaikutusten lisäksi 

rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. Lisäksi hankkeen mahdollisia 
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yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa on arvioitu. 

Arvioinnissa on tuotu esille myös arviointiin liittyvät epävarmuustekijät ja haitallisten 

vaikutusten lieventämistoimenpiteet.  

Vaikutusten arviointi on toteutettu asiantuntija-arvioina. Seuraavassa on esitelty tarkasteltavat 

ympäristövaikutukset vaikutuskohtaisesti, tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset sekä 

arvioinnissa käytettävät menetelmät.  

6.1 Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset 

Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla kyseistä 

ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Se määritellään niin suureksi, ettei 

merkityksellisä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. 

Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ympäristövaikutusten arvioidaan ilmenevän. Jos 

arviointityön aikana on käynyt ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua 

laajempi vaikutusalue, on tarkastelu- ja vaikutusalueiden laajuudet määritelty kyseisen 

vaikutuksen osalta uudestaan. Näin varsinainen vaikutusalueiden määrittely on tehty 

arviointityön tuloksena ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Ympäristövaikutuksille on 

määritelty seuraavat vaikutusalueet:  

– Suorat maankäyttövaikutukset kohdistuvat varsinaiselle hankealueelle. Välillisiä 

vaikutuksia ympäristöön voi aiheutua esimerkiksi rakentamisaikaisen liikenteen ja melun 

johdosta.  

– Suorat maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset kohdistuvat varsinaiselle 

hankealueelle. Erityisesti toimintavaiheen maisemavaikutukset voivat ulottua tätä 

kauemmas. Rakennusten aiheuttama muutos maisemakuvassa näkyy erityisesti lännen, 

etelän ja kaakon suuntiin Kotkanlahden rannoille, pääasiassa noin 

500 metrin – 2 kilometrin matkalla. Idässä sijaitsevan Popinniemen asuinalueen 

suuntaan rakennusten katto voi erottua etenkin talvella, kun näkösuojana on vain 

havupuusto. 

– Maa- ja kallioperä sekä pohjavesivaikutukset kohdistuvat rakentamisvaiheessa 

varsinaisella hankealueelle, jossa tehdään maanrakennustoimenpiteitä, sekä sen 

välittömään läheisyyteen.  

– Hankevaihtoehtojen aiheuttamia vesistö- ja kalastovaikutuksia tarkasteltiin 

Kotkanlahden ja Hallanväylän alueilla noin 2,5 kilometrin säteellä vesien purkupaikasta. 

Käytännössä hankkeen vaikutukset kuitenkin ilmenevät alle kilometrin sisällä vesien 

purkupaikasta.  

– Kasvillisuuteen, luontotyyppeihin, eläimistöön ja suojelualueisiin suorat vaikutukset 

kohdistuvat varsinaiselle hankealueelle. Välillisiä vaikutuksia ympäristöön voi aiheutua 

esimerkiksi rakentamisen ja toiminnan aikaisen melun ja ilmanlaadun johdosta.  

– Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat sekä hankealueelle että 

välillisesti myös muihin hankkeisiin ja teollisuuteen. Luonnonvarojen hyödyntämiseen 

kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu myös vahvasti vaikutukset 

yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen.  

– Liikennevaikutusten tarkastelu on painottunut lähimpiin pienemmän tieluokan teihin, 

joihin erityisesti rakentamisaikainen liikenne kohdistuu. Toimintavaiheessa vaikutukset 

ovat hyvin vähäisiä. Hankkeen vaikutukset rautatie- ja laivaliikenteeseen ovat vähäisiä.  
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– Ilmastovaikutuksia on tarkasteltu laskemalla hiilijalanjälki hankkeen elinkaaren ajalta. 

Laskenta kattaa rakennusvaiheen ja toiminnan aikaiset päästöt. Toiminnan päättymisen 

jälkeisiä päästöjä (purkamisen päästöt) ei ole sisällytetty laskentaan, sillä rakennuksia ei 

pureta toiminnan päättyessä, vaan hyödynnetään muuhun käyttötarkoitukseen, jota ei 

vielä tässä suunnitteluvaiheessa tiedetä. 

– Ilmanlaatuvaikutukset rajoittuvat hankealueen välittömään läheisyyteen. 

Pakokaasupäästöjen osalta vaikutusalue on laajempi.  

– Melu- ja tärinävaikutukset rajoittuvat hankealueen välittömään läheisyyteen ja 

kuljetusreiteille. Vaikutukset painottuvat hankkeen rakentamisvaiheeseen.  

– Ihmisten elinoloihin, virkistyskäyttöön, terveyteen ja elinkeinoelämään kohdistuvia 

vaikutuksia on tarkasteltu alueellisesi siinä laajuudessa, kuin hankkeen muut 

vaikutusarviot osoittavat hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia. Osa sosiaalisista 

vaikutuksista, kuten elinkeinoelämään liittyvät vaikutukset, ulottuvat laajemmalle 

alueelle.  

6.2 Alustavasti merkittävimpien ympäristövaikutusten 

tunnistaminen 

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan YVA-lain mukaisesti todennäköisesti 

merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. YVA-ohjelmavaiheessa hankkeen alustavasti 

merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi arvioitiin vaikutukset sivutuotteen (ligniini) 

käsittelyyn, vaikutukset ilmanlaatuun, vesistön tilaan ja kalastukseen sekä meluvaikutukset. 

Yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyn mukaisesti vaikutusten arvioinnissa tulee lisäksi 

keskittyä haitallisiin ympäristövaikutuksiin, joita ovat vaikutus ilmaan ja ilman laatuun, melu, 

vaikutus vesistöön ja maisemaan. Vaikutusten arvioinnissa tulee lausunnon mukaan myös 

kuvata mahdolliset onnettomuudet ja niiden vaikutus ihmisiin ja ympäristöön.   

Tässä YVA-selostuksessa ympäristövaikutukset on arvioitu hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien 

ympäristövaikutusten osalta (luvut 7-18). Arviointityön tuloksena on esitetty yhteenveto 

hankkeen kokonaisuutena merkittävimmistä ympäristövaikutuksista (luku 20).  

6.3 Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja vaihtoehtojen 

vertailu 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin 

ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon alueen nykyinen ympäristökuormitus. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin EU:n LIFE+ IMPERIA-hankkeessa 

(Marttunen ym. 2015) kehitettyjä ns. monitavoitearvioinnin käytäntöjä ja työkaluja vaikutusten 

merkittävyyden arvioinnissa.  

Vaikutusten merkittävyys koostuu alueen tai kohteen herkkyydestä sekä hankkeen aiheuttaman 

muutoksen suuruudesta (Kuva 6-1). Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -

alueen ominaispiirteitä. Sen osatekijöitä ovat vaikutukseen liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus, 

alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen alttius muutoksille. Muutoksen suuruus 

kuvaa hankkeen aiheuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi olla joko 

kielteinen tai myönteinen. Suuruus koostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta, 

alueellisesta laajuudesta ja kestosta. Tämän hankkeen vaikutusten arvioinnissa herkkyyden ja 



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

68 

 

suuruuden  määrittelyssä on käytetty apuna IMPERIA-hankkeen ”Ympäristövaikutusten 

merkittävyyden arviointi – Esimerkkejä arviointikriteereistä” -raportin arviointikriteerejä.  

 

 

Kuva 6-1. IMPERIA-hankkeessa käytetty vaikutusten merkittävyyden arvioimistapa (Marttunen ym. 2015).  

Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu edellä kuvattujen vaikutuskohteen herkkyyden ja 

hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden perusteella soveltaen IMPERIA-hankkeessa 

kehitettyä arviointikehikkoa (Taulukko 6-1). Taulukossa kuvataan kielteistä vaikutusta punaisen 

sävyin ja myönteistä vaikutusta vihreän sävyin.  

Taulukko 6-1. Arvioinnissa käytetty, vaikutusten kokonaismerkittävyyttä kuvaava taulukko (IMPERIA-

hankkeessa kehitettyä taulukkoa mukaillen). 

 

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on käytetty mukaillen taulukossa 6-2 esitettyjä 

kriteerejä.  
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Taulukko 6-2. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit.   

 

Hankkeen ympäristövaikutukset eri vaikutusosa-alueittain on koottu luvussa 21 vertailua varten 

taulukkoon, jossa vaikutukset esitetään tiivistetysti ja luokiteltuna myönteisiin, kielteisiin ja 

neutraaleihin ympäristövaikutuksiin. Hankkeen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla 

hankkeen toteutuksen aiheuttamia muutoksia nykytilanteeseen. Vaihtoehtoja VE1a ja VE1b on 

vertailtu siten, että vaihtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset tulevat huomioiduiksi. 

Samassa yhteydessä on arvioitu hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristöllinen toteutettavuus 

ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella.  
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6.4 Hankkeessa tehdyt selvitykset 

Ympäristövaikutusten arviointityön osana on tehty seuraavat selvitykset tukemaan olemassa 

olevaa aineistoa:  

– Selvitys ilmapäästöjen leviämisestä, mallinnusraportti 

– Selvitys melupäästöjen leviämisestä, mallinnusraportti 

– Selvitys vesistöpäästöjen leviämisestä, mallinnusraportti 

– Luontoselvitysraportti 

Edellä mainitut selvitykset on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa vaikutusarviointien 

yhteydessä sekä esitetty YVA-selostuksen liitteinä.  

 

7 YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ  

 

 

 

YHTEENVETO 

– Hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön ovat 

merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä. Hanke on toteutettavissa ja siihen liittyvät 

toiminnot järjestettävissä ilman, että yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tai 

maankäytön suunnitteluun aiheutuu oleellisia haitallisia vaikutuksia. 

Maankäyttövaikutusten kannalta rakentamisen aikaiset ja toiminnan aikaiset 

vaikutukset ovat kokonaisuutena vähäisiä. 

– Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset lähiympäristön asutukseen ja muihin häiriintyviin 

kohteisiin ovat vähäisiä. Vaikutukset lähialueen asutukselle painottuvat 

rakentamisaikaan, jolloin haitallisia vaikutuksia voi aiheutua 

rakentamistoimenpiteistä ja siihen liittyvästä liikenteestä. Toimintavaiheessa 

haitalliset vaikutukset, kuten melu on arvioitu vähäiseksi.  

– Vaikutukset virkistyskäyttöön ovat vähäisiä ja väliaikaisia. Hankkeesta ei aiheudu 

sellaisia vaikutuksia, jotka estäisivät lähimpien virkistyspalveluiden tai -reittien 

käytön tai heikentäisivät niiden käytettävyyttä oleellisesti tuotantolaitoksen 

rakentamis- tai toimintavaiheessa. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia 

matkailulle. 

– Hanke ei ole ristiriidassa alueen maakuntakaavoituksen tai kunnallisen kaavoituksen 

kanssa. Hankevaihtoehdot VE1a ja VE1b toteuttavat voimassa olevien kaavojen 

tavoitteita.  

– Toteutunut ja alueella voimassa olevissa kaavoissa osoitettu maankäyttö ovat 

sovitettavissa yhteen hankkeen kanssa. Hanke on vireillä olevan Sunilan 

tehdasalueen asemakaavan muutoksen tavoitteiden mukainen. Tämänhetkisten 

tietojen perusteella hankkeen toteuttaminen ei aiheuta muita tarpeita 

kaavamuutoksille tai uusien kaavojen laatimiselle. 
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7.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Arvioinnin pohjaksi on kuvattu alueen yhdyskuntarakenteen, maankäytön ja rakennetun ympä-

ristön nykytilaa. Hankealueen ja sen ympäristön maankäytön nykytila on selvitetty kartta- ja 

ilmakuvatarkasteluihin sekä muihin maankäytön dokumentteihin perustuen. Vaikutuksia yhdys-

kuntarakenteeseen ja maankäyttöön arvioitaessa hyödynnettiin jo olemassa olevia selvityksiä 

sekä YVA-menettelyn aikana tehtyjen erillisselvitysten ja maastokäyntien tuottamia tietoja. Ar-

viointia varten on selvitetty hankealueen ja sen välittömän vaikutusalueen voimassa ja vireillä 

olevat kaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat. Vaikutusten arvioinnissa on kuvattu hank-

keen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja 

kaavoitukseen. Lisäksi on arvioitu hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoittei-

siin. Mahdolliset maankäytön ristiriidat ja kaavojen muutostarpeet on osoitettu ja kuvattu. 

Hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön voivat olla joko välittömiä tai 

välillisiä. Hanke saattaa aiheuttaa ympäristössä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat nykyiseen 

maankäyttöön tai muuttavat tulevan maankäytön suunnitteluun liittyviä lähtökohtia tai reuna-

ehtoja. Välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät hankealueen lähiympäristössä nykyisen 

maankäytön luonteen muuttumisena. Välillisiä vaikutuksia voi syntyä esimerkiksi ympäristön 

häiriötekijöiden muutoksista, kuten rakentamisvaiheessa maa-alueiden muutoksista sekä lisään-

tyvästä liikenteestä ja melusta. Erityishuomio arvioinnissa kiinnitettiin hankealueiden läheisyy-

dessä sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin, kuten asutus-, loma-asutus-, suojelu-, pal-

velu- ja virkistysalueisiin.  

Arviointi on laadittu asiantuntija-arviona.  

7.2 Nykytila  

7.2.1 Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-

denkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteista 14.12.2017 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtio-

neuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueiden-

käyttötavoitteista.   

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja 

rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympä-

ristö ja kestävä kehitys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon 

ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 

valtion viranomaisten toiminnassa.   

Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:    

– Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  

– Tehokas liikennejärjestelmä  

– Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  

– Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  
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– Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

Tähän hankkeeseen liittyvät muun muassa seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

– Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 

tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Hankkeen myötä jo teollisessa 

toiminnassa olevan alueen käyttö kaupunkirakenteen sisällä tehostuu uusien alueiden 

käyttöönoton sijaan. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia liikennereittejä sekä 

teknistä verkostoa ja tukeudutaan jo rakennetussa ympäristössä olemassa olevaan ra-

kenteeseen. 

– Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittä-

mällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla 

edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja 

kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. Hank-

keessa hyödynnetään Sunilan tehdasalueelle johtavaa olemassa olevaa rautatieyhteyttä, 

tieyhteyksiä ja satamaa valmiiden tuotteiden kuljettamisessa asiakkaille sekä rakenta-

misaikaisessa liikenteessä.  

– Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 

varmistetaan muutoin. Rakentamisessa huomioidaan hankkeen osittainen sijoittuminen 

tunnistetulle tulvariskialueelle ja varmistetaan rakentamisen sekä toiminnan aikainen 

tulvariskien hallinta. 

– Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 

arvojen turvaamisesta. Hankealueelle sijoittuu maisema- ja kulttuuriympäristön 

arvokohteita ja alueita (rakennusperintörekisteriin kuuluvat rakennukset sekä RKY-

alueet). Tuotantolaitoksen toteuttamisessa huolehditaan täydennysrakentamisen ja mui-

den hankkeesta aiheutuvien muutosten sopeuttamisesta kulttuuriympäristön ominais-

luonteeseen ja erityispiirteisiin. 

– Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen 

tarpeisiin. Rakennettavalta laitokselta vapautuva huomattava lämpömäärä ja eri 

prosessivaiheiden energia otetaan mahdollisuuksien mukaan talteen hyödynnettäväksi 

hiiletyslaitoksella tai muualla Sunilan tehdasalueella. 

 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa lainvoimainen Kymenlaakson maakuntakaava 2040, jonka 

maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.6.2020. Voimaan tultuaan Kymenlaakson 

maakuntakaava kumosi kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja 

niihin liittyvät suunnittelumääräykset.  

Maakuntakaavassa hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b:n mukainen alue on osoitettu kokonaan 

aluevarausmerkinnällä T/kem teollisuus- ja varastoalueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän, 

vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (Kuva 7-1). Hankealueen 

länsireunalle sijoittuu maakuntakaavan satama-alue (LS). Merkinnällä LS osoitetaan 

maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät satamien liikennealueet sekä yhteysalusliikenteen 
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satamat. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tukevaa varastointi-, tuotanto-, 

palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 

Hankealue sijoittuu molemmissa vaihtoehdoissa aivan eteläisiä osiaan lukuun ottamatta 

kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeälle alueelle, jonka 

suunnittelumääräyksen mukaisesti alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava 

huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien 

maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava 

yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. Lisäksi hankevaihtoehdot 

sijoittuvat maakuntakaavan konsultointivyöhykkeelle (sev), jolla osoitetaan Seveso III-

direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. 

Hankealuetta koskee maakuntakaava-alueen suunnittelumääräys, jonka mukaan maankäytön 

suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huomioon Kymijoen 

tulvaherkillä alueilla. Rannikon ja saariston maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja 

merkittävien yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä 

tulvariskeihin, silloin kun maanpinnan korkeus on tason +3,5 metriä (N2000-järjestelmässä) 

alapuolella. Myös muiden vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ja 

rakentamisessa on aina tarpeen ottaa huomioon vesistöjen tulvaherkkyys. 

Maakuntakaavassa hankealueen ympäristöön on osoitettu maakuntakaavamerkintänä Kotkan 

kansallinen kaupunkipuisto (kp) ja hankealueen läheisyyteen pohjoisessa teollisuus- ja 

varastoalue (T) ja yhdystie (yt), idässä taajamatoimintojen alue (A) ja seututie tai pääkatu (st) 

sekä etelässä laivaväylä (lv). (Kymenlaakson liitto 2022b). 
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Kuva 7-1. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040. (Kymenlaakson liitto 2022b). 

 

Hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat maakuntakaavamerkinnät: 

 

 

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan yksi-
tyiskohtaista suunnittelua 
edellyttävät asumiseen, pal-

velu- ja työpaikka- sekä mui-
hin taajamatoimintoihin varat-
tavat rakentamisalueet. Mer-

kintä sisältää taajamien sisäi-
set liikenneväylät, kevyen lii-
kenteen väylät, ulkoilureitit, 
yhdyskuntateknisen huollon 

alueet, paikalliskeskukset sekä 
virkistys- ja puistoalueet. 

Alueen yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa tulee 
edistää yhdyskuntarakenteen 
eheytymistä hajanaisesti ja 
vajaasti rakennetuilla alueilla 

sekä taajaman ydinalueen 
kehittämistä toiminnallisesti 
ja taajamakuvallisesti selke-

ästi hahmottuvaksi 
keskukseksi. 
Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa rakentaminen 

ja muu maankäyttö on so-
peutettava ympäristöönsä 
niin, että taajaman omalei-
maisuus ja viihtyisyys vah-
vistuvat ja ympäristö-, 
luonto- ja kulttuuriperintöar-

vojensäilyminen turvataan. 
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Taajama-alueita laajennetta-
essa tulee turvata sekä ole-
massa olevien että uusien 

taajaman osien yhteydet taa-
jamarakenteen 
ulkopuolisiin yhtenäisiin vir-
kistysalueisiin. Taajama-alu-
eilla tulee myös varmistaa 
niiden sisäisten vapaa-aluei-
den riittävyys sekä virkistys-

reitistöjen jatkuvuus. 
Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on turvattava 
maakunnallisesti merkittä-
vien kulttuurihistoriallisten 

arvojen säilyminen. Alueen 

käytön suunnittelussa on 
huolehdittava kestävän liik-
kumisen toimintaedellytyk-
sistä eri liikkumismuodot 
huomioiden. 
Rakennettujen alueiden 
suunnittelussa tulee kiinnit-

tää erityistä huomiota hule-
vesien hallintaan ja hulevesi-
tulvien ehkäisyyn. 

 

 

TEOLLISUUS- JA VARASTO-
ALUE 
 

Merkinnällä osoitetaan maa-
kunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät alueellisesti laajat 

teollisuusalueet ja teollisuuden 
varastoalueet. 

Alueen yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa tulee 
ehkäistä merkittävät ympä-

ristöhäiriöt teknisin ratkai-
suin ja riittävin suojaetäi-
syyksin. Yksityiskohtaisem-

massa suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota 
hulevesien hallintaan ja hule-

vesitulvien ehkäisyyn. Eri-
tyistä huomiota tulee kiinnit-
tää paikallisen teollisuusym-
päristön ja sen rakennushis-
toriallisten ominaispiirteiden 
säilyttämiseen. 

 

 

TEOLLISUUS- JA VARASTO-
ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA 
MERKITTÄVÄN, 
VAARALLISIA KEMIKAALEJA 
VALMISTAVAN TAI VARASTOI-
VAN LAITOKSEN 

 

Merkinnällä osoitetaan teolli-
suus- ja varastoalueet, joilla 
on tai joille saa sijoittaa mer-
kittävän, vaarallisia kemikaa-
leja valmistavan tai varastoi-
van laitoksen. 

Alueen ja lähiympäristön 
suunnittelussa tulee huomi-
oida vaarallisten aineiden 
käyttöön, varastointiin ja 
kuljetuksiin liittyvät riskit. 
Yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa tulee kiinnit-

tää erityistä huomiota hule-
vesien hallintaan ja hulevesi-
tulvien ehkäisyyn. Alueen yk-
sityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa on huomioitava 
alueella sijaitsevien eri toi-

mintojen 
yhteisvaikutusten aiheuttama 
suuronnettomuusvaara. Eri-
tyistä huomioita tulee kiinnit-
tää paikallisen teollisuusym-
päristön 
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ja sen rakennushistoriallisten 
ominaispiirteiden säilyttämi-
seen. 

 

 
 

KONSULTOINTIVYÖHYKE 
 
Merkinnällä osoitetaan Seveso 
III-direktiivin mukaisten lai-
tosten konsultointivyöhykkeet. 

Vaarallisia kemikaaleja käyt-
tävää tai varastoivaa laitosta 
ympäröivän konsultointi-
vyöhykkeen yksityiskohtai-
seen suunnitteluun on kiinni-
tettävä erityistä huomiota. 

Suunniteltaessa riskille alttii-
den toimintojen kuten asuin-
alueiden, vilkkaiden liikenne-
väylien, yleisölle tarkoitettu-
jen kokoontumistilojen ja 
sairaaloiden sijoittamista 

vyöhykkeen sisälle on kaa-
vaa laadittaessa pyydettävä 
kunnan palo- ja pelastusvi-
ranomaisen sekä tarvittaessa 
Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston (Tukes) lausunto. 

 

 
 

 

KANSALLINEN KAUPUNKI-
PUISTO 
 
Merkinnällä osoitetaan Kotkan 
kansallinen kaupunkipuisto. 

Alueen suunnittelussa on 
otettava huomioon kansalli-
sen kaupunkipuiston erityis-
ominaisuudet perustamis-
päätöksen mukaisesti. Kan-
sallisen kaupunkipuiston alu-

eella on otettava huomioon 
alueella sijaitsevien valta-
kunnallisesti arvokkaiden ra-
kennetun kulttuuriympäris-
tön 

kohteiden ominaispiirteiden 
vaaliminen. 

 

 
 

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI 
MAISEMAN VAALIMISEN KAN-
NALTA TÄRKEÄ ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan kult-
tuuriympäristön ja maiseman 

vaalimisen kannalta merkittä-
vät alueet. Merkinnän peruste-
lut ilmaistaan seuraavilla in-
dekseillä: ma/v = kulttuuriym-
päristön tai maiseman vaali-
misen kannalta valtakunnalli-

sesti tärkeä alue (kaavakar-
talla merkinnässä reunaviiva), 

ma/e = kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kan-
nalta valtakunnallisesti tärke-
äksi esitetty alue (kaavakar-
talla 

merkinnässä ei reunaviivaa), 
ma/m = kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kan-
nalta maakunnallisesti tärkeä 
alue (kaavakartalla 
merkinnässä ei reunaviivaa). 

Alueen yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on 
otettava huomioon kulttuu-
riympäristön ominaispiirtei-
den vaaliminen ja turvattava 
merkittävien maisema- ja 

kulttuuriarvojen säilyminen. 
Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on sovitettava 
yhteen maankäytön ja 
maisema- ja kulttuuriarvojen 
vaatimukset. 



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

77 

 

 

 
 

SATAMA-ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan maa-

kunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät satamien liikenne-
alueet sekä yhteysalusliiken-
teen satamat. Liikennealueisiin 
sisältyy niiden pääkäyttötar-
koitusta tukevaa varastointi-, 
tuotanto-, palvelu- ja hallinto-

toimintaa. 
Alueella on voimassa MRL 33 
§ mukainen rakentamisrajoi-
tus. 

Alueen yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa tulee 
ehkäistä merkittävät ympä-

ristöhäiriöt teknisin ratkai-
suin ja riittävin 
suoja-aluein. Mikäli alueella 
varastoidaan, käsitellään tai 
valmistetaan polttonesteitä 
tai muita vaarallisia aineita, 
on alueen 

ja sen lähiympäristön suun-
nittelussa huomioitava ai-
neista aiheutuvat ympäristö-
riskit. Ennen uusiin vesialuei-
siin kohdistuvia toimenpiteitä 

tulee selvittää alueiden ve-

denalaisten muinaisjäännös-
ten inventoinnin tarve. 

 

 
 

LAIVAVÄYLÄ 
 
Merkinnällä osoitetaan tär-
keimmät kauppamerenkulun 

väylät. 

 

 

 
 

SEUTUTIE TAI PÄÄKATU 
 
Merkinnällä osoitetaan seutu-
tiet ja pääkadut. Maakunta-

kaavassa esitetyt seututiet 
voidaan alueiden tarkem-
massa suunnittelussa määrit-
tää pää- tai kokoojakaduiksi. 
Alueella on voimassa MRL 33 

§ mukainen rakentamisrajoi-
tus. 

 

 

 
 

YHDYSTIE 
 
Merkinnällä osoitetaan yhdys-
tiet, jotka yhdistävät maakun-
nallisesti merkittävää maan-
käyttöä ylempiluokkaiseen tie-

verkkoon. Alueella on voi-
massa MRL 33 § mukainen ra-
kentamisrajoitus. Maakunta-
kaavassa esitetyt yhdystiet 
voidaan alueiden 
tarkemmassa suunnittelussa 

määrittää pää- tai kokoojaka-
duiksi. 

 

 

Seudun strateginen yleiskaava 

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava laadittiin vuosina 2015–2019 ja kaava on tullut 

voimaan Kotkan kaupungin osalta vaiheyleiskaavana 7.2.2019. Strategisen yleiskaavan 

tavoitteena on maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien seututason kysymysten 

ratkaisu ja tulevan kehityksen ohjaaminen. Strategisen yleiskaavan ohjausvaikutus tähtää 

erityisesti siihen, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioiduksi seudun 

alueidenkäytön kokonaisuus ja kilpailukyky. Strategisessa yleiskaavassa on osoitettu seudun 
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alueidenkäytön periaateratkaisut yleispiirteisesti. Yleiskaavan sisältö tarkentuu tarpeiden 

mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osayleiskaavojen ja asemakaavojen tasolla. 

 

Kuva 7-2. Ote Kotkan-Haminan seudun oikeusvaikutteisesta strategisesta yleiskaavasta (Cursor 2022). 

 

Yleiskaava 

Alueella on voimassa Kotkan yleiskaava, joka on hyväksytty muutoksineen 19.3.1986. Kotkan 

yleiskaavassa hankealue on osoitettu merkinnöillä teollisuus- ja varastoalue (T), vesiliikenteen 

alue (LS) sekä kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävä ympäristö tai 

rakennusryhmä (SR2) (Kuva 7-3). Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu hankealueen 

pohjoispuolelle aluetta kohti johtava rautatie, pohjoisosaan luoteesta yltävä johto tai linja, 

koillis- ja kaakkoispuolelle lähivirkistysalueita (VL) ja lounaispuolelle laivaväylä. (Kotkan 

kaupunki 2022e) 

Hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat Kotkan yleiskaavan kaavamerkinnät: 
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Kuva 7-3. Ote Kotkan yleiskaavasta (Kotkan kaupunki 2022e). 

Hankealueen läheisyyteen pohjoispuolelle sijoittuu oikeusvaikutteinen Karhulan keskustan 

osayleiskaava, joka on tullut voimaan 12.7.2021. Karhulan keskustan osayleiskaavassa on 

osoitettu hankealueeseen erityisesti kytkeytyvinä toimintoina Sunilan rautatieyhteys 

merkinnällä rautatie sekä aluevarausmerkintänä teollisuus- ja varastoalue (T). 

Asemakaava 

Hankevaihtoehtojen alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Hankealueen lounaisosan 

satama-alueiden toimintoja ja hankealueen pohjoispuolista lähiympäristön maankäyttöä ohjaa 

osaa Sunilan kaupunginosan kortteleista koskeva asemakaava 3/86 ja muuta hankealuetta 

asemakaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen 8/92. Asemakaavoissa hankealue on 
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osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena (T), rautatiealueeksi (LR) ja satama-

alueeksi (LS). (Kotkan kaupunki 2022a). 

 Hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat asemakaavamerkinnät: 

 

 

 

 

Kuva 7-4. Ote ajantasaisesta asemakaavasta. Neliömäisellä rajauksella on esitetty 

asemakaavamuutosalueen viitteellinen koko ja muoto (Kotkan kaupunki 2022d). 

 

Vireillä olevat yleis- ja asemakaavat 

Alueella on vireillä Sunilan teollisuus-, satama- ja raidealuetta koskeva asemakaavan muutos 

(kaava nro 0222), jonka tavoitteena on mahdollistaa tehdasalueen ligniinintuotantoon liittyviä 

kehittämishankkeita. Kaavamuutos on tullut vireille 18.6.2022. Kaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.6.–8.8.2022 välisenä aikana ja kaavaluonnos 14.11.–

16.12.2022 välisenä aikana. Kaavaluonnoksessa tehdasalue on osoitettu kaavamerkinnällä T, 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tavoiteaikataulun mukaisesti kaavan 

ehdotusvaihe on maaliskuussa 2023 ja hyväksymisvaihe kesäkuussa 2023. Asemakaavan laatii 

Kotkan kaupunki. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole vireillä uusia yleiskaavoja. 
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Kuva 6-5. Ote Sunilan tehtaan asemakaavamuuoksen kaavaluonnoksesta (Kotkan kaupunki 2022d). 

Muut maankäytön suunnitelmat 

Kotkan kaupungin kaavoituskatsauksen 2021 ja kaavoitusohjelman 2022–2023 mukaan 

kaavoituksen painopisteenä on ollut ja on edelleen edesauttaa maankäytön suunnittelun avulla 

yrityselämän kehittämismahdollisuuksia. Kaavoitusohjelmassa on myös esitetty tulevana 

kaavahankkeena Sunilan asemakaavamuutos, jolla on tarkoituksena päivittää Sunilan 

asuinalueen asemakaava maailmanperintökohteiden suojelua vastaavaksi. Kaavahanke liittyy 

eri puolille Suomea sijoittuvien Alvar Aallon suunnittelemien kohteiden esittämiseen 

maailmanperintöluettelon kohteiksi. Kaavahanke ei ole toistaiseksi tullut vireille. (Kotkan 

kaupunki 2022b). 

Pyötistä ympäröivät vesialueet sekä hankealueen koillispuolella lähin osa Sunilan asuinalueesta 

ovat osa vuonna 2014 perustettua Kotkan kansallista kaupunkipuistoa (Kotkan kaupunki 2022c). 

Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu itäisen Suomenlahden merialueita, keskustan 

puistoja ja rakennettuja kortteleita sekä Kymijoen rantoja. Alueen laajuus on noin 2 400 
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hehtaaria. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa 

alueelle, jossa on säilynyt luonnon- ja kulttuuriperinnön osalta valtakunnallisesti arvokkaita 

viheralueiden ja historiallisten ympäristöjen kokonaisuuksia. Kansallisen kaupunkipuiston 

hyväksyy ympäristöministeriö kunnan hakemuksesta. 

7.2.2 Maankäyttö, maanomistus ja rakennettu ympäristö  

Sunilan tehdasalue sijaitsee Kotkassa Sunilan kaupunginosassa Stora Enson omistamalla 

kiinteistöllä. Tehdasalueen pohjoispuolella, entisen Keräyskuitu Oy:n tontilla toimii Kotkan 

Vuokravarastot. Tehtaan itä- ja pohjoispuolella sijaitsevat Sunilan ja Popinniemen asuinalueet. 

Lähin asuintalo sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä nykyisen tehdasalueen rajasta. Muilta osin 

tehdasalue rajoittuu Suomenlahteen. Lounaispuolella tehdasaluetta sijaitsee HaminaKotka 

Satama Oy:n Hietasen satama. Tehdasalueella muita toimintoja ovat Stora Enson 

jätevedenpuhdistamon alue, joka rajoittuu Sunilan tehtaaseen ja Suomenlahteen. 

Lignode one -hanketta lähin asuinrakennus sijaitsee noin 460 metriä hankealueesta pohjoiseen 

ja lähin lomarakennus yli 800 metriä hankealueesta koilliseen. Yhden kilometrin säteellä 

hankealueesta sijoittuu 79 asuinrakennusta ja yksi loma-asunto. Kahden kilometrin säteellä 

hankealueesta sijoittuu 720 asuinrakennusta ja kahdeksan loma-asuntoa.  Alle kilometrin 

etäisyydellä nykyisen tehdasalueen rajasta sijaitsevia häiriintyviä kohteita ovat mm. Hakalan 

koulu, Kotkan toimintakeskus ja Sunilan seurakuntatalo.  

Hankkeeseen liittyvien vaihtoehtoisten vedenottoputkien linjaukset suuntautuvat etelään sekä 

itään hankealueen eteläisestä osasta. Etelään suuntautuva pohjassa kulkeva suora putkilinjaus 

ja sen päähän sijoittuva vedenottopaikka sijoittuvat koko matkaltaan avonaiselle vesialueelle. 

Itään suuntautuvassa ensisijaisessa vedenottoputken vaihtoehdossa pohjassa kulkeva 

putkilinjaus alittaa Karhusalmen ylittävän Hallantien sillan putkilinjan päähän suunnitellun 

vedenottopaikan sijoittuessa Karhusaaren kaakkoispuolen vesialueelle. Itäisen putkilinjan 

vaihtoehtoinen reitti kulkee sillan alituksen sijaan Karhusaaren poikki ja saarelle sijoittuvan 

Hallantien alittavana linjauksena. Mahdollinen vedenottopaikka on myös vaihtoehtoisen 

putkireitin päässä Karhusaaren kaakkoispuolella. Vedenottoputkien lisäksi raakavedenotossa 

tarkastellaan vaihtoehtona myös ottoa nykyisestä tehtaan raakavesijärjestelmästä.  
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Kuva 7-6. Asuin- ja vapaa-ajan rakennukset hankealueen läheisyydessä. Sinisellä katkoviivalla 

osoitettu Karhusaaren ylittävä vedenottoputki on vaihtoehtoinen linjaus itäiselle vedenottoputkelle. 

7.2.3 Virkistyskäyttö 

Hankealue sijaitsee vanhalla laajalla teollisuusalueella, jossa maankäytön suunnittelulla ohjaten 

on rajoitettu virkistyskäyttöä ja ranta-asutusta Kotkanlahden molemmilla rannoilla. 

Hankealueen itäpuolella sijaitsee Sunilan venelaituri ja siihen liittyviä rakennuksia. Läheisin 

uimaranta (Äijänniemen uimaranta) sijaitsee n. 2 km itään hankealueesta. Sunilassa, nykyisen 

tehdasalueen pohjoispuolella, sijaitsee Sunilan urheilukenttä (pallokenttä/luistelukenttä) ja 

kuntorata. Talvella hankealueen lähialueella harjoitetaan pilkkimistä ja jään päällä ulkoilua.  
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7.3 Vaikutusten arviointi 

7.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Hankkeen toteuttaminen ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa 

tai heikennä tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen toteuttaminen tehdasaluetta laajentamalla 

edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita muun muassa luomalla edellytykset 

vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti 

olemassa olevaan rakenteeseen sekä luomalla edellytyksiä elinkeino- ja yritystoiminnan 

kehittämiselle. 

7.3.2 Vaikutukset kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella, mutta on 

ohjeena laadittaessa ja muutettaessa niitä. Hankkeessa suunniteltu maankäyttö on voimassa 

olevan maakuntakaavan mukaista. Alueella voimassa olevassa Kymenlaakson 

maakuntakaavassa 2040 hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b:n mukainen alue on osoitettu 

kokonaan aluevarausmerkinnällä T/kem teollisuus- ja varastoalueeksi, jolle saa sijoittaa 

merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. 

Kotkan-Haminan seudun oikeusvaikutteiselle strategiselle yleiskaavalle ei aiheudu hankkeesta 

olennaisia vaikutuksia. Strategisessa yleiskaavassa on osoitettu seudun alueidenkäytön 

periaateratkaisut yleispiirteisesti. Kaavan strategisesta luonteesta ja yleispiirteisestä 

esitystavasta johtuen hankkeen toteuttaminen ja hankkeessa suunnitellut toiminnot eivät 

aiheuta vaikutusta strategisessa yleiskaavassa osoitetuille toiminnoille. Kotkan-Haminan seudun 

strategisen yleiskaavan sisältö tarkentuu tarpeiden mukaan yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa osayleiskaavojen ja asemakaavojen tasolla. 

Hankkeen toteuttamisella on pieneltä osin vaikutusta Kotkan yleiskaavan läheisille 

lähivirkistysalueille, pientaloalueeksi Sunilassa osoitetulle alueelle hankealueesta koilliseen sekä 

yleiskaavassa hankealueen länsi- ja eteläreunaan osoitetulle vesiliikenteen alueelle. 

Kokonaisuutena hankkeen toimintojen tilantarve on vähäinen ja toimintavaiheessa sen 

luonteista, ettei toiminta aiheuta ympäristölleen merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Hankkeen 

toteuttamisesta ei aiheudu merkittäviä rajoituksia ympäröivälle maankäytölle. Hankealueella tai 

sen läheisyydessä ei ole vireillä yleiskaavaprosesseja, joiden toteuttamiselle hankkeesta 

aiheutuisi vaikutuksia. Hankkeesta ei aiheudu tarvetta uusien yleiskaavojen laatimiselle tai 

voimassa olevien yleiskaavojen päivittämiselle.  

Hankealueella on voimassa kaksi 1980- sekä 1990-luvulla voimaan tullutta asemakaavaa, joissa 

alue on osoitettu pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena sekä pienemmältä 

osin rautatiealueeksi ja satama-alueeksi. Alueella vireillä olevalla Sunilan tehdasalueen 

asemakaavan muutoksella päivitetään alueen maankäytön tilanne ja mahdollistetaan 

tehdasalueen ligniinintuotantoon liittyviä kehittämishankkeita. Hankkeen toteuttamisen ei 

arvioida aiheuttavan muita kuin laadittavana olevalla asemakaavalla ohjattavia muutoksia 

alueen nykyisiin käyttötarkoituksiin. Maankäyttötarpeen vähäinen eroavuus voimassa olevista 

asemakaavoista ratkaistaan vireillä olevalla asemakaavan muutoksella. 
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Tehdasaluetta ympäröivät vesialueet ja koillisessa tehdasaluetta lähin osa Sunilan asuinalueesta 

ovat osa Kotkan kansallista kaupunkipuistoa. Hankkeen toteuttaminen ei heikennä 

kaupunkipuistojen tavoitetta säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä 

laajana ehenä kokonaisuutena. Tehdasalueella lisääntyvän rakentamisen ei arvioida muuttavan 

kaupunkipuiston tai sen osien luonnetta nykytilasta jo rakennetussa teollisuus- ja 

satamatoimintojen ympäristössä. 

Hanke on toteutettavissa ilman että tällä hetkellä tiedossa olevalle yleis- tai asemakaavoitukselle 

aiheutuu haitallisia vaikutuksia tai välittömiä kaavamuutostarpeita lukuun ottamatta vireillä 

olevaa Sunilan tehdasalueen asemakaavoitusta. Toteutunut ja kaavoissa osoitettu maankäyttö 

ovat sovitettavissa yhteen hankkeen kanssa. 

7.3.3 Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 

Tuotantolaitoksen rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset yhdyskuntarakenteelle ja 

hankealueelle sekä sen ympäristön maankäytölle ovat vähäisiä. Hanke on toteuttavissa ja siihen 

liittyvät toiminnot järjestettävissä ilman, että yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tai 

maankäytön suunnitteluun aiheutuu oleellisia haitallisia vaikutuksia. Tuotantolaitoksen 

sijoittuminen olemassa olevien toimintojen yhteyteen teollisten toimintojen määrittelemään 

ympäristöön alueelle, jolla samankaltaisia teollisia toimintoja harjoitetaan muutoinkin, vähentää 

hankkeesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.  

Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset lähiympäristön asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin 

ovat vähäisiä ja suurimmalta osin väliaikaisia. Vaikutukset lähialueen asutukselle painottuvat 

rakennusaikaan, jolloin haitallisia vaikutuksia voi aiheutua rakentamistoimenpiteistä ja siihen 

liittyvästä liikenteestä. Toimintavaiheessa haitalliset vaikutukset, kuten melu on arvioitu 

vähäiseksi. Lähiympäristöön osoitetuille muille maankäyttömuodoille kuten asuinalueiden, 

Hietasen sataman, itään ja pohjoiseen sijoittuvien muiden teollisuustoimintojen ja työpaikkojen 

toiminnoille ei aiheudu hankkeesta merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

Hankkeeseen liittyvien vaihtoehtoisten vedenottoputkien linjaukset suuntautuvat vesialueilla 

etelään sekä itään hankealueen eteläisestä osasta. Putkien vedenpohjaan asentamiseen liittyvät 

ruoppaamisesta ja läjittämisestä aiheutuvat häiriöt ovat vähäisiä ja rajoittuvat käytännössä 

rakentamisaikaan. Itään suuntautuvassa vesialueille rajoittuvassa vaihtoehdossa rakentamisen 

aikaiset toimenpiteet aiheuttavat eteläistä lyhyempää putkivaihtoehtoa näkyvämmät ja 

kestoltaan pidemmät rakentamisaikaiset vaikutukset. Itäinen vaihtoehtoinen vedenottoputken 

linjaus edellyttäisi sillan alituksen sijaan maanmuokkaustöitä Karhusaaren poikki kulkiessaan ja 

aiheuttaisi rakentamisaikana maanmuokkausten myötä sekä Hallantien käytölle lyhytaikaisia 

haitallisia vaikutuksia. Vaikutusten laajuus ja ajallinen kesto ovat itäisisissä vaihtoehdoissa 

jonkin verran eteläistä vaihtoehtoa suurempia johtuen putken pituudesta ja sijoittumisesta 

Karhusaaren ja Hallan välisen tien sekä Karhusalmen sillan läheisyyteen tai itäisessä 

vaihtoehtoisessa reitissä maalle Karhusaareen ja Hallantien alittavana linjauksena. 

Rakennettava putkisto ei estä tai rajoita tehtaan toiminnan aikana alueen virkistyskäyttöä tai 

tiedossa ja suunnitteilla olevaa maankäyttöä. Mikäli putkilinjauksen kohdalla olevalle vesialueelle 

ilmenisi tulevaisuudessa tarpeita pohjan kaivamiselle tai muita vastaavia vedenalaisia toimia, 

tulisi vaikutuksia arvioida tässä tapauksessa erikseen.  
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Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset virkistyskäyttöön ovat vähäisiä ja väliaikaisia. 

Hankkeesta ei aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka estäisivät lähimpien virkistyspalveluiden tai -

reittien käytön tai heikentäisivät niiden käytettävyyttä tuotantolaitoksen rakentamis- tai 

toimintavaiheessa. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia matkailulle. 

7.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Vaihtoehdolla VE0 eli rakentamatta jättämisellä ei ole vaikutusta alueen maankäyttöön tai 

yhdyskuntarakenteeseen, sillä vaihtoehto ei aiheuta muutoksia alueen nykytilaan. 

7.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankealueen herkkyys muutoksille maankäytön ja yhdyskuntarakenteen osalta arvioidaan 

vähäiseksi. Hankealueen kaavoitus on lähtökohtaisesti suunnitellun hankkeen mukaista. 

Hankealueella on voimassa sekä yleiskaava että asemakaavoja, joissa alue on osoitettu 

suurimmalta osin hankkeessa suunnitteilla olevien toimintojen mukaiseksi. Tehdasalueen 

laajentamisen myötä on nähty tarpeelliseksi päivittää alueen asemakaavoitusta tehdasalueelle 

suunniteltujen toimintojen ajantasaiseksi huomioimiseksi. Vireillä olevan Sunilan tehdasalueen 

asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle uusi ligniinin käsittelyyn tarkoitettu 

prosessikokonaisuus ja lisäksi kehitttää alueen toimivaa ja turvallista logistista ympäristöä ja 

huomioida tehdasalueen arvokas maisemakuva sekä alueella oleva alkuperäinen rakennuskanta. 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b vaikutukset maankäytölle, yhdyskuntarakenteelle ja 

maankäytön suunnittelulle ovat suuruudeltaan vähäisiä kielteisiä eivätkä vaihtoehdot tältä osin 

merkittävästi poikkea toisistaan. Vaihtoehdossa VE1b hankealueen itäosaan myöhemmässä 

vaiheessa mahdollisesti rakennettava tuotantolaitos laajentaisi tehdasalueella rakennusten 

käyttöön varattavia maa-alueita. Vaihtoehdon VE1b mukainen lisärakennus aiheuttaa vesistön 

virkistyskäyttöön vähäisen visuaalisen lisävaikutuksen verrattuna vaihtoehtoon VE1a, mutta ei 

rajoita tai ole ristiriidassa virkistyskäytön kanssa. Hankealue sijoittuu osin vesien purkukanavan 

alueelle, joka täytetään kenttäalueeksi vaihtoehdossa VE1a, tai joka jää vaihtoehdossa VE1b 

TT2 -laitosrakennuksen alle. Maankäyttöä varaava vaikutus rajoittuu vaihtoehdossa VE1b 

Pyötisensaaressa tehdasalueen sisälle olemassa olevien toimintojen ja ensimmäisessä vaiheessa 

rakennettavan laitosrakennuksen TT2 yhteyteen. 

Tehdasalueella olevat toiminnot ja hankkeen myötä alueelle sijoitettavat toiminnot ovat 

järjestettävissä siten, ettei yhdyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön aiheudu oleellisia 

haitallisia vaikutuksia. Hankealue ja sen välitön lähivaikutusalue on nykyisellään suurelta osin 

vastaavanlaisten teollisten toimintojen aluetta tai niiden vaikutusalueella, mikä vähentää 

hankkeesta aiheutuvien vaikutusten merkittävyyttä nykytilanteeseen verrattuna. 

Hankkeen toteuttaminen ei oleellisesti estä tai rajoita hankealueen ja sen ympäristön 

maankäyttöä tai maankäytön suunnittelua ottaen huomioon vesistöihin tukeutuvien lähialueiden 

lähtökohtaisesti rajalliset maankäytön mahdollisuudet. Vedenottoputkien etelään ja itään 

suuntautuvien vaihtoehdot poikkeavat vaikutuksiltaan toisistaan vain vähäisesti. Hankealueelta 

itään suuntautuvan pidemmän vedenottoputken, ja erityisesti sen vaihtoehtoisen Karhusaaren 

kautta kulkevan linjauksen, vaikutukset ovat rakentamisaikana hieman suuremmat ja 

laajemmalle alueelle lähiympäristössä ilmeneviä etelään suuntautuvaan vedenottoputken 

vaihtoehtoon verrattuna. 
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Taulukko 7-1. Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 
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7.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Arviointi ei sisällä merkittäviä epävarmuuksia ja hankkeen aiheuttamat vaikutukset on pyritty 

huomioimaan mahdollisimman laajasti. Maankäytön kehityksen tarkkaan ennustamiseen liittyy 

kuitenkin aina epävarmuustekijöitä. Arvioinnissa on pyritty käyttämään uusinta kartta- ja 

paikkatietoaineistoa, mutta on mahdollista, että jatkuvasti päivittyvässä aineistossa on pieniä 

epätarkkuuksia tai puutteita. Hankesuunnittelun tarkentuessa myös vaikutusten arvioinnin 

tarkkuus kasvaa ja arvioinnin epävarmuudet vähenevät. 

7.6 Vaikutusten lieventäminen 

Hankkeen haitallisia vaikutuksia maankäyttöön voidaan lieventää jättämällä riittävät 

suojaetäisyydet suunniteltujen rakentamistoimenpiteiden ja mahdollisesti häiriintyvien 

kohteiden välille. Työmaa-alueen hyvällä suunnittelulla ja hyvin toteutetulla 

yhteensovittamisella alueen lähiympäristössä olevien toimintojen, kuten alueella tapahtuvan 

liikenteen kanssa, voidaan hankkeen edellyttämä maankäytöllinen tarve pitää pienenä. Siten 

voidaan vähentää myös haitallisia vaikutuksia alueen ja sen lähiympäristön nykyiseen käyttöön. 

Tarkemmassa suunnittelussa voidaan maisemaan ja virkistykseen kohdistuvia vaikutuksia 

lieventää huomioimalla hankkeessa rakennettavien rakennusten ja rakennelmien sovittaminen 

alueella olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Hankekehityksen tulevissa vaiheissa 

tarvittavien lupien lupamääräyksillä ja lupaehtojen mukaisella toiminnalla voidaan ehkäistä 

rakentamisen aikaisia vaikutuksia ja toiminnan riskejä. 
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8 MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

 

8.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Maisemavaikutusten arvioinnissa keskeisimmällä sijalla ovat uudet rakennukset ja rakenteet, 

joiden näkyvyyttä on arvioitu laadittavien valokuvasovitteiden perusteella. Tarkastelu painottuu 

alueille, joille uusien rakenteiden näkyvyys on merkittävin, kuten tehdasalueen 

rakennushistorialliset arvot ja etelässä sijaitsevat ranta-alueet. Uudet rakennukset ja rakenteet 

sijoittuvat tehdasalueen sisälle ja olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen. Havainnekuvissa 

on osoitettu hankkeen sijainti ja VE1b mukainen laajin mahdollinen tuotantomäärävaihtoehto 

kahdella eri julkisivumateriaalilla. 

Tarkasteltavan alueen maiseman piirteet ja hankealueen nykytilan kuvaus on selvitetty kartta- 

ja ilmakuvatarkastelujen sekä aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella. Maiseman ja 

kulttuuriympäristön arvokohteet on selvitetty valtakunnallisten ja maakunnallisten aineistojen, 

rekisteritietojen ja saatavilla olevien selvitys- ja inventointiaineistojen perusteella. 

Arvioinnissa kuvataan hankkeen suhdetta laajempaan maisemakokonaisuuteen ja suhdetta 

lähiympäristön maisemaan sekä maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisiin ja 

maakunnallisiin arvokohteisiin. Arvioinnissa hyödynnetään kuvasovitteita, joilla voidaan 

havainnollistaa, kuinka uudet rakennukset sijoittuvat maisemaan. Maisemavaikutukset kuvataan 

tekstein ja niitä havainnollistetaan tarkoituksenmukaisin kartoin. Arvioinnissa kiinnitetään 

erityisesti huomiota muutoksentarkasteluun eli siihen, miten alue muuttuu hankkeen 

vaikutuksesta.  

Muutosten havainnollistamiseksi laaditut kuvasovitteet on tehty AFRYn toimesta. Nykytilan 

valokuvat on otettu vuonna 2022. Kuvasovitteiden kuvauspaikat ja kuvaussuunnat on esitetty 

alla olevassa kuvassa.  

YHTEENVETO 

– Hankealue sijaitsee RKY-alueella, on osa kansallista kaupunkipuistoa, on 

maakuntakaavan mukaisesti valtakunnallisesti merkittävä maisema- tai 

kulttuuriympäristökohde, ja hankealueella sijaitsee rakennusperintölailla suojeltuja 

rakennuksia. 

– Hankealue ja suunniteltu rakentaminen sijoittuu teollisuusympäristöön, jossa 

ihmistoiminnan vaikutus on jo pitkään ollut huomattava. 

– Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön keskittyvät pääasiassa Sunilan 

tehdasalueen eteläosan silhuettiin sekä näkymiin hankealueen eteläpuolelta. 

– Hankevaihtoehdoilla VE1a ja VE1b ei ole käytännössä merkittäviä keskinäisiä eroja 

maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten kannalta. Vaihtoehdossa 

VE1b rakentamisella on enemmän visuaalisia vaikutuksia maisemaan. 

– Hankkeen maisema- ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset ovat 

merkittävyydeltään kohtalaisia kielteisiä. 

– Hanke on toteutettavissa ja siihen liittyvät toiminnot järjestettävissä niin, ettei 

maisemaan ja kulttuuriperintöön aiheudu oleellisia haitallisia vaikutuksia. 
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Kuva 8–1. Havainnekuvien kuvauspaikat asemoituna karttapohjaan. 
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8.2 Nykytila 

8.2.1 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Maisemamaakunta ja maisemarakenne 

Maisemamaakuntajaossa Kotka kuuluu Eteläiseen rantamaahan ja tarkemmin määriteltynä 

Suomenlahden rannikkoseutuun. Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pääasiassa melko 

alavaa mutta pienipiirteisyydessään vaihtelevaa. Suomenlahden rannikolla paljaiden ja 

metsäisten kalliomaiden osuus on huomattavan suuri. Maisemat ovat monivivahteisia johtuen 

paitsi maa- ja kallioperän sekä merenlahtien rikkonaisuudesta myös perinteisten elinkeinojen 

monipuolisuudesta. (Ympäristöministeriö 1992, Maisemanhoito.) 

Maiseman yleiskuvaus 

Hankealue sijaitsee Kotkan Sunilassa Pyötisen nykyisellä teollisuusalueella, jossa sijaitsevat 

Stora Enson nykyiset toiminnot. Alue rajautuu pohjoisesta olemassa olevaan tehdasalueeseen 

ja idässä Popinniemenlahteen sekä sen rantaan rajautuvaan Popinniemen pientaloalueeseen. 

Alueen länsipuolelle sijoittuu Sunilanlahti sekä Hietasen satama-alue ja eteläpuolelle Kotkanlahti 

sekä Kotkansaaressa sijaitseva kantasatama. Teollisuusalueen rakenteet näkyvät maisemassa 

avoimilla vesialueilla sekä vastarannoilla. Hankealueelle aukeaa näkymiä myös ympäröivästä 

maastosta avoimien tilojen, kuten teiden ja kenttien, kautta. Maisemaa hallitsevat puiden 

latvojen yläpuolelle kohoavat korkeat teollisuusrakenteet. Erinäiset rakenteet ja puusto myös 

katkaisevat näkymiä kohti hankealuetta. 

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet 

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet on selvitetty valtakunnallisten ja maakunnallisten 

inventointien ja selvitysten sekä voimassa olevien kaavojen avulla. Lähin Valtioneuvoston 2021 

päätöksen mukaisista valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista on Kymijokilaakson 

kulttuurimaisema noin viiden kilometrin etäisyydellä luoteessa. (Valtakunnallisesti arvokkaat 

maisema-alueet (VAMA 2021). Valtioneuvoston päätös YM/2021/70.) Hieman alle neljän 

kilometrin päässä, hankealueen länsipuolella, sijaitsevat paikallisesti arvokkaiksi luokitellut 

Kyminkartanon kulttuurimaisema ja Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, jotka muodostavat 

Kymenlaakson maakuntakaavan perusteella Kymijokilaakson kulttuurimaiseman kanssa 

kokonaisuutena valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen. Voimassa olevien kaavojen 

perusteella hankealueelle ei ole osoitettu maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai 

paikallisesti arvokkaita alueita. 

Museoviraston inventoinnin, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, 

mukaan alueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat seuraavat kohteet: 

Hankealue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun kulttuuriympäristö RKY-alueelle 

Sunilan tehtaat ja asuinalue. Sunilan tehtaat on vanhin säilynyt sulfaatti-selluloosatehdas 

Suomessa. Sunila asuinalueineen perustuu arkkitehti Alvar Aallon korkeatasoiseen 

kokonaissuunnitelmaan ja Sunilan asuinalueen maastonmuotoihin ja luonnonoloihin perustuva 

asemakaava on maamme varhaisin. 

Alvar Aallon suurtyö Sunila rakentui pääosin vuosina 1936–39. Se käsitti sekä Pyötisen saarelle 

sijoitetun selluloosatehtaan, että laajan asuntoalueen. Sunilan tehdas ja asuinalue kuuluvat 



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

91 

 

Museoviraston Valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. 

Ne on myös valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön modernin arkkitehtuurin 

merkkiteosvalikoimaan. 

Alue on suojeltu asemakaavassa vuodelta 1987. Sunila on vuosien saatossa ollut lukuisten 

tutkimusten ja suojelun parantamiseen tähtäävien hankkeiden kohteena. Alvar Aallon 

suunnittelemista rakennuksista hankealueelle sijoittuu Sunilan sataman sellun satamavarasto 

sekä meesauunit. Museoviraston rakennusperintörekisterissä Sunilan alueelta on osoitettu 

Sunila Oy:n tehtaan keittämörakennus sekä konttorirakennus. Hankkeen seurauksena Alvar 

Aallon suunnittelemia tai rakennusperintörekisterissä olevia rakennuksia ei pureta tai muuteta. 

Alueelta puretaan 1950-luvulla rakennettu laboratoriorakennuksen lisäosa, joka ei ole 

alkuperäistä rakennuskantaa, ja tilalle rakennetaan uusi konttorirakennus laboratorio- ja 

toimistotiloineen. Alkuperäinen 1930-luvun osa peruskorjataan. Lisäksi puretaan varastohalli 

(punainen peltihalli) ja siirretään muualle pieni rakennus (valkoinen). 
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Kuva 8-1. Sunilan tehdasalueen rakennuksia. (Sunilan tehdasalueen rakennushistoriaselvitys 2010). 
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 Kuva 8-2. Sunilan tehdasrakennuksien rakennusvuodet. (Sunilan tehdasalueen rakennushistoriaselvitys 2010). 
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Muut lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön RKY-alueet ovat 

reilun kilometrin etäisyydelle hankealueesta pohjoiseen sijoittuva Karhulan teollisuusympäristö, 

joka on merkittävä osa Kymijoen varrelle syntynyttä teollisuutta. Teollisuuslaitokset ja sen 

ympärille muotoutuneet eri-ikäiset työntekijöiden asuinalueet sekä tehtaankartano muodostavat 

monipuolisen, eri aikoina muotoutuneen yhdyskunnan. Tehdasalueen vanhimmat rakennukset 

ovat 1800-luvun lopulta, ja kokonaisuuteen kuuluu Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia 

1940-luvulta sekä teollisuusalueen pohjoispuolella Kymijoen varrella sijaitseva Karhulan kartano 

vuodelta 1892. 

Noin kahden kilometrin etäisyydelle hankealueesta lounaaseen sijoittuu Hovinsaaren sellutehdas 

vuodelta 1907 ja siihen 1934 lisätty valkaisuosasto, jotka muodostavat erillisen sähköverstaan 

ja savupiipun kanssa tehdasalueen historiallisen ytimen. Välittömästi tehtaan pohjoispuolella on 

arkkitehti W. Thomén piirtämä entinen konttori. Jugendtyylinen rakennus on tehty osaksi tiilestä, 

osaksi sahausjätteenä syntyneistä pätkistä eli nutikoista. 

Kotkansaaressa, vajaa kaksi kilometriä hankealueesta etelään, sijaitsevat Stora Enson Kotkan 

tehtaat (nykyinen MM Kotkamills), jotka ovat merkittävä osa Kotkan kaupunkikuvaa ja tärkeä 

osa Kaakkois-Suomen vesistöjen varsille syntynyttä puunjalostusteollisuutta. Tehdasalue 

käsittää rakennuskantaa ja rakenteita teollisuuslaitoksen monesta eri kehitys- ja 

laajentumisvaiheesta aina 1900-luvun alusta lähtien. 

Hankealueesta kaakkoon sijaitsee 1790-luvulta peräisin oleva Ruotsinsalmen merilinnoitus ja 

Tiutisen asuinalue. Tiutisen saariyhdyskunta on syntynyt 1900-luvun alussa Hallan sahan ja 

Tiutisen laatikkotehtaan työväen sekä kalastajien ja merimiesten asuntoalueeksi, jonka rakenne 

ja rakennuskanta on poikkeuksellisen hyvin säilynyt. 

Kotkan keskustassa, noin 2–4 kilometrin etäisyydellä hankealueesta, sijaitsevat seuraavat RKY- 

kohteet: 

– Kotkan kirkko ympäristöineen 

– Kotkan kaupungintalo ja Kotkan Säästöpankki 

– Ruotsinsalmen merilinnoitus 

Alueella on voimassa Kotkan yleiskaava, joka on hyväksytty muutoksineen 19.3.1986. 

Yleiskaavassa on hankealuetta koskevat kohteet Sunilan tehdas ja asuinalue: 

– SR1 Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden ympäristöjen ja 

rakennusten alue 

– SR2 Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä ympäristö tai 

rakennusryhmä 

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä 

sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, 

jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki on sitoutunut. Kaupunki voi hakea kansallisen 

kaupunkipuiston perustamista ympäristöministeriöltä. Hankealuetta ympäröivä merialue on osa 

vuonna 2014 perustettua Kotkan kansallista kaupunkipuistoa. Sen erityispiirteitä ovat joki- ja 

meriluonto sekä teolliseen kehitykseen ja linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva 

rakennusperintö. (Kansalliset kaupunkipuistot, Kotka / Ympäristöministeriö 2014a) 
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Hankealueelle ei sijoitu Museoviraston rekisteritietojen perusteella kiinteitä muinaisjäännöksiä 

eikä muita kulttuuriperintökohteita (Museovirasto 2022). Lähimmät kohteet ovat muu 

kulttuuriperintökohde Karhunsalmi 2 (Karhunsalmen laituri) noin kilometrin etäisyydellä 

hankealueesta kaakkoon, kiinteä muinaisjäännös Jumalniemi ja muu kulttuuriperintökohde 

Jumalniemen ilmatorjuntapatteri noin 1,5 kilometriä hankealueesta luoteeseen sekä kiinteä 

muinaisjäännös Redutti Halla noin 1,7 kilometriä hankealueesta kaakkoon. 
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Kuva 8–4. Hankealueen maisema- ja kulttuuriympäristön arvokohteet ja alueet. 
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Numeroidut arvokkaat maisema-alueet:  

1 Sunilan tehtaat ja asuinalue 

2 Karhulan teollisuusympäristö 

3 Hovisaaren sellutehdas 

4 Stora Enson Kotkan tehtaat (nykyinen MM Kotkamills) 

5 Kotkan kirkko ympäristöineen 

6 Kotkan kaupungintalo ja Kotkan säästöpankki 

7 Ruotsin salmen merilinnoitus ja Tiutisen asuinalue 

8 Ruotsin salmen merilinnoitus ja Katariinan pientaloalue 

9 Ruotsin salmen merilinnoitukset 

8.3 Vaikutusten arviointi 

8.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikana maisemavaikutuksia syntyy muun muassa työmaakoneista sekä 

rakennusmateriaaleista ja niiden väliaikaisesta säilömisestä.  

8.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Suunniteltu rakentaminen sijoittuu suurimittakaavaiseen teollisuusympäristöön, jossa 

ihmistoiminnan vaikutus on jo pitkään ollut huomattava. 

Vaihtoehdossa VE1 toteutetaan TT1-laitoksen lisäksi yksi uusi TT2-laitos Sunilan tehdasalueen 

eteläosaan. Vaihtoehdossa toteutetaan lännen puoleinen havainnekuvissa esitetyistä TT2-

laitoksista. Muu tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen tuotantomäärä on 10 

000 t vuodessa. Suunniteltu rakentaminen sijoittuu pääosin suurimittakaavaiseen 

teollisuusympäristöön, jossa ihmistoiminnan vaikutus on jo nykyisellään merkittävä. 

Muutostoimenpiteet sijoittuvat pääosin olemassa olevan tehdasalueen eteläosaan, uudet 

rakennukset ja rakenteet sijoittuvat pääosin tehdasalueen sisään tai teollisessa käytössä olleelle 

alueelle. Hankkeen myötä alueelle rakennetaan uusia rakennuksia, rakenteita ja putkilinjoja.  

Vaihtoehdossa VE1b toteutetaan TT1-laitoksen lisäksi kaksi uutta TT2-kovahiililaitosta Sunilan 

tehdasalueen eteläosaan. Havainnekuvissa on esitetty VE1b-vaihtoehdon mukainen tilanne. Muu 

tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen tuotantomäärä on 35 000 t vuodessa. 

Kahden tuotantolaitoksen rakentamisella on enemmän vaikutuksia maisemaan, uusia 

rakennuksia on enemmän ja näin ollen rakennukset peittävät myös olemassa olevaa 

teollisuusympäristöä edellistä vaihtoehtoa enemmän sekä lähi- että kaukomaisemassa. 

Vaihtoehdon VE1a vaikutukset ovat VE1b-vaihtoehtoa vähäisempiä ja Hallan suunnasta 

katseltuna vanhoja tehdasosia jää enemmän näkyviin. Tehdasalue on rakentunut useassa eri 

vaiheessa ja rakennuskanta on jo ajallisesti kerroksellista teollisuusympäristöä. Tehdasalueelle 

on jo kohdistunut muutoksia vuosien myötä, eikä uusi ajallinen kerros tuo siihen merkittävää 

muutosta. Hankkeen seurauksena Alvar Aallon suunnittelemia tai rakennusperintörekisterissä 
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olevia rakennuksia ei pureta tai muuteta. Alueelta puretaan 1950-luvulla rakennettu 

laboratoriorakennuksen lisäosa, joka ei ole alkuperäistä rakennuskantaa, ja tilalle rakennetaan 

uusi konttorirakennus laboratorio- ja toimistotiloineen. Alkuperäinen 1930-luvun osa 

peruskorjataan. Lisäksi puretaan varastohalli (punainen peltihalli) ja siirretään muualle pieni 

rakennus (valkoinen). Kulttuuriympäristön arvoihin kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat uusien 

rakennusten hallitsevammasta koosta sekä niiden aiheuttamista muutoksista näkymiin tietystä 

katselusuunnasta.  

Alueelta puretaan molemmissa vaihtoehdoissa TT1-laitoksen paikalta pieni, varastohalli, joka 

sijaitsee uudemman rantaan rakennetun hallin takana. Purettavalla rakennuksella ei ole 

maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia arvoja, eikä purkamisella siten ole vaikutusta maisemaan 

tai kulttuuriarvoihin. Uudet TT1- ja TT2-laitokset jatkavat rantaan toteutettujen hallien sarjaa, 

mutta ovat kooltaan ja etenkin korkeudeltaan vanhoja suurempia. Ne hallitsevat etenkin 

lähimaisemaa etelän suunnasta katsottuna ja peittävät vanhoja tehtaan osia näkyvistä niin lähi- 

kuin kaukomaisemassa. Uusien hallien koko muuttaa alueen silhuettia ja rakennusten 

tasapainoa hieman. Kaukomaisemassa vaikutus ei ole merkittävä olemassa olevan 

teollisuusympäristön huomioiden. Paikallisesti hankkeen vaikutus on kohtalainen ja näkyy 

etelänsuunnasta lähimaisemassa. Pohjoisen ja idän suuntiin ei rakennuksista aiheudu 

vaikutuksia maisemaan. Alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä, joten hankkeella ei ole vaikutusta 

arkeologiseen kulttuuriperintöön kummassakaan vaihtoehdossa. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty visualisointeja vaihtoehdon VE1b mukaisesti hankealueelle 

suunnitteluista rakennuksista ja rakenteista. Ylimmässä kuvassa on nykytilaa kuvaava valokuva 

ja kahdessa alemmassa kuvassa on havainnollistettu alueen laajin muutos VE1b mukaisesti, 

havainnekuvissa on kaksi eri vaihtoehtoa julkisivun materiaaliksi.  Kuvauspaikat on esitetty 

kuvan 8–1 mukaan. 

 

Kuva 8–5. Hankealue kuvattuna nykytilanteessa etelästä, kuvauspaikka 3. 
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Kuva 8–6. Hankealue VE1b mukainen toteutus, julkisivu materiaalina punertavan sävyinen pelti-villa-pelti 

elementti, kuvauspaikka 3. 

 

 

Kuva 8–7. Kuvassa on havainnollistettu alueen laajin muutos vaihtoehdon VE1b mukaisesti, julkisivu 

materiaalina CLT-elementti, kuvauspaikka 3. 
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Kuva 8–8. Nykytilaa kuvaava valokuva luoteesta, kuvauspaikka 1. 

 

Kuva 8–9. Hankealue VE1b mukainen toteutus, julkisivu materiaalina punertavan sävyinen pelti-villa-pelti 

elementti, kuvauspaikka 1. 

 

Kuva 8–10. Kuvassa on havainnollistettu alueen laajin muutos vaihtoehdon VE1b mukaisesti, julkisivu 

materiaalina CLT-elementti, kuvauspaikka 1. 
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Kuva 8–11. Nykytilaa kuvaava valokuva Hallan suunnalta, kuvauspaikka 2.  
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Kuva 8–12. Hankealue VE1b mukainen toteutus, julkisivu materiaalina punertavan sävyinen pelti-villa-

pelti elementti, kuvauspaikka 2. 
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Kuva 8–13. Kuvassa on havainnollistettu alueen laajin muutos vaihtoehdon VE1b mukaisesti, julkisivu 

materiaalina CLT-elementti, kuvauspaikka 1. 

 

Vaikutukset maisemaan 

Merkittävimmät näkymät hankealueelle avautuvat ympäröiviltä rannoilta ja avoimilta 

vesialueilta. Maisemakuva ja näkymät tulevat muuttumaan meren suunnalta Lignode-

tuotantolaitosten rakentamisen myötä. Uusien tuotantolaitoksien piippu on korkein rakenne, 

mutta se ei korostu erityisesti olemassa olevaan tehdasympäristöön nähden. Visuaalisia 

vaikutuksia syntyy uusien rakennusten poikkeavasta mittakaavasta verrattuna olemassa 

olevaan silhuetiltaan porrastettuun tehdasrakennuskantaan. Uudet tuotantolaitokset luovat 

maisemaan uuden, rakennusmassaltaan yhtenäisen, hallitsevan elementin Sunilan tehdasalueen 

eteläiseen rantaan. Vaikutuksia syntyy, niin lähi- kuin kaukomaisemaan ja ympäristön 

visuaalinen painopiste muuttuu hankealueen eteläpuolelta tarkasteltuna, niin että uudet 

tehdasrakennukset ovat vallitsevana elementtinä maisemassa. Vaikutuksia kohdistuu olemassa 

oleviin arvokkaisiin rakennuksiin ja alueen muodostamaan miljöökokonaisuuteen, joskin 

riippuen uusien tehdasrakennusten julkisivumateriaaleista ja värityksestä. Ympäristön 

visuaaliset piirteet, kuten teollisuusalueen siluetti, tulee muuttumaan uusien tehdasrakennusten 

myötä ja rakennusten ajalliseen kerrostumaan tulee uusi kerros lisää. 

Hankkeen toteuttaminen vaikuttaa alueen maankäytön sekä rakennusten toimintojen 

jatkuvuuteen positiivisesti jatkaen alueen teollista käyttöä. Historiallisen kerroksen 
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näkyvyyteen, erityisesti etelän suunnasta tarkasteltuna, hankkeen toteutumisella on 

negatiivinen vaikutus, sillä uudet tehdasrakennukset peittävät osittain olevaa tehdasmaisemaa 

sekä siinä näkyviä rakennusperintöluetteloon kuuluvia rakennuksia. 

Vaikutukset kulttuuriympäristöön 

Sunilan tehdasalueen rakennushistoriaselvityksessä vuodelta 2010 mainitaan, että Sunilan 

tehdasalueen silhuetti oli tarkkaan harkittu ja rakennukset sijoitettiin maastonmuotoja 

hyödyntäen mahdollisimman vaikuttavan lopputuloksen saavuttamiseksi ja alkuperäinen 

silhuetti vastasi lähes tarkalleen Aallon tekemää tehdasalueen julkisivupiirustusta. Tehdasalueen 

silhuetti pysyi pitkään muuttumattomana, 1950- ja 1960-lukujen vaihteeseen asti muutokset 

tapahtuivat lähinnä rakennusrivistön pituussuunnassa. Suurimmat muutokset tehdasalueen 

profiilissa tapahtuivat 1980- ja 1990-luvuilla. Soodakattila 11 rakentaminen muutti 

tehdasalueen maisemallista painopistettä. Laajennus eroaa mittakaavaltaan ja suhteiltaan 

tehdasalueen muusta rakennuskannasta. Itäpuolen tehdasjulkisivu koki suuren muutoksen, kun 

uusi valkaisimo ja keittämö rakennettiin vuosituhannen vaihteessa vanhan 

keittämörakennuksen idän puoleiseen rinteeseen. Merenpuoleiseen näkymään vaikuttaa 

sataman massavaraston julkisivun muuttuminen ikkuna- ja oviaukkomuutosten myötä 

umpinaisemmaksi ja tasaisen harmaaksi. Suurmaisemassa tärkeitä tekijöitä ovat muut merelle 

päin näkyvät, tehtaan silhuetin muodostavat rakennukset ja julkisivut. Arvokkaimpina 

rakennushistoriaselvityksessä mainitaan voimalaitos piippuineen, haihduttamo ja sen takaa 

nouseva keittämön porrastuva massa, joka alun perin on piipun ohella hallinnut maisemaa. 

Toteutusvaihtoehdot eivät edellytä Alvar Aallon suunnittelemien tai rakennusperintö-rekisterissä 

olevia rakennusten purkamista. Alueelta puretaan 1950-luvulla rakennettu 

laboratoriorakennuksen lisäosa, joka ei ole alkuperäistä rakennuskantaa, ja tilalle rakennetaan 

uusi konttorirakennus laboratorio- ja toimistotiloineen. Alkuperäinen 1930-luvun osa 

peruskorjataan. Uusi laajennusosa on nykyistä laajennusta korkeampi ja sen yläosa näkyy myös 

mereltä tarkasteltuna. Rakennus on myös Aallon suunnittelemaa alkuperäistä 

konttorirakennusta massaltaan laajempi ja korkeampi. Nykyiseen laajennusosaan verraten uusi 

laajennus on huomattavasti hallitsevampi tehdasalueen sisällä liikuttaessa ja sen sijaitessa 

Aallon konttorirakennuksen vierellä. Kauempaa katsottuna laajennusosa sopeutuu kuitenkin 

hyvin tehdasalueen rakennusten muodostamaan silhuettiin.  

Tehtaan vanhimmat osat sijaitsevat tehdasalueen keskiosassa ja niiden keskelle sekä ympärille 

on rakennettu vuosien saatossa uusia rakennusosia, etenkin tehtaan itä- ja pohjoispuolelle. Nyt 

uudet rakennukset toteutetaan vanhan tehdasalueen eteläpuolelle ja suurimmat vaikutukset 

kohdistuvat tästä ilmansuunnasta alueelle muodostuviin näkymiin. Alueelta puretaan uusien 

tuotantohallien paikalta pieni varastohalli. 

Alvar Aallon 1930-luvun suunnittelusta säilyneet satamavarasto / massavarasto ja tehtaan 

konttori sekä 1950-luvun laajennuksesta peräisin oleva meesapolttimo jäävät näkyviin 

maisemassa mereltä päin. Matala konttorirakennus sijaitsee massavaraston takana ja on 

nähtävissä pääasiassa luoteesta. Tähän näkymään ei kohdistu muutoksia. Etelästä katsottuna 

konttorirakennus jää muiden tehtaanosien tai puuston taakse. Konttorirakennuksen lisäksi 

Museoviraston rakenneperintörekisteriin kuuluva Sunila Oy:n tehtaan keittämörakennus näkyy 

edelleen maisemassa idän ja pohjoisen suunnista, eikä siihen kohdistu muutoksia.  



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

105 

 

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. Uudet rakennukset sijoittuvat näiden 

rakennusten eteläpuolelle ja vaikuttavat siten lähinnä etelästä muodostuviin näkymiin. 

Alkuperäisiin osiin kuuluva arkkitehtonisesti ja maisemallisesti merkittävä korjauspaja (v.1937) 

näkyy nykytilanteessa tehdasrakennusten etualalla idän ja etelän suunnasta katsottuna, mutta 

peittyy etelänsuuntaan näkyvistä uusien rakennusten toteutuksen myötä. Idän suunnasta 

näkymä säilyy. 

Tehdasalueen silhuetti muuttuu uusien tehdasrakennusten myötä. Etelästä katsottuna 

tehdasalueen matalat osat saavat jatkokseen pitkän ja korkean rakennusmassan, joka muuttaa 

silhuetin muotoa. Uudet rakennukset ja rakenteet jäävät kuitenkin nykyisiä tehdasalueen 

korkeimpia rakennuksia selvästi matalammaksi. Ainoastaan Hallan suunnasta katsottuna uudet 

rakennukset ovat maisemakuvassa hallitsevia ja peittävät vanhat tehdasrakennukset taakseen.  

Laitokselle suunniteltujen vedenottoputkien linjauksella ei sijaitse maiseman tai 

kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita kohteita, eikä sillä siten ole vaikutuksia maisemaan tai 

kulttuuriympäristöön. 

Vaikutukset hankealueen ulkopuolella oleviin kohteisiin 

Kotkanlahdella on ranta-alueilla olemassa olevia laajoja teollisuus- ja satama-alueita, jotka 

nykyisellään hallitsevat lähialueiden maisemaa. Osa lähialueiden kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaista kohteista on näiden alueiden vaikutuspiirissä. Hankkeen maisemalliset vaikutukset 

kohdistuvat lähimpien RKY kohteiden: 3, 4 ja 7 suuntaan (kuva 8–4). Kohde 7, Ruotsinsalmen 

merilinnoitus ja Tiutisen asuinalue, sijaitsee noin 2 kilometrin päässä. Uudet tuotantolaitokset 

tulevat näkymään maisemakuvassa ja peittävät vanhoja tehdasrakennuksia taakseen, mutta 

muutos ei ole merkittävä, eikä se heikennä kohteen arvoa. Samoin noin kahden kilometrin 

etäisyydellä sijaitsevat myös Hovisaaren sellutehdas sekä Stora Enson Kotkan tehtaat (nykyinen 

MM Kotkamills), mutta kohteiden ja hankealueen välissä on teollisuus- ja satama-aluetta, mikä 

vähentää vaikutuksia ja estää näkymiä hankealueelle. Muutos ei ole merkittävä. Hankealueen 

edustalla, Kansallisessa kaupunkipuistossa merellä liikkuessa, rakennukset hallitsevat näkymää 

hankealueen etelä- ja länsipuolella. Myös Hallan rannoille rakennukset näkyvät hallitsevasti ja 

peittävät vanhoja tehdasrakennuksia näkyvistä. Kyse on kuitenkin olemassa olevasta 

teollisuuden hallitsemasta rantamaisemasta, joten muutos ei ole merkittävä.  

Pohjoisessa tai kauempana lännessä sijaitseviin RKY-kohteisiin, valtakunnallisesti arvokkaalle 

maisema-alueelle ja yleiskaavan SR1 kohteen suuntiin, uudet rakennukset eivät näy ja uusi 

piippukin jäänee olemassa olevien rakennusten taakse. Muinaisjäännöksiin ei kohdistu 

vaikutuksia. 

8.3.3 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Rrakennukset jäävät toiminnan päättymisen jälkeen todennäköisesti paikoilleen ja niihin tulee 

uutta toimintaa tai vaihtoehtoisesti ne puretaan. 
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8.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Mikäli hanketta ei toteuteta, tehtaan toiminta luultavasti jatkuu nykyisellään eikä muutoksia 

tehdasalueen rakennuskantaan tapahdu. Näin ollen muutoksia maisema tai kulttuuriympäristöön 

ei myöskään muodostu. 

8.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankealueen maiseman ja kulttuuriperinnön herkkyys muutoksille arvioidaan 

kokonaisuudessaan suureksi. Hankealue sijaitsee RKY-alueella, on osa kansallista 

kaupunkipuistoa, on maakuntakaavan mukaisesti valtakunnallisesti merkittävä maisema- tai 

kulttuuriympäristökohde ja hankealueella sijaitsee rakennusperintölailla suojeltuja rakennuksia. 

Maiseman herkkyys voitaisiin luokitellaan suureksi tai jopa erittäin suureksi, sillä alue on osa 

valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja alueen edusta on osa Kotkan 

kansallista kaupunkipuistoa. Tätä lieventää kuitenkin suunnitellun rakentamisen sijoittuminen 

pääosin suurimittakaavaiseen teollisuusympäristöön, jossa ihmistoiminnan vaikutus on jo 

nykyisellään merkittävä.  

Muutostoimenpiteet sijoittuvat pääosin olemassa olevan tehdasalueen eteläosaan ja 

maisemavaikutukset ovat painottuneet tiettyyn katselusuuntaan. Uudet rakennukset ja 

rakenteet sijoittuvat pääosin tehdasalueen sisään tai teollisessa käytössä olevalle alueelle. Uudet 

TT1- ja TT2-laitokset jatkavat rantaan toteutettujen hallien sarjaa, mutta ovat kooltaan ja 

etenkin korkeudeltaan vanhoja suurempia. Ne hallitsevat etenkin lähimaisemaa etelän 

suunnasta katsottuna ja peittävät vanhoja tehtaan osia näkyvistä niin lähi- kuin 

kaukomaisemassa. Uusien hallien koko muuttaa alueen silhuettia ja rakennusten tasapainoa 

hieman. Kaukomaisemassa vaikutus ei ole merkittävä olemassa oleva teollisuusympäristö 

huomioiden. Paikallisesti hankkeen vaikutus on kohtalainen ja näkyy etelänsuunnasta 

lähimaisemassa. Pohjoisen ja idän suuntiin ei rakennuksista aiheudu vaikutuksia maisemaan. 

Hankkeen myötä maisemaan tulee uusi elementti, joka eroaa nykyisistä mittasuhteista, mutta 

maiseman teollinen luonne pysyy yhtenäisenä, lisäksi suunnittelussa voidaan huomioida 

haittavaikutusten lieventäminen. Hankkeen vaikutuksen suuruus maisemaan arvioidaan 

vähäiseksi kielteiseksi. Näin ollen kokonaisuudessaan hankkeen vaikutusten merkittävyys 

maisemaa koskien on kohtalainen kielteinen. 

Kohteen herkkyys kulttuuriperintöä koskien voitaisiin luokitellaan erittäin suureksi, sillä 

hankealueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, alueella on 

suojeltuja rakennuksia ja alueen edusta on osa Kotkan kansallista kaupunkipuistoa. Vaikutuksia 

kuitenkin lieventää olemassa oleva teollisuustoiminta ja aiemmat muutokset kohteen 

yhtenäisyyteen. Maiseman herkkyys on siten suuri. Hankkeen myötä maisemaan tulee uusia 

rakennuksia ja rakenteita, jotka osittain peittävät arvokkaaksi luokiteltuja, suojeltuja 

rakennuksia sekä muuttavat alueen silhuettia, mutta maiseman teollinen luonne pysyy 

yhtenäisenä ja jatkuu. Muutoksen myötä maisemaan tulee osittain muutoksia, mutta 

vaikutukset ovat painottuneet hankealueen eteläosaan ja näkymiin etelästä. Lisäksi 

suunnittelussa voidaan huomioida vaikutusten lieventäminen koskien tehdasalueen alkuperäistä 

rakennuskantaa. Hankkeen vaikutuksen suuruus kulttuuriperintöön arvioidaan vähäiseksi 

kielteiseksi. Näin ollen hankkeen vaikutusten merkittävyys kokonaisuudessaan kulttuuriperintöä 

koskien on kohtalainen kielteinen. 
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Hankevaihtoehdoilla VE1a ja VE1b ei ole käytännössä merkittäviä keskinäisiä eroja maisemaan 

ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten kannalta. Vaihtoehdossa VE1b toteutetaan 

TT1-laitoksen lisäksi kaksi uutta TT2-kovahiililaitosta Sunilan tehdasalueen eteläosaan. Kahden 

tuotantolaitoksen rakentamisella on enemmän visuaalisia vaikutuksia maisemaan, uusia 

rakennuksia on enemmän ja näin ollen rakennukset peittävät myös olemassa olevaa 

teollisuusympäristöä edellistä vaihtoehtoa enemmän sekä lähi- että kaukomaisemassa. 

Vaihtoehdon VE1a vaikutukset ovat VE1b-vaihtoehtoa vähäisempiä ja Hallan suunnasta 

katseltuna vanhoja tehdasosia jää enemmän näkyviin. Tehdasalueelle on jo kohdistunut 

muutoksia vuosien myötä, eikä uusi ajallinen kerros tuo siihen merkittävää muutosta. Alvar 

Aallon suunnittelemia tai rakennusperintörekisterissä olevia rakennuksia ei pureta tai muuteta. 

Alueelta puretaan 1950-luvulla rakennettu laboratoriorakennuksen lisäosa, joka ei ole 

alkuperäistä rakennuskantaa, ja tilalle rakennetaan uusi konttorirakennus laboratorio- ja 

toimistotiloineen. Alkuperäinen 1930-luvun osa peruskorjataan. Kulttuuriympäristön arvoihin 

kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat uusien rakennusten hallitsevammasta koosta sekä niiden 

aiheuttamista muutoksista näkymiin tietystä katselusuunnasta. 

Taulukko 8-15. Vaikutusten merkittävyys eri vaihtoehdoissa. 

8.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Hanketta koskien on vielä paljon keskeneräisiä asioita. Hanketta koskeva lupa- ja 

kaavoitusprosessi on vielä käynnissä sekä itse hankealueen laajuus ja siihen kuuluvien 

rakennusten ja rakenteiden lopullinen laajuus on vielä lopullisesti rajaamatta. Julkisivun 

lopullinen materiaalivalinta, väritys ja tuotantolaitosten lopullinen arkkitehtuuri ovat vielä auki. 

Jonkinlaista epävarmuutta arvioon aiheuttaa myös se, että muista tulevaisuudessa maisemaa 

muuttavista tekijöistä alueella ei ole tietoa. 

8.6 Haittojen ehkäiseminen ja vaikutusten lieventäminen 

Haittojen ehkäisyä ja vaikutusten lieventämistä maisemaan ja rakennetun kulttuuriympäristön 

arvokohteisiin kohdistuen voidaan tehdä esimerkiksi hankealuetta ympäröivän puuston 

näkösuojan hyödyntämisellä. Puustoa tulee säilyttää ympäröivillä alueilla mahdollisimman 

Vaikutuksen 

merkittävyys 

Negatiivinen Muutoksen suuruus Positiivinen 

Erittäin 

suuri 
Suuri 

Kohta-

lainen 

Vähäi-

nen 

Ei 

muutosta 

Vähäi-

nen 

Kohta-

lainen 
Suuri 

Erittäin 

suuri 

K
o

h
te

e
n

 h
e
r
k
k
y
y
s
 

Vähäi-

nen  
Suuri 

Kohta-

lainen 

Vähäi-

nen 

Vähäi-

nen 

Ei 

vaikutusta 
Vähäinen Vähäinen 

Kohta-

lainen 
Suuri 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Kohtalai

nen 

Vähäi-

nen 

Ei 

vaikutusta 
Vähäinen 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Suuri  
Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri 

VE1a 

VE1b 
VE0 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri  

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri 

Ei 

vaikutusta 
Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

108 

 

paljon. Työmaat ja hankealueen ympäristöön kohdistuneet maaston muutokset tulee 

maisemoida rakennustöiden päätyttyä suunnitelmallisesti.  

Uusien tuotantolaitosten julkisivujen pintamateriaalin, värin, massoittelun ja valaistuksen 

suunnittelulla voidaan lieventää muodostuvia vaikutuksia. Havainnekuvissa on tarkasteltu kahta 

eri materiaalia: punasävyistä pelti-villa-pelti-elementtiä ja puun väristä CLT-elementtiä. 

Punasävyinen sopeutuu olemassa olevaan rakennuskannan materiaaleihin ja tummemman 

sävyisenä erottuu kaukomaisemassa vaaleaa väriä heikommin. CLT voidaan myös käsitellä puun 

väriä tummemmaksi. Uusien hallien muodostamaa yhtenäistä pitkää rakennusmassaa voidaan 

visuaalisesti katkoa rakennusten julkisivuihin tuotavilla elementeillä, kuten sisäänvedoilla ja 

materiaalivaihdoksilla. Vaikutelmaa rakennusten korkeudesta vähentävät vaakasuunaiset aiheet 

julkisivuissa, kuten ikkunarivit, materiaalivaihdokset ja listat. 

 

9 MAA- JA KALLIOPERÄ SEKÄ POHJAVEDET 

 

 

 

9.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Rakentamistoimet aiheuttavat aina muutoksia maan vesitaloudessa sekä maaperän 

fysikaalisissa, kemiallisissa ja mikrobiologisissa ominaisuuksissa. Ympäristövaikutusten 

merkittävyyden kannalta on oleellista muun muassa vaikutusten alueellinen suuruus (laajuus ja 

kesto), vaikutusten kohteen herkkyys muutoksille ja merkittävyys sekä vaikutusten palautuvuus 

ja pysyvyys.  

YHTEENVETO 

– Hankealue koostuu pääosin rakennetusta alueesta (varastokenttä-, varasto-ja 

liikennealueet). Luonnontilainen maaperä on pääosin ohut, kalliomaat ja täyttöalueet 

ovat vallitsevia. Alueen maaperässä on todettu paikoin kohonneita haitta-aineiden 

pitoisuuksia. 

– Vaikutukset maaperään ovat vähäisen kielteisiä ja kohdistuvat rakentamispaikkoihin 

ja rakentamisaikaan. Vaikutukset maaperään voivat olla myös vähäisen myönteisiä, 

kun hankkeen johdosta rakentamisalueilta poistetaan pilaantuneiksi todetut ainekset. 

– Kallioperä koostuu wiborgiitista (rapakivi). Vaikutuksia kallioperään ei ole tai se on 

vähäinen (louhintatarve osalla aluetta). 

– Kohdealue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Suulisniemi (2 lk) 

sijaitsee kohteesta noin 2 km koilliseen. 

– Vaikutukset pohjaveteen ovat vähäisiä, paikallisia ja rakentamisaikaan ajoittuvia. 

Hankealueen pohjavettä ei hyödynnetä millään tavoin. Vaikutuksia Suulisniemen 

pohjavesialueen määrälliseen tai laadulliseen tilaan ei ole.  

– Hankkeen toteutusvaiheessa selvitetään tarkemmin maaperä- ja pohjavesiolosuhteet 

rakentamisalueilla.  

– Pilaantuneet ainekset tullaan poistamaan rakentamisalueilta viranomaisen 

hyväksymällä tavalla ja laajuudessa (Pima-ilmoitusmenettely). 
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Hankkeen vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioitiin hankkeen toteutuksessa 

tarvittavien rakenteiden, pohjarakentamisen ja muiden rakennustöiden sekä kemikaalien käytön 

ja onnettomuusriskien perusteella. Vaikutuksia arvioitiin hankealueella ja sen välittömässä 

läheisyydessä, jonne rakennustöiden ja toiminnan vaikutukset ulottuvat. Arvioinnissa 

hyödynnettiin hankealueella tehtyjä maaperän ja pohjaveden tilaa koskevia perustilaselvitystä 

sekä muita tutkimuksia. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ei arviointiin liity. 

Ympäristövaikutuksia on arvioitu asiantuntijatyönä sekä vastaavista toiminnoista kertyneen ko-

kemuksen ja tiedon avulla.  

9.2 Nykytila 

9.2.1 Maaperä 

Kohdealue sijaitsee entisessä Pyötisen saaressa, joka on yhdistetty mantereeseen täyttämällä 

saaren pohjoispuoleinen salmi. Kohdealueella maanpinnan korkeus vaihtelee noin tasolta 

+2…+3 m, Pöytisen keskiosan noin +25 m tasolle (N2000). Yleispiirteisen maaperäkartan 

(http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/) perusteella kohdealue koostuu pääosin kalliomaasta ja 

täytemaa-alueista (Kuva 9-1). Maaperäkartan kartoitusperusteissa kalliomaaksi on merkitty 

avokallio tai kallio, jonka päällä on alle 1,0 metrin paksuinen maakerros, joka on yleensä 

pääasiassa moreenia.  
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Kuva 9-1. Hankealueen maaperä. 

Tutkimusten mukaan (FCG Finnish Consulting Group Oy 2010) Sunilan tehdasalueella maaperän 

pintakerroksen todettiin olevan pääasiassa täyttömaakerroksia, jotka koostuivat enimmäkseen 

hiekasta tai sorasta. Tuodut täyttömaakerrokset jatkuivat useimmissa näytepisteissä 

syvyystasolle 1,0…2,0 metriä ulottuen monin paikoin todennäköiseen (ei varmistettu) 

kalliopintaan. Luontaisina maaperäkerroksina alueella todettiin silttiä, savea, soraa tai hiekkaa.  
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Todennäköinen kalliopinta todettiin kohdealueella useissa näytepisteissä. Kohdealueen 

pohjoisosassa kaatopaikan eteläpuolisilla alueilla kalliopinta todettiin keskimäärin noin 

syvyystasolla 2,0 metriä. Etelään päin siirryttäessä kalliopinnan päällä todettiin keskimäärin noin 

1 metrin paksuinen maakerros. Alueen keskiosassa kallionpinnan todennäköinen taso vaihteli 

avokalliosta enimmillään noin 5 metrin syvyyteen, jossa ei havaittu kalliopintaa. Keskimäärin 

kalliopinta tuli vastaan 1,0…2,0 metrin syvyydellä maanpinnasta. Alueen eteläosassa 

puhdistamon alueella kalliopinta todettiin noin 1,5…2,0 metrin syvyydellä. Puhdistamon 

länsipuolella sijaitsevan Muukanniemen alueella ei kalliopintaa todettu syvimmillään noin 

4 metrin syvyyteen ulottuneissa näytepisteissä. Ylemmissä maakerroksissa todettiin useissa 

näytepisteissä louhetta, jolla aluetta on vuosikymmenien aikana täytetty.    

Kohdealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita tai tuuli-

, ranta- tai moreenikerrostumia. 

Hankealueelta ei ole tutkimustietoa happamista sulfaattimaista 

(http://gtkdata.gtk.fi/Hasu/index.html). Hankealueesta noin kaksi kilomeriä koilliseen on 

kairauspisteessä havaittu hapanta sulfaattimaata. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen 

todennäköisyys on Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelun perusteella hankealueella 

kuitenkin pieni. Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren 

korkeimman rannan alapuolisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen 

seurauksena. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Suomen rannikkoalueilla 

Pohjois-Suomessa noin 100 metrin ja Etelä-Suomessa noin 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella.  

 

Maaperän pilaantuneisuus 

Alueella on ollut toimintaa vuosikymmenten ajan, eikä kohdealueella ole juurikaan 

luonnontilaista aluetta. Täyttömaakerrokset ovat alueella yleisiä. 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. Perustilaselvityksen laatimisen jälkeen on tehdasalueella tehty tarkentavia 

maaperän haitta-ainetutkimuksia tulevan kovahiililaitoksen suunnitteluun liittyen vuonna 2022 

(Sipti Environment Oy 2022a). Perustilaselvitys on em. tutkimusten jälkeen päivitetty v. 2022 

(Sipti Environment Oy 2022b). Maaperän tila on kuvattu perustilaselvityksessä ja tarkemmin 

kohdekohtaisissa tutkimusraporteissa.  

Vuonna 2009 Ramboll Finland Oy:n toimesta tehdasalueella tehtiin pilaantuneisuustutkimus 

(Ramboll Finland Oy 2009). Tässä tutkimuksessa hankealueelle ei sijoittunut tutkimuspisteitä, 

mutta sen läheisyyteen hankealueen pohjoispuolelle vanhan kuorikasan alueelle (Hellinkallio). 

Näissä pisteissä ei havaittu kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia. 

FCG Finnish Consulting Group Oy (FCG) teki vuonna 2009 Sunilan tehdasalueella 

pilaantuneisuustutkimuksia. Osa tutkimuspisteistä sijoittui myös hankealueelle. Alueella tehtiin 

lisätutkimuksia v. 2022 (Sipti Environment Oy 2022a) kolmella osa-alueella: Alue 1, 

Muukanniemen varastokenttä; Alue 2, Tehdasliikenteen kulkuväyliä, pysäköintialue ja 
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varikkorakennuksia; Alue 3, Pohjoiset kenttä- ja tiealueet. Tutkimusalueet 1 ja 2 sijoittuivat 

hankealueella ja tutkimusalue 3 hankealueen luoteispuolelle (n. 200 m). 

Tutkimusalueella 1 eli Muukanniemen varastokentän alueella on maaperässä todettu paikoin 

ylemmät ohjearvotasot ja vaarallisen jätteen raja-arvot ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia. Kooste 

tutkimusten tuloksista on taulukossa 9-1 ja pisteiden sijainti kuvassa 9-2. Lisäksi alueen 

maaperässä on havaittu kerrospaksuudeltaan vaihtelevia jätetäyttökerroksia (puuaines, meesa) 

sekä muutamia alemman ja ylemmän ohjearvon ylittäviä metallipitoisuuksia. Jätteellisten 

täyttökerrosten yhteydessä havaittiin usein myös aistinvaraisia merkkejä mahdollisesta 

pilaantuneisuudesta, kuten maa-aineksen tummaa väriä ja/tai haitta-aineiden hajua. 

Tutkimusalueella 2 eli nykyisen varikkorakennuksen ympäristössä todettiin ylemmän 

ohjearvotason ylittäviä öljyhiilivety- ja metallipitoisuuksia. Lisäksi todettiin paikoin alemman 

ohjearvotason ylittäviä dioksiini- ja furaanipitoisuuksia sekä kupari- ja nikkelipitoisuuksia. 

Tutkimusalueella 3 (noin 200 m hankealueesta luoteeseen) on todettu kynnysarvotason 

ylittäviä, mutta alemman ohjearvotason alittavia haitta-ainepitoisuuksia. Osassa alueelle 

sijoitetuissa näytepisteistä havaittiin vaihtelevia määriä jätejakeita. 
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Taulukko 9-1. Todetut alemman ohjearvotason ylittävät pitoisuudet (Sipti Environment Oy 2022a). 
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Kuva 9-2. Maaperän pilaantuneisuus, alemman ohjearvotason ylittävät pitoisuudet, ks. taulukko 1 (Lähde: 

Sipti Environment Oy 2022a). 
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Raportin mukaan (Sipti Environment Oy 2022a) yleisen ohjearvovertailun perusteella 

tutkimusalueiden 1 ja 2 (sijoittuvat hankealueelle) maaperä on paikoin pilaantunutta. Raportin 

mukaan puhdistustarpeen arvioimiseksi kohteesta tulee laatia erillinen riskinarvio, jossa 

huomioidaan alueen tuleva maankäyttö ja tulevien suunnitelmien vaatima maankaivutarve. 

Riskinarvio kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun alueen suunnitelmat ovat hieman tarkentuneet 

esimerkiksi rakennusten sijoittelun ja kaivusyvyyksien osalta. Tässä vaiheessa on hyvä myös 

tarkastella, onko tutkimuksia syytä vielä tarkentaa joissain yksittäisissä kohdissa. 

Ohjearvotarkastelun perusteella alueen 3 maaperän ei katsota olevan pilaantunutta. Tämä alue 

ei sijoitu hankealueelle vaan siitä noin 200 m luoteeseen. 

Pilaantuneiden maa-ainesten kaivu on luvanvaraista toimintaa. Mikäli kohteessa tullaan 

kaivamaan haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman ohjearvotason ylittäviä maita, tulee töille laatia 

nk. PIMA-ilmoitus sekä tämän liitteeksi pilaantuneen maaperän puhdistuksen yleissuunnitelma. 

Puhdistuksen yleissuunnitelmassa huomioidaan kohteen tuleva käyttö ja siinä esitetään kohde-

kohtaiset riskiperusteiset kunnostustavoitteet. PIMA-ilmoituksen käsittelyaika (Kaakkois-

Suomen ELY-keskus) on enimmillään 45 vuorokautta.  

Kaikilla osa-alueilla on todettu alemman ohjearvon alittavia, mutta kynnysarvon ja alueellisen 

taustapitoisuustason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Näitä nk. kynnysarvomaita ei katsota 

pilaantuneeksi, mutta kaivettujen kynnysarvomaiden sijoitukselle on tiettyjä rajoitteita. Mikäli 

kynnysarvomaita kaivetaan, tulee maat toimittaa luvanvaraiselle vastaanottopaikalle tai ne voi 

mahdollisesti myös hyötykäyttää kohdetontilla viranomaisen luvalla, geotekniset ominaisuudet 

huomioiden. Jätejakeet tulee erotella maa-aineksista mahdollisuuksien mukaan. 

KÄSITTEET (YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 2014b) 

PIMA-asetus valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007) 

kynnysarvo maaperän haitta-aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä (edustavaan 

näytteenottoon perustuen) maaperän pilaantuneisuus ja 

puhdistustarve on arvioitava. Jos maaperän alueellinen 

taustapitoisuus ylittää kynnysarvon, arviointikynnyksenä käytetään 

taustapitoisuutta (VNa 214/2007). 

alempi 

ohjearvo 

maaperän haitta-aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä (edustavaan 

näytteenottoon perustuen) maaperää voidaan pitää pilaantuneena 

muulla kuin teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla 

alueella ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin  

osoitettu (VNa 214/2007). 

ylempi 

ohjearvo 

maaperän haitta-aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä (edustavaan 

näytteenottoon perustuen) maaperää voidaan pitää pilaantuneena 

teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella ellei 

kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu (VNa 

214/2007). 
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Ramboll Finland Oy:n tutkimuksessa (2009) kanavan alueelle sijoittui yksi tutkimuspiste 

(S1_Ramboll) ja kauemmas vesialueelle myös muita tutkimuspisteitä (S2-S5). Näytteet otettiin 

Ekman -noutimella sedimentin pinnasta noin 5-30 cm paksuisina kerroksina. Maastohavaintojen 

mukaan pisteessä S1 vesisyvyys oli 0,5 m ja näyte edusti 0-5 cm pintakerrosta. Aines oli S1 

pisteessä silmämääräisten havaintojen mukaan rusehtavan harmaata liejua, seassa oli runsaasti 

puunkappaleita, sedimentissä oli myös vaaleita raitoja. Sedimenttitutkimuksissa havaittiin 

metalli- ja tributyylitinan pitoisuuksia, jotka osin ylittivät Sedimenttien ruoppaus- ja 

läjitysohjeen mukaisen Tason 1 ja Tason 2. Taso 2 ylittyi tutkimuspisteessä S1 vain nikkelin 

osalta (normalisoitu pitoisuus 81 mg/kg). Tinayhdisteiden pitoisuudet pisteessä S1 olivat pieniä. 

Sedimentin haitta-aineista on kerrottu tarkemmin luvussa 10.2.4.  

9.2.2 Kallioperä 

Alueen kallioperä on wiborgiittia (http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/). Wiborgiitti on 

rapakivigraniitin yleisin tyyppi, jossa useimpien alkalimaasälpäovoidien ympärillä on 

plagioklaasikuori. Rapakivigraniitit ovat A-tyyppisiä graniitteja, joiden muodostamissa 

seurueissa ainakin suurimmissa batoliiteissa tavataan graniitteja, joissa on rapakivirakenne.” 

Ns. A-tyypin graniitit ovat anorogeenisia graniitteja, joille on tyypillistä mm. bimodaalinen 

(happamia ja emäksisiä magmakiviä sisältävä) kivilajiseurue (Lehtinen ym. 1998). Graniittinen 

kivilaji (esim. graniitti, rapakivi) sisältää yleensä tavanomaista enemmän uraania (Lauri ym. 

2010). Rapakivissä esiintyy myös tavanomaista enemmän fluoria. Kallio on pääosin lähellä 

maanpintaa hankealueen luoteis- ja pohjoisosalla (maaperäkartassa kalliomaa -nimikkeellä). 

9.2.3 Pohjavesi 

Hankealueella ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue, Suulisniemi, sijaitsee noin kahden 

kilometrin etäisyydellä kohteesta koilliseen (Kuva 9-1). Suulisniemen (0528503) 

pohjavesialueluokka on 2 ”Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue”. 

Pohjavesialueen ja kohdealueen välillä ei ole hydraulista yhtyettä. 

Hankealueella eikä sen läheisyydessä ole talousvesikaivoja tai lähteitä. Hankealueen pohjavettä 

ei hyödynnetä millään tavoin. 

Pohjaveden taso mukailee todennäköisesti kohdealueen reuna-alueilla merenpinnantasoa ja 

varsinaisella tehdasalueella vetisempiä kerroksia todettiin kalliopinnan läheisyydessä (FCG 

Finnish Consulting Group Oy 2010). Tehdasalueen tutkimuksissa pohjavettä todettiin 

koekuopissa (Ramboll Finland Oy 2009). 

Hankealueelta ei ole selvitty pohjaveden laatua. Pohjaveden laatua seurataan kaatopaikka-

alueella (noin 1 km hankealueesta pohjoiseen) nykyisin viidestä pisteestä. Tehdaskaatopaikan 

suotovedet pumpataan tehtaan jätevesipuhdistamolle käsiteltäviksi. Pohjaveden 

tutkimustulosten (v. 2014) havaintokaivon GW1 on ollut erittäin korkea ja pH hieman emäksisen 

puolella, hapenkulutukset ovat olleet erittäin korkeita, kaivossa on havaittu runsaasti 

ammoniumtyppeä, natriumia ja kromia. GW3 sähkönjohtavuus on ollut erittäin korkea, lähes 

meriveden tasoa, mutta vesi on ollut pH-arvoltaan lähes neutraalia. Ammoniumtyppi- ja 

natriumpitoisuus ovat olleet korkeat. Tuloksista voi päätellä, että merivesi on sekoittunut 

pohjaveteen. GW4 vesi on ollut selvästi emäksistä, lisäksi sähkönjohtavuus oli korkealla tasolla, 

kuten myös biologinen ja kemiallinen hapenkulutus. Havaintokaivoilla GW3 ja 4 on korkea 
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ammoniumtypen pitoisuus, joka viittaa kaatopaikan vaikutukseen. Havaintokaivoilla GW5 ja 7 

pitoisuudet ovat paljon alhaisempia (Linnunmaa Oy 2016).  

Viimeisimpin tulosten mukaan (13.10.2022, Taulukko 9-2) putkessa GW1 sähkönjohtavuus oli 

korkea ja selvästi korkeampi kuin muissa putkissa. pH oli emäksisen puolella. Kemiallinen 

hapenkulutus oli erittäin korkea. BOD-tulos oli poikkeuksellisen pieni, mitään virhettä 

analysoinnista ei löydetty, jollei näyte ole otettu väärästä pullosta. Vedessä oli erittäin runsaasti 

ammoniumtyppeä ja natriumia. Sulfaattipitoisuus oli pieni. Kromia oli melko runsaasti. Sinkkiä, 

kadmiumia ja lyijyä oli hieman. Kupari- ja eloho-peapitoisuus oli alle määritysrajan. Viime syksyn 

joidenkin korkeiden metallipitoisuuksien takia nyt tutkittiin myös liukoiset pitoisuudet. Metallit 

olivat suurimmaksi osaksi liukoisessa muodossa. Vesi oli mustaa ja haisevaa. 

Putkessa GW3 veden sähkönjohtavuus oli korkea, mutta trendi on laskeva. Vesi oli pH-arvoltaan 

neutraalia. Kemiallinen ja biologinen hapenkulutus oli kohtalaista. Sulfaattia oli vähän. Natriumia 

ja ammoniumia oli runsaasti. Kromia oli hieman. Muut metallipitoisuudet olivat alle analyysin 

määritysrajan. Vesi oli harmaata. 

Pisteessä GW4 (betonirengaskauivo) veden sähkönjohtavuus oli koholla. Veden pH 

keskimääräistä matalampi, 8,9. Hapenkulutukset olivat kohtalaisia. Ammoniumtyppeä oli melko 

runsaasti. Sulfaatti- ja natriumpitoisuudet olivat korkeita. Vedessä oli hieman kromia, sinkkiä, 

kadmiumia, lyijyä ja kuparia. Elohopeapitoisuus oli alle analyysin määritysrajan. Vesi oli ruskeaa. 

Putkessa GW5 veden sähkönjohtavuus oli koholla. Vesi oli pH-arvoltaan lähes neutraalia. 

Kemiallinen hapenkulutus oli selvästi pienempää kuin muissa pohjavesiputkissa. Biologinen 

hapenkulutus oli määritysrajan tuntumassa. Ammoniumtyppeä oli melko vähän. Sulfaattia ja 

natriumia oli runsaasti. Kromia ja lyijyä oli hieman. Sinkki-, kadmium-, kupari- ja elohopeapitoi-

suudet olivat alle analyysien määritysrajojen. 

Pohjavesiputki GW7 oli kuiva. 

Olemassa olevan aineiston perusteella pohjaveden virtaus on kaatopaikan alueella lännen – 

luoteen suuntaan.
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Taulukko 9-2. Sunilan teollisuuskaatopaikan vesinäytteiden tulokset 13.10.2022 (Kymijoen vesi ja ympäristö ry). 
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9.3 Vaikutusten arviointi 

9.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Maaperä 

Alueella ei sijaitse arvokkaita kallioalueita, arvokkaita moreenimuodostumia tai tuulikerrostumia. 

Tulevat rakentamisalueet sijaitsevat pääosin alueilla, joissa on ollut ja on nykyiselläänkin 

toimintoja (Muukanniemen varastokenttä, tehdasliikenteen kulkuväyliä, pysäköintialue ja 

varikkorakennuksia). 

Rakennustöiden maaperään aiheuttavia vaikutuksia ovat lähinnä maankaivutyöt sekä 

uudisrakenteiden alta poistettavien kaivumassojen läjitys. Hankealueella kallioperä ei ole 

paljastuneena, mutta luoteis- ja pohjoisosalla on vain ohut maapeite (kalliomaa). On mahdollista 

että kohdealueella on jossain määrin myös louhintatarvetta. Hankkeen mahdolliset vaikutukset 

kallioperään ovat paikallisia ja vähäisiä.  

Hankealueella on paikoin havaittu koholla olevia haitta-aineiden pitoisuuksia. Haitta-aineet 

huomioidaan kaikessa alueen rakentamisessa ja maaperän nykytila tullaan aina selvittämään 

kohdekohtaisesti hankkeen myöhemmissä suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Siinä vaiheessa 

saadaan myös tarkemmat arviot haitta-aineiden määristä rakentamisalueilla. Pilaantuneet, 

ylemmän ohjearvon ylittävät haitta-ainepitoiset, maa-ainekset tullaan poistamaan 

rakentamisalueilta viranomaisen hyväksymällä tavalla ja laajuudessa (Pima-ilmoitusmenettely). 

Kohdekohtaisten rakennettavuustutkimusten yhteydessä selvitetään tarvittaesssa myös 

maaperän hapontuottoriskiä esimerkiksi NAG:n, NAG-pH:n ja kokonaisrikkipitoisuuden 

perusteella ja tehdään tarvittaessa suunnitelmat/toimenpiteet happoa tuottavan maa-aineksen 

käsittelemiseksi.  

Kanaalin pohjalle kertyneen aineksen mahdolliset haitta-aineet selvitetään hankkeen 

myöhemmässä vaiheessa.  

Pohjavesi 

Rakentamistoimien johdosta pohjavesiolosuhteet muuttuvat osin nykyiseen verrattuna 

(rakennukset ja tiiviit pintarakenteet, pohjaveden muodostuminen vähäisempää). Hankealueen 

pohjavettä ei hyödynnetä millään tavoin. Hankkeella ei ole vaikutuksia noin 2 km etäisyydellä 

olevaan Suulisnimen pohjavesialueen pohjaveden määrällisen tai laadulliseen tilaan.  

9.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Maa- ja kallioperä 

Laitoksen toiminnasta ei muodostu suoria vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Alueella 

varastoitavat kemikaalit on esitetty teknisen kuvauksen yhteydessä luvussa 3.2.4. 

Kemikaalivarasto sijoittuu hankealueen kaakkoisosaan, meren rantaan. Esimerkiksi 

kemikaalisäiliön vuodon seurauksena, kaikkien varotoimenpiteiden pettäessä, on teoreettisesti 

mahdollista, että kohdealueen maaperään ja pohjaveteen kohdistuisi vähäinen pilaantumisriski. 
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Kemikaalivuodon mahdollisuus on käytännössä erittäin pieni ja kemikaalisäiliöt tullaan 

varastoimaan kontteihin, jotka estävät kemikaalien leviämisen.  

Kemikaalien varastointipaikalta tulevat hulevedet pidetään altaiden, kaatojen ja kynnysten 

avulla erillään puhtaista hulevesistä ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Mahdollisten 

likaantuneiden hulevesien kulkeutuminen hankealueen ulkopuolelle ja imeytyminen maaperään 

ja lopulta pohjaveteen, on erittäin epätodennäköistä eikä tämän arvioida aiheuttavan 

pohjaveden pilaantumisriskiä. 

Pohjavesi 

Kuten jo edellä mainittiin, hankkeen johdosta pohjavesiolosuhteet muuttuvat osin nykyiseen 

verrattuna hankealueella. Hankealueen pohjavettä ei kuitenkaan hyödynnetä millään tavoin. 

Hankkeella ei ole vaikutuksia noin 2 km etäisyydellä olevaan Suulisnimen pohjavesialueen 

pohjaveden määrällisen tai laadulliseen tilaan myöskään toiminnan aikana.  

9.3.3 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Toiminnan päätyttyä rakennukset jäävät todennäköisesti paikoilleen ja niihin tulee uutta toimin-

taa. Mikäli rakenteet tai sen osia poistetaan, ovat poiston vaikutukset purku- ja kaivutöistä joh-

tuvia ja väliaikaisia.  

9.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Hankkeen toteuttamatta jättämisen johdosta maaperään ja pohjaveteen kohdistuvat vähäiset 

vaikutukset jäävät toteutumatta.  

9.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankealueen herkkyys muutoksille maa- ja kallioperän osalta arvioidaan vähäiseksi, sillä koh-

dealueelle ei sijoitu arvokkaita maa- tai kallioperämuodostumia. Alue on jo nykyisellään teolli-

suustoimintojen aluetta. Hankkeen lähialueella ei sijaitse pohjavesialueita.  

Hankkeen maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten suuruus arvioidaan vähäiseksi kiel-

teiseksi, koska vaikutukset ovat mm. paikallisia eikä toiminta aiheuta normaalitilanteessa maa-

perän pilaantumista. Toisaalta kun hankkeen johdosta rakentamisalueilta poistetaan pilaantu-

neiksi todetut ainekset, muutoksen suuruus on tällöin vähäinen myönteinen. Pilaantuneita maita 

on todettu Muukanniemen varastokentän alueella eli kummassakin hankevaihtoehdossa. Vaiku-

tusten merkittävyys maa- ja kallioperään arvioidaan sekä vähäiseksi kielteiseksi että myön-

teiseksi. Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia pohjavesialueille. 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b välille muodostuu maa- ja kallioperään kohdistuvien vaiku-

tusten osalta eroja lähinnä laajemmasta toiminnasta johtuen.  

 

 

 

 



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

121 

 

Taulukko 9-3. Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 
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9.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Merkittäviä epävarmuuksia ei tähän arviointiin liity. Hankealueella on paikoin havaittu koholla 

olevia haitta-aineiden pitoisuuksia. Haitta-aineet huomioidaan kaikessa alueen rakentamisessa 

ja maaperän nykytila tullaan aina selvittämään kohdekohtaisesti hankkeen myöhemmissä 

suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa.  

9.5.1 Vaikutusten lieventäminen 

Maaperään ja pohjaveteen mahdollisesti kohdistuvien haittojen ehkäisemisessä ja lieventämi-

sessä ovat avainasemassa: asiantunteva riskikohteiden tunnistaminen, riittäviin tutkimuksiin 

perustuva rakentamisen suunnittelu ja rakennusmenetelmien valinta, työn toteutuksen, suun-

nitelmien ja ohjeiden noudattamisen valvonta sekä vaikutusten seuranta. 

Kemikaalisäiliöt tullaan varastoimaan kontteihin, jotka estävät kemikaalien leviämisen. Työmaa-

alueella huolehditaan, että alueella on riittävä öljyntorjuntavälineistö ja henkilökunnalla riittävä 

koulutus käyttämään välineistöä tarpeen vaatiessa. Lisäksi työkoneiden kunnossapitoon 

kiinnitetään huomiota ja työkoneiden säilytysalueet tarkistetaan jokaisen työvuoron alkaessa, 

mahdollisten öljyvuotojen havaitsemiseksi. Mikäli tutkimuksissa havaitaan happamia 

sulfaattimaita, varaudutaan niiden käsittelyyn asianmukaisella tavalla.  

Henkilökunta koulutetaan toimimaan onnettomuustilanteissa ja riittävä torjuntavälineistö 

pidetään saatavilla. Viemärit on varustettu sulkuventtiilein. Piha-alueella on vesitiivis asfaltti. 

Asfaltin vuodot torjutaan imeytysaineella. Mikäli vuoto pääsisi pinnoittamattomalle alueella ja 

maaperään, puhdistettaisiin kyseinen alue poistamalla pilaantunut maa-aines. 
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10 VESISTÖT 

 

10.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Vaikutusarvio on laadittu asiantuntijatyönä, ja sen lähtöaineistona ovat toimineet hankkeeseen 

liittyvä suunnitteluaineisto, aineiston perusteella tehdyt vesistömallinnukset, arvioitavaan 

kohteeseen liittyvä taustatieto mm. vesistön ja eliöstön nykytilasta sekä kokemus aiempien 

vastaavien hankkeiden vaikutusarvioinnista ja olemassa olevissa kohteissa ilmenneistä 

ympäristövaikutuksista. Arvioinnissa on lisäksi hyödynnetty tarkoitukseen soveltuvien 

tutkimusartikkeleiden ja selvitysten tietoja erilaisen kuormituksen aiheuttamista vesistö-

vaikutuksista. Vesistövaikutusarvion suurimmat epävarmuustekijät liittyvät mallinnuksen 

perustana oleviin kuormitus- ja vesimäärätietoihin. Käytettyjen mallien tarkempi kuvaus, 

lähtötiedot, kalibroinnit, epävarmuudet ja kaikki tulokset on esitetty tarkemmin erillisessä 

mallinnusraportissa (Liite 4). 

YHTEENVETO 

– Kotkanlahdelle kohdistuu nykytilanteessa lämpö- ja suolakuormitusta 

olemassaolevalta Sunilan tehtaalta. 

– Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b vaikutus vesistöön on kokonaisuutena vähäinen 

kielteinen. 

– Purkuvesien vaikutus on lämpökuormituksen osalta hieman suurempi 

hankevaihtoehdossa VE1b kuin vaihtoehdossa VE1a. Hankevaihtoehdon VE1a osalta 

lämpökuorman lievä kasvu nykyisestä ei arvion mukaan aiheuta merkittävää 

vaikutusta välittömän purkupaikan ulkopuolella. Hankevaihtoehdossa VE1b rehevyys 

saattaa lisääntyä purkualueen läheisyydessä, mikäli vesistön muut olosuhteet sen 

mahdollistavat. 

– Purkuvesien vaikutus on lämpökuormituksen osalta hieman suurempi 

hankevaihtoehdossa VE1b kuin vaihtoehdssa VE1a. Hankevaihtoehtojen aiheuttama 

suolapitoisuuden nousu saattaa hetkellisesti nostaa Sunilan edustan suolapitoisuutta 

mittauksissa näkyvällä tavalla, jos Kymijoen vähäsuolaisen jokiveden vaikutus on 

samalla hetkellä suuri. Alueella esiintyvä eliöstö on sopeutunut suolapitoisuuden 

vaihteluun, eikä hankevaihtoehtojen mukaisen kuormituksen arvioida aiheuttavan 

muutoksia kasviplanktonissa, pohjaeläimissä, vedenalaisessa luonnossa tai alueella 

esiintyvissä vesiluontotyypeissä. 

– Hankevaihtoehdon VE1a mukaiset vaikutukset ovat käytännössä havaittavissa Sunilan 

edustalla Kotkanlahden pohjoisosassa. Hankevaihtoehdon VE1b mukaiset vaikutukset 

saattavat olla ajoittain näkyvissä myös Karhunsalmen itäpuolella Hallanväylän alueella 

ja Hallan saaren luoteispuolella 

– Hankevaihtoehdot VE1a ja VE1b eivät aiheuta ravinteiden tai metallien kuormitusta 

Kotkanlahdelle. 
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Yleisesti jätevesi- ja lämpöpäästöjen laimenemiseen vaikuttavat rannikkoalueilla tuulen ja 

vedenkorkeusvaihtelun aiheuttamien virtausten johdosta tapahtuva vedenvaihto ja 

sekoittuminen sekä isoimpien jokien virtaama, mikäli sellaisia purkualueella on. Kymijoki ja 

erityisesti sen itäinen Korkeakoskenhaara vaikuttaa merkittävästi Kotkan edustan merialueen 

virtauksiin. 

Mallinnus tehtiin 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 (Kuva 

10-1). Laskentamalli soveltuu hyvin Suomen järvi- ja rannikkoalueiden kuvaamiseen, ja sitä on 

käytetty yli sataan laskentasovellukseen Suomessa ja ulkomailla (Koponen ym. 2004). 

 

Kuva 10-1. Vesistömallinnuksen mallihila. Vasemmassa yläkulmassa koko mallihila, vasemmassa 

alakulmassa tarkennetujen hilatasojen reunat ja oikealla tarkimman hilan alue syvyyksineen.  

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 edustava 

ajanjakso, jota simuloidaan mallilaskennan avulla käyttämällä mitattuja säätietoja ja reuna-

arvoja (esim. jokivirtaamat). Laskennan lopputuloksena saadaan valitun simulointijakson ajalta 
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jokaiselle mallihilan hilaruudulle virtaus, lämpötila ja suolaisuusarvo valitulla aikatarkkuudella, 

esim. tunnin välein). 

Sunilan tehdas kuormittaa nykyisin ja hankevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b merialuetta sekä 

lämpö- että jätevesipäästöillä. Purkuvesiä lasketaan kahteen pisteeseen, L1 ja L3. 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 (Taulukko 10-1). Mallissa laskettiin kolme eri skenaariota: nykytila 

(V0=VE0) ja skenaariot V1A (=VE1a) ja V1B (VE1b). Skenaarion V0 kuormitus on asetettu 

Sunilan tehtaan vuoden 2019 kuormitustarkkailun mukaisesti kuukauden tarkkuudella. 

Skenaarioiden V1A ja V1B kuormitukset ovat samoja kaikkina laskentakuukausina ja 

hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b mukainen vakiokuormitus on lisätty skenaarion V0 mukaiseen 

kuukausikuormitukseen. Hankevaihtoehtojen mukainen ravinne- tai raskasmetallikuormitus on 

vähäistä, joten näitä tekijöitä ei ole käsitelty mallinnuksessa.  Vedenottopaikan tarkka sijainti ei 

ollut mallinnuksen tekemisen aikaan tiedossa, joten sitä ei ole huomioitu mallissa. Otettava 

vesimäärä on kuitenkin pieni, joten sen vaikutus mallinnustuloksiin ja yleisesti vesistöihin on 

vähäinen.  

Taulukko 10-1. Laskentaskenaarioiden V1, V1A ja V1B kuormitusten keskiarvot vuoden 2019 tiedoista. 

Lisäksi on esitetty jäähdytysveden läpivirtaama ja lämmönnousu. 

 Virtaama (m3/s) Lämpötila (°C) Suolapitoisuus (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 

VIA, 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 

 

Mallinnuksen laskentajaksoiksi valittiin Korkeakoskenhaaran virtaaman perusteella vähäisen 

virtaaman kausi kesällä 2019 (heinä-lokakuu 2019) ja keskimääräinen virtaamatilanne kesällä 

2020 (heinä-lokakuu 2020). Vuosina 2010–2021 kesä-elokuun virtaaman keskiarvo oli 

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

2020 keskiarvo 79,9 m3/s. Mallinnuksen tulokset esitettiin eri laskentajaksoja kuvaavilla 

pitoisuuskartoilla (kuvat  10-17 ja 10-18 sekä kuvat 10-21 ja 10-22) sekä eri tulostuspisteille 

(Kuva 10-19) lasketuilla aikasarjoilla (Kuva 10-20 ja Kuva 10-23). Eri tulostuspisteille lasketut 

keski- ja maksimiarvot on lisäksi esitetty taulukoissa 10-8 ja 10-9. Kaikki mallinnuksen tulokset 

on lisäksi esitetty erillisessä mallinnusraportissa. 

Mallin toimivuuden tarkistamiseksi mallinnettua nykyisen kuormituksen mukaista 

vedenkorkeutta, lämpötilaa ja suolaisuutta (V0) verrattiin merialueen tarkkailupisteiltä 

(Suomenl Halla 139, Suomenl Kotka 133, Suomel Hallanväylä 156 ja Suomenl Varissaari 128) 

mitattuihin arvoihin. Päällysveden mallinnettu meriveden lämpötila vastasi kohtalaisen hyvin 

mitattuja arvoja kaikissa pisteissä lukuunottamatta Hallanväylän pisteen 156 yliarviota vuonna 

2019. Alusvedessä mallinnetussa lämpötilassa esiintyi ajoittain yli- ja aliarvioita. Mallinnettu 
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suolapitoisuus vastasi mittauksia kohtuullisen hyvin. Hallanväylän puolella malli ei sekoita vettä 

riittävästi syvyyssuunnassa ja päällys- ja alusveden välinen suolapitoisuusaro oli mittauksia 

suurempi. Pisteissä Halla 139 ja Kotka 133 alusveden suolapitoisuudet olivat jonkin verran 

mittauksia suurempia, eli syvyyssuuntainen sekoittuminen jäi mallissa todennäköisesti hieman 

liian pieneksi todellisuuteen nähden. 

Mallinnettu suolapitoisuus vastasi kohtuullisen hyvin mittaustuloksia. 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 sekoittuminen jää mallissa todennäköisesti 

hieman todellista tilannetta vähäisemmäksi. 

10.2 Nykytila 

Hankealue sijoittuu Kotkan Sunilanlahden rannalle. Sunilanlahti on osa Kotkan sisäsaaristoa, 

jossa vesisyvyys on pääsääntöisesti alle 20 metriä. Pyhtään–Kotkan–Haminan merialueen suurin 

kuormittaja on Kymijoki, joka laskee viitenä haarana mereen Pyhtään ja Kotkan edustalla. 

Sunilanlahteen laskevat kaksi Kymijoen itäisintä haaraa, Koivukoskenhaara (Huumanhaara) ja 

Korkeakosken haara. Kymijoen vedenlaatu vaikuttaa voimakkaasti Sunilanlahden vedenlaatuun. 

Tuuli- ja virtausolosuhteiden sekä vedenkorkeuden vaihtelulla on merkittävä vaikutus jokivesien 

leviämisessä ja sekoittumisessa merialueella. Kesäkerrostuneisuuden aikana virtausten suunta 

noudattaa lähinnä vallitsevan tuulen suuntaa. Loppukesällä, kun lämpötilakerrostuneisuus on 

purkautunut, virtaus suuntautuu pääsääntöisesti länteen rannikon läheisyydessä. Talvella ja 

alkukeväällä jääpeitteisenä aikana idänpuoleiset virtaukset ovat todennäköisesti vallitsevia. 

(Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2022a)  

Hankealueen lähin merivedenkorkeuden mittausasema sijaitsee Haminan Pitäjänsaaressa (Kuva 

10-2). Vuonna 2021 meriveden korkeuden vaihteluväli oli noin 95 cm. Kymijoen Korkeakosken 

haaran keskivirtaama oli jaksolla 2010–2021 keskimäärin 76 m3/s ja Koivukosken haaran 

keskivirtaama keskimäärin 70 m3/s (Kuva 10-3). Korkeakosken voimalaitoksen rakennevirtaama 

on 95 m3/s ja Koivukosken rakennevirtaama 47 m3/s. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2014) 

Huumanhaaran keskivirtaaman on arvioitu olevan 6 % Koivukosken virtaamasta, eli jaksolla 

2010–2021 Huumanhaaran keskivirtaama olisi noin 4,2 m3/s.  
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Kuva 10-2. Meriveden keskimääräinen pinnankorkeus ja pinnankorkeuden vaihteluväli vuorokaudessa 

vuonna 2021 (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2022a). 
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Kuva 10-3. Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken virtaama vuosina 2010–2021 (SYKE 2022a). 

Vuoden 2020–21 jäätalvi oli keskimääräinen, mutta ensijäätyminen tapahtui rannikolla 

tavanomaista myöhemmin. Jääala oli laajimmillaan  helmikuun 2021 puolessavälissä noin 

127 000 km2. Maaliskuun lopulla 2021 jäätynyt ala pieneni nopeasti ja viimeiset jäät lähtivät 

ennen huhtikuun loppua, eli noin 1,5–3 viikkoa tavanomaista aiemmin. (Kymijoen vesi ja 

ympäristö ry 2022a) Vuoden 2019–2020 jäätalvi oli kaikkien aikojen leudoin, ja jäätä oli 

Suomenlahdella kokonaisuutena hyvin vähän, enimmillään vain  37 000 km2 maaliskuun alussa 

2020. Suomen puolella ohutta jäätä oli muutaman pakkasyön jälkeen sisälahdissa, mutta nämä 

vähäiset jäät katosivat maaliskuun lopussa. Huhtikuun alkaessa Suomenlahti oli jäätön. 

(Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021a) 
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10.2.1 Veden laatu  

Kotkan merialueelle tuleva kiintoaine- ja ravinnekuormitus on peräisin pääosin Kymijoesta (Kuva 

10-4). Joen vedenlaatu on kuitenkin parantunut aikaisempaan verrattuna, ja nykyisin jokiveden 

kokonaisfosforipitoisuudet ovat jo pienempiä kuin merialueelta mitatut kokonaispitoisuudet. 

Kymijoen haarat toivat merialueelle keskimäärin 195 kg fosforia ja 7337 kg typpeä vuonna 2021. 

Pistekuormitus kattoi noin 20 prosenttia merialueelle tulevasta fosforikuormituksesta ja noin 7 

prosenttia typpikuormituksesta vuonna 2021. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2022a) Sunilan 

alueen tärkein pistekuormittaja oli Stora Enso Oyj:n Sunilan tehtaan puhdistamo, jonka vuoden 

2021 kuormitus oli 751 kg/vrk kiintoainetta, 85 kg/vrk typpeä, 20 kg/vrk fosforia ja 89 kg/vrk 

AOX-yhdisteitä. BOD7-kuormitus oli 256 kg/vrk ja CODCr-kuormitus 16 900 kg/vrk. (Tiedonanto 

Stora Ensolta 21.1.2022) 

 

Kuva 10-4. Kotkan merialueen ravinnekuormitus (t/vrk tai kg/vrk) eri kuukausina vuonna 2021 (Kymijoen 

vesi ja ympäristö ry 2022a). Teollisuuden osalta on käytetty kuukausikohtaisia kuormituslukuja ja Mussalon 

puhdistamon osalta neljännesvuosijaksojen kuormituksia.  

Hankealuetta lähimmät Pyhtään-Kotkan–Haminan-merialueen yhteistarkkailuun kuuluvat 

vesistötarkkailupisteet sijaitsevat Kotkanlahdessa (Suomenl Halla 139), Kotkansaaren 

itäpuolella salmessa (Suomenl Kotka 133) ja Hallanväylän alueella (Suomenl Hallanväylä 152 ja 

Suomenl Hallanväylä 156) (Kuva 10-5). Kymijoen suulla sijaitseva tarkkailupiste Kymij Karhula 

022 5610 kuuluu Kymijoen alaosan yhteistarkkailuun.  
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Kuva 10-5. Hankealueen läheiset vedenlaadun ja kasviplanktonin tarkkailupisteet.  

 

Kymijoesta tulevilla vesillä on huomattava vaikutus Sunilanlahden vedenlaatuun. Talvisin 

jokivesi jää usein pintaveteen jään alle eikä juuri sekoitu muuhun vesimassaan veden 

kerrostuneisuuden ja tuulen sekoittavan vaikutuksen puuttumisen takia. Avovesikaudellakin 

jokivedellä on suuri vaikutus rannikon päällysveden laatuun, mutta vaikutuksen hetkellinen 

voimakkuus riippuu vallitsevista virtaus- ja tuuliolosuhteista. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 

2021a) 

Sunilanlahden vesi oli vuosina 2019–2021 lähes neutraalia tai lievästi emäksistä (Taulukko 

10-2). Happitilanne oli päällysvedessä hyvä-erinomainen (Kuva 10-6). Ylikyllästeisyyttä 

(hapenkyllästeisyys > 100 %) havaittiin ajoittain alku- ja loppukesällä, ja tilanteet liittyivät 

useimmiten perustuotannon suureen määrään (kasviplanktonin kevätkukinta sekä loppukesän 

runsas levämäärä). Alusvedessä happitilanne oli pääsääntöisesti tyydyttävä-hyvä 
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(happipitoisuudet > 6 mg/l), mutta alentuneita happipitoisuuksia (< 6 mg/l) havaittiin 

alusvedessä loppukesällä Hallanväylän pisteillä sekä Kotkanlahden pisteellä. Veden lämpötila 

vaihteli vuodenaikojen mukaan. 

Taulukko 10-2. Kymijoen (Kymij Karhula), Sunilanlahden (Suomenl Halla 139), Kotkanlahden (Suomenl 

Kotka 133) ja Hallanväylän (Suomenl Hallanväylä 152 ja 156) vedenlaatu vuosina 2019–2021 (SYKE 

2022b).  

 

  

 

Syv. t Happi pH Saliniteetti S-joht. Kiintoaine Sameus Väri Kok.P Kok.N Klorofylli-a Enterokokit n

m °C mg/l ‰ mS/m mg/l FNU mg/l Pt µg/l µg/l µg/l kpl/100 ml

Kymij Karhula 022 5610

ka 1 8,6 92,1 7,2 8,7 3,7 3,9 36 15 548 4 36

min 1 0,0 83,0 7,0 7,4 0,5 0,9 25 7 330 0

max 1 24,0 103,0 7,5 10,0 8,3 11,0 60 32 1100 7

Suomenl Halla 139

ka 1 12,9 89,7 7,4 1,2 220 3,3 33 22 484 6,0 4 6‒18

min 1 0,0 77,0 7,0 0,2 30 1,0 25 13 298 3,0 0

max 1 18,8 97,0 7,8 2,6 467 5,8 45 32 760 16,0 7

ka 10 9,9 79,0 7,7 4,2 731 4,2 16 43 425

min 10 0,4 61,0 7,5 3,6 637 1,4 10 27 200

max 10 17,0 99,0 8,3 5,2 896 9,3 20 61 630

Suomenl Kotka 133

ka 1 12,8 91,9 7,7 1,9 349 2,7 30 26 467 6,9 1 6‒18

min 1 0,0 78,0 7,2 0,4 81 1,0 25 16 210 3,0 1

max 1 19,5 101,0 8,0 3,5 629 4,2 35 42 680 11,0 1

ka 15 9,0 72,3 7,7 4,5 781 4,2 13 48 449

min 15 1,2 47,0 7,4 3,8 671 1,0 10 31 240

max 15 16,8 101,0 8,3 5,3 918 15,0 15 87 600

Suomenl Hallanväylä 152

ka 1 12,8 10,0 7,8 2,7 492 2,9 32 35 503 7,1 5‒18

min 1 1,0 7,2 7,3 0,5 108 1,4 30 20 310 3,6

max 1 20,0 13,3 8,4 3,9 668 5,0 35 46 680 14,0

ka 10 7,3 7,6 7,6 4,3 739 4,0 19 49 488

min 10 1,2 5,4 7,4 3,9 675 1,8 15 44 290

max 10 13,5 12,2 7,9 4,5 763 6,9 25 58 570

Suomenl Hallanväylä 156

ka 1 12,7 10,1 8,0 3,5 618 2,0 23 35 453 7,6 6‒18

min 1 0,2 7,7 7,5 2,7 404 0,6 15 23 330 3,0

max 1 18,9 13,2 8,7 4,3 724 2,8 30 42 590 14,0

ka 10 5,9 9,1 7,7 4,2 738 1,9 17 46 435

min 10 0,6 6,5 7,5 3,6 648 0,8 10 41 250

max 10 13,7 12,2 7,9 4,7 809 2,7 20 50 550
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Kuva 10-6. Sunilanlahden (Suomenl Halla 139) happipitoisuudet ja lämpötilat vuosina 2010–2022 (SYKE 

2022b). 

Merivesi oli jokiveden vaikutuksen takia yleensä hiukan ruskehtavaa, ja sameusarvoissa oli 

havaittavissa vaihtelua. Suurimmat sameusarvot mitattiin loppukesällä. Sähkönjohtavuusarvot 

vaihtelivat runsaasti jokiveden vaikutuksen voimakkuudesta riippuen (Kuva 10-7). Suurinta 

jokiveden vaikutus oli Sunilanlahden näytepisteellä päällysvedessä ja vaikutus väheni 

kauemmas jokisuulta siirryttäessä. Alusvedessä sähkönjohtavuusarvot vaihtelivat myös 

Sunilanlahdella selvästi vähemmän kuin päällysvedessä, ja alusvesi koostui suurimmaksi osaksi 

merivedestä kaikilla näytepisteillä. Veden hygieeninen laatu oli erinomainen Sunilanlahdella ja 

Kotkanlahdella.  

 

 

Kuva 10-7. Sunilanlahden (Suomenl Halla 139) sähkönjohtavuus- ja saliniteettiarvot vuosina 2010–2022 

(SYKE 2022b). 
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Kotkan edustan meriveden saliniteettiarvoja on seurattu kattavasti, ja niissä ei ole havaittavissa 

merkittävää kehitystä vuosina 2010–2022. Suolojen määrää on analysoitu vain harvoin, mutta 

vuosina 1990–2021 Loviisan rannikkoalueen natriumpitoisuudet olivat tasoa 1–1,4 g/l ja 

kloridipitoisuudet tasoa 1,1–2,9 mg/l. Kotkan edustan sulfaattipitoisuudet olivat vuoden 1987 

mittausten perusteella tasoa 0,3 g/l. Jokisuiden läheisyydessä jokivesivaikutus laskee 

todennäköisesti suolapitoisuutta, mutta oletettavasti Kotkan rannikkoalueen yleinen 

suolapitoisuus vastaa em. mittaustuloksia. 

Jaksolla 2019–2021 keskimääräiset kokonaistyppipitoisuudet viittasivat keskiravinteisuuteen. 

Keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet viittasivat päällysvedessä keskiravinteisuuteen ja 

alusvedessä runsasravinteisuuteen. Ravinnepitoisuuksissa esiintyi kuitenkin vaihtelua ja 

kohonneita pitoisuuksia mitattiin helmikuun ja ajoittain myös loppukesän 

näytteenottokierroksilla (Kuva 10-8). Rannikon päällysveden kokonaisfosforipitoisuudet ovat 

usein pienempiä kuin alusveden pitoisuudet, sillä Kymijoen vedessä on vähemmän fosforia kuin 

merivedessä (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2022a). Näytepisteiden välillä ei ollut havaittavissa 

merkittäviä eroja ravinnepitoisuuksissa.  

 

 

Kuva 10-8. Sunilanlahden (Suomenl Halla 139) kokonaisravinnepitoisuudet vuosina 2010–2022 (SYKE 

2022b). 

Pyhtää–Kotka–Hamina-rannikkoalueella rehevyydessä on havaittavissa runsasta vuosien välistä 

vaihtelua. Rannikon läheisyydessä perustuotanto on useimmiten joko yhteis- tai  

fosforirajoitteista. Kokonaistypen määrä on kuitenkin hieman pienentynyt 2000-luvun aikana. 

(Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2022a) Jaksolla 2010–2022 vedenlaadussa ei ole kuitenkaan 

havaittavissa selkeää kehitystä (kuvat 10-6–10-8). 

10.2.2 Vesien- ja merenhoito 

Vesienhoidon kolmannella kaudella 2022–2027 Kotkan edustan, Sunilanlahden 

vesimuodostuman ekologinen tila on määritelty välttäväksi (Kuva 10-9). Vesimuodostuma 

kuuluu Suomenlahden sisäsaariston pintavesityyppiin. Vesimuodostuman biologisten 
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laatutekijöiden (kasviplankton, pohjaeläimet) perusteella muodostuman tila oli tyydyttävä, 

mutta fysikaalis-kemiallinen tilaluokka ja hydrologis-morfologinen muuttuneisuus olivat 

välttävällä tasolla. Vesimuodostuman kemiallinen tila oli hyvää huonompi. Mittaustulosten 

perusteella tributyylitinayhdisteiden määrä ylitti ympäristönlaatunormin tason ja kalan 

elohopeapitoisuuden ympäristönlaatunormi ylittyy asiantuntija-arvion perusteella. Bromattujen 

difenyylieetterien laatunormi ylittyy asiantuntija-arvion mukaan kaikissa Suomen 

vesimuodostumissa (Suomen ympäristökeskus 2020). Sunilanlahden vesimuodostumassa 

vesienhoidon tavoitteena on tavoitteena saavuttaa vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. 

Vesimuodostuman laskennallinen fosforipitoisuuden vähentämistavoite on 17 %, typen 

vähentämistavoite 22 % sekä klorofyllipitoisuuden vähentämistavoite 45 %. (Kaakkois-Suomen 

ELY-keskus 2022) 

 

 

Kuva 10-9. Hankealueen lähimmät vesimuodostumat ja niiden ekologinen tila (Suomen ympäristökeskus 

ja ELY-keskukset 2022). Vihreä = hyvä ekologinen tila, keltainen = tyydyttävä tila, oranssi = välttävä tila. 

Vesienhoidon kolmannella suunnittelukaudella 2022–2027 teollisuussektorille on esitetty kolme 

vesienhoidon perustoimenpidettä (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2022): 
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1. Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen   

2. Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden 

toteuttaminen 

3. Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen 

Ensimmäiseen toimenpiteeseen kuuluu luvanvaraisten teollisuuslaitosten käyttö siten, että 

toimintataso pysyy vähintään alkavan suunnittelukauden alkuvaiheen tasolla ja lupamääräykset 

täytetään. Toisen toimenpiteen tarkoituksena on parantaa ja kehittää laitosten 

toimintavarmuutta ja häiriötilanteisiin varautumisen kattavuutta. Uusissa ympäristöluvissa 

laitoksille on annettu velvoite YSL 15 §:n mukaisen varautumissuunnitelman tekemiseen. 

Kolmannen toimenpiteen tavoitteena on tunnistaa luvanvaraisten laitosten vesiympäristölle 

vaarallisten aineiden päästöt ja huuhtoumat ja tehostaa aineiden tarkkailua. Ympäristöluvissa 

on annettu toimijoille lainsäädännön (VNA 1022/2006 muutoksineen) mukaiset velvoitteet. 

(Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2022) 

Teollisuuden vesiensuojelun ohjauskeinot perustuvat ympäristölainsäädännön mukaisiin 

menettelyihin. EU:n teollisuuspäästödirektiivi on toimeenpantu ympäristönsuojelulailla, ja 

ympäristölupamenettelyssä sovelletaan BAT-päätelmiä. Vesienhoidon kolmannella 

suunnittelukaudella toiminnanharjoittajia vastuuttavia teollisuutta koskevia valtakunnallisia ja 

alueellisia ohjauskeinoa ovat (Uudenmaan ym. ELY-keskukset 2022): 

1. Edistetään vesivastuusitoumuksia alueellisella tasolla 

2. Varmistetaan riskienhallintasuunnitelmien ajantasaisuus sekä kiinnitetään erityishuomio 

sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin mahdollisiin riskeihin, haitallisten aineiden päästöihin ja 

hulevesien hallintaan 

3. Otetaan vesienhoidon tavoitteet paremmin huomioon jo uusien hankkeiden suunnittelun 

alkuvaiheessa 

Merenhoidon tavoitteena Suomessa oli saavuttaa hyvä tila Itämeressä vuoteen 2020 mennessä. 

Tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu kaikilta osin, joten työ hyvän tilan saavuttamiseksi jatkuu. 

Vesien- ja merenhoidon tavoitteet ovat yhteneväisiä, sillä  molemmat tähtäävät meriympäristön 

hyvän tilan saavuttamiseen. Koska suurin osa kuormituksesta on peräisin maalta, parantavat 

vesienhoidon toimenpiteet myös meren tilaa. Yhtymäkohtia on erityisesti rehevöitymisen ja 

haitallisten aineiden vähentämisessä. Kaikki valuma-alueita koskevat toimenpiteet esitetään 

vesienhoitosuunnitelmissa, mutta merenhoidon tavoitteet on otettu huomioon toimenpiteiden 

kohdentamisessa ja mitoituksessa. Merenhoitosuunnitelmaan sisältyy useita teemoja, joita ei 

käsitellä vesienhoitosuunnitelmissa. Näistä esimerkkejä ovat vedenalaisen melun vähentäminen 

ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen. Sunilan ligniinin hiiletyslaitosta koskevia 

merenhoidon toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen 

hillitseminen, vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormituksen ja vaikutusten vähentäminen, 

luonnon monimuotoisuuden suojelu, merenpohjiin kohdistuvien ihmisvaikutusten vähentäminen 

ja meriympäristöön kohdistuvien riskien pienentäminen. (Ympäristöministeriö 2021e) 
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10.2.3 Vesiekologia ja vedenalainen luonto 

Pohjaeläimet 

Sunilanlahden vesimuodostuman pohjaeläimistön ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi 

BBI-indeksin perusteella (Brackish Water Benthic Index, Aroviita ym. 2019). Luokittelu perustuu 

merialueen velvoitetarkkailuissa seurattujen havaintopaikkojen K13, K14, K20 vuosittaiseen 

aineistoon vuosilta 2011–2016. Indeksin antama numeerinen arvo on hieman kohentunut toisen 

vesienhoitokauden luokituksesta (SYKE 2022). 

Velvoitetarkkailuissa ns. intensiiviasemia seurataan vuosittain ja laajempaa tarkkailua 

toteutetaan viiden vuoden välein. Tyypillisiä taksoneja Sunilanlahden ja sen lähialueen 

pohjaeläimistössä ovat makean veden reheville pohjille tyypilliset lajit: Potamothrix/Tubifex -

harvasukasmadot ja surviaissääsken toukat (Chironomidae) sekä uudempana tulokkaana 

vieraslaji Marenzelleria sp. (liejuputkimadot), erityisesti ko. lajiryhmän nuoruusvaiheet 

(Kymijoen vesi ja ympäristö 2021a). Muita mereisiä lajeja ei juuri esiinny.  

Vedenalaiset luontotyypit 

Hankealueen lähistöllä ei sijaitse ns. EMMA-alueita eli ekologisesti merkittäviä vedenalaisia 

alueita (Lappalainen ym. 2020).  

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman eli VELMU:n karttapalvelun 

aineiston mukaan Sunilanlahdella tai sen lähialueilla ei esiinny rakkohaurua. Mallinnettuja 

potentiaalisia rakko- tai itämerenhauruvaltaisia pohjia esiintyy matalimmissa osissa 

Pyötisensalmea (VELMU-karttapalvelu 2022) (Kuva 10-10). Lähialueella ei myöskään esiinny 

punaleväpohjia.  



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

136 

 

 

Kuva 10-10. Potentiaaliset rakkohaurun ja itämerenhaurun esiintymispaikat (VELMU-karttapalvelu 2022). 

Luontotyyppejä suojellaan lainsäädännöllä sekä erilaisten kansainvälisten sopimusten kautta. 

Luontodirektiivin liitteen I mukaisista ensisijaisesti suojeltavista Natura-luontotyypeistä kuusi on 

vedenalaisia meriluontotyyppejä: rannikon laguunit (1150), laajat matalat lahdet (1160), kapeat 

murtovesilahdet (1650), riutat (1170), vedenalaiset hiekkasärkät (1110) ja jokisuistot (1130).  

Sunilanlahti on kokonaisuudessaan jokisuistoksi luokiteltua luontotyyppiä (1130). Muita Natura-

luontotyyppejä ei esiinny (Kuva 10-11).   
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Kuva 10-11. Jokisuistot-luontotyypin esiintyminen hankealueella (VELMU-karttapalvelu 2022). 

 

Kasviplankton 

Vesistötarkkailun yhteydessä analysoidaan kasviplanktonin määrää kuvaava klorofylli-a, ja 

hankealueen lähin vesistötarkkailupiste on Suomenl Halla 139. Tällä pisteellä klorofylli-a-

pitoisuus oli vuosina 2010–2021 keskimäärin 6,5 µg/l (vaihteluväli 3–28 µg/l) (Kuva 10-12). 
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Vesistötarkkailupisteillä Suomenl Hallanväylä 156 ja Suomenl Kotka 133 klorofyllipitoisuudet 

ovat olleet samaa tasoa kuin Sunilanlahdella.  

 

Kuva 10-12. Sunilanlahden (Suomenl Halla 139), Kotkanlahden (Suomenl Kotka 133) ja Hallanväylän 

(Suomenl Hallanväylä 156) klorofylli-a-pitoisuudet vuosina 2010–2022 (SYKE 2022b). 

Hankealueen lähin kasviplanktonin tarkkailupaikka Suomenl Varissaari 128 sijaitsee noin 

kilometrin Kotkansaaresta kaakkoon Varissaaren edustalla eli noin 5,5 kilometrin päässä 

hankealueelta (SYKE 2022c) (Kuva 10-5). Tällä pisteellä kasviplanktonin heinä-elokuun 

biomassamäärä oli vuosina 2015–2021 keskimäärin 1,08 mg/l (vaihteluväli 0,43–4,15 mg/l), ja 

tulos viittasi alkavaan tai lievään rehevyyteen. Vuosina 2019–2021 näytteiden biomassa koostui 

lähinnä piilevistä, nielulevistä ja muusta kasviplanktoniin laskettavasta aineksesta (mm. pienet 

siimalliset, osin yhteyttämiskykyiset eliöt) (Kuva 10-13). Sinilevät muodostivat 1–18 % 

biomassasta, ja lajistossa esiintyi  myös tunnettuja kukintoja aiheuttavia, haitallisiksi 

määriteltyjä (Vuori ym. 2009) ja potentiaalisesti toksisia sinilevälajeja (mm. Nodularia 

spugimena, Aphanizomenon spp, Dolichospermum spp.) 
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Kuva 10-13. Kasviplanktonin kokonaisbiomassa ja lajistokoostumus näytepisteellä Suomenl Varissaari 128 

vuosina 2019–2021 (SYKE 2022d). Kuvassa on lisäksi esitetty Mitikan ym. (2001) ilmoittamat 

rehevyystason luokkarajat. 

Vesienhoidon kolmannella luokittelukierroksella koko Sunilanlahden vesimuodostuman 

keskimääräinen klorofylli-a-pitoisuus oli 6,4 µg/l eli se viittasi tyydyttävään ekologiseen tilaan. 

Klorofyllin määrä oli vesimuodostumatasolla pienentynyt selvästi verrattuna vuosien 2006–2012 

keskimääräiseen tasoon. Kotkan sisäsaariston vesimuodostumassa keskimääräinen a-

klorofyllipitoisuus viittasi tyydyttävään tilaluokkaan ja pitoisuustaso oli jokseenkin sama kuin 

vuosina 2006–2012. Vesimuodostuman makroleväaineisto (suojaisan ja avoimen rannan Fucus-

linjojen alakasvuraja) kuvasi tyydyttäviä oloja. (SYKE 2022d) 

Ympäristöhallinnon levähaittarekisterissä ei ole merkintöjä Kotkan merialueen leväkukinnoista 

2000-luvulla (SYKE 2022e). Valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikka sijaitsee 

Hallanväylällä, vesistötarkkailun havaintopaikan 156 pohjoispuolella. Paikalla on havaittu 

hieman sinilevää viimeksi syyskuussa 2017. (Järviwiki 2022) 

10.2.4 Sedimentit 

Alueen yleiskuvaus 

Kymijoen ja sen edustan merialueen pitkän teollisuushistorian johdosta vesistöihin on 

vuosikymmenten saatossa päätynyt haitallisia aineita. Historiallinen kuorma on kertynyt joen ja 

rannikon pohjasedimentteihin. Kymijoen  osalta keskeisimmät haitalliset aineet ovat elohopea 

sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteet (PCDD/F). Elohopeaa päätyi vesistöön etenkin 

klooriteollisuudesta, kun taas PCDD/F-yhdisteiden osalta suurin päästölähde oli KY5-puunsuoja-

ainetta valmistunut tehdas ja sen palo (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2022b). Kymijoen 

rannikolle tuomat haitta-aineiden määrät ovat laskeneet, ja edustavat elohopean osalta enää 
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1950-luvun alun tasoa. PCDD/F -yhdisteiden osalta vuosikulkeumat vastaavat 1960-alun tasoa, 

eli aikaa ennen KY5-tehtaan paloa ja siitä aiheutunutta suurinta yksittäistä päästöä. Elohopean 

vuosikuormaksi Kymijoelta rannikolle on arvioitu olevan n. 27 kg/vuosi ja PCDD/F -yhdisteiden 

0,14 kg/vuosi (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2022b). 

Epätäydellisestä palamisesta muodostuvia PAH-yhdisteitä on niin ikään päätynyt Kymijoen 

edustan merialueen sedimentteihin. PAH-yhdisteiden pitoisuudet ovat laskeneet 1980-luvun 

tasosta, ollen nykyisin enää noin kolmenneksen 40 vuoden takaisesta tasosta. Kymijoen edustan 

merialueen sedimenttien PAH-pitoisuudet olivat hieman Suomenlahden keskimääräistä tasoa 

matalammat (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2022b). 

PFAS-yhdisteistä Kymijoen edustan merialueen sedimenteissä tavattiin suurimpina pitoisuuksina 

pitkäketjuisia PFAS, PFOA ja PFNA -yhdisteitä. PFAS- ja PFOA-yhdisteiden pitoisuudet (<1 

mikrog/kg) edustivat Suomenlahden rannikon yleistä tasoa, mutta PFNA-yhdisteiden osalta 

pitoisuudet (1,32 mikrog/kg) olivat kohtalaisen korkeita. PFAS-yhdisteiden pitoisuudet 

sedimenteissä ovat pitkällä aikavälillä kasvaneet. Viime vuosien keskimääräiset pitoisuudet ovat 

olleet n. kolminkertaiset 1980-luvun alun tasoon nähden. 

Kymijoen edustan sedimenttitutkimukset 

Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen sedimenteistä on tarkkailtu haitallisen aineen pitoisuuksia 

viimeksi v. 2017 (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2018). Orgaanisista tinayhdisteistä tributyylitina 

(TBT) on luokiteltu meriympäristössä vaaralliseksi aineeksi. Ruoppaus- ja läjitysohjeessa on sen 

lisäksi annettu raja-arvot myös trifenyylitinalle (TPhT). Kaikkien vuoden 2017 näytteiden 

normalisoidut TBT-pitoisuudet olivat normaalia taustatasoa korkeampia, vähintään tasoa 1A – 

1B. Muita näytepaikkoja korkeampia TBT-pitoisuuksia esiintyi laivaväylien lähistöllä ja korkein, 

tason 2 pitoisuus mitattiin Hietasen sataman alueelta. Vuoden 2009 pitoisuuksiin verrattuna 

TBT-pitoisuudet olivat lievästi nousseet laivaväylien lähistöllä ja voimakkaammin Hietasen 

sataman –alueella. TPhT-pitoisuudet olivat selvästi TBT-pitoisuuksia pienempiä. Öljyhiilivetyjen 

(C10 – C40) normalisoidut pitoisuudet olivat enimmäkseen lievästi normaalia taustatasoa 

korkeampia. Korkeimmat, 1B-tason pitoisuudet, mitattiin Kotkanlahdella, lähellä satama-alueita. 

Analysoiduista PAH-yhdisteistä (polyaromaattiset hiilivedyt) alueella esiintyi eniten 

fluoranteenia, bentso(b)fluoranteenia ja pyreeniä. Normalisoidut pitoisuudet olivat 

enimmäkseen 1A-tasolla. Näytteiden ftalaattipitoisuudet olivat alle määritysrajan tai 

määritysrajan tuntumassa. 

Lähempänä hankealuetta olevien merisedimenttien haitta-aineita on tutkittu vuosina 2009 ja 

2010 (Ramboll 2009, FCG 2010) ja tähän hankkeeseen liittyen vuonna 2022. Merisedimentin 

pilaantuneisuutta on meriläjityksen osalta käsitelty vertaamalla pitoisuuksia niin sanottuihin 

haitta-ainetasoihin 1 ja 2. Haitta-ainetasojen määritykset  on  esitetty  Ympäristöministeriön  

laatimassa  oppaassa  ”Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje, 2015”. Analyysitulokset on 

normalisoitu hienoainesosuuden suhteen. Suoritettujen laboratorioanalyysien perusteella 

tutkimuksessa todettiin laatukriteeritasojen 1 ja 2 välissä olevia epäorgaanisten haitta-aineiden 

pitoisuuksia  (Hg  0,44  mg/kg,  Cd  0,5  mg/kg,  Cu  60  mg/kg,  Ni  55  mg/kg ja Zn  190 

mg/kg).   Kohonneet   normalisoidut   pitoisuudet   todettiin   hankealueen länsipuolelta otetuissa 

näytteissä FCG101/0,2-0,45  ja  FCG102/0,08-0,18 (Kuva 10-14).  Muiden  tutkittujen  haitta-
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aineiden sekä muiden näytteiden osalta pitoisuudet alittivat merisedimenteille asetetun 

laatukriteeritason 1. Sunilan eteläkärjen tuntumasta vuonna 2009 kerätyissä näytteissä 

(Ramboll 2009) haitta-aineiden pitoisuudet olivat hieman korkeampia, ja normalisoiduissa 

tuloksissa ylittyi useampien analysoitujen aineiden osalta ylittyi taso 1A (Taulukko 10-3). 

 

Kuva 10-14. Sedimenttien tutkimuspisteet hankealueen läheisyydessä. 
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Vuoden 2022 näytteet kerättiin suunnitellulta vedenottolinjalta 1 (Kuva 10-14: pisteet S101-

S104 ja niitä vastaavat sedimenttinäytteet VE1A ja VE1B), linjalta 2 (Kuva 10-14: pisteet S105-

S109 ja niitä vastaavat sedimenttinäytteet sedimenttinäytteet VE2A ja VE2B) ja linjan 2 

vaihtoehtoiselta reitiltä (Kuva 10-14: pisteet S110-S111 ja niitä vastaava sedimenttinäyte 

sedimenttinäytte VE3). Putkilinjojen näytepisteiltä koostettiin kokoomanäytteet sedimentin 

pinntakerroksesta (0-30 cm; VE1A ja VE2A) ja syvemmältä (>30 cm; VE1B ja VE2B). Itäisen 

vedenottolinjan vaihtoehtoiselta reitiltä koostettiin vain yksi kokoomanäyte (VE3) 

pintasedimentistä (VE3). Raskasmetallien pitoisuudet olivat enimmäkseen pieniä, ja vastasivat 

lähes luonnontilaista tasoa (Taulukko 10-3). Kuitenkin elohopeapitoisuus oli tasolla 1B 

vedenottolinjan 2 vaihtoehtoisen linjauksen näytteessä V3, ja kuparipitoisuus oli koholla sekä 

V3 että VE2A-näytteessä. 

Orgaanisista tinayhdisteistä on läjityskelpoisuuden arvioinnissa huomioitu vain trubutyylitina 

(TBT) ja trifenyylitina (TPhT). Normalisoidut TBT-pitoisuudet olivat tasolla 1B, pois lukien näyte 

VE3, jonka pitoisuus oli tasolla 1A (Taulukko 10-3). PCDD/F-yhdisteiden osalta tason 2 raja-arvo 

ylittyi kaikissa näytteissä (Taulukko 10-3). Alimmillaankin PCDD/F-pitoisuudet olivat 

kolminkertaiset tason 2 raja-arvoon nähden, ja suurimmillaan noin kymmenkertaiset. 

Taulukko 10-3. Vuosien 2009, 2010 ja 2022 sedimenttitutkimusten haitta-aineiden normalisoidut 

pitoisuudet sekä ruoppausmassan läjityskelpoisuuden arvioinnissa käytetyt pitoisuustasot. 

 

As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg TBT PCDD/F

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg ng/kg

FCG101 <5 0.5 37 60 55 33 190 0.44 - <0,001

FCG102 <5 0.5 56 23 33 20 153 <0,1 - <0,001

FCG103 <5 <0,4 <10 <10 <10 <10 16 <0,1 - <0,001

FCG104 <5 0.4 44 22 19 25 88 <0,1 - <0,001

FCG105 <5 <0,4 33 12 16 <10 67 <0,1 - <0,001

S1 2.4 1.67 96 46 81 23 230 0.5 0 -

S2 1.2 0.56 86 22 46 8 96 0.5 7 -

S3 1.6 0.18 280 66 179 9 92 0.6 0 -

S4 5 1.11 90 76 30 30 184 0.5 113 -

S5 8 0.21 81 56 45 39 229 0.6 100 -

VE1A 5,2 0,48 44 41 20 19 114 0,41 44 177

VE1B 5,6 0,64 42 41 20 21 120 0,39 98 235

VE2A 7,2 1,13 55 51 25 26 151 0,49 69 263

VE2B 5,1 1,18 45 48 20 26 137 0,43 40 302

VE3 5,3 1,15 60 60 27 29 165 0,63 18 641

Värikoodit

1 pitoisuustaso

1A pitoisuustaso

1B pitoisuustaso

1C pitoisuustaso

2 pitoisuustaso

Taso 1 <15 <0,5 <65 <35 <45 <40 <170 <0,1 <5 <5

1A 15-50 0,5-2,5 65-270 35-50 45-50 40-80 170-360 0,1-0,6 5-30 5-10

1B 50-70 50-70 50-60 80-100 360-500 0,6-0,8 30-100 10-30

1C 70-90 100-200 0,8-1 100-150 30-60

Taso 2 >70 >2,5 >270 >90 >60 >200 >500 >1 >150 >60
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Vuoden 2022 sedimenttinäytteistä tutkittiin myös muita haitallisia aineita, joiden tulokset on 

koostettu taulukoihin 10-4, 10-5 ja 10-6. PCB-yhdisteiden pitoisuudet vaihtelivat lähes 

luonnontilaisesta aina 1C-pitoisuustasolle. Linjan 2 syvemmässä näytteessä (30-48 cm) ylittyi 

1C-taso yhden PCB-yhdisteen osalta ja Ve3-näytteessä (0-30 cm) kahden PCB-yhdisteen osalta 

(Taulukko 10-4).  

PAH-yhdisteiden normisoidut pitoisuudet olivat lähes kaikkien yhdisteiden osalta lähes 

luonnontilaista tasoa (Taulukko 10-5). Ainoastaan fluoranteenin pitoisuus oli tasolla 1B 

näytteissä VE2A, VE2B ja VE3. 

Taulukko 10-4. Vuoden 2022 sedimenttinäytteiden PCB-yhdisteiden normalisoidut pitoisuudet sekä 

normalisoitujen tulosten mukainen pitoisuustaso ruoppausmassan lajityskelpoisuuden arvioinnissa 

(Ympäristöministeriö 2015). 

 

Taulukko 10-5. Vuoden 2022 sedimenttinäytteiden PAH-yhdisteiden normalisoidut pitoisuudet sekä 

normalisoitujen tulosten mukainen tason 1 pitoisuustaso ruoppausmassan lajityskelpoisuuden 

arvioinnissa (Ympäristöministeriö 2015). 

 

 

Öljyhiilivetyjen (C10-C40) normalisoidut pitoisuudet olivat kaikissa näytteisää tasolla 1B, lukuun 

ottamatta VE1A-näytettä (0-30 cm), jossa normalisoitu pitoisuus oli tasolla 1A (Taulukko 10-6). 
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Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (Ympäristöministeriö 2015) haitta-aineilla ei ole 

vaikutusta läjistyskelpoisuuteen, kun pitoisuudet ovat tasoilla 1-1A, ja vielä tasolla 1B 

ruoppausmassat ovat litettävissä sekä hyville että tyydyttäville läjitysaslueille. Pitoisuuksien 

ollessa tasolla 1C ruoppausmassat voidaan läjittää vain ns. hyville lajitysalueille.Tason 2 

ylittyessä ruoppausmassoja ei pääsääntöisesti voi läjittää vesialueille. 

Vuoden 2022 sedimenttinäytteiden perusteella haitta-aineiden pitoisuudet vaihtelivat 

suunnitelluilla putkilinjoilla normaalista taustatasosta (taso 1) aina tasolle 2. Taso 1C ylittyi vain 

PCB-yhdisteiden normalisoitujen pitoisuuksien osalta. Taso 1B ylittyi raskasmetallien (kupari ja 

elohopea), organotinayhdisteiden, yhden PAH-yhdisteen (fluoranteeni) sekä öljyhiilivetyjen 

normaliisoitujen pitoisuuksien osalta. Kaikkien näytteiden PCDD/F-yhdisteiden normalisoidut 

pitoisuudet ylittivät vähintään kolminkertaisesti tason 2 raja-arvon. Korkeiden PCDD/F-

pitoisuuksien vuoksi hankealueelta ruopattavat sedimentit eivät ole lähtökohtaisesti 

läjitettävissä vesialueelle. 

Taulukko 10-6. Vuoden 2022 sedimenttinäytteistä määritetyt öljyhiiilivetypitoisuudet (absoluuttiset ja 

normalisoidut). Taulukossa on esitetty myös normalisoitujen tulosten mukainen pitoisuustaso 

ruoppausmassan lajityskelpoisuuden arvioinnissa (Ympäristöministeriö 2015). 

 

 

10.2.5 Nykyisen kuormituksen mallinnettu vaikutus (VE0) 

Nykyisessä tilanteessa Sunilan tehtaan lämpökuormitus on havaittavissa Kotkanlahdella tehtaan 

edustalla. Nykyisen lämpökuormituksen mallinnustuloksia on esitetty kuvassa 10-15 ja 

tarkemmin liitteessä 4. Suurin keskimääräinen lämpötilan nousu (>2 °C) rajoittuu noin 500 

metrin säteelle tehtaan vesien purkupaikasta, mutta lievää nousua (0,5–1 °C) voidaan havaita 

virtaamatilanteesta riippuen myös Karhunsalmessa ja Hallanväylän puolella sekä Hallan ja 

Tiutisen länsipuolella. Maksimissaan lämpötila voi nousta hetkellisessä tilanteessa yli 10 °C noin 

100 metrin säteellä purkupaikasta (Taulukko 10-7). Tässä tilanteessa lämpötilan nousu on 

Karhunsalmessa noin 4 °C ja Hallan länsipuolella noin 3 °C.  Mallinnustulokset vastasivat 

suhteellisen hyvin mittaustuloksia (ks. liite 4). 
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Kuva 10-15. Sunilan tehtaan nykytilanteessa aiheuttama lämpötilan keskimääräinen kuukausinousu (°C) 

päällysvedessä Kymijoen vähävirtaamaisena vuonna (2019). 

 

Taulukko 10-7. Sunilan tehtaiden nykytilanteessa aiheuttama lämpötilan keskimääräinen ja maksiminousu 

(°C) ja suolapitoisuuden keskimääräinen ja maksiminousu (g/l) kesä-lokakuussa Kymijoen 

vähävirtaamaisena vuonna (2019). Pisteiden sijainnit on esitetty kuvan 10-19 kartalla.  

 Keskiarvo (°C) max (°C) Keskiarvo (g/l) max (g/l) 

P1 4,7 10,4 0,34 1,20 

P2 1,6 5,9 0,11 1,05 

P3 0,5 5,0 -0,03 1,09 

P4 2,9 7,1 0,41 1,53 

P5 0,4 6,5 -0,01 0,56 

P6 0,2 2,7 -0,06 0,42 

P7 0,04 0,7 -0,07 0,07 

P8 1,7 4,0 0,21 0,77 

Halla 139 0,2 2,0 -0,05 0,40 

 

Sunilan tehtaan nykyinen kuormitus nostaa Kotkanlahden saliniteettiarvoa (suolapitoisuutta) 

keskimäärin 0,4 g/l tehtaan lähialueella noin 500 metrin säteellä purkualueesta (Kuva 10-16). 

Kotkanlahden luontainen suolapitoisuus on <0,5–4 g/l jokivirtaaman määrästä riippuen. 

Suurimmillaan Sunilan suolakuormitus voi hetkellisesti nostaa veden suolapitoisuutta noin 1–1,5 

g/l noin 500 metrin säteellä purkualueesta. Suolapitoisuuden nousua esiintyy vaikutusalueen 

ollessa suurimmillaan myös Hallan länsipuolella ja Hallanväylän alueella, mutta näillä alueilla 

pitoisuusnousut ovat keskimäärin pieniä, <0,1 g/l ja hetkellisessä maksimitilanteessa <0,5 g/l. 

Sunilan tehtaan vaikutusalueella veden suolapitoisuudessa esiintyy suurta vaihtelua luontaisten 

virtausolosuhteiden takia, ja käytännössä tarkkailutuloksista on mahdoton erotella Sunilan 

tehtaiden suolakuormituksen osuutta muusta alueen pitoisuusvaihtelusta.  

07/2019 08/2019
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Kuva 10-16. Sunilan tehtaan nykytilanteessa aiheuttama suolapitoisuuden keskimääräinen kuukausinousu 

(mg/l) päällysvedessä Kymijoen vähävirtaamaisena vuonna (2019). 1 mg/l = 0,001 g/l. 

10.1 Vaikutusten arviointi  

10.1.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b aikaiset tehdasalueen rakennustyöt voivat aiheuttaa 

pienimuotoista  ja lyhytaikaista veden samentumista ja ainepitoisuuksien nousua vesistöissä, 

mikäli rakennustöitä joudutaan tekemään tehdasalueella aivan vesistöjen äärellä.  Tehdasalueen 

kanavan täyttö tuhoaa pienialaisesti (n. 0,4 ha) vesistöä  ja siinä mahdollisesti olevia pohjan 

elinympäristöjä sekä aiheuttaa tilapäistä ja paikallista samentumista ja ainepitoisuuksien nousua 

täyttöalueen läheisyydessä.   

Vedenottoputken rakentamisen aiheuttamat kaivutyöt ja ruoppaukset aiheuttavat tilapäistä ja 

paikallista samentumista ja ainepitoisuuksien nousua kaivupaikalla sekä sen lähialueella. 

Rakentamisen aikaiset mahdolliset ruoppaukset ja jäähdytysvesien ottoon liittyvät putkien 

asennustyöt voivat aiheuttaa haitallisten aineiden (mm. orgaaniset tinayhdisteet, elohopea sekä 

PCDD/F-yhdisteet) sekoittumista pohjasedimentistä veteen, aineiden leviämistä ja kertymistä 

vesieliöstöön. Kaivutyöt myös tuhoavat pohjan elinympäristöjä kaivupaikalla. Haittojen 

arvioidaan olevan kuitenkin lyhytkestoisia ja vedenlaatu palautuu aiemmalle tasolle pian töiden 

päättymisen jälkeen.  

10.1.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Mallinnustulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. Seuraavissa kappaleissa esitetään 

arvio hankevaihtoehtoihin VE1a ja VE1b liittyvistä lämpötila- ja suolaisuusmuutoksista. 

Tarkastelussa on lisäksi arvioitu eri hankevaihtoehtojen eroavaisuuksia toisiinsa nähden. 

Hankevaihtoehdon VE0 mukaisen toteutuneen nykykuormituksen vaikutukset on esitetty myös. 

Hankevaihtoehtojen mukainen ravinne- ja raskasmetallikuormitus on vähäistä, ja sen ei arvioida 

aiheuttavan vaikutuksia merialueen vedenlaatuun.  
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Lämpötila 

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 vesimassaan, merkittävin 

purkuvettä viilentävä prosessi on purkuveden sekoittuminen purkualueen vesiin. Hankealueella 

keskeinen sekoittumiseen vaikuttava tekijä on Kymijoen Korkeakoskenhaaran virtaama. 

Mallinnuksessa on huomioitu kaksi eri tilannetta: Korkeakoskenhaaran virtaama on 

keskimääräistä pienempi (vuosi 2019) ja Korkeakoskenhaaran virtaama on keskimääräistä tasoa 

(vuosi 2020).  

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b aiheuttama kesäajan keskimääräinen päällysveden lämpötilan 

nousu on esitetty kuvissa 10-17 ja 10-18. Keskimääräinen nousu on vaihtoehdossa VE1a 

suhteellisen pieni, 0–0,9 °C. Vaihtoehdossa VE1b nousu on hieman suurempi, 0–2,1 °C. 

Tarkkailupisteellä Suomenl Halla 139 päällysveden lämpötila oli heinä-elokuussa 2010–2021 

noin 19 °C (vaihteluväli 16,4–24,0 °C), eli sää- ja virtausolosuhteista johtuvaa vaihtelua esiintyy 

huomattavasti vuosien ja mittauskertojen välillä. Vaikutusalueen koko on mallinnustulosten 

mukaan hankevaihtoehdossa VE1a hieman pienempi kuin hankevaihtoehdossa VE1b. 

Hankevaihtoehdossa VE1b mallinnustulosten perusteella veden lämpötila nousee keskimäärin 

hieman (<0,5 °C) myös Karhunsalmessa, mutta hankevaihtoehdossa VE1a vaikutukset eivät 

keskimääräisessä tilanteessa ulotu enää Karhunsalmen alueelle.  



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

148 

 

   

Kuva 10-17. Hankevaihtoehdon VE1a mukainen päällysveden lämpötilan keskimääräinen kuukausinousu 

(°C) nykytilanteeseen nähden Kymijoen vähävirtaamaisena vuonna (2019) ja keskimääräisen virtaaman 

vuonna (2020).  
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Kuva 10-18. Hankevaihtoehdon VE1b mukainen päällysveden lämpötilan keskimääräinen kuukausinousu 

(°C) nykytilanteeseen nähden Kymijoen vähävirtaamaisena vuonna (2019) ja keskimääräisen virtaaman 

vuonna (2020). 

Lämpötilan keskimääräiset ja maksiminousut kesäaikana on esitetty taulukossa 10-8 ja 

mallinnuksen tulostuspisteet kuvassa 10-19. Astemäärät kuvaavat nousua nykyiseen 

tilanteeseen nähden. Hankevaihtoehdossa VE1a lämpötilan nousu on hetkellisesti enintään tasoa 

1,5 °C alle 100 metrin säteellä purkupaikasta. Tason 0,5–1,0 °C lämmönnousua havaitaan 

enintään 300 metrin päässä purkupaikasta. Kauempana purkupaikasta lämmönnousu ei 

käytännössä ole enää havaittavissa hetkellisessä ääritilanteessakaan. Hankevaihtoehdossa VE1b 

lämpötila voi nousta nykytilaan nähden hetkellisesti noin 3,5 °C alle 100 metrin säteellä 

purkupaikasta. Tason 1–2 °C hetkellistä lämpötilannousua voidaan havaita noin kilometrin 

säteellä purkupaikasta.  
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Taulukko 10-8. Hankevaihtojen VE1a ja VE1b aiheuttama päällysveden lämpötilan nousu (°C) kesä-

lokakuussa nykytilaan verrattuna Kymijoen virtaaman ollessa pieni (vuosi 2019, 51,3 m3/s)  ja Kymijoen 

virtaaman ollessa keskimääräinen (vuosi 2020, 79,9 m3/s).  

Kymijoen virtaama pieni (2019) 

  VE1a VE1b 

  keskiarvo max keskiarvo max 

P1 0,7 1,5 1,8 3,4 

P2 0,2 0,8 0,5 1,8 

P3 0,0 0,3 0,1 0,8 

P4 0,6 1,0 1,2 1,8 

P5 0,0 0,8 0,1 2,0 

P6 0,0 0,3 0,1 0,7 

P7 0,0 0,0 0,0 0,0 

P8 0,3 0,5 0,5 1,3 

Halla 139 0,0 0,3 0,0 0,6 
     

Kymijoen virtaama keskimääräinen (2020) 

  VE1a VE1b 

  keskiarvo max keskiarvo max 

P1 0,9 1,2 2,1 3,1 

P2 0,2 1,2 0,4 2,5 

P3 0,0 1,2 0,1 2,0 

P4 0,6 1,2 1,2 2,3 

P5 0,0 1,0 0,0 2,0 

P6 0,0 0,4 0,0 0,8 

P7 0,0 0,1 0,0 0,0 

P8 0,3 0,5 0,6 1,1 

Halla 139 0,0 0,2 0,0 0,5 
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Kuva 10-19. Sunilan laitoksen vesien purkupisteet (L1 ja L3) sekä mallinnuksen tulostuspisteet P1–P8, 

133, 139 ja 156. Pisteet 133, 139 ja 156 sijaitsevat samalla paikalla kuin samannimiset vesistötarkkailun 

näytteenottopaikat.  

Kuvassa 10-20 on esitetty esimerkki laskentajakson aikana tapahtuvien lämpötilanlisäysten 

vaihtelusta. Hankevaihtoehdon VE1b aiheuttama lämpötilan nousu on koko laskentajakson 

suurempi kuin hankevaihtoehdon VE1a aiheuttama nousu. Hankevaihtoehdon VE1a osalta 

lämpökuorman lievällä nousulla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta vesistön rehevyyteen, 

vedenalaiseen luontoon, pohjaeläin-ja kasviplanktonyhteisöön aivan välittömän purkualueen 

ulkopuolella. Hankevaihtoehdon VE1b osalta rehevyys saattaa lisääntyä purkualueen 

läheisyydessä, enintään muutaman sadan metrin säteellä purkupaikasta, mikäli muut vesistön 

olosuhteet (mm. virtaukset) mahdollistavat kasviplanktonin sekä esimerkiksi rihmamaisten 

levien määrän lisääntymisen. Laajempaa vedenalaiseen luontoon kohdistuvaa vaikutusta ei 

aiheudu.   
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Kuva 10-20. Mallinnettu vesistöstä mitattava päällysveden lämpötilan nousu (°C) Sunilan tehtaan 

lämpökuormituksen mukaisessa nykytilanteessa (V0) sekä hankevaihtoehdoissa VE1a (V1A) ja VE1b (V1b) 

Kymijoen virtaaman ollessa pieni (2019). 

 

Suolapitoisuus 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b mallinnuksessa on huomioitu kaksi eri tilannetta: 

Korkeakoskenhaaran virtaama on keskimääräistä pienempi (vuosi 2019) ja Korkeakoskenhaaran 

virtaama on keskimääräistä tasoa (vuosi 2020). Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b aiheuttama 

kesäajan keskimääräinen päällysveden suolapitoisuuden nousu on esitetty kuvissa 10-21 ja 

10-22. Suolapitoisuuden keskimääräiset ja maksiminousut on esitetty taulukossa 10-9 ja 

mallinnuksen tulostuspisteet kuvassa 10-19. Pitoisuudet kuvaavat nousua nykyiseen 

tilanteeseen nähden.  

Hankevaihtoehdossa VE1a suolapitoisuuden keskimääräinen nousu on noin sadan metrin 

säteellä purkupaikasta tasoa ≤0,3 g/l ja noin 400 m säteellä purkupaikasta enintään tasoa 0,18 

g/l. Kauempana vaikutukset eivät käytännössä ole enää havaittavissa. Hetkellisessä tilanteessa 

suolapitoisuuden nousu on sadan metrin säteellä purkupaikasta tasoa ≤0,52 g/l ja noin 400 

metrin säteellä purkupaikasta tasoa ≤0,42 g/l. Mallinnustulosten perusteella hankevaihtoehdon 

VE1a mukainen suolapitoisuuden nousu on käytännössä havaittavissa Sunilan edustalla  

Kotkanlahdella ja Karhunsalmessa. Kotkanlahdella luontainen suolapitoisuus on <0,5–4 g/l 

jokivirtaaman määrästä riippuen ja kauempana merellä suolapitoisuus on noin 5 g/l.  

 

07/19 08/19 09/19

0
1
2
3
4
5
6
7

T
e

m
p

(C
)

P6(2019)

V1B
V1A
V0

07/19 08/19 09/19

0
1
2
3
4
5
6
7

T
e

m
p

(C
)

P4(2019)

V1B
V1A
V0



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

153 

 

 

Kuva 10-21. Hankevaihtoehdon VE1a mukainen päällysveden suolapitoisuuden keskimääräinen 

kuukausinousu (mg/l) nykytilanteeseen nähden Kymijoen vähävirtaamaisena vuonna (2019) ja 

keskimääräisen virtaaman vuonna (2020). 1 mg/l = 0,001 g/l.  
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Kuva 10-22. Hankevaihtoehdon VE1b mukainen päällysveden suolapitoisuuden keskimääräinen 

kuukausinousu (mg/l) nykytilanteeseen nähden Kymijoen vähävirtaamaisena vuonna (2019) ja 

keskimääräisen virtaaman vuonna (2020). 1 mg/l = 0,001 g/l.  
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Taulukko 10-9. Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b aiheuttama päällysveden suolapitoisuuden nousu (g/l) 

kesä-lokakuussa nykytilaan verrattuna Kymijoen virtaaman ollessa pieni (vuosi 2019, 51,3 m3/s)  ja 

Kymijoen virtaaman ollessa keskimääräinen (vuosi 2020, 79,9 m3/s). 

Kymijoen virtaama pieni (2019) 

  VE1a VE1b 

  keskiarvo max keskiarvo max 

P1 0,23 0,34 0,53 0,98 

P2 0,06 0,26 0,15 0,55 

P3 0,02 0,11 0,04 0,23 

P4 0,18 0,31 0,36 0,58 

P5 0,01 0,18 0,03 0,44 

P6 0,01 0,05 0,01 0,08 

P7 0,00 0,00 0,00 0,02 

P8 0,06 0,21 0,14 0,44 

Halla 139 0,00 0,05 0,00 0,11 

     

Kymijoen virtaama keskimääräinen (2020) 

  VE1a VE1b 

  keskiarvo max keskiarvo max 

P1 0,30 0,52 0,67 1,27 

P2 0,08 0,42 0,18 0,74 

P3 0,03 0,39 0,06 0,67 

P4 0,18 0,34 0,37 0,74 

P5 0,01 0,42 0,02 0,90 

P6 0,00 0,06 0,00 0,15 

P7 0,00 0,02 0,00 0,04 

P8 0,08 0,17 0,16 0,34 

Halla 139 0,00 0,00 0,00 0,23 

 

Hankevaihtoehdossa VE1b suolapitoisuuden keskimääräinen nousu on noin sadan metrin 

säteellä purkupaikasta tasoa ≤0,67 g/l ja noin 400 m säteellä purkupaikasta tasoa ≤0,37 g/l. 

Hetkellisessä tilanteessa suolapitoisuuden nousu on sadan metrin säteellä purkupaikasta tasoa 

≤1,27 g/l ja noin 400 metrin säteellä purkupaikasta tasoa ≤0,9 g/l. Mallinnustulosten perusteella 

hankevaihtoehdon VE1b mukaisen suolakuormituksen vaikutukset ovat käytännössä 

havaittavissa Sunilan edustalla Kotkanlahdessa, Karhunsalmessa sekä joissain tilanteissa 

Hallanväylän alueella ja Hallan saaren luoteispuolella. 

Kuvassa 10-23 on esitetty esimerkki laskentajakson aikana tapahtuvien suolapitoisuuden 

lisäysten vaihtelusta. Hankevaihtoehdon VE1b aiheuttama suolapitoisuuden nousu on koko 

laskentajakson ajan suurempi kuin hankevaihtoehdon VE1a aiheuttama nousu. 

Hankevaihtoehtojen aiheuttama suolakuormitus voi erityisesti hetkellisessä ääritilanteessa 

nostaa Sunilan edustan merialueen suolapitoisuutta mittauksissa näkyvällä tavalla silloin, jos 

hetkellinen kuormitusmaksimi  osuu tilanteeseen, jossa Kymijoen vähäsuolaisen jokiveden 

vaikutus on merialueella suuri. Kuten aiemmin on todettu, alueen suolapitoisuudessa esiintyy 

kuitenkin luontaisesti suurta vaihtelua, johon myös alueella esiintyvä eliöstö on sopeutunut. 

Hankevaihtoehtojen aiheuttaman ajoittaisen suolapitoisuuden nousun ei siten arvioida 
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aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia vedenalaiseen luontoon, kasviplanktoniin, pohjaeläimistöön 

tai alueella esiintyviin vesiluontotyyppeihin. 

 

Kuva 10-23. Mallinnettu vesistöstä mitattava päällysveden suolapitoisuuden nousu (g/l) Sunilan tehtaan 

kuormituksen mukaisessa nykytilanteessa (V0) sekä hankevaihtoehdoissa VE1a (V1A) ja VE1b (V1B) 

Kymijoen virtaaman ollessa pieni (2019). 

Hankevaihtoehdon VE1a tai VE1b toteutuminen ei vaaranna rannikkovesimuodostumien 

ekologista tai kemiallista tilaa tai estä vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista. 

Lämpökuormituksen vaikutus rajoittuu pienelle alueelle vesimuodostumaa ja sillä ei arvioida 

olevan merkittävää vaikutusta biologisiin laatutekijöihin (kasviplankton, pohjaeläimet, 

makrofyytit-rakkohauru) vesimuodostumatasolla. Hankevaihtoehtojen vaikutus rannikkovesien 

suolapitoisuuteen ei ole käytännössä erotettavissa luontaisesta virtausten aiheuttamasta 

suolapitoisuuden vaihtelusta.  

10.1.3 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Toiminnan päättymisen jälkeen hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b mukaiset vesistövaikutukset 

lakkaavat. Mikäli Sunilan olemassaoleva tehdas jatkaa toimintaansa nykyisenlaisena, 

vesistövaikutukset ovat hankevaihtoehdon VE0 mukaiset.  

10.1.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b aiheuttamat vesistövaikutukset jäävät toteutumatta ja alueen 

vedenlaatu pysyy nykyisellä tasolla. 

10.2 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankealueen vesistöjen herkkyys muutoksille arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi. Alueella 

on runsaasti ranta-asutusta, mikä viittaa suureen herkkyyteen. Vesialue soveltuu teollisuuden 
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raakavedenottoalueeksi, minkä perusteella herkkyys olisi kohtalainen. Vesimuodostuman 

herkkyys lisääntyvälle kuormitukselle on kuitenkin pieni, sillä vesimassa on suuri ja 

laimentuminen hyvää. Ekologisen tai kemiallinen tilan heikkeneminen edellyttää suurta 

kuormituksen lisäystä, mikä viittaa vähäiseen herkkyyteen. Vesieliöstö (levät, pohjaeläimet) ei 

ole erityisen herkkää, mikä viittaa myös vähäiseen herkkyyteen.  

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b välillä on havaittavissa eroja lämpötilan ja suolapitoisuuden 

nousujen esiintymisalueiden osalta. Eroavaisuudet korostuvat kuormituksen hetkellisissä 

ääritilanteissa. Vaihtoehdon VE1a vaikutusalue kattaa käytännössä Sunilan edustan merialueen, 

mutta vaihtoehdossa VE1b vaikutukset saattavat ulottua myös Karhunsalmen itäpuolelle, 

Hallanväylän pohjoisosaan ja Hallan saaren luoteispuolelle. Vesistöjen kannalta 

hankevaihtoehdon VE1a aiheuttamat vaikutukset ovat hieman pienempiä kuin vaihtoehdon VE1b 

aiheuttamat vaikutukset. Hankkeen vaikutuksen suuruus vesistöihin arvioidaan 

kokonaisuudessaan vähäiseksi kielteisiksi ja vaikutuksen merkittävyys vähäiseksi kielteiseksi 

kummassakin hankevaihtoehdossa.  

Taulukko 10-10. Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 
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10.3 Arvioinnin epävarmuudet 

Vesistövaikutusarvion suurimmat epävarmuudet liittyvät lähtötietojen tarkkuuteen. Mallit ovat 

tarkimmillaankin yksinkertaistuksia todellisesta ympäristöstä, eivätkä ne kuvaa aukottomasti 

luonnon monimutkaisia prosesseja. Epävarmuutta syntyy myös mallinnuksessa käytetyistä 

olosuhdetiedoista, jotka eivät todennäköisesti toistu juuri samanlaisina. Mallinnuksen 

tarkistaminen ja epävarmuustekijät on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. Mallinnukseen 

sisältyvät merkittävät epävarmuudet on pyritty kuvaamaan ja huomioimaan kattavasti 

vaikutusarvioinnissa. 

10.4 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen 

Vesistöön kohdistuvia haittoja voidaan toimintavaiheessa ehkäistä parhaiten hankkeen teknisillä 

suunnitteluratkaisuilla, joita ovat esimerkiksi vesienkäsittelyn tehokkuus ja purkuvesien 
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johtamisessa käytettävät järjestelyt (esimerkiksi diffuusorin käyttö). Rakentamisvaiheessa 

haittoja voidaan ehkäistä hyvällä suunnittelulla sekä käyttämällä vesialueilla esimerkiksi 

silttiverhoa samentumavaikutusten rajaamisessa.  

11 KALASTO JA KALASTUS 

 

11.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Vaikutusarvio on laadittu asiantuntijatyönä, ja sen lähtöaineistona ovat toimineet hankkeeseen 

liittyvä suunnitteluaineisto, aineiston perusteella tehdyt vesistömallinnukset, arvioitavaan 

kohteeseen liittyvä tausta- ja seurantatieto kalaston ja kalastuksen nykytilasta sekä kokemus 

aiempien vastaavien hankkeiden vaikutusarvioinnista ja olemassa olevissa kohteissa ilmenneistä 

ympäristövaikutuksista. Arvioinnissa on lisäksi hyödynnetty tarkoitukseen soveltuvien 

tutkimusartikkeleiden ja selvitysten tietoja erilaisen kuormituksen aiheuttamista vaikutuksista. 

11.2 Nykytila 

11.2.1 Kalasto ja kalastus 

Tietoja Kotkan edustan merialueen kalastosta ja kalastuksesta on koottu Kymijoen ja sen 

edustan merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailun tuloksista ja tehdyistä muista 

seurannoista. Kalataloudellinen velvoitetarkkailu on käsittänyt mm. verkkokoekalastuksia ja 

kalastustiedusteluja merialuetta koskien. Kymijokeen nousevia vaelluskaloja on seurattu 

erillistutkimuksin.  

Vuonna 2022 toteutetun viimeisimmän COASTAL-verkkokoekalastuksen tulosten perusteella 

Kotkan edustan merialueella valtaosan kalastosta muodostivat ahven ja särki, mutta kiiski, 

salakka, pasuri ja lahna olivat kohtalaisen yleisiä saalislajeja. Kappale- ja massamääräisissä 

yksikkösaalissa on ollut luontaista vuosienvälistä vaihelua, muttei selvää nousevaa tai laskevaa 

trendiä. Vuoden 2022 kappalemääräiset yksikkösaaliit olivat hyvin lähellä pitkän aikavälin 

YHTEENVETO 

– Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b vaikutus kalastoon ja kalastukseen on 

kokonaisuutena merkittävyydeltään vähäinen kielteinen. 

– Rakentamisen aikaiset mahdolliset ruoppaukset ja vedenottoputken asennustyöt 

voivat aiheuttaa paikallista ja lyhytaikaista samentumista ja haitallisten aineiden 

(mm. orgaaniset tinayhdisteet, elohopea sekä PCDD/F-yhdisteet) sekoittumista 

pohjasedimentistä veteen, aineiden leviämistä ja kertymistä kalastoon. 

– Suunniteltu laitos tuottaa toimintansa aikana vesistöön lämmintä ja suolapitoista 

jäähdytysvettä. Tehtaan nykyiseen kuormitukseen nähden keskimääräinen lämmön 

lisäys on hankevaihtoehdossa VE1a melko  pieni (0-0,9 °C). Vaihtoehdossa VE1b 

nousu on hieman suurempi (0-2,1 °C). Purkuvesien suolapitoisuus on rannikon 

taustatasoa. Toiminnan aikaiset vaikutukset kalastoon ja kalastukseen jäävät 

hankevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b pieniksi. 
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(2012-2022) keskiarvoa, mutta massamääräiset yksikkösaaliit olivat keskimääräistä 

korkeammat. Koekalastusten yhteydessä elokuussa on tehty myös kalakaikuluotauksia edustan 

merialueella. Sunilan puhdistamon lähialueella kalatiheydet olivat vuonna 2020 noin 2000 kpl/ha 

ja alueen kalastossa esiintyy paljon alle 11 cm mittaista kalaa (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 

2021a). Vertailualueeseen nähden kalatiheydet olivat noin kaksinkertaiset. Läheisen KotkaMillsin 

tehtaan edustalla kalatiheydet olivat kuitenkin vielä suuremmat, lähes 8000 kpl/ha (Kymijoen 

vesi ja ympäristö ry 2021a). Puhdistamoiden vaikutusalueiden suuremmat kalatiheydet 

saattavat liittyä lämpimämpään ja rehevämpään vedenlaatuun, joka soveltuu etenkin 

särkikaloille hyvin. 

Viime vuosina merialueelta tutkittujen haukien ja ahventen elohopeapitoisuudet ovat jääneet 

alle annettujen raja-arvojen (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021a). Kymijoen ja sen edustan 

merialueen petokalojen elohopeapitoisuudet ovat pitkällä aikavälillä laskeneet selvästi, vaikka 

vuosienvälistä vaihtelua edelleen esiintyy. 

Korkeakosken haara on merkittävä Kymijokeen nousevan lohen ja meritaimenen nousureitti. 

Korkeakosken voimalaitospatoon valmistui kalatie vuonna 2016. Lohi, meritaimen ja vaellussiika 

vaeltavat Kymijoella kaikkia joen laskuhaaroja pitkin. Korkeakoskenhaaran edustan merialueella 

vaelluskalojen uintireitti jokea kohti kulkee pääsääntöisesti Kotkansaaren, Kuutsalon ja Tiutisen 

välisestä salmesta kohti Kotkanlahtea ja Sunilanlahtea. Vuosien 2018-2022 aikana on selvitetty 

Korkeakosken haaraan nousevien emokalojen määriä ultraäänikaikuluotaimella.  Korkeakosken 

kalatien vaelluskalojen määriä on seurattu vuosittain, alkaen kalatien rakentamisesta 2016 

(Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021b). 

Korkeakosken haaraan nousi kesän-syksyn 2021 aikana n.  2500 lohta/meritaimenta (pituus  

>60 cm). Valtaosa nousukaloista on lohia. Vaellussiikoja arvioitiin nousseen n. 6000 kpl. 

Korkeakosken kalaportaan yläosalle nousi kesän ja syksyn 2021 aikana yhteensä 122 lohta ja 

77 meritaimenta. Tosin valtaosa etenkin lohista oli kalatielle tuotuja vapakalastajien saaliskaloja. 

Lohista 63 % oli luonnonkaloja ja taimenista 30 %. Lohikalojen ohella vuonna 2021 tavattiin 

myös lahnoja, särkiä ja ahvenia (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021b). Vuoden 2022 alustavien 

tulosten perusteella Korkeakosken kalatielle nousi kesän ja syksyn aikana hyvin vähän 

lohikaloja, joista valtaosa oli jälleen taimenia. Lohikalojen ohella tavattiin yleisesti myös lahnoja, 

turpaa ja särkiä. 

Tehtyjen seurantatutkimusten mukaan taimenet nousevat Kymijokeen ja kalateihin jo kesän 

aikana ja niitä tavataan syksylle asti. Lohien nousu alkaa tyypillisesti heinä-elokuussa ja 

suurimmat kalamäärät havaitaan kalateillä (Korkeakoski ja Koivukoski) syys-lokakuussa. 

Koivukoskella vaelluskalat käyttävät lähinnä säännöstelypadon kalatietä, silloin kun se 

virtaamien puolesta on mahdollista. Koivukosken voimalan kalatie kärsii samasta ongelmasta 

kuin Korkeakosken kalatie, eli houkutusvirtauksen vähyydestä. Vaellussiikoja on 

seurantajaksolla havaittu kalaportaissa vain hyvin pieniä määriä. Kymijoen paikalliskaloista 

runsaslukuisimmat lajit kalateillä ovat olleet ahven ja lahna. Kalojen nousu jokihaaroihin 

heijastelee virtaamaoloja. Keskimääräisissä virtaamatilanteissa vettä juoksutetaan enemmän 

Korkeakosken haaraan, jonne myös valtaosa vaelluskaloista nousee. Näin etenkin syksyllä, 

jolloin Koivukosken voimalan virtaama lasketaan tasoon 20 m3/s. Korkeakosken haarassa lohen 

lisääntyminen ja poikastuotto on hyvin vähäistä (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021b). 
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Kotkanlahdella on harjoitettu poikkeusluvalla kaupallisen kalastajan toimesta mm. särkikalojen 

poistopyyntiä. Kahdella kalastajalla on poikkeusluvalla mahdollista harjoittaa pyyntiä isorysien 

kieltoalueella. Kaupallinen kalastaja on hakenut ja saanut ELY-kekukselta poikkeusluvan 

rysäpyynnille, muttei ole kalastanut hankealueella vuonna 2022. Kalastajan rysäpaikat 

sijaitsevat Kotkan kaupungin ja UPM Kymmenen omistamilla vesialueilla. Rysistä yksi on 

aiemmin sijainnut suunnitellun laitoksen lähellä Karhunsalmessa ja loput neljä Hallan sillan 

itäpuolella. Hankealueella toimii myös toinen kalastaja, joka pyytää poikkeusluvalla syksyisin 

vaellussiian emokaloja kalanviljelyn tarpeisiin. Kotkan edustalla on voimassa olevia 

kalastusrajoituksia, joilla turvataan vaelluskalojen liikkumista Kymijokeen. Alueella on nuottaus- 

ja troolauskieltoalueita, sekä seisovien ja kiinteiden pyydyksien kieltoalueita 

(www.kalastusrajoitus.fi 2022).  

Kotkan edustan merialueen vapaa-ajankalastusta seurataan Kotkan ja Pyhtään edustan 

kalataloudellisen velvoitetarkkailun avulla. Viimeisimmät tulokset koskevat vuonna 2018 

tapahtunutta kalastusta (Kymijoen vesi ja ympäristö 2019).  

Merialueen kalastustiedustelun perusteella Kotkan ja Pyhtään edustalla kalasti vuonna 2018 noin 

2 600 taloutta, joiden kokonaissaalis oli noin 111 tonnia. Arviolta noin 80 % kokonaissaaliista 

saatiin Kotkan edustalta. Kotkan ja Pyhtään edustoilla yleisimmät saaliskalat olivat särki, ahven, 

silakka, hauki ja lahna. Lohikaloista eniten saatiin siikaa. Vapaa-ajan kalastajat käyttivät eniten 

vapavälineitä, mutta verkkopyynti oli lähes yhtä yleistä. Yleisimmin kohtalaiseksi tai 

merkittäväksi haitaksi alueella arvioitiin vähäarvoisten kalalajien runsaus, levähaitat, huonot 

saaliit ja pyydysten likaantuminen (Kymijoen vesi ja ympäristö 2019). Kalastusrajoitusten, 

rakennettujen rantojen sekä vene- ja laivaväylien johdosta vapaa-ajan kalastus on suunnitellun 

laitoksen edustalla Kotkanlahdella melko vähäistä ja pienimuotoista vapakalastusta. 

VELMU-hankkeessa on mallinnettu merialueen kalaston poikastuotantoalueita sekä 

lisääntymisalueita. Kotkan edustan merialue voidaan luokitella suotuisaksi tai erittäin suotuisaksi 

silakan poikastuotantoalueeksi. Sunilanlahti ja sen lähialue on suotuisaa ahvenen 

poikastuotantoaluetta ja erittäin suotuisaa kuhan poikastuotantoaluetta (VELMU-karttapalvelu 

2022).  

11.3 Vaikutusten arviointi 

11.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikaiset mahdolliset ruoppaukset ja jäähdytysvesien ottoon liittyvät putkien 

asennustyöt voivat aiheuttaa paikallista samentumista ja haitallisten aineiden (mm. orgaaniset 

tinayhdisteet, elohopea sekä PCDD/F-yhdisteet) sekoittumista pohjasedimentistä veteen, 

aineiden leviämistä ja kertymistä vesieliöstöön. Vaikutukset ovat todennäköisesti pienialaisia, ja 

niiden sijoittuessa kalaväylän itäpuolelle ja suunnitellun laitoksen lähialueelle, ovat vaikutukset 

kalastoon ja kalastukseen sekä kalojen käyttökelpoisuuteen vähäisiä. Vaelluskalojen 

nousukäyttäytymiseen työnaikaisella samentumisella ei todennäköisesti ole myöskään 

vaikutusta, etenkin jos työt toteutetaan kalojen nousuajankohdan (heinä-lokakuu) ulkopuolella.  

http://www.kalastusrajoitus.fi/
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11.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Laitos tuottaa toimintansa aikana vesistöön lämmintä ja suolapitoista jäähdytysvettä. Tehtaan 

nykyiseen kuormitukseen nähden keskimääräinen lämpötilan nousu on vaihtoehdossa VE1a 

suhteellisen pieni, 0–0,9 °C. Vaihtoehdossa VE1b nousu on hieman suurempi, 0–2,1 °C. 

Hankevaihtoehdossa VE1a tason 0,5–1,0 °C lämmönnousua havaitaan enintään 300 metrin 

säteellä purkupaikasta Kotkanlahdella. Hankevaihtoehdossa VE1b lämpötila voi nousta 

nykytilaan nähden hetkellisesti noin 3,5 °C alle 100 metrin säteellä purkupaikasta. Tason 1–2 °C 

hetkellistä lämpötilannousua voidaan havaita noin kilometrin säteellä purkupaikasta.  

Sunilan tehtaiden jäähdytysvesien levitessä purkupaikasta etelään ja itään, jää vaelluskalojen 

suojaksi perustettu kalaväylä vaikutusalueen ulkopuolelle. Kymijokeen nousevien emokalojen 

ohella hankkeella ei ole myöskään vaikutusta joesta mereen vaeltavien vaelluskalojen 

smoltteihin (lohi ja meritaimen) ja vastakuoriutuneisiin poikasiin (vaellussiika). Kotkanlahdella 

poikkeusluvalla kalastavan kaupallisen kalastajan rysäpyyntiin ei ole vaikutuksia, sillä kalastajan 

pyyntipaikoilla (Karhunsalmi ja Hallan sillan itäpuoli) lämmönnousu on nykytilaan nähden 

molemmissa hankevaihtoehdoissa vähäinen. Lämmin jäähdytysvesi sinällään houkuttelee 

vaikutusalueelle lämpimiin vesiin sopeutuneita kaloja, kuten kuhaa ja särkikaloja, mutta 

suunnitellun tehtaan aiheuttama suhteellisen vähäinen lämmön lisäys tuskin aiheuttaa alueen 

kalastossa muutoksia nykytilaan nähden. 

Uuden laitoksen aiheuttama suolapitoisuuden lisäys on vähäinen. Hankevaihtoehdon VE1a 

mukainen suolapitoisuuden nousu on käytännössä havaittavissa Sunilan edustalla  

Kotkanlahdella ja Karhunsalmessa. Hankevaihtoehdossa VE1b vaikutusalue laajenee joissain 

tilanteissa Hallanväylän alueelle ja Hallan saaren luoteispuolelle. Hankevaihtoehto VE1a aiheut-

taa kesäaikaan keskimäärin tason 0–0,23 g/l suolapitoisuuden nousun ja hankevaihtoehto VE1b 

keskimäärin tason 0–0,3 g/l suolapitoisuuden nousun tarkastelualueella. Kotkanlahdella 

luontainen suolapitoisuus on <0,5–4 g/l jokivirtaaman määrästä riippuen, eli jäähdytysveden 

suolapitoisuus vastaa rannikon taustatasoa. Toiminnan aikaiset vaikutukset kalastoon ja 

kalastukseen jäävät kokonaisuudessaan pieniksi. 

11.3.3 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Toiminnan päättymisen jälkeen hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b mukaiset vesistövaikutukset 

ja täten kalastoon ja kalastukseen kohdistuvat vaikutukset lakkaavat. Mikäli Sunilan 

olemassaoleva tehdas jatkaa toimintaansa nykyisenlaisena, vesistövaikutukset ovat 

hankevaihtoehdon VE0 mukaiset. 

11.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b aiheuttamat kalastovaikutukset jäävät toteutumatta ja alueen 

kalaston nykytila säilyy nykyisenkaltaisena.  

11.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankealueen herkkyys muutoksille arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi. Suunnitellun 

laitoksen vaikutusalueella ei pääsääntöisesti ole lainsäädännöllistä ohjausta, alue on 

ammattikalastukselle ja vapaa-ajan kalastukselle korkeintaan melko tärkeä ja vaikutusalueen 
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ulkoreunalla on vaelluskalojen vaellusväylä. Hankkeen vaikutuksen suuruus kalastoon ja 

kalastukseen arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi kielteisiksi. Hanke voi aiheuttaa vähäisiä 

vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen, mutta se ei vaaranna poikastuotantoa tai häiritse kalojen 

vaelluksia. Kalastoon ja kalastukseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys arvioidaan siten 

vähäiseksi kielteiseksi. Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b välillä ei ole eroa vaikutusten 

merkittävyyden kannalta.  

Taulukko 11-1. Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

Vaikutuksen 

merkittävyys 

Negatiivinen Muutoksen suuruus Positiivinen 

Erittäin 

suuri 
Suuri 

Kohta-

lainen 

Vähäi-

nen 

Ei 

muutosta 

Vähäi-

nen 

Kohta-

lainen 
Suuri 

Erittäin 

suuri 

K
o

h
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n

 h
e
r
k
k
y
y
s
 

Vähäi-

nen 
Suuri 

Kohta-

lainen 

Vähäi-

nen 

Vähäi-

nen 

Ei 

vaikutusta 

Vähäi-

nen 

Vähäi-

nen 

Kohta-

lainen 
Suuri 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Kohta-

lainen 

VE1a 

VE1b 
VE0 

Vähäi-

nen 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Suuri 
Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri 

Kohtalai

nen  

Ei 

vaikutusta 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri 

Ei 

vaikutusta 
Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

 

11.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Suunnitellun tehtaan aiheuttaman lämpökuorman ja suolapitoisten jäähdytysvesien 

vaikutusalueen laajuus on mallinnuksien perusteella varsin pieni, mutta niiden leviämissuunta 

on riippuvainen kulloinkin vallitsevissa ympäristöolosuhteista. Käytännössä jäähdytysvesien 

leviämiäminen ja vaikutusalueen laajuus voi siis poiketa jonkin verran mallinnuksissa esitetyistä 

tyypillisistä tilanteista. Epävarmuuksilla ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä kalaston ja 

kalastuksen kannalta. Kalaston kannalta kenties merkittävin epävarmuus liittyy ruoppausten 

aiheuttamaan haitallisten aineiden leviämiseen ja kertymiseen vesieliöstöön. 

Sedimenttitutkimusten perusteella suunnitelluilla putkilinjoilla esiintyy pohjasedimentissä 

haitallisia aineita kohtalaisina (mm. orgaaniset tinayhdisteet ja PCB) ja korkeinakin (PCDD/F-

yhdisteet) pitoisuuksina. 

11.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen 

Kalastoon liittyviä haitallisia vaikutuksia voidaan parhaiten ehkäistä ja lieventää estämällä 

ruoppauksista ja muista vedenalaisista töistä syntyvän samentumisen ja sedimentin haitallisten 

aineiden leviämisen työalueelta. Työkohteet on tällöin syytä eristää silttiverholla. 
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12 KASVILLISUUS, ELÄIMISTÖ JA SUOJELUKOHTEET 

 

12.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

YVA-selostuksessa on kuvattu luonnonympäristön nykytila hankealueella ja sen ympäristössä 

sekä arvioitu ne vaikutukset, joita hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttamisella on kasvilisuuteen, 

eläimistöön, luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huomionarvoisiin lajeihin sekä Natura 2000 -

alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muihin luontokohteisiin. Lisäksi on tarkasteltu laajemmin 

vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisiin yhteyksiin. Arvioinnissa on huomioitu 

sekä suorat että epäsuorat vaikutukset ja arvioitu vaikutusten merkittävyys. 

Luontovaikutusten arviointia varten käytössä olevat tietolähteet on mainittu 

nykytilakuvauksessa. Suunniteltujen rakennuspaikkojen kohdat Sunilan tehdasalueella 

kartoitettiin biologin maastokäynnillä kesällä 2022. Selvitysraportti on YVA-selostuksen liitteenä 

(liite 5). Käynnillä kiinnitettiin erityistä huomiota huomionarvoisen lajiston, paahdeympäristöjen 

ja haitallisten vieraskasvilajien esiintymiseen. Muita luontoselvityksiä ei pidetty lähtötietojen ja 

maastokäynnin perusteella tarpeellisina. Vedenalaisen luonnon osalta vaikutukset on arvioitu 

erikseen (luku 10). 

Luontovaikutusten arviointi on tehty olemassa olevan ohjeistuksen mukaisesti (Mäkelä & Salo 

2021). Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on tarkasteltu kohteen herkkyyttä suhteessa 

vaikutuksen arvioituun voimakkuuteen ja kestoon. Arvioinnissa on otettu huomioon 

luontokohteiden ominaispiirteet ja lajien elinympäristö- ja kasvupaikkavaatimukset sekä niiden 

herkkyys erilaisille ympäristömuutoksille. Pääpaino arvioinnissa oli uhanalaisissa ja muuten 

suojelullisesti huomionarvoisissa luontotyypeissä ja lajeissa. Natura 2000 -alueiden osalta on 

arvioitu, ulottuvatko hankkeen vaikutukset niihin, niin että luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen 

Natura-arviointi olisi tarpeellinen. Lisäksi arvioinnissa on annettu suosituksia haitallisten 

vaikutusten lieventämisestä ja vaikutusten seurannasta. 

Luontovaikutusten arviointia ja vaikutusalueen rajausta varten olivat käytettävissä muut 

vaikutusarvioinnit mm. melusta sekä vesistövaikutuksista. Luontovaikutukset on arvioinut 

biologi, joilla on kokemusta vastaavista vaikutusarvioinneista. 

YHTEENVETO 

– Hankealueen lähiympäristöön ei sijoitu luontokohteita tai huomionarvoisia 

lajiesiintymiä. Rakentamisen tai toiminnan vaikutukset eivät ulotu lähimmille 

luonnonsuojelualueille tai Natura 2000 –alueille.  

– Hankkeen rakentaminen ja toiminta sijoittuu molemmissa hankevaihtoehdoissa 

VE1a ja VE1b luonnontilaltaan muuttununeelle tehdasalueelle, jossa on jo 

vastaavan toiminnan vaikutuksia. Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen, 

eläimistöön ja suojelualueisiin ovat vähäisiä kielteisiä.  
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12.2 Nykytila 

12.2.1 Kasvillisuuden ja eläimistön yleispiirteet 

Kotka sijaitsee Suomenlahden rannikkoalueella eteläboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen 

eteläosassa Etelä-Karjala eliömaakunnassa (SYKE 2022g). Metsäkasvillisuusvyöhykkeen osa-

alueena on Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko, joka kattaa myös Suomenlahden 

rannikkoalueen. Kotkan kaupungin alueen luonto on luontotyypeiltään ja lajistoltaan 

monipuolista. Sisämaan lajien lisäksi alueella tavataan rannikkoseudun ja merenrannan lajeja 

sekä lajeja, joita on kulkeutunut alueelle laivojen ja muun liikenteen mukana. 

 

Kovahiililaitoksen sijoituspaikaksi suunniteltu Stora Enson Sunilan tehdasalue sijoittuu Sunilan 

kaupunginosaan Pyötiseen meren rannalle. Pyötinen on ollut alun perin saari, joka on 

pengerretty kiinni mantereeseen, kun tehdasaluetta alettiin rakentaa 1930-luvulla. Koko seutu 

on rakennettua kaupunkialuetta ja osin teollista ympäristöä, mutta siellä on myös metsäisiä osia. 

Tehdasalueen länsipuolella sijaitsevat Pyötisensalmi ja Sunilanlahti, johon laskevat pohjoisesta 

kaksi Kymijoen itäisintä haaraa. Sunilan tehdasaluetta vastapäätä Pyötisensalmen toisella 

puolella sijaitsee Hietasen satama.  

 

Sunilan tehdasalue on kokonaisuudessaan luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunutta aluetta. 

Pääosa siitä on rakennettua ympäristöä, jossa ei ole juurikaan kasvillisuutta tai eläimistöä. 

Puustoisia saarekkeita on tehdasalueen eteläpäässä sekä pohjoisessa kaatopaikan ympäristössä.  

YVA-menettelyssä tarkasteltavista kovahiililaitoksen sijoituspaikkavaihtoehdot VE1a ja VE1b 

sijoittuisivat tehdasalueen eteläosaan. Alueelle tehtiin biologin maastokäynti 1.7.2022. Käynnillä 

kartoitettiin myös YVA-ohjelmavaiheeseen sisältyneen ja YVA-selostusvaiheessa hylätyn 

vaihtoehdon VE2 alue hieman pohjoisempana. 

 

Molemmissa hankevaihtoehdoissa rakentaminen sijoittuisi pääosin varastokentän alueelle ja 

Pyötisentien ympäristön rakennetulle alueelle (Kuva 12-1 ja Kuva 12-2). Vaihtoehdossa VE1b 

rakentaminen ulottuisi varastokentän itäpuolelle nykyisen poistovesikanavan kohdalle ja 

jätevedenpuhdistamoalueen puustoiseen reunaan. Varastokenttä on tasaista täyttömaata. Sen 

reunoilla kasvaa harvakseltaan nuoria lehtipuita. Maan pinta on osin kasvitonta ja osin kasvaa 

rehevien joutomaiden lajeja kuten pujoa, leskenlehteä ja peltosauniota. Pyötisentien 

ympäristössä on samantyyppistä kasvillisuutta. Vain tien pohjoispuolen kumpareella jäteveden 

selkeyttimen lähellä on vähän matalakkavuisempia laikkuja lajeina mmä hietakastikka, 

siankärsämö ja hopeahanhikki. Varastokentän itäpuolelle jätevedenpuhdistamon ympäristöön 

on istutettu joskus koristepuita ja pensaita, mutta alue on hoitamaton. Käynnin perusteella 

suunniteltujen rakennuspaikkojen kohdalla ei ole huomionarvoisia luontokohteita.  

 

Vaihtoehtoisissa vedenottoputkien reiteissä on mukana vaihtoehto, jossa rakennettaisiin 

Karhunsaaren kautta. Karhunsaareen ei tehty luontoselvitystä, mutta lähtötietojen ja kartta- ja 

ilmakuvatarkastelun perusteella saaressa ei ole erityisiä luontoarvoja. Saaren läpi kulkee 
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Hallantie, ja saaren länsireunalle on rakennettu perger. Pienet alueet reunoilla ovat puustoisia. 

 

Kuva 12-1. Näkymä tehdasalueen eteläosan varastokentältä kohti pohjoista. Varastokentän kohdalle 

sijoittuisi TT2-laitos vaihtoehdoissa VE1b ja kaksi TT2-laitosta vaihtoehdossa VE1b. 

 

Kuva 12-2. Näkymä varastokentän pohjoisosasta läheltä Pyötisentietä kohti pohjoista. Paikalle sijoittuisi 

TT1-laitos molemmissa hankevaihtoehdoissa. 
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Hankealueelta ei ole tiedossa havaintoja uhanalaisista lajeista tai muista huomionarvoisista 

lajeista (Suomen Lajitietokeskus 2022). Kymijoen jokisuistojen tulvamailla tiedetään esiintyvän 

uhanalaisia kasvilajeja hukkariisiä, juurtokaislaa ja keltahierakkaa. Paikoin tavataan myös 

uhanalaista sorsanputkea. Niiden lähimmät kasvupaikkahavainnot ovat yli kilometrin päässä 

hankealueesta. Tehdasalueella tai sen läheltä on kirjattu joitakin lintuhavaintoja, kuten 

havaintoja pikkutyllistä, kala- ja harmaalokista ja kalatiirasta. Maastokäynnillä havaittiin 

ruokailevia terva- ja haarapääskyjä, joita saattaa pesiä tehdasrakennuksissa. Sunilanlahdelta on 

vesilintu- ja lokkihavaintoja. Osa alueella havaituista lintulajeista on arvioitu viimeisimmässä 

uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019) uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. 

Hankealueella tai sen lähellä ei ole linnustoltaan erityisen huomionarvoisia kohteita. 

Maastokäynnin perusteella hankealueella ei ole sellaisia paahdeympäristöjä, joilla voisi olla 

erityistä arvoa uhanalaisille hyönteisille.  

 

Sunilan tehdasalueella esiintyy tai on esiintynyt haitallisista vieraslajeista ainakin jättiputkia. 

Jättiputkiryhmän lajit on säädetty haitallisiksi vieraslajeiksi koko EU:n alueella (Vieraslajit.fi 

2022). Tehdasalueella on tehty jättiputkien torjuntaa. Maastokäynnillä hankealueen kohdalla 

havaittiin vain joitakin jo melko yleisiä vieraslajeja kuten paimenmataraa. 

Jäteevedenpuhdistamon alueelle on istutettu koristepensaaksi kurtturuusuja, joista osa saattaa 

olla hankealueella. Kurtturuusu on kansallisesti haitalliseksi säädetty vieraslaji, jonka kasvatus 

on ollut kiellettyä 1.6.2022 alkaen (Vieraslajit.fi 2022).  

12.2.2 Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja muut valtakunnallisesti 

arvokkaat luontokohteet 

Noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat seuraavat Natura 2000 -alueet, 

luonnonsuojelualueet, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja valtakunnallisesti 

arvokkaat kallioalueet (SYKE 2022g, SYKE 2018) sekä FINIBA-lintualueet (Leivo ym. 2012) 

(Kuva 12-3): 

1. Hovinsaaren FINIBA-alue (310079, 96 ha). Hovinsaaren FINIBA-alue (310079, 96 ha). 

Voimakkaasti ihmisen muokkaama ja käyttämä, matala merenlahti 0,9 kilometrin päässä 

hankealueesta länsiluoteeseen.  

2. Jumalniemen rantametsä, Suomi 100 - luonnonsuojelualue (YSA239358) Kyminsuussa 1,9 

kilometrin päässä hankealueesta luoteeseen. 

3. Kymijoen Natura-alue (FI0401001, SAC, 4 250 ha). Jokialue ulottuu lähimmillään itäisen 

haaran suistossa 3,3 kilometrin päähän hankealueen luoteispuolelle. Kymijoen alajuoksu on 

eteläisen Suomen oloissa poikkeuksellinen kohde, suuri virta koskiosuuksineen ja osin vielä 

rakentamattomine rantoineen. 

4. Langinkosken luonnonsuojelualue (ESA050013). Asetuksella suojeltu noin 24 hehtaarin 

laajuinen valtion maiden luonnonsuojelualue Kymijoen Langinkosken alueella 3,5 kilometriä 

hankealueesta länteen. 

5. Äijänvuori, Suomi 100 -luonnonsuojelualue (YSA239338). Noin 57 hehtaarin kokoinen 

metsäalue hankealueesta 3,7 kilometriä pohjoisluoteeseen. 

6. Kyminkartanon keltavuokot luonnonsuojelualue (YSA055611). Hyvin pieni 

luonnonsuojelualue 4,6 kilometrin päässä hankealueesta luoteeseen.  
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7. Kokonkosken jalopuumetsikkö (LTA050091) Kymijoen rannassa 4,8 kilometrin päässä 

hankealueesta luoteeseen. 

8. Salminlahden Natura-alue (FI0408004, SPA, 114 ha), valtakunnallisen 

lintuvesiensuojeluohjelman kohde (LVO050124) ja FINIBA-lintualue (310017, 138 ha) 6,0 

kilometriä hankealueesta koilliseen. Luonnonoloiltaan merkittävä, pitkä ja matala merenlahti. 

9. Huhrinmetsän luonnonsuojelualue (YSA230784). Alueeseen kaksi toisiinsa liittyvää 

metsäaluetta 6,3 kilometrin päässä hankealueesta pohjoiskoilliseen sekä pieni erillinen alue 

Salminlahden rannassa 7,1 kilometrin päässä hankealueesta. 

10. Klaavun rantaniityn Natura-alue (FI0408010, SAC, 1 ha). Noin 6,6 kilometrin päässä 

hankealueesta koilliseen sijaitseva merenrantaniittyvyöhyke, heinäniitty ja hakamaa-alue 

ketolaikkuineen. 

11. Kokkovuoren Natura-alue (FI0416010, SAC, 121 ha).  Laaja avokalliopintojen ja niiden 

välisten metsäkaistaleiden kirjoma merenrannan rapakivikallioalue kolme kilometriä 

hankealueesta länteen. Kokkovuori–Aataminvuori kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin 

kallioalueisiin (KAO050160).   

12. Saarenvuori-Talviapajanvuori (KAO050230). 6,7 kilometrin päässä hankealueesta koilliseen 

sijaitseva valatakunnallisesti arvokas kallioalue. 

13. Nummenjoen suun Natura-alue (FI0408011, SAC, 28 ha). 6,9 kilometrin päässä 

hankealueesta koilliseen sijaitseva jokisuisto. Alue sisältyy Salminlahden lintualueeseen 

(kohde 6).  

14. Lehmänsaaren koillislehdon luonnonsuojelualue (YSA200556) ja valtakunnallisen 

lehtojensuojeluohjelman kohde (LHO050137) Lehmäsaaren pohjoispäässä 7,2 kilometrin 

päässä hankealueesta etelään. 

15. Laajakosken lehmuslehto (YSA050832) 7,6 kilometriä hankealueesta luoteeseen. 

16. Heinlahden Natura-alue (FI0416006, SPA, 196 ha), luonnonsuojelualue (YSA201247), 

valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde (LVO050134) ja FINIBA-lintualue 

(310012, 201 ha) 8,4 kilometriä hankealueesta länteen. Heinlahti on tärkeä lintujen 

muutonaikainen levähdysalue.  

17. Sarvenniemenkarin luonnonsuojelualue (YSA051521). Pieni saari 8,7 kilometrin päässä 

hankealueesta lounaaseen. 

18. Kantolankallion luonnonsuojelualue (YSA230780) Karjansuon itäpuolella, 9,9 kilometriä 

hankealueesta länsiluoteeseen. 

19. Suurisuon–Rajajärven Natura-alue (FI0408005, SAC, 13 ha) ja Suurisuon pohjoisosan 

soidensuojelualue (SSO050139) 9,8 kilometrin päässä hankealueesta pohjoiseen.  

20. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kansainvälisesti tärkeä IBA-lintualue (FI072). Laaja 

aluerajaus ulottuu lähimmillään 9,8 kilometrin päähän hankealueen eteläpuolelle.  

Lähimmät maakunnallisesti arvokkaat MAALI-lintualueet ovat Kyminlinna noin kolmen kilometrin 

päässä hankealueen luoteispuolella sekä Salminlahti noin kuuden kilometrin päässä 

koillispuolella (Kuva 12-3) (Parkko ym. 2015). Sunilan tehdasaluetta ympäröivä vesialue  on osa 

Kotkan kansallista kaupunkipuistoa (Kotkan kaupunki 2022c). Kansallinen kaupunkipuisto on 

esitelty luvuissa 7.2.1 ja 8.2.1.   
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Kuva 12-3. Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat luontokohteet sekä 

maakunnallisesti arvokkaat MAALI-lintualueet hankealueen ympäristössä. 
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12.3 Vaikutusten arviointi 

12.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Suunniteltu rakentaminen sijoituu molemissa hankevaihtoehdoissa VE1a ja Ve1b 

teollisuuskäytössä olevalle alueelle, jossa ei ole juurikaan kasvillisuutta tai eläimistöä. 

Rakentamisen alle jäävä alue on pääosin varastokenttää, jonka reunoilla on vähän nuorta 

puustoa ja rehevää joutomaakasvillisuutta. Vaihtoehdossa VE1b rakentaminen ulottuu myös  

hoitamattomalle nuorehkon puistopuuston alueelle ja tehtaan poistovesikanavan alueelle. 

Rakentamisen seurauksen alue muuttuu nykyistä siistimmäksi rakennetuksi ympäristöksi. 

Vaihtoehdossa VE1b rakentamisalueen pinta-ala on suurempi. Molemmissa vaihtoehdoissa 

rakentamisen suorat vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön ovat kuitenkin merkitykseltään 

vähäisiä.  

Rakentaminen aiheuttaa jonkin verran melua ja häiriötä rakennusvaiheessa. Ne voivat karkottaa 

esimerkiksi lähialueella ruokailevia vesilintuja. Lähellä ei ole herkästi häiriintyviä luontokohteita, 

joihin voisi kohdistua haitallisia vaikutuksia ja jotka pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi 

rakentamisen ajoittamisessa. Vedenotto– ja purkuputkien rakentaminen vesialueella voi 

aiheuttaa samentumista ja ravinnepitoisuuksien nousua. Vesistövaikutusten arvioinnin mukaan 

vaikutus rajoittuu pienelle alueelle ja on lyhytkestoinen. Karhunsaaren vaihtoehdossa 

vedenottoputki rakennettaisiin vajaan sadan metrin matkalla maalle. Saaren luonnontila on jo 

muuttunut rakennuspaikan kohdalla tie- ja pengerrakentamisen takia. 

Rakennettavat rakennukset ovat suhteellisen matalia, joten ne eivät aiheuta törmäysriskiä 

linnuille. Rakentamisen aikaiset vaikutukset eivät ulotu lähimmille luonnonsuojelualueille tai 

Natura-alueille eivätkä muihin luontokohteisiin. Hankealueelta tai sen läheltä ei ole tiedossa 

lajiesiintymiä, joihin rakentamisella voisi olla haitallisia vaikutuksia. Luonnon kannalta 

postiiivinen vaikutus on sillä, jos rakentamisen aikana poistetaan tehdasalueelta 

jätevedenpuhdistamon ympäristöstä haitallisen vieraslajin kurtturuusun istututukset.  

12.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset  

Laitoksen toiminnalla on vain vähäisiä luontovaikutuksia. Purkuvesien lämpökuormitus ja 

suolapitoisuus lisääntyvät hieman nykytilanteeseen verrattuna merialueen edustalla. Sillä ei ole 

haitallista vaikutusta vedenalaiseen luontoon eikä esimerkiksi lintuihin. Toiminnan on todettu 

aiheuttavan vähäiseksi luokiteltavia melu- ja ilmanlaatuvaikutuksia.  

Toiminnan aikaiset vaikutukset eivät ulotu lähimmille luonnonsuojelualueille tai Natura-alueille 

eivätkä muihin luontokohteisiin.  

12.3.3 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Toiminnan päättyessä alue vapautuu muuhun käyttöön. Rakennuksiin voidaan sijoittaa uusia 

toimintoja tai ne voidaan purkaa ja maisemoida alue metsäksi tai viheralueeksi.  
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12.3.4 Hankken toteuttamatta jättäminen VE0 

Vaihtoehdossa VE0 nykyinen käyttö alueella jatkuu. Käytön seurauksena varastokenttä pystyy 

avoimena eikä metsity eikä alueen kasvi- tai eläinlajisto muutenkaan muutu merkittävästi 

verrattuna nykytilanteeseen. 

12.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankkeen rakentaminen ja toiminta sijoittuvat luonnontilaltaan muuttuneelle tehdasalueelle, 

jossa on jo vastaavan toiminnan vaikutuksia. Vaikutukset rajoittuvat tehdasalueelle ja sen 

lähiympäristöön. Vaikutusten kohteena olevan alueen herkkyys on vähäinen, sillä se on 

rakennettua tehdasaluetta ja sen lähialuetta, eikä lähellä sijaitse luonnonsuojelualueita tai muita 

luontokohteita. Kummassakin hankevaihtoehdossa kasvillisuuteen, eläimistöön ja 

luontokohteisiin kohdistuu vähäinen kielteinen vaikutus. Merkittävyydeltään vaikutukset ovat 

vähäisiä kielteisiä. 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja Ve1b välillä ei ole suuria eroja luontovaikutuksissa. Vaihtoehdossa 

VE1b rakentamisen alle jää pinta-alaltaan vähän suurempi alue kuin vaihtoehdossa VE1a. 

toiminnan aikaiset vaikutukset voivat olla vaihtoehdossa VE2b suuremmat.  

Taulukko 12-1. Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa.  

Vaikutuksen 

merkittävyys 

Negatiivinen Muutoksen suuruus Positiivinen 

Erittäin 

suuri 
Suuri 

Kohta-

lainen 

Vähäi-

nen 

Ei 

muutosta 

Vähäi-

nen 

Kohta-

lainen 
Suuri 

Erittäin 

suuri 

K
o

h
te

e
n

 h
e
r
k
k
y
y
s
 

Vähäi-

nen 
Suuri 

Kohta-

lainen 

Vähäi-

nen 

VE1a 

VE1b 
VE0 Vähäinen Vähäinen 

Kohtalai-

nen 
Suuri 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Kohta-

lainen 

Vähäi-

nen 
Ei vaikutusta Vähäinen 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Suuri 
Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri 

Kohta-

lainen 
Ei vaikutusta 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäi

n suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri Ei vaikutusta Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

 

12.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Luontovaikutusten arviointiin ei tässä hankkeessa liity merkittäviä epävarmuuksia. Arvioinnissa 

on viitattu muihin arviointeihin, joten niissä kuvatut epävarmuudet voivat vaikuttaa myös 

luontovaikutusten osalta tuloksiin. Lisäksi jonkin verran epävarmuutta liittyy siihen, että 

hankesuunnitelmat tarkentuvat vasta myöhemmin suunnittelun aikana. Kesän 2022 

luontokartoitukseen liittyi vähäistä selvitysmenetelmistä johtuvaa epävarmuutta, kuten 

yleensäkin luontoselvityksissä. Tekemällä usempia kartoituskäyntejä eri aikaan vuodesta ja 

kartoittamalla tarkemmin eri lajiryhmiä, olisi alueesta saatu enemmän tietoa. Tässä tapauksessa 

sitä ei pidetty tarpeellisena.  
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12.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen 

Suunniteltu rakentaminen tai toiminta ei vaadi luontovaikutusten osalta erityistä haittojen 

ehkäisemistä tai lieventämistä. Haitallisen vieraslajien kurtturuusun kasvustot tulee hävittää, 

jos rakentaminen ulottuu vaihtoehdossa VE1b niiden alueelle. Puuston kaato on suositeltavaa 

tehdä lintujen pesimäkauden ulkopuolella.  

13 LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN SEKÄ JÄTTEET 

JA SIVUTUOTTEET 

 

13.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Luonnonvaroja ovat kaikki luonnossa oleva, mitä ihminen kykenee hyödyntämään. 

Luonnonvaroja on uusiutumattomia ja uusiutuvia riippuen siitä, onko kyseessä rajallinen 

YHTEENVETO 

– Stora Enson Sunilan tehtaan tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy merkittäviä 

määriä ligniiniä (50 000 t/a). Tällä hetkellä ligniiniä käytetään meesauunien 

polttoaineena, jolla korvataan maakaasun käyttö. Ligniiniä käytetään lisäksi myös 

raaka-aineena monissa teollisuuden tuotteissa ja kemianteollisuudessa. 

– Stora Enson Sunilan tehtaalla on jo vakiintuneet menetelmät tuotantoprosessin 

jätteiden ja sivutuotteiden käsittelylle. Koska ligniinin hiiletyslaitos on suunniteltu 

sijoitettavan nykyisen Stora Enson Sunilan tehdasalueelle ja se tulee osaksi Stora 

Enson Sunilan tehtaan tuotantoprosessia, yhdistetään hiiletyslaitoksen jätteiden 

käsittely osaksi tehtaan nykyistä jätteiden käsittelyprosessia.  

– Kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna hiiletyslaitoksen rakentaminen tuo 

merkittävää lisäarvoa ligniinin hyödyntämiselle. Lisäksi ligniinin hiiletyslaitoksen 

rakentaminen edistää merkittävästi kiertotaloutta ja säästää luonnonvaroja niin 

kansallisesti kuin kansainvälisestikin, joten rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset 

luonnonvarojen käyttöön nähdään kokonaisuuden kannalta vähäisinä. 

– Ligniinin hiiletyslaitoksen toiminnan aikaiset vaikutukset ovat merkittävät 

luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen sekä Stora Enson Sunilan tehtaan 

materiaalikiertojen optimoinnin kannalta. Sunilan tehtaan sivuvirtana muodostuva 

ligniini saadaan hiiletyksen myötä paremmin hyödynnettyä ja lopputuotteena 

syntyvää kovahiiltä voidaan hyödyntää akkumateriaalitehtaiden raaka-aineena 

korvaamaan uusiutumatonta grafiittihiiltä. 

– Mikäli hanketta ei toteuteta (VE0), Sunilan tehtaan sivuvirtana syntyvää ligniiniä 

ei siinä tapauksessa hyödynnetä kovahiilen raaka-aineena, vaan sen 

hyödyntämistä raaka-aineena jatketaan muissa teollisuuden tuotteissa ja 

polttoaineena.  Tästä johtuen lähiseudun suunnitelluissa akkumateriaalitehtaissa 

joudutaan todennäköisesti hyödyntämään neitseellistä grafiittihiiltä raaka-

aineena.  

–  



 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                         Joulukuu 2022                                                                                                                                         

172 

 

varanto. Uusiutumattomia luonnonvaroja ovat esimerkiksi fossiiliset polttoaineet ja metallit. 

Metsät ovat puolestaan esimerkkejä uusiutuvista luonnonvaroista. 

Luonnonvarojen hyödyntämisen arviointi on merkityksellistä, jotta luonnonvarojen ja alueiden 

käyttö voidaan sovittaa yhteen kestävällä tavalla. Kestävä hyödyntäminen tukee kansallisia ja 

kansainvälisiä tavoitteita, joilla pyritään pysäyttämään luontokato ja luonnon monimuotoisuuden 

heikkeneminen. 

Suomella on kansallinen biodiversiteettistrategia ja toimintaohjelma, joiden tavoitteena on 

turvata paitsi luonnon monimuotoisuus, myös tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet ja 

luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot. Uutta, vuoteen 2030 ulottuvaa strategiapäivitystä ollaan 

valmistelemassa ja lähtökohdaksi on otettu, että luonnon monimuotoisuuden väheneminen 

pysähtyy ja kääntyy elpymisuralle vuoteen 2030 mennessä. 22.6.2022 Euroopan komissio on 

julkaissut ehdotuksen ennallistamisasetukseksi (luonnon tilan parantamista koskeva asetus). 

Ennallistamisasetuksella pyritään täyttämään EU: biodiversiteettistrategian tavoitteet.  

(Ympäristöministeriö 2022a ja 2022c) 

Suomelle on laadittu myös erillinen biotalousstrategia ”Kestavästi kohti korkeampaa arvonlisää”, 

joka ulottuu vuoteen 2035. Strategian tavoitteena on nostaa biotalouden arvonlisää sekä luoda 

kilpailukykyisiä ja innovatiivisia biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja lisätä 

materiaalien resurssiviisasta käyttöä ja kierrätystä sekä hyödyntää sivuvirtoja. Biotaloudella on 

Suomessa merkittävä rooli ja strategiassa on tunnistettu vahva potentiaali biotalouden arvolisän 

kasvattamiseen. Metsien käyttöön kohdistuu kuitenkin erityisesti painetta, ja tästä syystä onkin 

tärkeää nostaa puun jalostusastetta. Puun jalostusasteeen nostaminen on näkynyt muun 

muassa kotimaisissa selvityksissä, joissa on tarkasteltu uusissa tuotteissa ja tuotealueissa 

puubiomassan hyödyntämistä. Näiden taustalla nähdään erityisesti kiertotalouden ja vihreän 

siirtymän vaikutukset, jotka ovat osaltaan korostaneet teollisuuden sivuvirtojen merkitystä ja 

tehostaneet materiaalikiertoja. (Valtioneuvosto 2022) 

Suomen kansallisten strategioiden taustalla on sekä EU-tasolla että kansainvälisellä tasolla 

laaditut ohjeistukset ja sopimukset. Edellä kuvattujen kansallisten strategioiden lisäksi on myös 

monia muita kansallisen tason strategioita ja ohjelmia, joilla on yhteisiä rajapintoja erityisesti 

biotaloustrategiaan (Kuva 13-1). Yhdessä nämä strategiat muodostavat kokonaisuuden, jolla 

tavoitellaan bioresurssien ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä sekä luonnon 

monimuotoisuuden ylläpitämista. (Valtioneuvosto 2022)
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Kuva 13-1. Biotalousstrategian rajapinnat muihin kansallisiin strategioihin (Valtioneuvosto 2022).
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Kansallisen tason ohjelmien ja strategioiden lisäksi on laadittu myös Kymenlaakson liiton 

maakuntaohjelma vuosille 2022-2025, jossa tavoitteena on innovatiivinen, kestävä ja aktiivinen 

Kymenlaakso. Maakuntaohjelmassa on määritelty visio ”Kymenlaakso – Suomen välittävin 

maakunta!” vuoteen 2040 sekä maakunnan kehittämisen keskeiset tavoitteet vuosille 2022-

2025. Keskeisissä tavoitteissa korostuu muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 

sekä kestävä luonnonvarojen käyttö. (Kymenlaakson liitto 2022a) Kymenlaakson liitto on 

todennut vihreän siirtymän olevan edellytys kestävälle kasvulle. Ympäristövaikutusten 

arviointiohjelman lausunnossa Kymenlaakson liitto näkee suunnitteilla olevan Stora Enson 

Sunilan tehtaan Lignode one -tuotantolaitos edistävän bio- ja kiertotaloutta sekä vihreää 

siirtymää ja alueen talouskehitystä, ja näin ollen tukee myös maakuntaohjelman tavoitteita. 

Myös Stora Enso on laatinut omat vastuullisuustavoitteet, jonka mukaan Stora Enson tavoitteena 

on tarjota 100 % uusiutuvia tuotteita ja ratkaisuja vuoteen 2050 mennessä. Heidän 

vastuullisuustavoitteissaan korostuu myös ilmapäästöjen vähentäminen, kiertotalouden 

mukaisten toimintatapojen vahvistaminen sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. 

(Stora Enso 2022b) 

Jätteet ja materiaalien kierrätettävyys 

Luonnonvarojen ylikulutusta hillitään kiertotaloudella, jossa materiaaleja hyödynnetään 

tehokkaasti ja kestävästi, ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Viime vuosina 

kiertotaloutta on edistetty lainsäädäntötasolta alkaen, ja kansallinen jätelainsäädäntömme on 

päivitetty vastaamaan EU:n jätedirektiivin (EU 2018/851) vaatimuksia.  

Jätteiden käsittely tulee toteuttaa jätehierarkian etusijajärjestyksen mukaisesti (jätelaki 

646/2011 § 8, katso Kuva 13-2): 

1. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. 

2. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte 

uudelleenkäyttöä varten. 

3. Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, jäte on kierrätettävä. 

4. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, 

mukaan lukien hyödyntäminen energiana. 

5. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.  
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Kuva 13-2. Jätehierarkia jätelain (646/2011 § 8) mukaan ja esimerkkejä sen soveltamisesta. 

Materiaalitehokkuutta ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteutumista pyritään edistämään 

myös muun muassa valtakunnallisen jätesuunnitelman (Ympäristöministeriö 2022b) avulla. 

Lisäksi kiertotalous on nostettu vahvaksi teemaksi hallituksen ohjelmassa ”Osallistava ja osaava 

Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” (Valtioneuvosto 2019). 

Tämä hanke edistää kiertotalouden toteutumista, sillä aiemmin Stora Enson Sunilan tehtaan 

sivuvirtana muodostunut ligniini on poltettu tai käytetty muun muassa kemianteollisuuden 

raaka-aineena. Tämän hankkeen tavoitteena on nostaa merkittävästi Sunilan tehtaan 

sivuvirtana muodostuvan ligniinin jalostusarvoa ja tuottaa raaka-ainetta 

akkumateriaaliteollisuudelle. Ligniinin hiiletyksessä syntyvä kovahiili edistää kiertotalouden 

mukaista toimintaa, sillä kovahiili on biopohjainen vaihtoehto fossiiliselle kaivannaisteollisuuden 

raaka-aineelle. Kovahiilelle on myös potentiaaliset markkinat sekä Suomessa että 

kansainvälisesti, sillä esimerkiksi Sunilan tehtaan lähiseudulle, Kotkaan ja Haminaan, on 

suunnitteltu sijoitettavan akkumateriaalitehtaat, joiden tuotantoa erityisesti Sunilan 

kovahiiletyslaitos palvelisi. Myös Vaasaan on suunnitteilla akkumateriaalitehdas.  

Tässä luvussa käsitellään hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä hankkeen 

jäte- ja sivuvirtoja. Hankkeen vaikutuksia alueen luontoarvoille ja sitä kautta luonnon 

monimuotoisuudelle on kuvattu edellä luvussa 12. Hankkeen vaikutuksia ilmastoon on kuvattu 

luvussa 14. 

Hankkeen vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu sanallisesti luonnonvarojen hyödyntämistä 

sekä jäte- ja sivuvirtoja tuotantolaitoksen elinkaaren aikana (rakentamisen, toiminnan ja 

toiminnan päättymisen jälkeisenä aikana). Hankkeessa käytettävät materiaalit ovat pääasiassa 

teollisuuslaitoksen rakentamiseen käytettäviä metalleja, erityisesti terästä ja rautaa, sekä 

maarakentamiseen tarvittavat maa-ainekset. Selvityksessä tarkastelu on painottunut 

luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouteen, erityisesti hankkeen yhteisvaikutusten 

kannalta. 

Jätteen synnyn ehkäisy

Säästeliäs materiaalien käyttö, pitkä käyttöikä

Uudelleenkäyttö

Esimerkiksi puhdistus, korjaus ja käyttö tai 
käyttö varaosina

Kierrätys

Hyödyntäminen uusien tuotteiden 
raaka-aineena

Muu hyödyntäminen

Polttaminen energiaksi, 
käyttö maantäytössä

Loppukäsittely

Kaatopaikka
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13.2 Nykytila 

Stora Enson Sunilan tehtaan tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy merkittäviä määriä ligniiniä 

(50 000 t/a). Tällä hetkellä ligniiniä käytetään meesauunien polttoaineena, jolla korvataan 

maakaasun käyttö. Näiden lisäksi ligniiniä voidaan myydä myös muun teollisuuden käyttöön. 

(Dnro ESAVI/846/2016) Kuitenkaan energiana (polttoaineena) hyödyntäminen ei ole 

ensisijainen vaihtoehto sivuvirran hyödyntämiselle jätehierarkian etusijajärjestyksen mukaan 

tarkasteltuna, vaan parempi vaihtoehto olisi hyödyntää ligniini raaka-aineena, kuten tässä 

hankkeessa olisi tarkoitus. 

Stora Enson Sunilan tehtaalla on jo vakiintuneet menetelmät tuotantoprosessin jätteiden 

käsittelylle. Koska ligniinin hiiletyslaitos on suunniteltu sijoitettavan nykyisen Stora Enson 

Sunilan tehdasalueelle ja se tulee osaksi Stora Enson Sunilan tehtaan tuotantoprosessia, 

yhdistetään hiiletyslaitoksen jätteiden käsittely osaksi tehtaan nykyistä jätteiden 

käsittelyprosessia.  

13.3 Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arvioinnissa tarkastelu kohdennetaan ligniinin hiiletyslaitokseen, eli tarkastelu ei 

sisällä nykyisellä tehtaalla muodostuvia jäte- ja sivuvirtamääriä, niiden laatua tai käsittelytapaa 

sen tarkemmin kuin ligniinin tuotantolaitoksen osalta on nähty tarpeelliseksi. 

13.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat tehdasalueella tapahtuviin muutoksiin, kuten 

maanrakentamiseen ja hiiletyslaitokseen kuuvien yksiköiden rakentamiseen. Rakentamisen 

aikana tarvitaan merkittäviä määriä rakennusmateriaaleja (terästä, betonia, rautaa yms.) sekä 

maamassoja alueen, mutta nämä ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamisen kannalta. Alueen 

maanrakentaminen vaatii osittain maamassojen vaihtoa maan pilaantuneisuuden vuoksi. 

Pilaantuneet maamassat toimitetaan jätteen käsittelyyn ja tilalle tuodaan soveltuvaa 

maamassaa. Maanrakentamisessa pyritään tehdasalueella hyödyntämään mahdollisimman 

hyvin myös alueella syntyviä maamassoja, kuten louhittavaa kiveä, joka murskataan ja 

hyödynnetään alueella.  

Hankkeen toteuttaminen vaatii myös muutamien olemassa olevien rakennusten purkamista 

uuden laitostoiminnan mahdollistamiseksi. Muodostuva purkujäte koostuu pääasiassa 

metalleista, kuten teräksestä ja raudasta, jotka ovat kierrätettäviä. Myös muita rakennusjätteitä 

syntyy purkamisen johdosta. Purkujätteen kierrättämisen ja uudelleenkäytön edistämisen 

tehostamiseksi on olennaista, että jätelaadut erotellaan toisistaan jo purkutyömaalla. Jätteiden 

käsittely tulee toteuttaa etusijajärjestyksen mukaisesti (Kuva 13-2 ja Kuva 13-3), ja esimerkiksi 

mahdollisuuksien mukaan hyödyntää rakenteita ja materiaaleja uudelleen muualla tai muuhun 

tarkoitukseen. 
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Kuva 13-3. Jätehierarkian etusijajärjestyksen mukainen rakennus- ja purkujätteen käsittely 

yleisellä tasolla (mukaillen Lehtonen 2019). 

Rakennusosien, rakenteiden ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi purettaville 

rakennuksille olisi kannattavaa tehdä purkukartoitus (Hradil et al. 2019, Lehtonen 2019). 

Purkukartoituksessa selvitetään ennen rakennuksen purkamista mahdollisuudet rakenteiden ja 

rakennusosien ehjänä purkamiselle ja uudelleenkäytölle sekä materiaalien lajittelulle ja 

hyötykäytölle. Lisäksi purkukartoitus sisältää myös haitta-ainekartoituksen ja -tutkimukset. 

Haitta-ainekartoituksessa selvitetään purettavan kohteen sisältämät vaaralliset aineet, annetaan 

suositus käytettävistä purkumenetelmistä sekä suositus vaarallisen jätteen käsittelystä. 

Purkukartoituksessa annettujen suositusten perusteella voidaan laatia purkusuunnitelma, jossa 

määritellään, kuinka purkaminen toteutetaan uudelleenkäyttöä edistäen.  

Kustannustehokkuuden kannalta olisi kannattavaa selvittää mahdollisuudet rakenteiden 

hyödyntämiselle mahdollisimman lähellä, jotta rakenteita ei olisi tarvisi kuljettaa pitkiä matkoja 

uuteen käyttökohteeseen. (Green Building Council Finland 2018, Hradil et al. 2019, Lehtonen 

2019) 

Luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta on hyvä, että jo rakentamisen aikana 

huomioidaan olemassa olevien materiaalien hyödyntäminen, esimerkiksi käyttämällä 

maanrakentamisessa uusiomateriaaleja neitseellisen hiekan tai murskeen käytön sijaan. 

Luonnonvarojen kestävää käyttöä voidaan tukea myös hyvien suunnitteluratkaisujen avulla, 

jotka tukevat materiaalien ja rakenteiden uudelleenkäyttöä, kuten 
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- Korjattavaksi suunnittelu 

➢ Rakennuksen suunnittelussa varmistetaan (esim. pinta-asennusten ja vapaalla 

pääsyllä talotekniikkaan), että käytettävät rakennusosat ja tekniikka ovat 

vaihdettavia ja korjattavia.  

➢ Etukäteissuunnittelun avulla voidaan varmistaa korjauksen oikea-aikaisuus ja 

pidentää rakennuksen käyttöikää.  

- Purettavaksi suunnittelu 

➢ Rakennus suunnitellaan purettavaksi esimerkiksi käyttäen modulaarista 

rakentamista, joka mahdollistaa rakenteiden ehjänä purkamisen ja edistää 

rakenteiden uudelleenkäyttöä.  

- Muuntojoustavaksi suunnittelu 

➢ Lähtökohtana suunnittelussa on, että rakennuksen käyttötarkoitus on helposti 

muunneltavissa rakennuksen käyttöiän aikana. 

- Uudelleenkäyttösuunnitelman laatiminen 

➢ Toteutetaan selvitys rakenteiden purettavuudesta ja tehdään yksityiskohtainen 

lista rakenneosista, jotka ovat uudelleenkäytettävissä.  

- Tilojen suunnitteleminen jaettaviksi 

➢ Rakennuksen tilat suunnitellaan soveltumaan useisiin eri käyttötarkoituksiin. 

Tilojen käytön jakamisella voidaan esimerkiksi mahdollistaa vajaassa käytössä 

olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen.  

Toimivien suunnitteluratkaisujen avulla on mahdollista pidentää rakennusten elinkaarta ja niiden 

materiaalien, tuotteiden ja elementtien elinkaarta sekä mahdollistaa niiden uudelleenkäyttö ja 

kierrätys rakennuksen käyttöiän päättyessä. (Green Building Council Finland 2018) Tässä 

hankkeessa rakennettavia rakennuksia ei tämän hetken suunnitelmien mukaan ole tarkoitus 

purkaa, vaan hyödyntää muuhun tarkoitukseen. 

Kuitenkin kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna hiiletyslaitoksen rakentaminen on 

välttämätöntä, mikäli tehtaan sivuvirtana muodostuva ligniini halutaan kierrättää ja hyödyntää 

kovahiilen raaka-aineena. Lisäksi ligniinin hiiletyslaitoksen rakentaminen edistää merkittävästi 

kiertotaloutta ja säästää luonnonvaroja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, joten 

rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset nähdään vähäisinä. Etenkin kun rakentamisen aikaisiin 

vaikutuksiin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi, muun muassa oikea-aikaisella suunnittelulla 

sekä hyödyntämällä uusiomateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. 

13.3.2 Toiminnanaikaiset vaikutukset 

Ligniinin hiiletyslaitoksen toiminnanaikaset vaikutukset ovat merkittävät luonnonvarojen 

kestävän hyödyntämisen sekä koko Sunilan tehtaan materiaalikiertojen optimoinnin kannalta. 

Sunilan tehtaan sivuvirtana muodostuva ligniini saadaan hiiletyksen myötä jalostettua 

arvokkaammaksi. Kovahiiltä voidaan hyödyntää akkumateriaalitehtaissa korvaamaan 

uusiutumatonta grafiittihiiltä. Kovahiilen tuotannon myötä fossiilisen grafiittihiilen käyttö 

vähenee, joka puolestaan vähentää muun muassa grafiitin louhinnasta muodostuvia 

ympäristövaikutuksia.  
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Ligniinin hiiletysprosessissa syntyvät jätemäärät ovat hyvin vähäiset verrattuna esimerkiksi 

Sunilan tehtaan kokonaisjätemääriin, joten hiiletysprosessilla ei arvioida olevan merkittävää 

vaikutusta tehtaalla syntyvien jätteiden käsittelyn kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna. 

Hiiletyksessä syntyvien jätteiden käsittely toteutetaan pääsääntöisesti vastaavalla tavalla kuin 

Sunilan tehtaan jätehuolto. Tarkemmin laitoksen toiminnasta syntyviä jätteitä on kuvattu 

luvuissa 0 ja 3.2.8. Merkittävin sivuvirta on polttokelpoinen karbonisoitu hiili, jota syntyy noin 

450 kg/h, ja sitä on mahdollista jatkossa hyödyntää esimerkiksi biohiilenä. Tässä 

suunnitteluvaiheessa ei ole tiedossa jakeen polttopaikkaa tai tuotteistamista, vaan se selvenee 

suunnittelun seuraavassa vaiheessa. Toiminnasta syntyy myös vähäisiä määriä jätevettä sekä 

muita kiinteitä jätteitä. Jätevesi ohjataan Stora Enson toiminnassa olevalle jäteveden 

puhdistamolle ja muut kiinteät jätteet lajitellaan tehdasalueen olemassa olevan jätteiden 

keräysjärjestelmän kautta asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden määrät ja laadut tarkentuvat 

suunnittelun edetessä. 

Ympäristövaikutusten kannalta tarkasteltuna toiminnanaikaisilla vaikutuksilla nähdään olevan 

merkittäviä positiivisia vaikutuksia, jotka tukevat sekä alueellista että kansainvälistä tahtotilaa 

bio- ja kiertotalouden edistämisessä sekä auttavat luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. 

13.3.3 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Ligniinin hiiletyslaitoksen tullessa elinkaarensa päähän, ei rakennuksia todennäköisesti pureta, 

vaan ne hyödynnetään muuhun käyttötarkoitukseen.  

Ligniinin hiiletyslaitoksen toiminnan päättyminen aiheuttaa syntyvien purkujätteiden lisäksi 

myös sen, että kovahiilen tuotanto loppuu. Tällöin kovahiiltä ei voida tuottaa akkuteollisuuden 

tarpeisiin ja  hyödynnetty kovahiili joudutaan korvaamaan jostain muualta saatavilla olevalla 

kovahiilellä tai mahdollisesti myös fossiilisella grafiittihiilellä. Fossiilisen grafiittihiilen 

hyödyntäminen ei ole luonnonvarojen kestävän käytön kannalta kannattava vaihtoehto eikä se 

tue kansallisia tai kansainvälisiä bio- ja kiertotalous- tai vastuullisuustavoitteita. Mikäli Stora 

Enson Sunilan tehtaan lähiseudulle sijoittuvien akkumateriaalitehdas -suunnitelmat toteutuvat, 

joutuisivat kyseiset tehtaat hankkimaan raaka-aineensa jostain muualta, jolloin esimerkiksi 

kuljetuskustannukset ja niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset kasvaisivat. Toki tässä 

tilanteessa on myös hyvä huomioida alalla tapahtuva kehitys, joten on mahdollista, että tuolloin 

on olemassa muitakin raaka-aineita, joita akkumateriaalitehtaat voivat hyödyntää. Lisäksi on 

mahdollista, että myös muilla tehtailla on otettu käyttöön samankaltaisia tuotantomenetelmiä, 

joten kovahiiltä voi tuolloin olla saatavilla. 

13.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Mikäli hanketta ei toteuteta (VE0), Sunilan tehtaan sivuvirtana syntyvää ligniiniä ei siinä 

tapauksessa hyödynnetä kovahiilen raaka-aineena. Tämä johtaa siihen, että ligniini edelleen 

käytetään kemianteollisuuden raaka-aineena ja poltetaan, joka ei jätehierarkian 

etusijajärjestyksen mukaan ole ensisijainen vaihtoehto jätteenkäsittelylle. Ligniinin 

kovahiiletyslaitoksen rakentamatta jättäminen johtaa myös siihen, että lähiseudun 

suunnitelluilla akkumateriaalitehtalla tai muualle sijoittuvilla akkumateriaalitehtailla joudutaan 

hyödyntämään neitseellistä grafiittihiiltä raaka-aineena. Neitseellisen ja fossiilisen grafiittihiilen 

hyödyntäminen akkumateriaalitehtaiden raaka-aineena aiheuttaa merkittäviä 

ympäristövaikutuksia, jotka aiheutuvat erityisesti grafiititihiilen louhinnasta ja kuljetuksista.  
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Maailman suurimpia grafiitin tuottaja (louhija) on Kiina, joka tuotti 650 000 t grafiittia vuonna 

2020. Koko maailman grafiitin tuotanto oli noin 954 000 t vuonna 2020. Muita grafiitin 

tuottajamaita ovat muun muassa Brasilia, Madagaskar ja Intia, joiden tuotanto on kuitenkin 

Kiinan tuotantomääriin verrattuna pientä. (Government of Canada 2022) Koska Kiinan grafiitin 

tuotannolla on hyvin merkittävä osuus koko maailman grafiitin tuotannosta, on todennäköistä, 

että myös Suomeen suunnitellut akkumateriaalitehtaat hyödyntäisivät Kiinan tuottamaa 

grafiittia raaka-aineena.  

13.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankkeen vaihtoehtojen vertailun kannalta, vaihtoehdossa VE1b tuotantokapasiteetti on 

suurempi, joten sillä arvioidaan olevan merkittävämmät vaikutukset. Suuremmalla 

tuotantokapasiteetilla saadaan tuotettua enemmän kovahiiltä akkumateriaaliteollisuuden raaka-

aineeksi, jolloin neitseellisen raaka-aineen, grafiitin, käyttöä saadaan vähennettyä.  

Muutoksen suuruus arvioidaan vaihtoehdossa VE1a olevan kohtalainen myönteinen ja 

vaihtoehdossa VE1b suuri myönteinen, koska hankkeen toteutuessa tuotetaan kestävää raaka-

ainetta akkuteollisuuden tarpeisiin. Vaihtoehdolla VE1b arvioidaan olevan suurempi positiivinen 

vaikutus, sillä kokonaistuotantokapasiteetti on yli kolminkertainen verrattuna vaihtoehtoon 

VE1a. Hankkeen merkittävyys arvioidaan siten kokonaisuudessaan vaihtoehdossa VE1a 

kohtalaiseksi myönteiseksi ja vaihtohedossa VE1b suureksi myönteiseksi. Hankkeen 

toteuttamatta jättämisen (VE0) merkittävyys arvioidaan kokonaisuudessaan kohtalaiseksi 

kielteiseksi, koska hanke vaikuttaa merkittävästi neitseellisten luonnovarojen käytön 

vähentämiseen sekä edistää kansallisten ja kansainvälisten bio- ja kiertotaloustavoitteiden 

toteutumista. 

Taulukko 13-1. Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 
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13.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Yleisenä epävarmuustekijänä on suunnitelmien käytännön toteutuminen, eli kuinka hyvin 

nykyiset suunnitelmat vastaavat tulevaisuuden todenmukaista tilannetta. Lisäksi suunnittelun 

edetessä myös tekniset tiedot voivat vielä joiltain osin muuttua, joilla voi olla vaikutusta muun 
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muassa laitoksen tuotantomääriin sekä syntyvien jätteiden määriin. Näiden ohella arviointiin 

liittyy myös oletuksia ja yleistyksiä, jotka vaikuttavat arvioinnin lopputulokseen. 

13.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen 

Tuotantolaitoksen rakentamisessa materiaalien kulutus voidaan minimoida hyvällä suunnittelulla 

ja huolellisella toteutuksella. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä luonnonvarojen 

kulutuksen minimoimiseksi on tärkeää, että laitoksella pidetään huolta rakennusten, rakenteiden 

ja laitteistojen oikea-aikaisesta korjaamisesta.  Hiiletyslaitoksen rakentamiseen on hyödynnetty 

pääasiassa kierrätettäviä materiaaleja, kuten metalleja, joten on olennaista myös varmistaa 

materiaalien ja rakenteiden kulkeutuminen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. 

Resurssitehokkuuden optimoimiseksi koko hankkeen elinkaaren aikana on syytä toimia 

jätehierarkian etusijajärjestyksen mukaisesti. 

14 ILMASTO  

 

14.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Ilmastovaikutuksia arvioitiin laskennallisesti laskemalla elinkaaren aikaiset 

kasvihuonekaasupäästöt eli hankkeen hiilijalanjälki. Laskennan hiilijalanjälki kuvaa hankkeen 

vaikutusta ilmastonmuutokseen. Lisäksi arvioinnissa laskettiin hankkeen vaikutus hiilinieluihin 

sekä arvioitiin ilmastonmuutoksen vaikutusta hankkeeseen ja hankkeen sopeutumista 

ilmastonmuutokseen.  

Hankkeen päästölaskennan tulokset ilmoitettiin hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), jossa kaikki 

laskentaan sisältyvät kaasut (metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O) ja ns. F-kaasut) ovat 

YHTEENVETO 

– Hankkeen ilmastovaikutukset koostuvat kasvihuonekaasupäästöistä, joita syntyy 

rakennusmateriaalien valmistuksesta, työkoneiden ja ajoneuvojen polttoaineen 

kulutuksesta erityisesti rakennusaikana. Lisäksi toiminnan aikana ilmastopäästöjä 

aiheutuu käytettävien polttoaineiden tuotannosta ja käytöstä sekä kemikaalien 

käytöstä.  

– Hankkeen kokonaispäästöt koko elinkaaren ajalta ovat vaihtoehdossa VE1a 349 

893 tCO2e ja vaihtoehdossa VE1b 681 826 tCO2e (vrt. keskimääräiset 

suomalaisen ihmisen päästöt 10 tCO2e/vuosi) 

– Rakentamisvaiheen päästöt VE1a vaihtoehdossa ovat arviolta noin 15 217 tCO2e 

ja VE1b vaihtoehdossa 22 763 tCO2e. Rakentamisvaiheen päästöt rajoittuvat 

rakentamisen ajalle, joka on arviolta 26 kk.  

– Toiminnan aikaiset vuosittaiset päästöt ovat vaihtoehdossa VE1a 11 156 tCO2e ja 

VE1b vaihtoehdossa 21 969 tCO2e. 

– Hankkeen avulla kovahiilen käyttöön liittyviä kokonaisilmastopäästöjä on 

mahdollista vähentää, sillä ligniinipohjaisella kovahiilellä voidaan korvata 

louhittavaa grafiittihiiltä, jonka louhiminen aiheuttaa per tuotettu yksikkö 

enemmän päästöjä kuin hankevaihtoehdot.  

– Hankealueelta ei kaadeta metsää eli hanke ei vaikuta alueen hiilinieluihin 

negatiivisesti. 
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yhteismitallistettuna vertailtavassa muotoon. Tästä luvusta muodostuu myös hankkeen 

hiilijalanjälki. 

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia suoria kasvihuonekaasupäästöjä syntyy pääasiassa 

toiminnan aikaisesta energiankäytöstä sekä rakennusmateriaalien valmistuksesta. Lisäksi suoria 

päästöjä syntyy rakentamisen aikaisesta rakennusmateriaalien kuljetuksesta sekä muista 

työmaatoiminnoista. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuu myös epäsuoria 

kasvihuonekaasupäästöjä, joita ovat muun muassa käytönaikaisista kemikaaleista ja 

rakennusmateriaalien valmistuksesta syntyvät päästöt.  

Tarkastelussa hankevaihtoehtojen päästöjä verrataan nykytilan VE0 päästöihin, jossa päästöt 

muodostuvat akkuteollisuuteen tarvittavan grafiittihiilen kuljetus- ja tuotantopäästöistä. 

Nykytilan VE0a tuotantomääräksi on oletettu 10 000 t grafiittihiiltä, mikä määränä vastaa 

hankevaihtoehto VE1a:n kovahiilen tuotantomäärää, joka valmistetaan Stora Enson omalta 

tehtaalta saatavasta ligniinistä. Nykytila VE0b hankevaihtoehdon tuotantomääräksi on oletettu 

35 000 t grafiittihiiltä, mikä määränä vastaa hankevaihtoehto VE1b:n kovahiilen 

tuotantomäärää. Hankevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b grafiittihiilen sijasta tuotettaisiin ligniinistä 

valmistettua kovahiiltä. Hankevaihtoehdossa VE1a kovahiiltä tuotetaan 10 000 t ja 

vaihtoehdossa VE1b kovahiiltä tuotetaan 35 000 t.   

Nykytila (VE0a ja VE0b) 

Nykytilaksi on määritelty tilanne, missä kumpaakaan hankevaihtoehtoa ei toteuteta. Nykytilan 

päästöiksi on määritelty kummassakin nykytilan vertailulaskennassa akkuteollisuutta varten 

tarvittavan kaivostoiminnasta louhitun grafiittihiilen päästöt. VE0a-vaihtoehdossa vuosittaisen 

grafiittihiilen tarpeeksi on oletettu 10 000 tonnia, mikä vastaa hankevaihtoehdon VE1a vuotuista 

kovahiilen valmistusmäärää. VE0b-vaihtoehdossa vuosittaisen grafiittihiilen tarpeeksi on 

oletettu 35 000 tonnia, mikä vastaa hankevaihtoehdon VE1b vuotuista kovahiilen 

valmistusmäärää. 

Vaihtoehto VE1a 

Mikäli hanke toteutetaan vaihtoehdon VE1a:n mukaisesti, kovahiilen tuotekohtaiset 

kokonaispäästöt 10 000 t osalta koko elinkaaren ajalta ovat noin 31 % nykytilan VE0a päästöjä 

pienemmät.  

Suurin osa, noin 54 % VE1a-hankevaihtoehdon päästöistä muodostuu kovahiilen valmistamiseen 

tarvittavista kemikaaleista. Noin 40 % kokonaispäästöistä syntyy toiminnan aikaisesta 

energiankäytöstä, tästä noin puolet syntyy ligniinin tuotantoon tarvittavasta maakaasusta. 

Laskennassa oletetaan lisäksi, että kovahiilituotantoon siirretty ligniini korvataan Storan Enson 

Sunilan havupuusellua tuottavassa tehtaassa jatkossa maakaasulla. Lisämaakaasun poltosta 

syntyvät päästöt vastaavat noin puolesta energiankäytöstä syntyvistä päästöistä. Seuraavaksi 

suurin päästölähde on rakennusmateriaalien valmistus, mikä kokonaisuudessaan muodostaa 

noin 4 % hankkeen kokonaispäästöistä. Loput päästöt syntyvät työmaatoiminnoista sekä 

rakentamisen ja toiminnan aikaisista kuljetuksista.  Rakennusmateriaalien ja kemikaalien 

kuljetusten laskennassa käytettiin keskimääräisiä päästökertoimia, jotka usein kuvaavat 

fossiilisia polttoaineita käyttäviä kulkuneuvoja. Mikäli kuljetuksissa hyödynnetään 

tulevaisuudessa hiilineutraaleja tai vähäpäästöisempiä kuljetuspalveluita, kuljetusten päästöt 

laskevat entisestään.  
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Vaihtoehto VE1b 

Mikäli hanke toteutetaan vaihtoehdon VE1b:n mukaisesti, kokonaispäästöt koko elinkaaren 

ajalta ovat noin 61 % nykytilan VE0b päästöjä pienemmät.  

Hankevaihtoehdossa VE1b noin 60 % päästöistä muodostuu kovahiilen valmistamiseen 

tarvittavista kemikaaleista. Noin 40 % kokonaispäästöistä syntyy toiminnan aikaisesta 

energiankäytöstä, mistä suurin osa syntyy ligniinin tuotantoon tarvittavasta maakaasusta. 

Laskennassa oletetaan, että kovahiilituotantoon siirretty ligniini korvataan Stora Enson Sunilan 

havupuusellua tuottavassa tehtaassa jatkossa maakaasulla. Lisämaakaasun poltosta syntyvät 

päästöt vastaavat noin 40 % energiankäytöstä syntyvistä päästöistä. Seuraavaksi suurin 

päästölähde on rakennusmateriaalien valmistus mikä kokonaisuudessaan muodostaa noin 3 % 

hankkeen kokonaispäästöistä. Loput päästöt syntyvät työmaatoiminnoista sekä rakentamisen ja 

toiminnan aikaisista kuljetuksista. Rakennusmateriaalien ja kemikaalien kuljetusten laskennassa 

käytettiin keskimääräisiä päästökertoimia, jotka usein kuvaavat fossiilisia polttoaineita käyttäviä 

kulkuneuvoja. Mikäli kuljetuksissa hyödynnetään tulevaisuudessa hiilineutraaleja tai 

vähäpäästöisempiä kuljetuspalveluita, kuljetusten päästöt laskevat entisestään. 

14.2 Nykytila 

14.2.1 Kansainväliset, kansalliset ja alueelliset ilmastotavoitteet 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi työtä tehdään useilla tasoilla. EU:n ilmastopolitiikka pohjaa 

YK:n ilmastosopimukseen, sitä täydentävään Kioton pöytäkirjaan ja Pariisin 

ilmastosopimukseen. Eurooppalainen ilmastolaki astui voimaan kesällä 2021. EU on sitoutunut 

vähentämään kasvihuonepäästöjä vähintään 55 % vuodesta 1990 vuoteen 2030 ja tavoitteena 

on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Ilmastolain myötä tavoitteet ovat laillisesti 

sitovia. Päästövähennystavoitteet pannaan toimeen niin sanotulla Fit for 55 -

lainsäädäntöehdotuspaketilla, joka hyväksyttiin heinäkuussa 2021. (Ympäristöministeriö 2021) 

Kansallinen ilmastolaki (423/2022) astui voimaan 1.7.2022. Lain mukaan Suomen on 

vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 80 prosenttia vuoteen 2040 mennessä 

verrattuna vuoteen 1990. Sanna Marinin hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on 

hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen.  

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2021 ennakkotietojen mukaan yhteensä 

1 484 500 tCO2e (sisältäen taakanjakosektorin päästöt). Suomen ympäristökeskuksen Hinku-

laskennan mukaan päästöt ovat laskeneet 50,8 % vuodesta 2005 vuoteen 2021. 

Kasvihuonekaasupäästöjä ovat erityisesti laskeneet kulutussähkön ja teollisuuden päästöjen 

vähentyminen. Vuonna 2021 Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto oli 945 

400 tCO2e eli päästöt ovat edelleen laskeneet. (Suomen ympäristökeskus 2022f) 

Kotkan ilmastostrategia 

Vuonna 2021 Kotkan kokonaispäästöt olivat ennakkotietojen mukaan 412 800 tCO2e eli noin 

8,1 tonnia asukasta kohden. Kokonaispäästöt sisältävät myös teollisuuden päästöt. Vuoteen 

2005 verrattuna kokonaispäästöt ovat vähentyneet 47 % ja asukaskohtaiset päästöt 43 %. 

(Suomen ympäristökeskus 2022f) 
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14.2.2 Hankevastaavan tavoitteet 

Stora Enson tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä kaikki sen tarjoamat tuotteet ja 

ratkaisut ovat uudistavia. Uudistavuuspainotuksen myötä Stora Enso tavoittelee jatkossa 

vastuullisuustyössään haitallisten ympäristövaikutusten minimoinnin sijaan nettopositiivisuutta 

painopistealueillaan ilmastossa, kiertotaloudessa ja luonnon monimuotoisuudessa eli 

biodiversiteetissa. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä vuoteen 2050 mennessä. Uudistavuudella 

tarkoitetaan sitä, että tuotteet ovat täysin uusiutuvia ja kiertotalouteen suunniteltuja. Näin ne 

auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta ja tukevat luonnon monimuotoisuuden edistämistä. 

(Stora Enso 2022b) 

Stora Enso on asettanut myös uudet, vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet vastuullisuustyönsä 

tärkeimmillä osa-alueilla, joita ovat ilmasto, luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous. Stora Enso 

sitoutuu päivitetyissä, tieteeseen perustuvissa tavoitteissaan vähentämään toiminnassaan 

laajuuksien 1 ja 22 absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Vertailuvuotena on 2019. 

Lisäksi Stora Enso sitoutuu kunnianhimoiseen tavoitteeseen vähentää laajuuden 32 

kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2019. Nämä 

tieteeseen perustuvat tavoitteet on hyväksynyt Science Based Targets -aloite, joka on CDP:n, 

YK:n Global Compactin, WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for 

Nature) yhteishanke. (Stora Enso 2022b) 

Osana uusia vastuullisuustavoitteitaan Stora Enso on sitoutunut varmistamaan omissa 

metsissään ja puuviljelmillään, että yhtiön toiminnan vaikutus metsien monimuotoisuuteen on 

nettopositiivinen vuoteen 2050 mennessä. Monimuotoisuuden aktiivinen vaaliminen on 

tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeistä. Yhtiö on ottanut käyttöön vuoteen 2030 ulottuvat 

toimenpidesuunnitelmat, joiden tavoitteena on lisätä lajien, elinympäristöjen ja maisemien 

monimuotoisuutta. Toimintasuunnitelman toteuttamista tukevat tieteeseen perustuva 

seurantaohjelma ja yli 15 mittaria, joiden avulla seurataan eri toimenpiteiden vaikutusta lajeihin, 

elinympäristöihin ja maisemiin. Vuonna 2022 Stora Enso ottaa käyttöön uuden, tavoitteidensa 

toteutumisen seurantaan tarkoitetun verkkotyökalun ja vahvistaa myös metsien 

monimuotoisuutta tukevaa palvelutarjontaansa metsänomistajille. Globaalina uusiutuvien 

materiaalien yhtiönä Stora Enso haluaa edistää luonnon monimuotoisuutta maailmanlaajuisesti 

myös metsäsektorin ulkopuolella jakamalla tietoa ja olemalla aktiivisesti mukana luomassa uusia 

käytäntöjä ja standardeja. (Stora Enso 2022b) 

Stora Enso sitoutuu kiertotaloustavoitteissaan materiaalivirtojen läpinäkyvyyteen ja 

kiertävyyteen. Ne auttavat minimoimaan jätteen määrää ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Yksi 

välitavoitteista on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki yhtiön tarjoamat tuotteet ovat 

kierrätettäviä. Suuren mittakaavan kierrätystä vauhditetaan infrastruktuuriin painottuvilla 

lippulaivahankkeilla. Näissä tarvitaan koko arvoketjun panostusta ja uudenlaisia kiertotalouden 

liiketoimintamalleja. (Stora Enso 2022b) 

14.2.3 Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulvariskeihin 

Ilmastonmuutoksen seurauksena Suomen lämpötilat nousevat, sademäärät kasvavat, 

lumipeiteaika lyhenee ja myös routaa on aiempaa vähemmän. Lisäksi Itämeren pinta nousee ja 

jääpeite kutistuu. Talvella muutokset ovat suurempia kuin kesällä.  (Ilmasto-opas 2017 ja 2021) 

Tulvien arvioidaan yleistyvän Suomessa ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmastonmuutos 
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vaikuttaa tulvariskiin eri tavoin eri puollella Suomea, tulvariskin tyypistä johtuen. Vesistöjen 

syys- ja talvitulvat yleistyvät ja kasvavat, kun taas kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat. 

Suurten keskusjärvien vedenkorkeudet nousevat talvella nykyistä ylemmäksi, ja niiden 

laskujoissa, kuten Kokemäenjoessa, Kymijoessa ja Oulujoessa, talvivirtaamien kasvu voi lisätä 

hyydetulvien riskiä. Rankkasateiden yleistyminen lisää hulevesitulvien riskiä ja merivesitulvien 

riskin arvioidaan kasvavan ainakin Suomenlahdella. Vesistötulvien riskin on arvioitu kasvavan 

etenkin Etelä- ja Keski-Suomen suurissa vesistöissä. Sen sijaan pohjoisempana muutokset 

voivat olla lähitulevaisuudessa melko pieniä ja muutoksen suunta on epävarma. (Suomen 

Ilmastopaneeli 2021) 

Suomessa on 22 merkittävää tulvariskialuetta. Ensimmäisen kerran alueet nimettiin vuonna 

2011. Uudelleenarviointi ja nimeäminen vuosiksi 2018–2024 tehtiin vuonna 2018. Merkittävät 

tulvariskialueet valitaan ELY-keskusten tekemien tulvariskiarviointien perusteella. 

Kymenlaakson maakunnassa on kaksi merkittävää tulvariskialuetta: Kymijoen alaosa sekä 

Haminan ja Kotkan rannikkoalue. Hanke-alue sijoittuu Haminan ja Kotkan rannikkoalueen 

merkittävälle tulvariskialueelle. Suurimman tulvariskin hankealueella aiheuttaa meriveden 

tulviminen. Kymenlaaksossa ei ole muita tulvariskialueita.  (Paikkatietoikkuna 2022, Suomen 

Ilmastopaneeli 2021) Nimetyillä tulvariskialueilla tulvat voivat aiheuttaa yleiseltä kannalta 

katsoen merkittäviä vahinkoja tulvan peittämän alueen asukkaille, rakennuksille sekä tie- ja 

ratayhteyksille. Haminan ja Kotkan rannikkoalueella tulvariski kohdistuu lisäksi satama-alueilla 

tapahtuvaan vaarallisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin sekä yhdyskuntien jätevesien 

johtamiseen. (vesi.fi) 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta vesistöjen tulvariskien arvioidaan pysyvän ennallaan tai 

muuttuvan vaihtelevasti eri vesistöalueilla vuoteen 2050 mennessä, arvioon liittyy paljon 

epävarmuutta. Syys- ja talvitulvat voivat lisääntyä. Jääpatojen riski mahdollisesti pienenee 

tulevaisuudessa, kun jään määrä vähenee, mutta jääpatojen muodostumista ja tilanteen 

muuttumista tunnetaan vielä huonosti, joten arvio on hyvin epävarma. Hyydetulvien riski kasvaa 

vuoteen 2050 mennessä kun jääkantta on entistä harvemmin ja suuria virtaamia on talvella 

entistä useammin. Hulevesitulvien riski kasvaa rankkasateiden kasvaessa ilmastonmuutoksen 

vaikutuksesta. Merivesitulvien riskin arvioidaan pienenevän vuoteen 2050 asti, ja vuoteen 2100 

mennessä taas olevan nykytasolla tai kasvavan (Suomen Ilmastopaneeli 2021) 

Taulukko 14-1. Eri tulvatyyppien riskien nykytila ja muutosmahdollisuuksia koostettuna Ilmastopaneelin 

raportista (Suomen Ilmastopaneeli 2021). 

Tulvatyyppi 
Tulvariski nykyisin 

Kymenlaaksossa 

Tulvariski 2050 

Kymenlaakso 

yleisesti 

Kotkan Sunilan 

teollisuusalue 

Vesistötulvat Merkittävä Kasvaa 
Syys- ja talvitulvat 

voivat lisääntyä 

Hulevesitulvat Kohtalainen Kasvaa 

Kasvaa 

rankkasateiden 

yleistyessä 
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Merivesitulvat Merkittävä Kasvaa 

Kasvaa korkean 

merivedenkorkeuden 

riskin kasvaessa   

14.2.4 Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsäpaloihin 

Suurin osa metsäpaloista on ihmisten aiheuttamia, johtuen esimerkiksi tulen huolimattomasta 

käsittelystä sekä metsänhakkuista. Ilmastonmuutos kuitenkin lisää helleriskiä ja sitä myötä 

metsäpaloriskiä. Sään ja ilmaston lisäksi myös metsän ominaispiirteet vaikuttavat palojen 

syttymiseen, voimakkuuteen sekä leviämiseen. Ilmatieteenlaitos on mallintanut 

ilmastonmuutoksen ja metsänhoidon vaikutuksia metsäpaloihin tulevaisuudessa 

maanpintamallien avulla. (Ilmatieteenlaitos 2021) 

Vuosisadan loppuun asti ulottuvat tarkastelut osoittavat, että metsäpaloriski tulee kasvamaan 

tulevina vuosikymmeninä. Metsäpaloriski kasvaa sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa, kun 

metsäpohjan hienojakoinen paloaines kuivuu nopeammin. Muutos on selkein alkukesästä 

aikaisemmasta lumen sulamisesta johtuen, mutta kuivimmat jaksot ajoittuvat edelleen 

myöhemmin kesään. Ilmastonmuutos lisäksi lisää palavan aineksen määrää, kun lämpötila 

nousee ja kasvukausi pitenee. Vakavat metsäpalokaudet tulevat pysymään harvinaisina, elleivät 

kaikkein synkimmät ilmastonmuutosskenaariot toteudu.  (Ilmatieteenlaitos 2021) 

14.2.5 Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuhohyönteisiin 

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa metsiin myös epäsuorasti lisääntyvän tuhohyönteisriskin kautta. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat monimutkaisia, eivät pelkästään tuhoja lisääviä, ja ne 

vaihtelevat lajikohtaisesti. Joidenkin tuholaisten lisääntyminen on kuitenkin todennäköistä. 

(Neuvonen 2020) 

Hyönteiset ovat sopeutuneita keskilämpötilojen vaihteluun, joten näiden suhteen hitaalla 

ilmastonmuutoksella ei välttämättä ole suurta vaikutusta tuhohyönteisten esiintymiseen. 

Äärilämpötilat voivat kuitenkin rajoittaa tuholaisten esiintymistä, ja erityisesti Suomen 

ilmastossa lauhtuvat talvet voivat lisätä muutaman tärkeän hyönteisen aiheuttamia tuhoriskejä 

metsissämme. Alhaiset lämpötilat surmaavat joidenkin tuhohyönteisten talvehtivia munia ja 

rajoittavat näiden lajien levinneisyyttä joko alueellisesti tai maisemamittakaavassa. Leudontuvat 

talvet voivat siis edesauttaa metsissä esiintyvien tuhohyönteisten ja niiden lepomunien 

säilymistä talven yli ja lämpötilamuutos suosia hyönteispopulaatioiden lisääntymistä. Jotkut lajit, 

kuten kirjanpainaja, hyötyvät myrskytuhojen lisääntymisestä sekä ilmaston ja kesien 

lämpenemisestä. (Neuvonen 2020) 

Talvien keskilämpötilojen nousu saattaa suosia myös puustoa vahingoittavien sienten kasvua. 

Kuivat ja entistä lämpimämmät kasvukaudet voivat osaltaan hidastaa sienten leviämistä, mutta 

kylmät ja sateiset kesät luovat otolliset olosuhteet sienten kasvulle. (Ilmasto-opas 2017) 

14.3 Vaikutusten arviointi 

Tässä arvioinnissa on tehty hankkeen koko elinkaaren kattava hiilijalanjälkilaskenta sekä 

laskennan tuloksiin pohjautuva arviointi. Elinkaarilaskenta kattaa hankkeen osalta 

työmaatoiminnot, sisältäen, muun muassa louhinnasta ja työmaa-alueelta purettavien 

kiinteistöjen purkamisesta syntyvät päästöt. Lisäksi laskenta kattaa rakennusvaiheen päästöt 

sekä toiminnan aikaiset päästöt hankkeen arvioidun elinkaaren loppuun asti. Purkamisen 
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päästöjä ei huomioitu, sillä hankerakennuksia ei pureta mallinnetun toiminnan  lopussa vaan 

niiden käyttötarkoitusta tullaan muuntamaan muuhun käyttöön. Laskentamenetelmänä on 

sovellettu standardia SFS-EN 15643:2021 (Sustainability of construction works. Framework for 

assessment of buildings and civil engineering works) ja puitedokumenttia SFS-EN 15978:2011 

(Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of buildings. 

Calculation method) johon on lisätty toiminnan aikaisen liikenteen päästöt. Osakokonaisuudet 

on jaettu rakennusvaiheen, käytön ja käytöstä poiston päästöihin ja laskentaan sisällytetyt osa-

alueet ja niiden vertautuvuus käytettyyn standardiin on esitetty taulukossa (Taulukko 14-2).  

Taulukko 14-2. Laskentaan sisällytetyt päästölähteet ja niiden vertautuvuus standardiin. 

Osio Sisältö Vertautuvuus standardiin 

Rakennusvaiheen 
päästöt 

Nykyisten rakennusten 
purkamisen päästöt 

Ei huomioitu standardissa 

Rakennusmateriaalivirtojen 
päästöt 

A1-A3 

Materiaalikuljetukset työmaalle A4 

Rakentamisen energian- ja 
vedenkulutus ja rakennusjätteen 
käsittely 

A5 

Toiminnan aikaiset 
päästöt 

Hankkeen energiankulutus B6 

Hankkeen vedenkulutus B7 

Käytön aikaiset kuljetukset 

kuljetukset 

Ei huomioitu standardissa 

 

Arvioinnissa on huomioitu hankkeen arvioitu käyttöikä 30 vuotta, ja vaikutuksia on arvioitu 

hankkeen koko elinkaaren ajalla. Arvioitaessa ilmastonmuutokseen vaikutuksia hankkeelle 

huomioitiin ilmastoskenaariot ja niiden perusteella tehdyt alueelliset vaikutusarviot. Hankkeen 

kokonaisvaikutuksia verrattiin paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin tavoitteisiin. 

14.3.1 Päästölaskennan oletukset 

Hankkeen kasvihuonekaasulaskennassa käytettiin päästökertoimia useista eri lähteistä. 

Laskennassa käytettävät lähtötiedot saatiin asiakkaalta ja mahdolliset puuttuvat lähtötiedot 

perustuvat asiantuntija-arvioon. Päästökertoimina käytettiin sekä julkisista lähteistä (mm. 

SYKE: CO2data) että Ecoinventin 3.8 ja 3.9.-tietokannoista saatavilla olevaa tietoa. Käytetyt 

päästökertoimet on esitetty taulukossa (Taulukko 14-3). 

Taulukko 14-3. Päästökertoimien tietolähteet.  

Päästölähde Käytetty tietolähde 

Räjäytysaine EPD Norway. NEPD-2256-1033-EN Kemiitti 810 (produced in Vihtavuori, Finland) 

Maankaivuu Ecoinvent 7.3.1. Excavation with hydraulic digger, RER 

Valubetoni CO2data 2022. Betoni C25/30. Suomen ympäristökeskus 2022. 

Betonielementti CO2data 2022. Betonivalmisosat, sandwich 80+220+80 mm. Suomen 
ympäristökeskus 2022. 
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Betoniraudoitus 
CO2data 2022. Teräsraudoite betonirakenteisiin. Suomen ympäristökeskus 
2022. 

Teräsrakenteet CO2data 2022. Teräsrakenne, kantava rakenne, pinnoitettu tai COR-TEN pinta. 
Suomen ympäristökeskus 2022. 

Betonipaalu CO2data 2022. Betonipaalu RTB-250. Suomen ympäristökeskus 2022. 

Teräsbetoni 
(esijännitetyt 
elementit) 

CO2data 2022. Betonivalmisosat, teräsbetonipalkki 480 x 380 mm.  Suomen 
ympäristökeskus 2022. 

Kalliomurske Ecoinvent 7.3.1 Gravel production, crushed, CH 

Asfaltti Rakennustietosäätiö RTS. RTS EPD nro 6. AB16 RC50%,AB16 RC50% 
BitumenMix 2%,ABK31 RC50% BitumenMix 2%  

Sandwich-
elementti 

CO2data 2022. Sandwich-elementti, teräs, mineraalivillaeriste. Suomen 
ympäristökeskus 2022. 

Kuljetus 
puoliperävaunuyh
distelmällä 

DEFRA 2021. Conversion Factors 2021. HGV Rigid (>17 tonnes) 100% laden. 

Kuljetus 
täysperävaunuyhdi
stelmällä 

DEFRA 2021. Conversion Factors 2021. HGV Articulated (>33t) 100% laden. 

Kuljetus junalla VR Group 2021. Vastuullisuusraportti 2020 s. 10. CO2e-päästöintensiteetti, 
rautatielogistiikka. 

Kuljetus 
rahtilaivalla 

DEFRA 2021. Conversion Factors 2021. Cargo ship, General cargo, 5000–9999 
dwt 100+ TEU 

Kuljetus ro-ro-
aluksella 

DEFRA 2021. Conversion Factors 2021. Roro-ferry, 2000+ LM. 

Ydinsähkö Koffi B. ym 2017. Covenant of Mayors for Climate and Energy: Default emission 
factors for local emission inventories. Annex IV s. 47. Nuclear, IPCC t CO2-

eq/MWh, current update. Publications Office of the European Union. 

Ydinsähkö, 
elinkaaripäästöt 

Schlömer S., T. Bruckner, L. Fulton, E. Hertwich, A. McKinnon, D. Perczyk, J. 
Roy, R. Schaeffer, R. Sims, P. Smith, and R. Wiser, 2014: Annex III: 
Technology-specific cost and performance parameters. In: Climate Change 

2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. 
Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. 
Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 

USA. 

Kiinteistön purku CO2data 2022. Purku, toimistorakennus. Suomen ympäristökeskus 2022. 

Hajukaasut DEFRA 2021. Conversion Factors 2021. Biogas. 

Grafiittihiili Ecoinvent 3.9. Market for graphite, battery grade - GLO - graphite, battery grade 

Typpi Ecoinvent 3.9 Market for nitrogen, liquid - RER - nitrogen, liquid 

Cl2 kaasu Ecoinvent 3.9 market for chlorine, gaseous - RER - chlorine, gaseous 
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Hiiltä sisältävä 

kaasu 

Defra, 2021. UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 

2022, Biofuels, Biogas 

NaOH Ecoinvent 3.9 sodium hydroxide to generic market for neutralising agent - GLO - 
neutralising agent,vsodium hydroxide-equivalent 

 

Rakennusmateriaalien määrät saatiin AFRYn sisäisesti suunnittelijoilta. Laskennassa huomioitiin 

vain suurimmat materiaalivirrat, joita ovat betoni (valubetoni ja betonielementit ja -paalut) ja 

teräs (betoniraudoitus ja teräsrakenteet) sekä teräsraudoitus. Lisäksi huomioitiin hankkeen 

maatöissä käytettävät kalliomurske ja asfaltti. Rakennusmateriaalien valmistuksen päästöjä 

arvioitiin käyttämällä Rakentamisen päästötietokannasta (CO2data.fi-palvelu) saatavia 

päästökertoimia.  

Rakennusmateriaalien kuljetus hankealueelle riippuu materiaalityypistä. Valubetonin oletettiin 

kuljetettavan 12 m3 betoniautolla läheiseltä betoniasemalta ja kuljetusmatkaksi arvioitiin 10 km. 

Murskeen kuljetusajoneuvoksi oletettiin täysperävaunuyhdistelmä ja kuljetusmatkaksi 15 km. 

Asfalttia oletettiin kuljetettavan puoliperävaunulla (> 17 000 t) 50 km kuljetusmatkalla. Muiden 

rakennusmateriaalien kuljetusetäisyydeksi arvioitiin 50 km ja kuljetusajoneuvoksi 

täysperävaunuyhdistelmää. Kaikkien rakennusmateriaalien kuljetuksessa oli oletus 100 % 

täyttöasteesta. Kaikki hankkeen kuljetukset laskettiin yhteen suuntaan ja suurin osa kuljetuksen 

päästökertoimista hankittiin julkaisusta UK Government GHG Conversion Factors for Company 

Reporting (DEFRA 2021). 

Työmaatoiminnoissa laskettiin maankaivuusta, louhinnasta ja työmaalla olevien rakennusten 

purkamisesta syntyvät päästöt. Louhinnan ja maankaivuun kuutiomäärät saatiin AFRYn 

suunnittelijoilta sisältäen erikseen TT1- , TT2- sekä toimistorakennuksen rakentamisen sekä 

pumppaamon ja piha- ja liikennealueiden rakentamista varten tarvittavan maankaivuun. 

Louhinnan määräksi oletettiin 5 000 m3 AFRYn suunnittelijoilta saadun tiedon perusteella. 

Rakennusten purkamisesta syntyvät päästöt arvioitiin oletettujen lattianeliömäärien pohjalta. 

Rakennusten pohjapinta-alaksi arvioitiin yhteensä 2800 m2. Rakennuksissa on yhdestä kolmeen 

kerrosta. Purettavien rakennusten päästölaskenta on toteutettu oneClick LCA:n Carbon designer 

-työkalulla sisältäen purkuvaiheet C1-C4. Myös purkuvaiheiden C2-C4 päästökertoimet ovat 

oneClick-työkalun itse kokoamia. Purkutyömaatoiminnan (vaihe C1) päästökerroin on haettu 

avoimesta Suomen Ympäristökeskus SYKEn CO2-datasta. 

Rakennusvaiheen energiankulutus arvioitiin hankesuunnittelusta saatujen kuivausta vaatien 

betonimäärätietojen perusteella. Asiakkaan ostama sähkö on ydinvoimalla tuotettua ja 

rakennusajan sähköstä kaiken sähkön arvioitiin olevan ostosähköä. Toiminnan aikaisen 

vedenkulutuksen päästöjä ei ole huomioitu, sillä prosessivesi saadaan tehdasalueen muista 

prosesseista kierrätettynä.  

Toiminnan aikaiset suorat päästöt laskettiin hankkeen vuosittaisten polttomääräarvioiden avulla. 

Tulokset kerrottiin hankkeen elinkaarella (30 vuotta) sillä arvioitiin, että polttoainejakaumassa 

ei hankkeen käytön aikana ilmaannu suurta vaihtelua vuosittain. Laskennassa huomioitiin 

ainoastaan poltossa vapautuvat fossiiliset päästöt, mitkä ilmaistiin tuloksissa 

hiilidioksidiekvivalentteina. Näin päästöissä huomioidaan myös muiden kasvihuonekaasujen kuin 

hiilidioksidin, kuten metaanin ja typpioksiduulien ilmastovaikutukset.  Ligniinin 

ilmastovaikutukset maakaasua korvaavana polttoaineena rajattiin VE0-tilanteessa laskennan 
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ulkopuolelle sillä siitä syntyvät päästöt ovat biogeenisia päästöjä. Kovahiilen tuotantoon 

vaadittavan maakaasun päästöt on puolestaan saatu muuttamalla maakaasun määrä 

gigawattitunneiksi Kaasuyhdistyksen maakaasulaskimella. Laskennassa käytettiin DEFRA:n ja 

Euroopan komission polttoainekohtaisia päästökertoimia.  

Toiminnan aikaisten kuljetusten päästöt sisältävät kovahiilen valmistukseen tarvittavien 

kemikaalien kuljetukset tehtaalle. Raaka-aineiden kuljetukset tehtaalle arvioitiin asiakkaalta 

saatujen tietojen perusteella. Jos kuljetusmäärissä oli vaihteluväli, käytettiin niiden 

keskiarvoarvoa. Laskenta tehtiin yhdelle vuodelle ja tulokset kerrottiin hankkeen koko 

elinkaarelle. Kuljetusetäisyydet ja kulkuneuvotyypit vaihtelivat kuljetettavan kemikaalin 

mukaan. Mukana tarkastelussa olivat typpi, kloori, hiiltä sisältävä kaasu sekä natriumhydroksidi. 

Typpi saadaan omalta, tehdasalueella sijaitsevalta tehtaalta eikä sille siksi laskettu 

kuljetuspäästöjä. Kloorille käytettiin kuljetusetäisyyttä 2 265 km, mistä 2 183 km operoitiin 

täysperävaunulla (> 33 000 t) Münchenistä Baltiaan ja 82 km Suomenlahden yli Virosta Kotkaan. 

Lauttayhteyden päästöt laskettiin olettaen kulkuneuvoksi 2000 + LM ro-ro-alusta. Hiiltä sisältävä 

kaasu saadaan Stora Enson toiselta Suomen tehtaalta ja sen kuljetusetäisyydeksi määriteltiin 

300 km. Kuljetusajoneuvoksi oletettiin täysperävaunu (> 33 000 t). Natriumhydroksidin 

kokonaiskuljetusetäisyys oli 2701 km, mistä 3 km laskettiin kuljetettavan täysperävaunulla 

(> 33 000 t), 2498 km 5 000–9 999 DWT:n rahtialuksella ja 200 km raideyhteyksiä pitkin. 

Kuljetusetäisyydet on saatu asiakkaalta. Kaikki toiminnan aikaiset kemikaalikuljetukset laskettiin 

tonni-kilometri-perusteisesti huomioiden reitin etäisyyden sekä kuorman painon, eli 

kuljetettavien kemikaalien määrän. Kuljetettavien kemikaalien määrä vaihteli eri 

hankevaihtoehtojen välillä. Laskennassa käytetyt päästökertoimet kerättiin DEFRA:n ja VR 

Groupin julkaisuista. 

Kaikki kuljetusten päästölaskennassa käytetyt DEFRA:n kertoimet kuvaavat 

tavarankuljetussektorin tyypillisiä päästöjä ja esimerkiksi maantiekuljetusten päästökertoimissa 

polttoaineena on diesel. Täten tämä laskenta ei ota huomioon Stora Enson nykytilassa tai 

hankkeen toiminta-aikana mahdollisesti käyttämiä vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja. Täten 

laskennassa esitetyt päästöt kyseisille kuljetuksille ovat konservatiivinen arvio ja todelliset 

kuljetusten päästöt jäävät todennäköisesti tässä arvioinnissa esitettyä alhaisemmiksi. 

Hankealueelta ei poisteta puustoa eikä hankkeella siten ole vaikutusta hiilinieluihin.  

14.3.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikaiset päästöt koostuvat rakennusmateriaaleista, materiaalikuljetuksista 

työmaalle, rakentamisen energiankulutuksesta sekä työmaatoiminnoista, kuten  rakennusten 

purkamisesta sekä louhinnasta ja maankaivuusta. Rakennusmateriaalien päästöissä huomioitiin 

moduulit A1-A3, eli raaka-aineiden hankinta, kuljetus valmistukseen ja tuotteiden valmistus. 

Rakennusmateriaaleista arvioitiin pääasialliset materiaalivirrat eli betoni ja teräs, jotka jaoteltiin 

edelleen valubetonin, betonipaalujen ja -elementtien sekä teräsraudoituksen ja rakenneteräksen 

välille. Lisäksi huomioitiin alueella tarvittava kalliomurske ja asfaltti. Rakennusvaiheen päästöt 

syntyvät sähkönkulutuksesta koostuvasta energiankulutuksesta sekä rakennusvaiheen 

kuljetuksista.  
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Hankkeen rakentamisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt on esitetty taulukossa 14-4 VE1a 

ja VE1b osalta. Päästöt laskettiin koko rakennusajalle. Molemmissa hankevaihtoehdoissa 99 % 

rakentamisen aikaisista päästöistä syntyy rakennusmateriaaleista.  

Taulukko 14-4. Hankkeen rakentamisvaiheessa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. 

Osa-alue Päästöt VE1a 
(tCO2e) 

Osuus 
päästöistä 

Päästöt VE1b 
(tCO2e) 

Osuus 
päästöistä 

Rakennusmateriaalit 
(A1-A3) 

15 057 99,0% 22 555 99,0% 

Materiaalikuljetukse
t työmaalle 

90 0,6% 139 0,6% 

Työmaatoiminnot 70 0,5% 70 0,3% 

Rakennusvaiheen 
energiankulutus 

0,1 <0,01% 
0,2 

<0,01% 

Yhteensä 15 217 100% 22 762 100% 

 

VE1b rakennusvaiheen päästöt ovat noin 7 546 t CO2e suuremmat kuin VE1a:ssa, mikä johtuu 

VE1b:n suuremmasta rakennusmateriaalimäärästä. Täten myös materiaalikuljetusten ja 

rakennusvaiheen energiankulutuksen päästöt ovat suuremmat VE1b:ssä, sillä molemmat on 

laskettu rakennusmateriaalimäärään perustuen. Hankevaihtoehto VE0 jätettiin rakentamisen 

aikaisten päästöjen tarkastelun ulkopuolelle, sillä nykytilassa rakentamista ei tapahdu ja täten 

rakentamisen aikaisia päästöjä ei synny. 

14.3.3 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Toiminnan aikaiset päästöt sisältävät eri hankevaihtoehtojen arvioitujen sähkön- ja maakaasun 

kulutuksen, kemikaalien käytön ja niiden kuljetukset. Alla olevassa taulukossa 14-5 on esitetty 

tehtaan toiminnan aikaiset vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt. 

Taulukko 14-5. Hankkeen aiheuttamat vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt toiminnan aikana. 

Osa-alue Päästöt VE1a 
(tCO2e/a) 

Päästöt VE1b 
(tCO2e/a) 

Ostettu sähkö (ydinvoima) (elinkaaripäästöt) 2 5 

Ligniinin tuotantoon tarvittava maakaasu 2 478 5 580 

Ligniiniä energianlähteenä korvaava maakaasu (10 000t) kun 
ligniini hyödynnetään tuotannossa 2 269 2 269 

Käytönaikaiset kemikaalit 6 242 13 665 

Kemikaalien kuljetus 164 455 

Yhteensä 11 155 21 974 

 

Vuosittaiset toiminnan aikaiset päästöt ovat VE1a:ssä noin 10 800 tCO2e pienemmät kuin 

hankevaihtoehdossa VE1b. Erot toiminnan aikaisissa päästöissä syntyvät eroavaisuuksista 

kovahiilen valmistamismäärissä sekä siitä johtuvista eroista maakaasun, sähkön ja kemikaalien 

määrässä sekä kemikaalien kuljetuksessa.  

Suurin osa VE1a:n toiminnan aikaisista päästöistä aiheutuu käytönaikaisista kemikaaleista. 

Ligniinin tuotantoon tarvittavan maakaasun päästöt vastaavat molemmissa 

hankevaihtoehdoissa noin 30–40 % kemikaalien päästöistä. Lisäksi toiminnan aikaisissa 
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päästöissä on otettu huomioon maakaasun määrä mikä vastaa energia-arvoltaan kovahiilen 

tuotantoon siirrettyä ligniinin määrää.  

Toiminnan aikaiset kuljetukset koostuvat kemikaalien kuljetuksista. Kuljetus tapahtuu raskaalla 

liikenteellä sekä rautatie- ja meriliikenteellä ja kuljetusten vuosittaiset päästöt on esitetty 

taulukossa (Taulukko 14-6). Valmiiden tuotteiden kuljetukset on jätetty laskennan ulkopuolelle 

kuljetusmatkojen epävarmuuden vuoksi.  

Taulukko 14-6. Toiminnan aikaisten kemikaalien kuljetusten päästöt vuodessa. 

Osa-alue Päästöt VE1a 
(tCO2e/a) 

Päästöt VE1b 
(tCO2e/a) 

Kemikaalien maantiekuljetus 94 327 

Kemikaalien rautatiekuljetus 2 3 

Kemikaalien laivakuljetus ro-ro-aluksella 
3 9 

Kemikaalien laivakuljetus rahtialuksella 
66 116 

Yhteensä 164 455 

 

Kuljetuksen päästöt on laskettu asiakkaalta saatujen hankevaihtoehtojen kemikaalimäärien ja 

kuljetusetäisyyksien pohjalta sekä hyödynnetty DEFRA:n päästötietokannan tonnikilometri-

kohtaisia päästökertoimia. Kuljetusten kokonaiskasvihuonekaasupäästöt vuodessa on VE1a:ssä 

noin 291 tCO2e pienempi kuin hankevaihtoehdossa VE1b. Eroavaisuus päästöissä syntyy eroista 

tuotettavan kovahiilen valmistusmäärissä ja siten tarvittavien kemikaalien määrässä. 

14.3.4 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Nykysuunnitelmien mukaan tehdasrakennusten purkamista ei tapahdu toiminnan loputtua 

minkä vuoksi sitä ei ole huomioitu laskennan elinkaaren lopussa tai laskennoissa.  

14.3.5 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Mikäli hanketta ei toteuteta, Stora Enson tehtaalta saatava ligniini hyödynnetään energiana jo 

olemassa olevalla tehtaalla tai muualla kemianteollisuuden raaka-aineena. Samalla kuitenkin 

kovahiilen tuotanto jatkuu perustuen louhittavaan fossiiliseen grafiittihiileen, mikä aiheuttaa 

päästöjä. Nykytilanteessa 10 000t grafiittihiilen louhinnan aiheuttamat päästöt on arvioitu 

olevan 30 vuoden aikana 501 000 tCO2e. Nykytilanteessa 35 000 t grafiittihiilen louhinnan 

aiheuttamat päästöt on arvioitu olevan 30 vuoden aikana 1 753 500 t CO2e. Grafiittihiilen 

päästökertoimena on käytetty Ecoinvent 3.9-tietokannan akkuteollisuuteen soveltuvan 

grafiittihiilen päästökerrointa, mikä ottaa huomioon kaivospäästöjen lisäksi hiilen keskimääräiset 

kuljetuspäästöt markkinoilla.   

14.3.6 Koko elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt 

Vaihtoehdossa VE1a elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat 349 893 tCO2e. 

Hankevaihtoehdossa VE1b elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat 

681 826 tCO2e. Tarkasteltaessa tuotannon yksikköpäästöjä koko hankkeen elinkaaren ajalta 

voidaan huomata, että alhaisimmat päästöt ovat hankesuunnitelmassa VE1b, missä tuotannon 

yksikkökohtaiset päästöt ovat noin 60 % alhaisemmat kuin lähtötilanteessa VE0b.  

Vaihtoehdossa VE1a yksikköpäästöt olisivat noin 30 % lähtötilannetta VE0a alhaisemmat.  
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Hankevaihtoehtojen koko elinkaaren aikaiset päästöt on esitetty taulukossa (Taulukko 14-7). 

Taulukko 14-7. Hankkeen elinkaaren (30 vuotta) aikaiset kasvihuonekaasupäästöt. 

Osa-alue Päästöt VE1a 
(tCO2e/a) 

Osuus 
(%) 

Päästöt VE1b 
(tCO2e/a) 

Osuus (%) 

Rakennusmateriaalit ja niiden 

kuljetus 
15 148 4 22 763 3 

Rakennusvaiheen 

energiankulutus ja 
työmaatoiminnot 

70 <0,1 70 0,3 

Rakennusvaihe yhteensä 15 217 4 22 763 3 

Ostettu ydinsähkö 

(elinkaaripäästöt) 
2 <0,1 5 <0,1 

Maakaasun käyttö 
 

142 406 41 235 324 35 

Käytönaikaiset kemikaalit ja 
niiden kuljetukset 187 273 55 423 601 62 

Toiminnan aika yhteensä 334 676 96  97 

Koko elinkaari yhteensä 349 893 100 681 826 100 

 

Laskennallisesti hankkeen elinkaaren aikana aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat 30 

vuoden ajalta noin 349 893 tCO2e VE1a:ssa ja 681 826 tCO2e VE1b:ssä. VE1a:n elinkaaren 

aikaiset päästöt ovat laskennan mukaan hieman yli puolet (51 %) VE1b:n päästöistä ja noin 30 

% vähemmän nykytilan (VE0a) päästöistä. Hankevaihtoehto VE1b:n elinkaaripäästöt ovat 

puolestaan noin 61 % nykytilan (VE0b) päästöjä matalammat.  

Molemmissa hankevaihtoehdoissa ylivoimaisesti suurin osa päästöistä syntyy elinkaaritasolla 

hankkeen toiminnan aikana. 30 vuoden aikana molemmissa hankevaihtoehdoissa käytönaikaiset 

kemikaalit sekä maakaasun käyttö vastaavat yli 95 % kaikista hankkeen päästöistä. Päästöjä 

aiheutuu myös rakennusmateriaalien valmistuksista, hankkeen aikaisista kuljetuksista, 

työmaatoiminnoista sekä ostetusta ydinsähköstä. Yhteensä nämä päästöt vastaavat alle 5 % 

hankkeiden kokonaispäästöistä molemmissa hankeskenaarioissa.  

Hankevaihtoehtojen elinkaaren päästöt on esitetty moduuleittain kuvassa 14-1. 
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Kuva 14-1. Hankkeen elinkaaren aikaiset päästöt standardin moduulien mukaan. Toiminnan aikaiset 

kuljetukset on lisätty omana osa-alueenaan. 

Alla olevassa kuvassa 14-2 on esitetty hankkeen päästöjen kumulatiivinen muodostuminen 

hankkeen elinkaaren aikana. Kuvaaja sisältää hankkeen noin kahden vuoden rakentamisajan 

sekä 30 vuoden toiminta-ajan.  
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Kuva 14-2. Hankkeen kokonaispäästöjen syntyminen elinkaaren aikana. 

Kuvaajan perusteella voidaan päätellä myös, että rakennusvaiheen (vuodet 1–2) ja päästöt eivät 

muodosta merkittäviä päästölähteitä hankkeen elinkaarta tarkastellessa. 

Ero nykytilan ja hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b päästöissä korostuu tuotantomääriä 

tarkastellessa. Jos hankevaihtoehtojen elinkaaren kokonaispäästöt jaetaan yhdelle 

toimintavuodelle ja edelleen vuosittaisella ennustetulla tuotantomäärällä, saadaan käsitys 

päästöjen suuruusluokasta per tuotettu tonni (Kuva 14-3). Molemmissa VE0 vaihtoehdoissa on 

sama yksikköpäästö.  
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Kuva 14-3. Koko elinkaaren kattavat päästöt yhden toimintavuoden tuotantoa kohden. 

Kuvasta nähdään, että matalimmat yksikkötuotantopäästöt ovat hankevaihtoehdossa VE1b 

mistä ovat yhteensä vain noin 40 % lähtötilanteen (VE0) päästötasosta.  

Nykytilassa jokaista tuotettua 1 000 tonnia kohden päästöjä syntyy noin 1,67 tCO2e, kun 

vastaava luku VE1a:ssä on noin 1,15 tCO2e ja VE1b:ssa noin 0,64 tCO2e. Prosentuaalisesti VE1a 

päästöt vähenevät noin 31 % ja VE1b päästöt noin 62 % nykytilaan verrattuna, jos tulokset 

suhteutetaan hankkeen tuotantomääriin. 

14.4 Vaikutusten vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Kumpikin hankevaihtoehto kasvattaa kunnan päästöjä (Kotkassa 412 800 tCO2e vuonna 2021 

ennakkotietojen mukaan), mutta hankkeen avulla on mahdollista vähentää kovahiilen 

tuotantoon liittyviä kokonaispäästöjä yhteiskunnassa, sillä hankkeen seurauksena muualla 

tapahtuvaa grafiittihiilen louhintaa voidaan vähentää.  

Hankkeen ilmastovaikutukset keskittyvät pääasiassa käyttövaiheeseen kummassakin 

hankevaihtoehdossa ja sen vaikutus koko elinkaaren ajalta on yli 95 % kummassakin 

hankevaihtoehdossa. Rakentamisen aikaiset ilmastopäästöt ovat kummassakin 

hankevaihtoehdossa noin 4 % hankkeen koko elinkaaren aikaisista päästöistä. 

Hankevaihtoehdon VE1b kokonaispäästöt ovat suuremmat, sillä sekä rakennukset että 

tuotantokapasiteetti ovat suuremmat. 

Hankevaihtoehto VE1a kasvattaa Kotkan kaupungin vuosittaisia päästöjä noin 5 % ja 

hankevaihtoehto VE1b noin 10 %. Hankkeen avulla on kuitenkin mahdollista vähentää kovahiilen 

tuotannosta aiheutuvia päästöjä 40-60% riippuen tehtaan tuotantomäärästä. Tästä johtuen 
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hankkeen ilmastovaikutuksen arvioidaan olevan suuri positiivinen, kun tarkastellaan kyseisen 

tuotteen mahdollistamaa päästövähenemää.  

14.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Arvioinnissa on huomioitu vain suurimmat materiaali- ja työerät. Arviot on tehty asiakkaalta 

saatujen tietojen ja suunnittelusta saatujen arvioiden perusteella. Arviot on pyritty laskemaan 

hieman yläkanttiin.  

14.6 Vaikutusten lieventäminen 

Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa muutoksia, joita ei voida enää kokonaan estää. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan toimia, joilla voidaan vähentää, varautua ja 

sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin ja riskeihin. Vaikutuksia hankkeeseen 

voivat aiheuttaa lämpötilan nousun, talven lyhentymisen ja rankkasateiden lisääntymisen kautta 

syntyvät riskit. Hanke sijoittuu tulvariskialueelle. 

Suunnittelussa otetaan huomioon tulvariski ja rakennusten korko on suunniteltu tulvariskien 

mukaisesti. Lisäksi Stora Enso on huomioinut ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit 

puunhankintaan liittyvässä riskienhallintatyössään. 

Hankevaihtoehtojen elinkaaren aikaisista päästöistä noin 95 % syntyy käyttövaiheen aikana. 

Tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota 

tuotantolaitosten energiatehokkuuteen sekä käytettäviin polttoaineisiin. Käyttämällä bioperäisiä 

polttoaineita mahdollisimman paljon fossiilisten polttoaineiden sijasta, voidaan vaikuttaa 

fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen. 

Elinkaaren aikaisiin päästöihin voidaan vaikuttaa myös valitsemalla vähähiilisempiä tai 

hiilineutraaleja kemikaaleja, mikäli niitä on markkinoilla tulevaisuudessa saatavilla. 

Hankevastaavan on mahdollista vähentää myös kuljetuksista syntyviä päästöjä käyttämällä 

hiilineutraaleja tai vähäpäästöisiä kuljetuspalveluita, kuljetusten osa päästöistä vähenisi 

merkittävästi.  



 

 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                                                                                                                                                      Joulukuu 2022 

198 

 

 

 

15 ILMANLAATU 

 

15.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Hankkeen toiminnan aikaisten päästöjen leviämistä on mallinnettu. Mallinnukset tehtiin Enwin 

Oy:n toimesta matemaattis‑fysikaalisella AERMOD -leviämismallinnusohjelmistolla. Malli sopii 

sekä kaasumaisten että hiukkasmaisten epäpuhtauskomponenttien leviämisen tarkasteluun ja 

sillä voidaan tarkastella erityyppisten päästölähteiden yhteisvaikutusta alueen 

ulkoilmapitoisuuksiin. Hankkeen leviämismallinnus on esitetty liitteenä 2. 

Selvityksessä tarkasteltiin hiukkasten, typen oksidien, rikkidioksidin ja kloorivetypäästöjen 

leviämistä. 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. 

Lignode One prosessissa rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä muodostuu Lämpökäsittely 1 ja 2 

prosesseissa. Lignode One prosessissa NOx-päästöjä muodostuu Lämpökäsittely 1 prosessista. 

Mallinnettuja pitoisuuksia on verrattu ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin, joita on annettu 

terveyden ja kasvillisuuden suojelemiseksi. Ohjearvot on otettava huomioon mm. maankäytön 

suunnittelussa, kun taas raja-arvot ovat sitovia ja niitä ei saa ylittää alueilla, joilla asuu tai 

oleskelee ihmisiä. 

YHTEENVETO 

– Rakentamisen aikaisen pölyämisen arvioidaan jäävän vähäiseksi ja rajoittuvan 

laitosalueelle, eikä sen arvioida vaikuttavan asukkaisiin ja viihtyvyyteen.   

– Hankkeen ilmanlaatuvaikutukset aiheutuvat SO2-, NOx-, klooriyhdiste- ja 

hiukkaspäästöistä, joita syntyy lämpökäsittelyprosesseissa.  

– Hankkeen vaikutukset ympäristön ilmanlaatuun ovat alhaiset hiukkasten ja typen 

oksidien osalta verrattuna VE0 tilanteeseen. 

– Kloorivetypäästöjen vaikutukset ovat alhaiset verrattuna ulkomaiseen ilmanlaadun 

vertailuarvoon. 

– Rikkidioksidin ilmanlaatuvaikutukset ovat pitoisuustasoiltaan lähellä nykyisen 

tehtaan päästövaikutuksia, vaikkakin pitoisuusalueet tehdasalueen ympäristössä 

laajenevat. Rikkidioksidin pitoisuudet ympäristössä ovat alhaiset suhteessa 

rikkidioksidin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. 

– Hankkeen ilmanlaatuvaikutusten merkittävyys arvioidaan kokonaisuudessaan 

vähäiseksi kielteiseksi. Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b välillä ei ole merkittävää 

eroa vaikutusten merkittävyyden kannalta. 

– Hankevaihtoehtojen prosessikaasupäästöjä ehkäistään ja lievennetään teknisin 

keinoin siten, että vaikutukset ilmanlaatuun jäävät vähäisiksi. Päästöjen hallintaan 

käytettävien käsittelyjärjestelmien kunnossa pysyminen ja toimintavarmuus 

varmistetaan huoltamalla ja korjaamalla laitteistoja. 
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15.2 Nykytila 

Ilmanlaatua Kotkan alueella on seurattu Kotkan kaupungin toimesta vuodesta 1983 alkaen. 

Kotkansaaren mittausasema on ollut käytössä vuodesta 1983 lähtien sekä Rauhalan 

mittausasema vuodesta 1999 lähtien. Lisäksi vuodesta 2005 asti käytössä on ollut siirrettävä 

mittausasema. Mittaushistorian aikana teollisuuden ja satamien rikkidioksidipäästöt, 

hajurikkiyhdisteet ja hiukkaspäästöt ovat laskeneet merkittävästi sekä NOx-päästöt ovat 

puolittuneet. Kotkan ilmanlaatuun vaikuttavat liikenne, satamat, teollisuus ja energiantuotanto 

sekä kaukokulkeuma ulkomailta ja muualta Suomesta. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2020) 

Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat Etelä-Kymenlaaksossa kuten muuallakin Suomessa 

matalia useisiin Euroopan kaupunkeihin verrattuna. Päästöt ovat vähentyneet ja ilmanlaadun 

raja- ja ohjearvot ylittyvät harvoin. Siitä huolimatta huonolle ilmanlaadulle altistutaan ajoittain 

edelleen. Erityisesti hiukkasten pitoisuudet voivat kohota haitallisen korkeiksi etenkin 

hengityskorkeudella, vilkkaasti liikennöityjen väylien lähiympäristössä. Myös satama-alueilla 

ovat hienojakoisten tuotteiden käsittelystä aiheutuvat pölyhaitat mahdollisia. Näiden lisäksi 

haisevat rikkiyhdisteet voivat aiheuttaa edelleen viihtyvyyshaittoja, vaikka pitoisuudet 

pysyisivätkin ohjearvojen alapuolella. (Kotkan kaupunki 2021) 

Etelä-Kymenlaakson ilmanlaadun yhteistarkkailu päättyy vuoden 2020 lopussa. Kaakkois-

Suomen ELY-keskus hyväksyi teollisuuden tarkkailusuunnitelman vuosille 2021-2025 

huhtikuussa 2020 (KASELY/8/07.03/2010 29.4.2020). Kotkan kaupunki on jatkanut ilmanlaadun 

tarkkailua vuoden 2021 alusta kolmen mittausaseman sijaan yhdellä, siirrettävällä 

mittausasemalla. (Kotkan kaupunki 2022f) 

Teollisuuden ilmanlaadun yhteistarkkailua toteutetaan Enwin Oy:n toimesta Kotkan pääkirjaston 

katolla. Jatkuvatoimisesti tarkkaillaan  pienhiukkasia eli PM2.5 ja hengitettäviä hiukkasia eli PM10 

sekä virtuaalisesti reaaliaikaisella leviämismallinnuksella arvioitu hajurikkiyhdisteet eli TRS. 

Lisäksi TRS-yhdisteitä tarkkaillaan Metsäkulman (hankealueesta koilliseen) ja Rauhalan 

(hankealueesta pohjoiseen) virtuaalisilla TRS-mittausasemilla. (Kotkan kaupunki 2022f) 

Hiukkaset (PM) 

Hengitettävät hiukkaset (PM10) ovat katujen ja teiden läheisyydessä suurimmaksi osaksi 

liikenteen nostattamaa katupölyä. Vuonna 2021 PM10-vuorokausipitoisuudet vaihtelivat Kotkan 

pääkirjaston katolla sijaitsevalla mittausasemalla 1,6-70,4 µg/m3. Vuorokausipitoisuuden raja-

arvo (50 µg/m3, VNA 79/2017) ylittyi kahtena päivänä, kun ylityksiä sallitaan vuodessa 35 

kappaletta. PM10-hiukkasten  vuorokausipitoisuuden alempi arviointikynnys (25 µg/m3) ylitettiin 

12 kertaa, kun enintään 35 ylitystä sallitaan. PM10-pitoisuuden vuosikeskiarvo oli 

mittauspisteellä 9,7 µg/m3, kun vuosiraja-arvo on 40 µg/m3 (VNA 79/2017). 

Kotkan kaupungin mittausasemalla Kotkansaaren Ruukinkadulla tapahtui kesäkuussa 2021 kaksi 

PM10-pitoisuuden ylitystä, 22.6. vuorokausikeskiarvo oli 61µg/m3 ja 23.6. 82 µg/m3. Ylitysten 

arvioitiin johtuneen puiden siitepölystä ja etelän suunnalta levinneestä pienhiukkasten 

kaukokulkeumasta. (Kotkan kaupunki 2022f) 

Pienhiukkasten (PM2.5) vuoden 2021 vuosikeskiarvo oli 5,8 µg/m3 vuosiraja-arvon ollessa 25 

µg/m3 (VNA 79/2017). Pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet vaihtelivat mittausasemalla välillä 

0,8-30 µg/m3. Maailman terveysjärjestön WHO:n  v. 2005 PM2.5-hiukkasten vuorokausiohjearvo 

(25 µg/m3) ylitettiin neljä kertaa. (Enwin 2022) 
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Haisevat rikkiyhdisteet (TRS) 

Vuonna 2021 haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausipitoisuuden ohjearvo 10 µgS/m3, (VNp 

480/1996) ylittyi kirjaston mittausasemalla kerran toukokuussa (14.5.2021) 

vuorokausipitoisuuksien vaihdellessa muutoin TRS-virtuaaliasemilla 0,0-4,8 µgS/m3. 

Ohjearvoon verrannolliset toiseksi korkeimmat vuorokausiarvot olivat Kotkansaaren kirjaston 

asemalla 0,3-2,4 µgS/m3, Metsäkulmalla 0,3-4,8 µgS/m3 ja Rauhalassa 0,3-2,4 µgS/m3.  

Viihtyvyyttä vähentäviä hajutunteja eli ≥ 3 µgS/m3 tuntipitoisuuksia, joka on kynnystaso 

tunnistettavalle hajulle, esiintyi pääkirjastolla 208 tuntia, Metsäkulmalla 30 tuntia ja Rauhalassa 

22 tuntia vuonna 2021. (Enwin 2022) 

Typpidioksidi (NO2) 

Vuonna 2021 typpidioksidin tuntiraja-arvo (200 µg/m3) ei ylittynyt kertaakaan. Typpidioksidia 

mitattiin Kotkan kaupungin toimesta Kotkansaarella Ruukinkadulla. Mittaukset alkoivat 

kesäkuussa 2021. (Kotkan kaupunki 2022f)  

Vuoden 2020 ilmanlaadun yhteistarkkailun perusteella typpidioksidin pitoisuudet olivat 

Metsäkulman mittauspisteellä pieniä eivätkä voimassa olevat ohje- tai raja-arvot olleet vaarassa 

ylittyä. Typpidioksidin vuosi- ja tuntipitoisuus olivat noin kuudesosan vastaavasta raja-arvosta. 

(Kotkan kaupunki 2021) 

15.3 Vaikutusten arviointi 

15.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamiseen liittyvä työmaaliikenne (työkoneet ja kuljetukset) ja maanrakennustyöt voivat 

aiheuttaa tilapäistä pölyämistä. Rakentamisen aikaisen pölyämisen arvioidaan jäävän vähäiseksi 

ja rajoittuvan laitosalueelle, eikä sen arvioida vaikuttavan asukkaisiin ja viihtyvyyteen. 

Rakentamisen aikaisilla liikenteen päästöillä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 

paikalliseen ilmanlaatuun. 

15.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Toiminnan aikaisten vaikutusten arvioimiseksi on mallinnettu hankevaihtoehtojen VE1A ja VE1B 

prosessien päästöjen leviämistä Kotkassa Stora Enso Oyj:n Sunilan tehtaan ympäristössä. 

Piippupäästöjen lisäksi Lignode One prosessista muodostuu hiukkasten hajapäästöjä, jotka on 

otettu huomioon malinnuksessa. Lisäksi mallinnuksessa on tarkasteltu päästöjen leviämistä 

yhteisvaikutuksena Sunilan tehtaan vastaavien päästöjen kanssa.  

Hankevaihtoehtojen VE1A ja VE1B rikkidioksidipäästöistä aiheutuva ulkoilman 

rikkidioksidipitoisuuden terveysperustein annettuun vuorokausiohjearvoon 80 μg/m3 

verrannollinen rikkidioksidipitoisuus on  korkeimmillaan tehdasalueen ympäristössä 5-6 µg/m3 

(6,3 - <7,5 % ohjearvosta). Nykytilanteessa (VE0) tehdasalueen ulkopuolella korkeimmat 

rikkidioksidin vuorokausipitoisuudet ovat 3 µg/m3. 

Ilmanlaatua koskeva kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi asetettu kriittinen taso 

vuosikeskiarvona on rikkidioksidille 20 μg/m3. Vuosipitoisuuksissa uuden prosessin 

ilmanlaatuvaikutukset ovat tehdasalueen ulkopuolella korkeimmillaan suppealla alueella 0,8-
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1,3 µg/m3 (4%-6,5% SO2:n kriittisestä vuositasosta). Nykytilanteessa tehdasalueen 

ulkopuolella korkeimmat rikkidioksidin vuosipitoisuudet ovat 0,4 µg/m3. 

Yhteisvaikutuksissa Sunilan tehtaan päästöjen kanssa rikkidioksidin pitoisuustasot ympäristössä 

ovat samaa tasoa kuin edellä mainitut. 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. 

Hankevaihtoehtojen VE1A ja VE1B typenoksidipäästöistä aiheutuva ulkoilman 

typenoksidipitoisuuden terveysperustein annettuun vuorokausiohjearvoon 70 μgNO2/m3 

verrannollinen typenoksidipitoisuus on  korkeimmillaan tehdasalueen ympäristössä 4 µg/m3 

(5,7 % ohjearvosta). Nykytilanteessa (VE0) tehdasalueen ulkopuolella korkeimmat typenoksidin 

vuorokausipitoisuudet ovat 18 µg/m3 (26 % ohjearvosta). Yhteisvaikutuksissa (Sunilan tehdas + 

Lignode One prosessi) korkein vuorokausipitoisuusalue on 20 µgNO2/m3 (29 % ohjearvosta) 

sijoittuen tehdasalueesta kaakkoon osittain merialueelle. 

Ilmanlaatua koskeva kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi asetettu kriittinen taso 

vuosikeskiarvona on typen oksidille 30 μgNOx/m3. Typpidioksidin vuosiraja-arvo on 

40 µgNO2/m3. Vuosipitoisuuksissa uuden prosessin ilmanlaatuvaikutukset ovat tehdasalueen 

ulkopuolella korkeimmillaan 0,5 µg/m3 (1,3 % vuosiraja-arvosta). Nykytilanteessa tehdasalueen 

ulkopuolella korkeimmat typen oksidin vuosipitoisuudet ovat 1,5 µgNO2/m3 (<3,8 % vuosiraja-

arvosta). Yhteisvaikutuksissa (Sunilan tehdas + Lignode One prosessi) korkein 

vuosipitoisuusalue on 2 µgNO2/m3 (5 % vuosiraja-arvosta). 

Yhteisvaikutuksissa Sunilan tehtaan päästöjen kanssa typen oksidien pitoisuustasot 

ympäristössä ovat samaa tasoa kuin nykytilanteessa (VE0). Uuden prosessin NOx-päästöt 

laajentavat hieman pitoisuusalueita tehdasalueen ympäristössä. Typenoksidien ohje- ja raja-

arvoihin nähden pitoisuustasot ovat alhaiset ympäristössä. 

Hankevaihtoehtojen VE1A ja VE1B hiukkaspäästöistä aiheutuvat hiukkaspitoisuudet ulkoilmassa 

alittavat maassamme voimassa olevat terveysvaikutusperusteiset ilman epäpuhtauksia koskevat 

ohje- ja raja-arvot. Hankevaihtoehtojen VE1A ja VE1B hiukkaspäästöistä aiheutuva korkein 

hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvoon 70 μg/m3 verrannollinen hiukkaspitoisuus on 

korkeimmillaan tehdasalueella 3-5 µg/m3 (VE1A) ja 5-8 µg/m3 (VE1B), tehdasalueen 

lähiympäristössä 1-2 µg/m3. Vuosipitoisuuksissa ilmanlaatuvaikutukset jäävät ympäristössä alle 

0,5 µg/m3 molemmissa vaihtoehdoissa. 

Yhteisvaikutukset Sunilan tehtaan nykyisten hiukkaspäästöjen kanssa ovat samaa 

suuruusluokkaa kuin nykyiset tehtaan hiukkaspäästöjen vaikutukset. Korkeimmat 

vuorokausipitoisuudet tehdasalueen lähiympäristössä ovat välillä 10-13 µg/m3 (14-19 % 

vuorokausiohjearvosta). Myös hiukkasten vuosipitoisuudet yhteisvaikutuksena ovat samaa 

suuruusluokkaa kuin Sunilan tehtaan nykypäästöjen vaikutukset ollen tehdasalueella 2 µg/m3 

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

Terveysvaikutusperusteisia ilmanlaadun ohjearvoja asetettaessa on pyritty ottamaan huomioon 

ilman epäpuhtauksista ihmisen terveyteen kohdistuvat vaarat sekä mahdollisuuksien mukaan 

viihtyisyyshaitat. Terveydellisin perustein asetetuissa ohjearvoissa on kiinnitetty erityistä 

huomioita tutkimustietoihin ilman epäpuhtauksien vaikutuksista herkkiin väestöryhmiin, kuten 



 

 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                                                                                                                                                      Joulukuu 2022 

202 

 

 

 

pienet lapset, vanhukset ja hengityselinsairauksista kärsivät. Lisäksi ohjearvojen asettamisessa 

on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon tutkimustulosten epävarmuuskertoimet, arvioidut 

keskimääräiset altistumisajat sekä Suomen ilmaston aiheuttama mahdollinen epäpuhtauksien 

vaikutusta pahentava vaikutus. 

Leviämismalliselvityksen tulosten mukaan hankevaihtoehtojen päästöjen aiheuttamat ulkoilman 

epäpuhtauspitoisuudet (rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaset) alittavat voimassa olevat 

terveysvaikutusperusteiset ilman epäpuhtauksia koskevat vuorokausiohje- ja raja-arvot. Myös 

hankevaihtoehtojen ja Sunilan tehtaan päästöjen yhteisvaikutusten tarkastelun perusteella 

alittuvat vastaavat ohje- ja raja-arvot. Pitoisuuksien vuosiarvot jäävät selvästi pienemmiksi kuin 

kasvillisuuden suojeluarvot. Näin ollen arvioidaan, että päästöjen aiheuttamat pitoisuudet 

ulkoilmassa ovat niin pieniä, että terveys- tai kasvillisuushaittoja ei aiheudu tarkasteltujen 

päästöjen vaikutuksesta. 

Korkeimmat kloorivedyn vuorokausipitoisuudet tehdasalueella olivat VE1A vaihtoehdossa 

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

molemmissa vaihtoehdoissa korkeimmillaan alle 0,3-0,5 µg/m3. Kloorivedylle ilmanlaadun 

vertailuarvona on käytetty Kanadan Ontarion provinssissa esitetty ilmanlaadun 

terveysperusteista kriteeristöä, kloorivedyn vuorokausipitoisuutta 20 µgHCl/m3. 

Vuorokausipitoisuudet tehtaan ympäristössä olivat molemmissa vaihtoehdoissa alhaiset 

suhteessa vertailuarvoon. 

15.3.3 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Toiminnan päättymisen jälkeen hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b päästöt loppuvat. Mikäli 

Sunilan olemassaoleva tehdas jatkaa toimintaansa nykyisenlaisena, vaikutukset ilmanlaatuun 

ovat hankevaihtoehdon VE0 mukaiset. 

15.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b aiheuttamat päästöt ilmaan jäävät toteutumatta ja alueen 

ilmanlaatu pysyy nykyisellä tasolla. 

15.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankkeen rakentaminen ja toiminta sijoittuvat olemassa olevalle tehdasalueelle, jonka 

lähialueella on jonkin verran asutusta. Vaikutusten kohteena olevan alueen herkkyys muutoksille 

arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi.  

Hankkeen vaikutuksen suuruus ilmanlaatuun arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi 

kielteisiksi. Hanke voi aiheuttaa vähäisiä vaikutuksia ilmanlaatuuun, mutta päästöjen 

aiheuttamat pitoisuudet ulkoilmassa ovat niin pieniä, että terveys- tai kasvillisuushaittoja ei 

aiheudu tarkasteltujen päästöjen vaikutuksesta. Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b välillä ei ole 

merkittävää eroa vaikutusten merkittävyyden kannalta. 
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Taulukko 15-1. Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 
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15.5 Arvioinnin epävarmuustekijät 

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 ‑malli on avoin dokumentoitu 

mallinnustyökalu. Mallinnukseen liittyviä epävarmuustekijöitä on tarkasteltu liitteenä 2 olevassa 

raportissa. Epävarmuutta arviointiin aiheuttaa osaltaan se, että laitevalinnat vaikuttavat 

laitoksen päästömääriin ja hankesuunnittelu on vielä laitevalintojen osalta kesken.  

15.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen  

Tarpeen mukaan rakentamisen aikaista pölyämistä voidaan lieventää mm. toiminnan 

ajoituksella, peittämällä kuormat ja tarvittaessa pesemällä kuorma- ja rekka-autojen renkaat. 

Lisäksi tiestö on asfaltoitu.   

Hankevaihtoehdoissa ligniinin prosessoinnissa syntyy pölyä. Pölypäästöjen ehkäisemiseksi 

kerätään pöly pölynpoistojärjestelmillä suodattimeen, jonka jälkeen kaasut johdetaan 

puhdistettuina ilmaan.  

Prosessikaasut käsitellään osana prosessia. Osalle prosessikaasuista käytetään jäähdytystä ja 

pussisuodatusta. Osa prosessikaasuista poltetaan välittömästi prosessin jälkeen, jolloin kaasut 

polton jälkeen jäähdytetään (esimerkiksi kattilassa) ja suodatetaan ennen savupiippua. 

Klooriyhdisteitä sisältävien prosessikaasujen puhdistamiseen käytetään lipeäpesuria ja/tai 

pussisuodatinta. 

Hankevaihtoehtojen prosessikaasupäästöjä ehkäistään ja lievennetään teknisin keinoin siten, 

että vaikutukset ilmanlaatuun jäävät vähäisiksi. Päästöjen hallintaan käytettävien 

käsittelyjärjestelmien kunnossa pysyminen ja toimintavarmuus varmistetaan huoltamalla ja 

korjaamalla laitteistoja. 
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16 LIIKENNE 

 

16.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu rakentamisen aikana rakennusmateriaalien ja maa-ainesten 

kuljetuksista sekä muusta rakentamiseen liittyvästä liikenteestä, kuten työmaaliikenteestä, 

jolloin liikenne lähialueen teillä kasvaa väliaikaisesti rakentamisen aikana. 

Toimintavaiheessa liikennöinti on tavanomaista tehdasalueen liikennöintiä, kuten raaka-aineiden 

ja tuotteiden kuljetusta sekä henkilöliikennettä. Toiminnan päättymisen jälkeen vaikutukset 

liikenteeseen ovat vähäiset, sillä alustavan suunnitelman mukaan tuotantolaitosten rakennukset 

jäävät paikoilleen eikä niitä pureta. Tuotantolaitosten rakennuksia pyritään hyödyntämään 

mahdollisuuksien mukaan muuhun käyttötarkoitukseen. 

Liikennevaikutusten arviointi käsittää rakentamisen ja toiminnan aikaisen sekä toiminnan 

päättymisen jälkeisen aiheuttaman liikennöinnin vaikutuksen liikenneturvallisuuteen ja 

liikenteen sujuvuuteen. Tarkastelu painottuu lähimpiin teihin, joihin liikennöinti pääasiassa 

kohdistuu. Hankkeen aiheuttamat liikennemäärät on arvioitu sen perusteella, kuinka paljon 

alueelle on kaikkiaan kuljetettava erilaisia rakennusmateriaaleja, maa-aineksia ja työkoneita. 

Hankkeen aiheuttamaa liikennemäärälisäystä on verrattu teiden nykyisiin liikennemääriin 

YHTEENVETO 

– Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu rakentamisen aikana rakennusmateriaalien ja 

maa-ainesten kuljetuksista sekä muusta rakentamiseen liittyvästä liikkumisesta, 

kuten työmaaliikenteestä, jolloin liikenne lähialueen teillä kasvaa väliaikaisesti noin 

kaksi vuotta kestävän rakentamisvaiheen aikana. 

– Rakentamisen aikana lähialueen teiden (erityisesti Tapiontie, Hallantie ja 

Valliniemenkatu) liikennemäärät kasvavat erityisesti raskaan liikenteen osalta. Lisäksi 

liikennettä aiheutuu työmaan henkilöliikenteestä. Rakentamisen aikaisia kuljetuksia 

on karkeasti arvioitu olevan vaihtoehdossa VE1a noin 12 kuljetusta vuorokaudessa ja 

vaihtoehdossa VE1b noin 16 kuljetusta vuorokaudessa. Tämä on noin 10 % tehtaan 

nykyisestä raskaan liikenteen määrästä vuorokaudessa. Rakentamisen aikana 

raskaan liikenteen määrä voi kasvaa ajoittain kohtalaisesti, mutta vaikutus on 

kuitenkin tilapäinen, eikä sillä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia liikenteen 

sujuvuuteen tai turvallisuuteen. Liikennevaikutukset rakentamisvaiheessa arvioidaan 

vähäisiksi kielteisiksi.   

– Toiminnan aikaiset liikennevaikutukset ovat vähäisiä, koska liikennettä syntyy 

pääasiassa tuotteiden ja kemikaalien kuljetuksista. Maantieliikenteen osalta 

vaikutuksen on arvioitu olevan noin viiden rekan vuorokautinen lisäys tehtaan 

liikennöintiin. Myös tehtaalle johtavaan laiva- ja rautatieliikenteeseen voi aiheutua 

vähäisiä vaikutuksia. 

– Toiminnan päättymisen jälkeiset liikennevaikutukset ovat kokonaisuutena vähäiset, 

sillä alustavien suunnitelmien mukaan rakennuksia ei pureta, vaan ne jäävät 

paikalleen. 
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arvioitaessa vaikutusta liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi tarkastelussa on otettu 

huomioon tiestön ominaisuudet, kuten tien kunto ja onnettomuusmäärät. 

16.2 Nykytila 

Liikennemäärät ja kuljetusreittien tiestön kuvaus 

Maantieliikenne hankealueelle (Kuva 16-1) suuntautuu valtatieltä 7 (Eurooppatie 18) 

Tapiontietä, Hallantietä ja Valliniemenkatua pitkin. Valtatien 7 rinnalla kulkee seututie 170, joka 

yhdistyy yhdystiehen 14632. Valtatie 7 risteää valtatien 15 ja yhdystien 14638 kanssa. Valtatiet 

7 ja 15 ovat pääväyläasetuksen mukaisia maantien pääväyliä, joilla suositaan pitkämatkaista 

liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, mitä liittymät heikentävät. Valtatie 7 kuuluu myös 

yleiseurooppalaiseen TERN-tieverkkoon. 

Vuonna 2021 kokonaisliikennemäärät valtatiellä 7 olivat noin 25 765 ajoneuvoa vuorokaudessa 

länteen ja itään päin, josta raskasta liikennettä oli  2 062 ajoneuvoa/vrk (Kuva 16-2). Valtatien 

15 kokonaisliikennemäärä oli noin 16 751 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä 

oli 1 097 ajoneuvoa/vrk. Kuvassa  16-1 esitettyjen yhdys- ja seututeiden liikennemääriä ei ole 

esitetty, sillä liikennöinti hankealueelle kulkee pääasiassa valtateitä pitkin. Sunilan 

tehdasalueelle suuntautuvien teiden (Tapiontie, Hallantie, Vaaliniemenkatu) 

liikennemäärätietoja ei ole saatavilla. 

Nykytilassa hankealueelle saapuvat raaka-aine-, kemikaali- ja tavaratoimitukset sekä lähtevät 

tuotekuljetukset tapahtuvat pääosin raskaalla ajoneuvokalustolla. Hankealueelle tulee ja sieltä 

lähtee rekkakuljetuksia noin 110−140 rekkaa/päivä. Liikennöinti tapahtuu pääsääntöisesti 

päiväsaikaan klo 6–22 välillä. Kemikaalikuljetusten osalta liikennöintiä on myös yöaikaan. Lisäksi 

alueella on henkilö- ja huoltoliikennettä noin 150 autoa/vrk. 
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Kuva 16-1. Hankealueen lähiympäristön yleiset tiet, rautatiet ja vesikulkuväylät. 
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Kuva 16-2. Liikennemäärät (keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä KVL) hankealueen läheisillä 

valtateillä vuonna 2021. Suluissa on esitetty raskaan liikenteen vuorokausiliikennemäärät. (Väylävirasto 

2021) 

 

Valtatiet 7 ja 15 ovat osa Suomen päätieverkkoa ja ne palvelevat valtakunnallista sekä 

maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Valtatien 7 ollessa osa Eurooppatietä 18, on tie 

osa Euroopan unioinin määrittelemää päätieverkkoa. Paikallisesti liikennettä synnyttävät 

pääosin työ- ja asiointimatkat sekä teollisuuden liikennekuljetukset. Valtateiden 7 ja 15 

hoitoluokka on Ise, eli tie on pääosin paljas ja liukkaus pyritään torjumaan ennakoivilla 



 

 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                                                                                                                                                      Joulukuu 2022 

208 

 

 

 

toimenpiteillä. Yhdystiet (14638, 14632) ja seututie 170 palvelevat seutukuntien liikennettä ja 

liittävät näitä valta- ja kantateihin.  

Tieliikenneonnettomuudet 

Hankealueelle suuntautuvilla teillä (valtatie 7, Tapiontie, Hallantie, Valliniemenkatu) on 

tapahtunut vuosina 2017-2021 yhteensä 28 tieliikenneonnettomuutta, joista 4 johti 

henkilövahinkoon. Muilla hankealueen lähiseudun teillä on tapahtunut useampia 

tieliikenneonnettomuuksia, mutta nämä tiet eivät ole todennäköisiä kuljetus- ja 

liikennöintireittejä hankealueelle. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole tapahtunut 

hankealueelle suuntautuvilla todennäköisillä kuljetusreiteillä. Lähin kuolemaan johtanut 

onnettomuus (1 kpl) on tapahtunut Ahlströmintiellä. (Ramboll Finland Oy 2022) 

Tieliikenneonnettomuusaineistossa on mukana kaikki onnettomuudet, jotka poliisi on kirjannut 

järjestelmäänsä. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta peittävyys on 100-

prosenttinen, mutta suuri osa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin johtavista onnettomuuksista jää 

tilastojen ulkopuolelle edustavuuden ollessa sitä huonompi mitä lievemmät seuraukset.  

Asutus 

Stora Enson Kotkan tehdas sijaitsee Sunilassa, jonka lähialueella sijaitsee paljon asutusta sekä 

useampi koulu ja urheilukenttiä. Koulut (Kotkan opisto, Rauhalan koulu ja Hakalan koulu) 

sijoittuvat Sunilantien ja Ratakadun varrelle, joten tehtaalle suuntautuva raskasliikenne on 

ohjattu kulkemaan Tapiontien (Valtatie 7 – Tapiontie – Hallantie - Valliniemenkatu) kautta. 

Tämän reitin varrelle ei sijoitu herkkiä kohteita, kuten kouluja. Turvallisuuden kannalta 

Tapiontien, Hallantien, ja  Valliniemenkadun varsilla on kevyen liikenteen väylät ja 

alikulkupaikkoja risteyksissä, lisäksi risteyksissä on suojateitä ja suojateistä on varoituskolmiot 

autoilijoille. Nopeusrajoitus Tapiontiellä ja Hallantiellä on 50 km/h ja Valliniemenkadulla 40 

km/h. Stora Enson Sunilan tehdas on perustettu vuonna 1938 (Stora Enso 2022a), joten tehdas 

on sijainnut Sunilassa jo useita vuosikymmeniä, ja alue liikennejärjestelyineen on kehittynyt 

tehtaan ympärillä vuosien saatossa. Nykyiselläänkin tehtaan toimintoihin liittyvää liikennöintiä 

kulkee vastaavilla kuljetusreiteillä. 

Muu liikenneverkko 

Sunilan Satamaan toimitetaan rautateitse Stora Enson muiden tehtaiden tuotteita 

yhteislaivauksia varten. Yksityisraide alkaa liikenneviraston hallinnoiman julkisen rataverkon 

rajalta Kymistä ja päättyy Sunilan tehtaalle / Satamaan. Yksityisraiteen kunnossapidosta ja 

operaatioista vastaa Stora Enso Oyj. Raiteistolla liikkuu keskimäärin noin 4 junaa päivässä. 

Liikennöinti ratapihalla tapahtuu pääsääntöisesti arkisin klo 6–16 ja viikonloppuisin klo 8–16. 

Tällä hetkellä Väylävirastolla on meneillään Kouvola – Kotka/Hamina -ratahanke, jonka 

tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hankkeella 

pyritään myös parantamaan tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä, muun muassa nostamalla 

radan akselipainoa 25 tonniin. Ratahanke on aloitettu vuonna 2020 ja valmistuu vuonna 2025. 

(Väylävirasto 2022) 

Sunilan tehdasalueella on oma satama tehtaan välittömässä läheisyydessä. Osa satama-

alueesta on Kotkan kaupungin omistuksessa ja käytössä. Stora Enson omistaman sataman 

kautta tulee laivakuljetuksina puuta ja haketta sekä laivataan sellua vientiasiakkaille. Laivoja 

käy satamassa viikossa n. 4−5 kpl. Satama on toiminnassa ympäri vuoden. Puuraaka-aineen 
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purku tapahtuu ympäri vuorokauden ja sellun lastaus tapahtuu normaalisti arkipäivinä klo 6–23, 

tarvittaessa myös öisin. 

16.3 Vaikutusten arviointi 

16.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Liikennemäärät 

Rakentamisen aikana lähialueen teiden liikennemäärät kasvavat erityisesti raskaan liikenteen 

osalta. Lisäksi liikennettä lisää myös työkoneiden kuljetukset sekä työmaan henkilöliikenne. 

Rakentamisen aikaisia liikennevaikutuksia tarkastellaan valtatien 7 osalta, josta 

materiaalikuljetukset ja muu liikennöinti on alustavasti suunniteltu ohjattavan. Koska 

liikennemäärätietoja ei ole saatavilla Tapiontien, Hallantien tai Valliniemenkadun osalta, ei 

laskennallista tarkastelua näiden teiden osalta voitu tehdä. 

Rakentamisen aikaiset kuljetusmäärät on määritetty käyttämällä prosessisuunnittelusta saatuja 

materiaalimäärätietoja sekä keskimääräisiä arvioita kuljetuskaluston koosta. Laskennassa 

kuljetukset on arvioitu toteutettavan pääosin puoli- ja täysperävaunuyhdistelmillä sekä 

kasettiautolla. Laskennassa on huomioitu alueelle toteutettavat pohja- ja purkutyöt sekä uusien 

rakennusten rakennusmateriaalit. Alueen pohjatyöt vaativat maanvaihtoa, jolloin alueelta 

kuljetetaan maata pois ja tuodaan uutta tilalle. Osa pois vietävästä maasta on pilaantunutta, 

jolloin sitä ei voida hyödyntää uudelleen alueen pohjarakentamisessa. Arvioitu kuljetusetäisyys 

maamassoille on noin 10 kilometriä. Uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi, joudutaan 

muutamia olemassa olevia rakennuksia purkamaan, jolloin muodostuu rakennusjätettä, joka 

kuljetetaan pois alueelta jätteenkäsittelyyn. Rakennusmateriaalien osalta on laskennassa otettu 

huomioon merkittävimmät materiaalivirrat, kuten betoni, betonielementit ja -paalut, teräs ja 

teräspaalut, raudoitteet sekä esijännitetyt elementit. Laskennan tulosten osalta on huomioitava, 

että materiaalimäärät ovat lähinnä suuntaa antavia arvioita ja ne tarkentuvat suunnittelun 

edetessä. Rakennusmateriaaleja tuodaan kauempaa kuin maamassoja.  

Rakentamisen aikaisia raskaita kuljetuksia on arvioitu olevan vaihtoehdossa VE1a noin 12 

kuljetusta vuorokaudessa ja vaihtoehdossa VE1b noin 16 kuljetusta vuorokaudessa. Tämä on 

noin 10 % tehtaan nykyisestä raskaan liikenteen määrästä vuorokaudessa. Laskennassa 

kuljetusmäärät on jaettu tasaisesti hankkeen rakennusvaiheen ajalle, joka on 26 kuukautta (563 

työpäivää). Käytännössä kuljetukset kuitenkin keskittyvät tiettyihin jaksoihin, kuten purku- ja 

pohjatöihin sekä rakentamiseen, jolloin raskasta liikennettä voi olla huomattavasti enemmän ja 

se voi mahdollisesti olla myös jatkuvaluonteista. Tarkkoja huippuaikojen liikennemääriä on 

vaikea arvioida tässä suunnitteluvaiheessa, mutta joka tapauksessa kuljetuksia voi tulla myös 

useita tunnissa. Runsas raskaan liikenteen määrä voi aiheuttaa haittaa liikenteen sujuvuudelle 

erityisesti Tapiontiellä, Hallantiellä ja Valliniemenkadulla. 

Liikennemäärät suhteutettuna valtatien 7 liikennemääriin on esitetty seuraavassa taulukossa 

16-1. Kokonaisliikennemäärään verrattuna hankkeen aiheuttamat liikennevaikutukset ovat 

hyvin vähäiset valtatiellä 7. Liikennevaikutukset raskaan liikenteen osalta ovat myös vähäiset. 

Kuitenkin vaikutukset Tapiontiellä, Hallantiellä ja Valliniemenkadulla voivat olla huomattavasti 

suuremmat, etenkin kun kuljetukset ovat käytännössä jaksottaisia. 
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Taulukko 16-1. Kokonaisliikennemäärän kasvu ja raskaan liikenteen määrän kasvu valtatiellä 7 

hankevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b. 

 VE1a VE1b 

Kokonaisliikennemäärän 
kasvu 

<1 % <1 % 

Raskaan liikenteen määrän 
kasvu 

1 % 1% 

 

Liikenneturvallisuus 

Rakentamisvaiheessa aiheutuu raskasta liikennettä, joka voi heikentää liikenneturvallisuutta 

kuljetusreiteillä etenkin hankealueen lähiseudulla. Raskas liikenne vaikuttaa myös koettuun 

turvallisuuteen. Lisäksi on syytä huomioida, että käytännössä rakentamisen aikainen liikenne on 

jaksottaista, eli liikennemäärät kasvavat ajoittain huomattavasti voimakkaammin ja tällöin myös 

onnettomuusriski voi kasvaa. Hankkeen keskimääräinen raskaan liikenteen määrä 

rakentamisvaiheessa ei kuitenkaan ole kovin suuri, vain noin 10 % tehdasalueen nykyisestä 

raskaan liikenteen määrästä.  

Kuljetusreittien varrella sijaitsee paikoitellen tiheää asutusta, joten liikenneturvallisuuteen on 

kuljetuksissa kiinnitettävä kauttaaltaan huomioita. Kuljetusreitin tiet eivät ole erityisen 

mutkaisia, joka heikentäisi merkittävästi näkemiä. Tapiontien ja Hallantien suurin sallittu 

ajonopeus on 50 km/h ja Valliniemenkadulla 40 km/h, mikä osaltaan lisää tien 

liikenneturvallisuutta. Valliniemenkadun alamäki on tunnistettu olevan talviaikaan riskipaikka 

raskaalle liikenteelle, ertyisesti Valliniemenkadun ja Sunilantien risteysalue. 

Melu ja tärinä  

Rakentamisaikana, joka kestää arviolta 26 kuukautta (noin 2 vuotta), erityisesti raskaan 

liikenteen määrä kasvaa nykyisestä lähialueen teillä. Liikenteen lähiasutukselle aiheuttamat 

haitat, kuten melu ja tärinä lisääntyvät hieman, mutta niistä ei aiheudu pysyvää 

viihtyvyyshaittaa. Kuljetukset painottuvat päiväaikaan. Tarkemmin hankkeen meluvaikutuksia 

on tarkasteltu luvussa 17. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset muuhun liikenneverkkoon 

Rakentamisen aikana liikennevaikutuksia ei arvioida aiheutuvan rautatieliikenteeseen. 

Rakentamisen aikana liikennevaikutuksia voi tilapäisesti aiheutua myös laivaliikenteeseen, jos 

rakennusmateriaaleja kuljetetaan osin laivoilla. Jäähdytysvedenottoputkille on tässä 

suunnitteluvaiheessa tiedossa kaksi mahdollista paikkaa, joille on kolme vaihtoehtoista reittiä 

(Kuva 16-1). Itäisemmän putkireitin vaihtoehtoinen reitti on esitetty kuvassa sinisellä 

katkoviivalla. Putkireitit risteävät laivaväylän kanssa, jonka liikenne täytyy huomioida putkireitin 

rakentamisen aikana. Kuitenkin vedenottoputkien vaihtoehtona tutkitaan raakavedenottoa 

nykyisen tehtaan jäähdytysvesiverkostosta. 

16.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset  

Toiminnan aikaiset liikennevaikutukset ovat vähäiset, koska raskasta liikennettä syntyy 

pääasiassa tuotteiden  ja kemikaalien kuljetuksista. VE1b-vaihtoehdossa voi olla myös raaka-
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aineen kuljetuksia Sunilaan. Lisäksi henkilöautoliikennettä syntyy jonkin verran tehtaan 

työntekijäliikenteestä. 

Tuotekuljetusten osalta kyseeseen voi tulla myös rautatieliikenne ja Ve1b-vaihtoehdossa myös 

raaka-ainekuljetukset. Käytännössä tämä tarkoittaa 1 junavaunua viikossa. Tuotekuljetuksia 

voidaan tehdä myös laivalla, jolloin tuote kuljetetaan Suniltasta rekalla Mussalon satamaan. 

VE1b-vaihtoehdossa raaka-ainetta voidaan tuoda myös laivalla, jolloin se siirretään Mussalon 

satamasta rekalla Sunilaan. Vaikutukset laiva- ja rautatieliikenteeseen arvioidaan olevan 

vähäiset. 

16.3.3 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Toiminnan päättymisen jälkeiset liikennevaikutukset ovat kokonaisuutena vähäiset, sillä 

alustavien suunnitelmien mukaan rakennuksia ei pureta, vaan ne jäävät paikalleen. Rakennuksia 

pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan muuhun käyttötarkoitukseen. Toiminnan 

päättymisen jälkeistä käyttötarkoitusta näille rakennuksille ei kuitenkaan vielä tässä 

suunnitteluvaiheessa tiedetä. 

16.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Mikäli hanketta ei toteuteta (VE0), ei liikennevaikutuksia muodostu.  

16.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankealueen herkkyys muutoksille liikennevaikutusten osalta arvioidaan vähäiseksi, koska 

alueella on ollut teollista toimintaa jo useiden vuosikymmenien ajan ja alue ja liikennejärjestelyt 

ovat kehittyneet sen ympärille. Vaikka kuljetusreitin läheisyyteen sijoittuu asutusta, on 

liikenteen turvallisuuteen kiinnitetty jo huomiota, sillä esimerkiksi risteyksiin on sijoitettu 

alikulkukäytäviä, suojatiet ja varoituskolmiot, myös nopeusrajoitus kuljetusreitillä on 40-

50km/h. Ylemmän tieluokan tiet, kuten valtatie 7 on suunniteltu isojen liikennemäärien 

tarpeisiin.  

Muutoksen suuruus arvioidaan molemmissa vaihtoehdoissa VE1a ja VE1b olevan vähäinen 

kielteinen, koska toimintavaiheessa raskaan liikenteen määrä kasvaa vain vähän. Rakentamisen 

aikana raskaan liikenteen määrä voi kasvaa ajoittain kohtalaisesti, mutta vaikutus on kuitenkin 

tilapäinen ja lyhytaikainen, koska rakennusvaiheen kestoksi on arvioitu 26 kuukautta. Hankkeen 

liikennevaikutusten merkittävyys arvioidaan siten kokonaisuudessaan vähäiseksi kielteiseksi.  

Vaihtoehtojen vertailun osalta voidaan todeta, että liikennevaikutuksilla ei ole merkittävää eroa. 

Vaihtoehdossa VE1b liikennevaikutukset ovat kuljetusmäärällisesti hieman suuremmat, mutta 

suhteutettuna vuosittaiseen kokonaisliikennemäärää,  ei vaihtoehdoilla ole käytännössä 

eroavuutta. 
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Taulukko 16-2. Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

Vaikutuksen 

merkittävyys 

Negatiivinen Muutoksen suuruus Positiivinen 

Erittäin 

suuri 
Suuri 

Kohta-

lainen 

Vähäi-

nen 
Ei muutosta 

Vähäi-

nen 

Kohta-

lainen 
Suuri 

Erittäin 

suuri 

K
o

h
te

e
n

 h
e
r
k
k
y
y
s
 

Vähäi-

nen 
Suuri 

Kohta-

lainen 
Vähäinen 

VE1a 

VE1b 
VE0 Vähäinen 

Vähäi-

nen 

Kohtalai-

nen 
Suuri 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Kohta-

lainen 

Vähäi-

nen 
Ei vaikutusta Vähäinen 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Suuri 
Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri 

Kohtal-

ainen 
Ei vaikutusta 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri Ei vaikutusta Suuri* Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

 

16.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Arviointi sisältää oletuksia, jotka vaikuttavat arvioinnin lopputulokseen. Useat 

suunnitteluvaiheen materiaalimäärätiedot perustuvat arvioihin, ja todelliset määrät saadaan 

tietoon vasta kun hankkeen suunnittelu tarkentuu. Kuljetusten määrät on laskettu perustuen 

keskimääräiseen arvioon kuljetuskaluston kapasiteetista. Rakentamisen aikaisen purkujätteen 

määrä on arvioitu perustuen rakennuksen kokoon. Tarvittavan murskeen määrä on arvioitu 

rakennusten ja liikennealueiden pinta-alaan ja murskekerroksen paksuuteen perustuen. Arviot 

määristä on kuitenkin pyritty tekemään ns. yliarvioina.  

16.6 Haittojen ehkäisy ja lieventäminen 

Liikenteen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää ajoittamalla liikenne niin, että siitä on 

mahdollisimman vähän meluhaittaa ja haittaa liikenteen sujuvuudelle. Esimerkiksi ajoittamalla 

raskas liikenne mahdollisuuksien päiväaikoihin voidaan vähentää meluhaittaa lähiasutukselle.  

Rakentamisaikana on kiinnitettävä erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen, sillä liikennöinti on 

silloin suurimmillaan. Liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa nopeusrajoitusten paikallisella 

ja hetkellisellä alentamisella vilkkaimmin liikennöidyn rakennusvaiheen aikana. 

Kuljetusurakoitsijoiden valvonnalla ja ohjeistuksella voidaan tehostaa liikennesääntöjen ja -

merkkien noudattamista ja näin parantaa liikenneturvallisuutta. Rakentamisen aikaisen raskaan 

liikenteen alkamisesta ja kuljetusten ajankohdista on hyvä myös tiedottaa etukäteen lähialueen 

asukkaita, jolloin niihin osataan valmistautua ja haitat jäävät pienemmiksi. 



 

 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                                                                                                                                                      Joulukuu 2022 

213 

 

 

 

17 MELU JA TÄRINÄ 

 

17.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Hankkeessa aiheutuu vaikutuksia ympäristömeluun uusien laitteiden ja toimintojen 

käyttönotosta sekä liikennemäärien muutoksesta. Lignode one-tuotantolaitoksen 

toiminnanaikaisia meluvaikutuksia on arvioitu melumallinnuksen avulla. Mallinnuksessa on 

tarkasteltu tehtaan toiminnasta ja toimintaan liittyvistä kuljetuksista aiheutuvaa melua tehtaan 

lähialueella, jossa lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat. Melun leviäminen laskettiin alueen 

nykytilalle sekä ennustetilanteelle tehtaan normaalitoiminnan aikana. Ennustetilanteen 

melumallinnuksessa käytettiin hankevaihtoehdon VE1b tietoja, jonka tuotantokapasiteetti on 

noin 2,5-kertainen VE1a-vaihtoehtoon verrattuna. Melumallinnusraportti ja -kuvat on toteutettu 

Taratest Oy:n toimesta ja esitetty liitteessä 3. Hankkeen rakennusajan ympäristömelua sekä 

YHTEENVETO 

– Hankkeen rakentamisen aikaiset meluvaikutukset syntyvät työmaan koneiden ja 

laitteiden käytöstä sekä alueelle suuntautuvasta liikenteestä rajoittuen tehdasalueen 

ja tiestön lähiympäristöön. Alueella suoritetaan rakentamisen alkuvaiheessa 

louhintatöitä, joten melu voi olla lähialueella hetkellisesti merkittävää. Rakennusajan 

melu voi olla hetkittäisesti myös impulssimaista. Rakennusvaiheen meluvaikutus 

arvioidaan kohtalaiseksi kielteiseksi.  

– Toimintavaiheessa meluvaikutuksia aiheutuu uusien laitteiden ja toimintojen 

käyttöönotolla sekä liikennemäärien muutoksilla. Prosessilaitteet sijoitetaan 

rakennusten sisäpuolelle, millä vähennetään ympäristöön aiheutuvaa meluhaittaa. 

Tuotantolaitoksesta aiheutuva melu on jatkuvaa pääosin erilaisista puhaltimista ja 

ulostulokanavista johtuvaa melua. Lisäksi melupäästöjä aiheutuu tehdasalueella 

pyöräkuormaajan ja lastauksen toiminnasta sekä alueelle kohdistuvasta tie- ja 

raideliikenteestä.  

– Toiminnan aikaiset meluvaikutukset arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi. Mallinnuksen 

perusteella voidaan todeta, että hankkeen vaikutukset Sunilan tehtaan aiheuttamiin 

melutasoihin pysyvät lähes ennallaan verrattuna nykytilaan. Tie- ja raideliikenteen 

kasvun vaikutus havaittavaan meluun on nykytilaan nähden suhteellisen vähäistä.  

– Melupäästöä voidaan rajoittaa ja optimoida esimerkiksi kalustovalinnoilla sekä 

laitekoteloinnilla. Melua aiheuttavia toimintoja voidaan sijoittaa muun muassa kohtiin, 

jossa suora näköyhteys meluherkkiin kohteisiin estetään. Lisäksi meluavimmat 

rakennustoiminnot voidaan ajoittaa vain päiväaikaan. 

– Tehtaan toiminnan aikana tärinää muodostuu jonkin verran alueelle suuntautuvasta 

maantie- ja junaliikenteestä. Tärinävaikutusten odotetaan kuitenkin rajautuvan 

lähinnä tie- ja tehdasalueen läheisyyteen. Hankkeella ei oleteta lisäävän alueen 

tärinävaikutuksia merkittävästi. 

– Toiminnan päättymisen jälkeiset meluvaikutukset ovat vähäiset. Laitoksen toiminnan 

päättyessä myös tehtaasta aiheutuvat melupäästöt loppuvat. Laitoksen sulkemisen 

aikana voi esiintyä lyhytaikaisia meluvaikutuksia johtuen esimerkiksi 

työmaaliikenteestä sekä prosessin alasajosta. 
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tärinävaikutuksia arvioitiin sanallisesti pohjautuen lähtötietoihin ja saatuihin kokemuksiin 

vastaavanlaisista hankkeista.  

Melumallinnuksen laskentamenetelmä ja maastomalli 

Suunnittelukohteen melumallinnus on tehty SoundPlan 8.2 melulaskentaohjelmistolla 

pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia General Prediction Method sekä Road Traffic Noise 

sekä Railway Traffic Noise -laskentastandardeja. Laskentamallia varten alueesta muodostettiin 

kolmiulotteinen maastomalli hyödyntäen Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa 6/2022. 

Maastomalliin on lisätty maanmittauslaitoksen aineistosta alueen tiet, rakennukset ja vesistöt 

sekä Sunilan tehtaan asemapiirroksen mukaiset rakennukset ja rakenteet. (Taratest Oy 2022) 

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. (Taratest Oy 2022) 

Mallit huomioivat tiet, vesistöt ja rakennukset akustisesti kovina pintoina ja muun ympäristön 

pehmeänä. Laskentamalleissa ei ole huomioitu puuston tai kasvillisuuden vaimentavaa 

vaikutusta. Melulaskentamallien tulosten tulkinnassa tulee huomioida olosuhteiden ja alueen 

muiden toimintojen vaikutus ympäristön melutasoihin. Laskentamalleilla on pyritty 

havainnollistamaan Sunilan tehtaan vaikutuksia ympäristön melutasoihin. Alueen muut 

toiminnot ja liikenne voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi ympäristön melutasoihin. (Taratest 

Oy 2022) 

Epävarmuustekijät ja laskentaparametrit 

Melun leviämismalleilla pyritään yleisesti tarkastelemaan suunniteltuun kohteeseen kohdistuvaa 

epäedullisinta tilannetta, tämän vuoksi on sääolosuhteiden aiheuttamien epävarmuustekijöiden 

minimoimiseksi mallinnuksessa käytetty melun leviämiselle otollisia laskentasääolosuhteita. 

Alueen korkeustasot ja äänilähteiden etäisyydet huomioiden laskentamallien epävarmuus on 

yleensä noin ± 2…3 dB. (Taratest Oy 2022) 

Taulukko 3. Melumallinnuksen laskentaparametrit. (Taratest Oy 2022) 

Ilmanpaine Lämpötila 
Suhteellinen 

kosteus 
Laskentaruudukko 

Heijastusten 

lkm. 
Hakuetäisyys 

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

 

Tärinävaikutusten arviointimenetelmät 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin louhinnan räjäytystöiden sekä kuljetusten 

aiheuttamaa tärinää. Tärinän voimakkuutta arvioitiin suhteessa etäisyyteen tärinälähteestä 

saatavilla olevan tiedon ja aiempien kokemusten perusteella. Arvioinnissa huomioitiin 

hankealueen läheisyydessä sijaitsevat rakennukset sekä ihmisten mahdollisesti kokemat 

häiriövaikutukset.  
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17.2 Nykytila 

Hankealueella melua aiheutuu alueen ympäristössä olevien tehtaiden ja sataman toiminnoista 

sekä tie- ja raideliikenteestä. Tehdasalueen eniten melua aiheuttavia yksiköitä ovat muun 

muassa kuorimo sekä keittämö ja niihin liittyvät erilaiset ilmanvaihdon laitteistot ja venttiilit. 

Melupäästölähteet sijaitsevat suurilta osin tehdasrakennusten katoilla ja niistä merkittävimpiä 

ovat kuorimon sykloni, poistokanavan pää sekä rakeistuslaitoksen puhallin. Muita melunlähteitä 

ovat muiden yksiköiden rakennusten katolla sijaitsevat poistokanavat ja ulostulokanavanpäät, 

erilaiset puhaltimet, hihnat ja kuljettimet, ilmastointiaukot sekä  syöttimet. Melua kantautuu 

myös viereiseltä satama-alueelta, joka on toiminnassa ympäri vuorokauden sekä tehdasalueella 

pyöräkuormaajan toiminnasta. (Taratest Oy 2022)  

Tieliikenteen melua aiheutuu hankealueelle saapuvista raaka-aine-, kemikaali- ja 

tavaratoimituksista sekä lähtevistä tuotekuljetuksista, jotka tapahtuvat pääosin raskaalla 

ajoneuvokalustolla. Nykytilassa raskaan liikenteen määräksi on arvioitu olevan noin 110−140 

ajon./päivä, pääsääntöisesti päiväsaikaan klo 6–22 välillä. Lisäksi alueella on henkilö- ja 

huoltoliikennettä noin 150 ajon./päivä. Sunilan tehdasalueelle ulottuu myös rataverkosto, jonka 

kautta tuodaan raaka-aineita metsäteollisuuden tarpeisiin ja toimitetaan Stora Enson muiden 

tehtaiden tuotteita Sunilan satamaan. Rautatieliikenteen määräksi on arvioitu olevan nykytilassa 

keskimäärin 4 junaa päivässä. 

Stora Enson Oyj:n Kotkan Sunilan tehtaalle on laadittu viimeisin meluselvitys joulukuussa 2022 

ja meluntorjuntasuunnitelma vuonna 2019 Taratest Oy:n toimesta. Lisäksi marraskuussa 2022 

Sunilan tehdasalueella suoritettiin äänitehomittauksia, joilla tutkittiin vuoden 2019 laaditun 

meluntorjuntasuunnitelman mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta 

melupäästöissä. Vuoden 2022 meluselvityksen pohjana ovat vuonna 2018 toteutetut 

ympäristömelumittaukset lähiympäristössä sekä syksyllä 2022 päivitetyt äänitehomittaukset 

tehdasalueella. Meluselvitys sisältää melulaskentamallit nykytilasta ja ennustetilanteesta, jossa 

on huomioitu suunnitteilla oleva Lignode one-tuotantolaitos. (Taratest Oy 2022) 

Sunilan tehtaasta aiheutuva päiväajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu nykytilassa lännessä 

Pyötisensalmen yli (300 metriä) ja idässä Popinniemenlahden yli Kantokatu 3 sijaitsevan 

lähimmän asuinkiinteistön piha-alueelle (200 metriä), jossa päiväaikainen melutaso on 

enimmillään noin 55 dB. Toiminnan aiheuttama yöaikainen 50 dB meluvyöhyke ulottuu noin 

400…500 metrin etäisyydelle tehdasalueen itä- ja länsipuolelle. Tehtaan aiheuttama 

laskennallinen melutaso nykytilassa ylittää yöajan ohjearvon 50 dB Popinniemen ranta-alueella 

sijaitsevan asuinrakennuksen piha-alueella, ollen enimmillään noin 54 dB. Muilla Popinniemen 

ranta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä yöajan ohjearvon ylitys on vähäinen ja sen voidaan tulkita 

laskentaepävarmuus ± 2…3 dB huomioiden olevan ohjearvon tasolla. (Taratest Oy 2022) 

Vuoden 2018 ympäristömelumittausten mukaan kokonaismelu toiminta-alueen lähimpien 

häiriintyvien kohteiden luona alitti päiväohjearvon 55 dB ympäristön asuinalueilla. Yöohjearvo 

50 dB ylittyi lähimmän asuinkiinteistön piha-alueella yhdellä desibelillä. 

Ympäristömelumittausten aikana ei todettu tehtaasta aiheutuvaa jatkuvaa kapeakaistaista tai 

impulssimaista melua missään mittauspisteissä. (Taratest Oy 2019)  

Melupäästömittauksia on tehty tehdasalueella yhteensä 43 kappaletta 26 eri päästölähteelle.  

Tehdasalueen päästölähteiden äänitehotasot vaihtelivat välillä 90–113 dB ja koko alueen 

melutasoksi määritettiin laskennallisesti 119 dB.  Tehtaan merkittävimmät melunlähteet 
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sijaitsivat tehdasalueen pohjoisosassa sijaitsevalla kuorimolla ja kuivattamon katolla. (Taratest 

Oy 2019) 

Mittaustulosten ja melumallinnuksen (Taratest Oy 2019) pohjalta Stora Ensolle esitettiin 

meluntorjuntasuunnitelma melupäästöjen vähentämiseksi. Meluntorjuntasuunnitelmassa 

tehtaan melupäästöä esitettiin vähennettäväksi korjaamalla laitteiden häiriöäänet, joita todettiin 

kahdessa mittauspisteessä. Lisäksi merkittävimpien melupäästölähteiden vaimentamiseksi 

esitettiin ratkaisuiksi:   

– kuorimon syklonin ympärille rakennettava meluseinärakenne,   

– kuorimon poistoaukon kotelointi,   

– kuivattamon poistokanavan pään vaimennin ja   

– kuivattamon LTO‑poistokanavien ympärille rakennettava meluseinärakenne.   

Yöaikaisen melupäästöjen vähentämiseksi esitettiin merkittävimpien melulähteiden tehollisen 

toiminta-ajan vähentämistä yöaikaan.    

Meluntorjuntasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutettiin vuoden 2021 huoltoseisokin 

aikana kuivattamon katoilla oleville melunpäästölähteille sekä kuorimon 

ilmanerotusjärjestelmän poistoputken päähän. Uusia ympäristömelumittauksia on toteutettu 

Kantokadun mittauspisteelle marraskuussa 2021 sekä alkuvuonna 2022, jossa yöohjearvon 

mukainen melutaso ylittyi aiemmissa mittauksissa.  

Meluntorjuntatoimien jälkeen 2.11.2022 suoritettujen mittausten perusteella voidaan todeta 

tyhjiöpumpun ilmanpoistoputken lähtömelutason LWA pienentyneen selkeästi (16 dB). 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 16 dB. 

Hankealueen läheisyydessä tärinää aiheutuu jonkin verran tie- ja raideliikenteestä. Tärinälähteet 

rajautuvat kuitenkin lähinnä materiaalikuljetuksiin ja vaikutukset teollisuusalueella ajoteiden ja 

junaradan läheisyyteen.  

17.3 Vaikutusten arviointi 

Ympäristömelusta yleisesti 

Melu on subjektiivinen käsite, jolla viitataan äänen negatiivisiin vaikutuksiin. Sitä käytetään 

puhuttaessa ei-toivotusta äänestä, josta seuraa ihmisille haittaa ja jonka havaitsemisessa 

kuulijan omilla tuntemuksilla ja äänenerotuskyvyllä on suuri merkitys. Melua voidaan mitata sen 

fysikaalisten ominaisuuksien perusteella. 

Ympäristömelu koostuu ihmisen toiminnan aiheuttamasta melusta, joka vaihtelee ajan ja paikan 

mukaan. Äänen (melun) voimakkuutta mitataan käyttäen logaritmista desibeliasteikkoa (dB), 

jossa äänenpaineelle (eli hyvin pienelle paineenmuutokselle ilmassa) käytetään 

referenssipainetta 20 μPa ilmalle sekä 1 μPa muille aineille. Tällöin 1 Pa paineenmuutos ilmassa 

vastaa noin 94 dB:ä. (ISO 226:2003) 

Kuuloaistin herkkyys vaihtelee eri taajuisille äänille, jolloin vaihtelevat myös melun haitallisuus, 

häiritsevyys sekä kiusallisuus. Nämä tekijät on otettu huomioon äänen taajuuskomponentteja 

painottamalla. Yleisin käytetty taajuuspainotus on A-painotus, joka perustuu kuuloaistin 
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taajuusvasteen mallintamiseen. Melun ekvivalenttitaso, minkä symboli Leq ja A-

taajuuspainotettuna LAeq, tarkoittaa samanarvoista jatkuvaa äänitasoa kuin vastaavan 

äänienergian omaava vaihteleva äänitaso. 

Ympäristömelun ohjearvot 

Valtioneuvosto on päättänyt melutason ohjearvoista 993/1992 ja ne koskevat ulko- ja sisämelua 

keskiäänitasolla LAeq. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön 

viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä 

rakentamisen lupamenettelyissä. Päätös ei koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen 

aiheuttamaa melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä 

melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. 

Ohjearvojen (17-4) mukaan hyväksyttävä äänitaso olemassa olevilla asuntoalueilla on 

päiväaikaan 55 dB ja yöaikaan 50 dB ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväaikaan 45 dB 

ja yöaikaan 40 dB.  

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen 

käytettävien alueiden ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita 

ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Lisäksi luonnonsuojelualueilla 

ohjearvon ei tarvitse alittua koko alueella. 

Taulukko 17-4. VNp 993/1992 ohjearvot ulkona, LAeq.  

Alue LAeq päiväajalle (klo 7–22) LAeq yöajalle (klo 22–7) 

Asumisalueet, virkistysalueet 

taajamissa ja niiden välittömässä 

läheisyydessä sekä hoito- tai 

oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 50 dB 1),2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, 

leirintäalueet, taajamien ulkopuolella 

olevat virkistysalueet ja 

luonnonsuojelualueet. 4) 

45 dB 40 dB 3) 

Poikkeukset 

1) Uusilla alueilla melutason yöajan ohjearvo on 45 dB(A) 

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöajan 

ohjearvoja 

3) Yöajan ohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, 

joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin 

yöllä 

4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan 

soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja 

 

Jos melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella, valvonnan 

yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista päätöksen 2 §:ssä 

säädettyihin arvoihin.  
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17.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Hankkeen rakentamisen aikana melua syntyy työmaakoneiden ja -laitteiden käytöstä sekä 

alueelle suuntautuvasta liikenteestä. Rakentamisen aikana raskaan liikenteen arvioidaan 

kasvavan noin 10 % nykyisestä määrästä vuorokaudessa. Liikenteen melulisäyksen vaikutus on 

hyvin vähäinen; arviolta 0-1 dB teiden läheisyydessä. Alueella suoritetaan rakentamisen 

alkuvaiheessa louhintatöitä, joten melu ja tärinä voi olla lähialueella hetkellisesti merkittävää. 

Yleisesti kivenottotoiminnoista (poraus, räjäytykset yms.) aiheutuva melu vaimenee kilometrin 

matkalla noin 50 dB(A):iin, joten toteutuessaan toiminnat eivät aiheuta asetettujen ohjearvojen 

ylityksiä, mutta muuttavat lähialueiden äänimaisemaa. Rakennusajan melu voi olla hetkittäisesti 

impulssimaista. Rakennukset tullaan paaluttamaan, mistä aiheutuu rakennusaikana myös 

melua. Paalutus tullaan toteuttamaan teräsporapaalutuksella, mikä on betonipaalutusta 

vähemmän meluavaa.   

17.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Nykyisestä tuotantolaitoksesta aiheutuva melu on jatkuvaa pääosin puhaltimista, venttiileistä ja 

syöttimistä johtuvaa melua. Lisäksi melupäästöjä aiheutuu tehdaslueella pyöräkuormaajan ja 

lastauksen toiminnasta sekä alueelle kohdistuvasta tie- ja raideliikenteestä. Nykyisiä 

merkittävimpiä melulähteitä ovat kuorimon katolla sijaitsevat sykloni (LWA 113,3 dB) ja 

poistokanavan pää (LWA 110,2 dB).  Alueella toteutettujen melupäästömittausten mukaan 

tehdasalueen päästölähteiden äänitehotasot vaihtelivat välillä 90–113 dB ja koko alueen 

melutasoksi määritettiin laskennallisesti 119 dB. Tehtaan merkittävimmät melunlähteet 

sijaitsivat tehdasalueen pohjoisosassa sijaitsevalla kuorimolla ja kuivattamon katolla. (Taratest 

Oy 2019) 

Ennustetilanteessa tulevan tuotantolaitoksen katolle sijoitetaan 16 kpl poistopuhaltimia, joiden 

lähtömelutaso LWA on 75 dB sekä 8 kpl liuosjäähdytintä, joiden lähtömelutaso LWA on 80 dB. 

Näiden yhteisvaikutus on 91 dB. Melulähteet sijoitetaan tuotantolaitoksen katolle idän 

puoleiseen reunaan 2 metrin korkeuteen. (Taratest Oy 2022) Prosessiin liittyvät melulähteet 

sijoitetaan pääasiassa rakennettavien rakennusten sisälle.  

Liikennemäärän muutoksella ei ole selkeää vaikutusta tuotettuun liikennemeluun. Ennustetilassa 

kokonais- ja raskaan liikenteen määrän kasvuksi on arvioitu noin 1 %. Vasta liikennemäärän 

kaksinkertaistuminen lisäisi ympäristömelun keskiäänitasoa 3 dB, joka on muutos, jonka 

ihminen pystyy havaitsemaan. 

Käyttöönottovaiheessa voi esiintyä normaalikäyttöä voimakkaampaa ääntä. Melutapahtumat 

ovat luonteeltaan usein lyhytkestoisia, mutta voivat toistua käyttöönoton eri vaiheissa. 

Käyttöönoton erikoistilanteista voidaan antaa esim. virallinen meluilmoitus. 

Ennustetilan melumallinnustulokset 

Prosessiin liittyvät melulähteet sijaitsevat pääasiassa rakennusten sisällä sekä HVAC-laitteisto 

vesikattojen päällä. Ennustetilan laskentamallin mukaan tehtaasta aiheutuva päiväajan 55 dB 

meluvyöhyke ulottuu lännessä Pyötisensalmen yli (300 metriä) ja idässä Popinniemenlahden yli 

Kantokatu 3 sijaitsevan lähimmän asuinkiinteistön piha-alueelle (200 metriä), jossa 

päiväaikainen melutaso on enimmillään noin 55 dB. Päiväajan melumallinnustulokset ovat 

nykytilan mukaiset, jolloin ennustetilanteen vaikutukset tehtaan aiheuttamiin päiväaikaisiin 

melutasoihin pysyvät ennallaan. (Taratest Oy 2022) 
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Sunilan tehtaan toiminnan aiheuttama yöaikainen 50 dB meluvyöhyke ulottuu noin 400…500 

metrin etäisyydelle tehdasalueen itä- ja länsipuolelle. Tehtaan aiheuttama laskennallinen 

melutaso ylittää yöajan ohjearvon 50 dB Popinniemen ranta-alueella sijaitsevan 

asuinrakennuksen piha-alueella, ollen enimmillään noin 54 dB. Yöajan ohjearvo ylittyy myös jo 

nykytilassa asuinrakennuksen piha-alueella. Yöajan melumallinnustulokset ovat myös nykytilan 

mukaiset, jolloin ennustetilanteen vaikutukset tehtaan aiheuttamiin yöaikaisiin melutasoihin 

pysyvät myös ennallaan. (Taratest Oy 2022) 

Mallinnuksen perusteella voidaan todeta, että Lignode one-tuotantolaitoksen vaikutukset Sunilan 

tehtaan aiheuttamiin melutasoihin ovat siis vähäiset ja pysyvät lähes ennallaan verrattuna 

nykytilaan ottaen huomioon laskennan epävarmuustekijät.  

Tärinävaikutukset ennustetilassa 

Tehtaan toiminnan aikana tärinää muodostuu jonkin verran alueelle suuntautuvasta maantie- ja 

junaliikenteestä. Raideliikenne aiheuttaa maaperän, rakennusten ja rakenteiden värähtelyä, 

joka koetaan tärinänä. Liikennetärinän haitta-alue on laajin pehmeikköalueilla. Kovemmilla 

maalajeilla ongelmaksi voi muodostua maan kautta välittyvä runkoääni.  

Hankkeen ei oleteta lisäävän alueen tärinävaikutuksia merkittävästi eikä niiden oleteta 

vaikuttavan asuinrakennuksiin. Tärinävaikutusten odotetaan rajautuvan lähinnä tie- ja 

tehdasalueen läheisyyteen. Tärinävaikutuksia saattaa muodostua myös laitoksen 

rakentamisvaiheessa maanrakennus- ja louhintatöiden yhteydessä, mutta vaikutukset ovat 

hetkittäisiä. Liikennetärinän vaikutuksia voidaan lieventää muun muassa rajoittamalla 

ajonopeuksia ja huolehtimalla teiden kunnosta. Junaliikenteestä syntyy hetkittäisiä 

maantieliikennettä suurempia tärinävaikutuksia.  

17.3.3 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Kovahiililaitoksen toiminnan päättyessä myös tehtaasta aiheutuvat melupäästöt loppuvat. 

Laitoksen sulkemisen aikana voi esiintyä lyhytaikaisia meluvaikutuksia johtuen esimerkiksi 

työmaaliikenteestä sekä prosessin alasajosta.  

17.3.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b aiheuttamat päästöt ilmaan jäävät toteutumatta ja alueen 

melutasot pysyvät nykyisellä tasolla. 

17.4 Vaikutusten vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankkeen rakentaminen ja toiminta sijoittuvat olemassa olevalle tehdasalueelle, jonka 

lähialueella on jonkin verran asutusta. Vaikutusten kohteena olevan alueen herkkyys muutoksille 

arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi.  

Alueella suoritetaan rakentamisen alkuvaiheessa louhintatöitä, joten melu voi olla lähialueella 

hetkellisesti merkittävää. Lisäksi melu aiheutuu rakentamisen aikaisista muista maanrakennus- 

ja perustustöistä ja kuljetusliikenteestä. Rakennusajan melu voi olla hetkittäisesti myös 

impulssimaista. Rakennusvaiheen meluvaikutus arvioidaan kohtalaiseksi kielteiseksi. 

Rakentamisvaihe on kuitenkin suhteessa lyhytaikainen, noin kaksi vuotta.  
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Hankealueella melua aiheutuu jo nykytilassa alueen ympäristössä olevien tehtaiden ja sataman 

toiminnoista sekä tie- ja raideliikenteestä. Melumallinnusten perusteella Lignode one-

tuotantolaitoksen melupäästöt eivät lisää meluvaikutuksia olennaisesti ja melutasot pysyvät 

lähes ennallaan. Nykytilassa yöajan ohjearvo 50 dB ylittyy yhden asuinrakennuksen piha-

alueella. Toiminnan aikana meluvaikutukset arvioidaan vähäiseksi kielteiseksi eikä 

hankevaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.  

Hankkeen meluvaikutuksia on tarkasteltu melumallinnuksen avulla, joka sisältää nykytilan 

melumallinnuksen sekä uuden suunnitteilla olevan tuotantolaitoksen toiminta-ajan 

teollisuusmelun sekä tiemelun mallinnukset hankevaihtoehdossa VE1b. Hankevaihtoehdot ovat 

melupäästöltään lähellä toisiaan ja melumallinnuksessa käytettiin hankevaihtoehdon VE1b 

tietoja, koska sen tuotantokapasiteetti on suurempi ja näin ollen melupäästöjen arvioidaan 

olevan hieman merkittävämpiä kuin VE1a tilanteessa. 

Tärinävaikutukset rajautuvat lähinnä tie- ja tehdasalueen läheisyyteen. Tärinävaikutuksia 

saattaa muodostua myös laitoksen rakentamisvaiheessa maanrakennus- ja louhintatöiden 

yhteydessä, mutta vaikutukset ovat hetkittäisiä molemmissa hankevaihtoehdoissa. Hankkeen ei 

oleteta lisäävän alueen tärinävaikutuksia merkittävästi eikä niiden oleteta vaikuttavan 

asuinrakennuksiin. 
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*Rakentamisvaihe, meluvaikutus 

**Toimintavaihe, meluvaikutus 

17.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Mallinnuksen epävarmuus kasvaa etäisyyden kasvaessa äänilähteen ja reseptoripisteen välillä. 

Epävarmuuteen vaikuttavat myös arviot melupäästöistä ja lähteiden sijainneista. Mallinnuksen 

epävarmuudeksi on arvioitu olevan mallinnustuloksissa ± 2…3 dB. (Taratest Oy 2022) 

Tärinävaikutusten arviointiin sisältyy useita epävarmuustekijöitä, joita ovat tärinän leviämiseen 

vaikuttavat geologiset ominaisuudet sekä mahdollisella vaikutusalueella olevien rakennusten 

rakenteelliset ominaisuudet. Lisäksi tärinän häiritsevyyden kokemiseen ja vahinkojen 

mahdolliseen syntymiseen vaikuttavat useat eri tekijät. 
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17.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen 

Rakentamisen aikaista melun syntyä ja leviämistä voidaan ehkäistä parhaiten suunnittelun 

avulla. Melupäästöä voidaan rajoittaa ja optimoida esimerkiksi rakennusajan kalustovalinnoilla 

sekä laitekoteloinnilla. Melua aiheuttavia toimintoja voidaan sijoittaa muun muassa kohtiin, jossa 

suora näköyhteys meluherkkiin kohteisiin estetään. Lisäksi meluavimmat rakennustoiminnot 

voidaan ajoittaa vain päiväaikaan.  

Tehtaan melutorjunta otetaan huomioon jo hankkeen suunnittelun yhteydessä. Suunnittelun 

aikana mahdolliset laitteiden äänenvaimentimet mitoitetaan siten, että lupaehdot eivät ylity. 

Prosessilaitteet sijoitetaan rakennusten sisäpuolelle, millä vähennetään selkeästi ympäristöön 

aiheutuvaa meluhaittaa. Hankkeen myöhemmissä vaiheissa voidaan melutorjuntaa tehdä 

kohdennettujen meluesteiden ja lisävaimentimien avulla.  

Kuljetusten meluhaittoihin voidaan vaikuttaa mm. nopeusrajoituksilla ja kuljetusten ajoituksella 

vähiten häiritsevään vuorokaudenaikaan. Kuljetusten meluvaikutuksia voidaan myös 

paikallisesti rajoittaa erilaisin meluestein.  

Melutilannetta rakennus- ja käytönaikana voidaan parhaiten seurata ympäristömelumittauksin 

(lyhyt- ja pitkäaikaismittaukset). Mittauksia voidaan laajentaa käytön aikana myös 

äänilähdemittauksiksi ja melumallin avulla melun leviämislaskelmia voidaan edelleen tarkentaa.  

Räjäytysten tärinävaikutuksia voidaan vähentää hyvällä louhintasuunnittelulla. Töistä 

aiheutuville paineaalloille ja värähtelylle asetetaan erityisrajoituksia. Tarvittaessa 

räjähdeainemäärää voidaan pienentää, jolloin tärinävaikutuksen etäisyys pienenee. 

Räjäytyskentät peitetään huolellisesti niin, ettei irtokiviä lennä räjäytysalueen ulkopuolelle. 

Tärinästä aiheutuvia ympäristöhaittoja voidaan ehkäistä ja lieventää tiedottamalla alueen muita 

toimijoita ja asukkaita tulevista räjäytystöistä sekä ajoittamalla tärinää aiheuttavat työvaiheet 

päiväaikaan ja mahdollisesti kesälomakauden (heinäkuu) ulkopuolelle.  

Maantieliikenteestä aiheutuvan tärinän vaikutuksia voidaan lieventää muun muassa 

rajoittamalla ajonopeuksia ja huolehtimalla teiden kunnosta.  
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18 IHMISTEN ELINOLOT, VIRKISTYSKÄYTTÖ JA TERVEYS 

SEKÄ ELINKEINOELÄMÄ 

 

18.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa yhdistyy kokemusperäisen, eli subjektiivisen tiedon 

analyysi ja asiantuntija-arvio, koska sosiaaliset vaikutukset eivät useinkaan ole selvästi 

mitattavissa olevia. Sosiaalisten vaikutusten arviointityö on käytännössä hankkeen 

sidosryhmiltä saatavan tiedon vertaamista hankkeen muihin vaikutusarvioihin ja 

tutkimustietoon. Tässä vaikutusten arvioinnissa on selvitetty vaikutuksia ihmisten elinoloihin, 

virkistyskäyttöön, terveyteen, elinkeinoelämään ja talouteen sekä aineellisen omaisuuden 

käyttöön.  

Sosiaaliset vaikutukset on arvioitu asiantuntija-arviona. Arvioinnin tausta-aineistona on käytetty 

hankkeen vaikutusaluetta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi asutuksen, loma-asutuksen, 

virkistysalueiden ja muiden herkkien ihmistoiminnan alueiden sijoittumista. Vaikutusten 

arvioinnissa on hyödynnetty muiden vaikutusarviointien, kuten liikenne-, melu-, ilmanlaatu-, 

vesistö- ja kalastovaikutusten arvioinnin tuloksia. Arvioinnissa on hyödynnetty myös 

seurantaryhmätyöskentelystä saatua palautetta. YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuuteen ei 

osallistunut ketään, eikä YVA-ohjelmasta annettu yhtään mielipidettä. Arvioinnissa on käytetty 

myös kartta-aineistoista ja muista avoimista lähteistä saatua tietoa. Arvioinnissa on tarkasteltu 

sekä hankkeen rakentamisen että toiminnan aikaisia ja myös toiminnan jälkeisiä vaikutuksia. 

YHTEENVETO 

– Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen hankkeella on arvioitu olevan lähinnä vähäiseksi 

kielteiseksi luokiteltavaa haittaa ja vaikutuksen painottuvan lähinnä rakentamisen 

aikaisiin liikenne- ja meluhäiriöihin. Toiminnan aikana ihmisten elinoloihin ja 

viihtyvyyteen arvioidaan olevan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. Lähiasutuksen 

suuntaan uudet teollisuusrakennukset ovat nähtävissä hyvin rajallisesti. Lisäksi 

toimintavaiheen aikaiset melu- ja ilmanlaatuvaikutukset on arvioitu vähäiseksi.  

– Hankkeen virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kokonaisuudessaan 

vähäisiksi kielteisiksi painottuen rakentamisen aikaiseen häiriöön erityisesti 

merialueen virkistyskäyttäjille.  

– Ihmisten terveyteen hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta. Vaikutusten 

arviointi perustuu pintavesi-, kalasto-, pohjavesi-, ilmanlaatu- ja meluvaikutusten 

arvioinnissa esitettyihin arvioihin.  

– Lähialueen muihin elinkeinoihin tai matkailuun hankkeella ei ole kielteisiä 

vaikutuksia. Hankkeen työllistävällä vaikutuksella sen sijaan on vähäisiä myönteisiä 

vaikutuksia alueen elinkeinoelämään ja talouteen. Vaikutuksia aineellisen 

omaisuuden käyttöön ei hankkeesta synny.  

– Hankevaihtoehdoilla VE1a ja VE1b ei ole käytännössä merkittäviä keskinäisiä eroja 

ihmisten elinoloihin, virkistykseen, terveyteen tai elinkeinoelämään kohdistuvien 

vaikutusten kannalta.  



 

 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                                                                                                                                                      Joulukuu 2022 

223 

 

 

 

Arvioinnin avulla on etsitty myös keinoja mahdollisten haittavaikutusten poistamiseen tai 

lieventämiseen. 

18.2 Nykytila 

18.2.1 Väestö ja elinkeinot 

Kotkan kaupungissa asui vuonna 2020 yhteensä 51 668 henkilöä. Kaupungin väkiluku on 

laskenut hieman 2010-luvulla (Kuva 18-1). Tämänhetkisen väestöennusteen mukaan Kotkan 

väkiluku tulee tulevina vuosikymmeninäkin laskemaan hieman ja ennusteen mukaan vuonna 

2040 kaupungissa asuu yhteensä noin 44 000 henkilöä. (Tilastokeskus 2022). 

 

 

Kuva 18-1. Kotkan kaupungin väkiluvun kehitys vuosina 2010-2020 ja ennustettu väestön kehitys vuosina 

2025-2040 (Tilastokeskus 2022). 

Kotkan kaupungin ikärakenne on muuttunut 2010-luvulla (Taulukko 18-1). Työikäisten (15–64-

vuotiaat) ja lasten (0–14-vuotiaat) osuudet kaupungin väestöstä ovat vähentyneet. 65 vuotta 

täyttäneiden osuus on puolestaan noussut 2010-luvulla. Samanlainen, mutta lievempi, trendi 

ikärakenteessa on havaittavissa koko maan tasolla tarkasteltaessa. 

Taulukko 18-1. Kotkan kaupungin ikärakenteen kehitys vuosina 2010–2020. Suluissa koko Suomen 

vastaava kehitys. (Tilastokeskus 2022). 

  2010 2015 2020 

0–14-vuotiaat, % väestöstä 14,7 (16,5) 14,2 (16,3) 13,1 (15,6) 

15–64-vuotiaat, % väestöstä 64,6 (66,0) 61,3 (63,2) 59,2 (61,7) 

65 vuotta täyttäneet, % väestöstä  20,7 (17,5) 24,5 (20,5) 27,7 (22,7) 

 

Kotkassa sijaitsevien työpaikkojen määrä on viime vuosina vaihdellut hieman. Myös työttömien 

osuus työikäisistä on vaihdellut 2010 -luvulla, ollen vuonna 2020 noin 18 %, kun se koko maan 
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tasolla oli noin 13 % (Kuva 18-2). Stora Enson Sunilan tehdas ja siihen liittyvät toiminnot ovat 

yksi merkittävä työllistäjä Kotkan seudulla.  

 

Kuva 18-2. Työttömien osuus työvoimasta (%) Kotkassa ja Suomessa vuosina 2010-2020 (Tilastokeskus 

2022). 

18.2.2 Asutus ja virkistyskäyttö 

Lignode one -hanketta lähin asuinrakennus sijaitsee noin 460 metriä hankealueesta pohjoiseen 

ja lähin lomarakennus yli 800 metriä hankealueesta koilliseen. Alle kilometrin etäisyydellä 

nykyisen tehdasalueen rajasta sijaitsevia häiriintyviä kohteita ovat mm. Hakalan koulu, Kotkan 

toimintakeskus ja Sunilan seurakuntatalo.  

Hankealueen lähellä ei sijaitse erityisiä virkistysalueita tai -reittejä. Merialueella veneillään, 

kalastetaan ja talvisin liikutaan jään päällä. Lähialueen asutuksesta ja virkistyksestä on kerrottu 

tarkemmin luvuissa 7.2.2 ja 7.2.3.  

18.3 Vaikutusten arviointi 

Varsinkin isommissa hankkeissa vaikutusalueen asukkaiden, virkistyskäyttäjien ja 

elinkeinonharjoittajien huoli vaikutuksista on yksi merkittävimmistä sosiaalista vaikutuksista, 

sillä hankkeen todellisista vaikutuksista ei etukäteen välttämättä ole käsitystä. Tähän mennessä 

hanketta kohtaan ei ole esitetty suuresti huolia tai pelkoja. Esimerkiksi YVA-ohjelmavaiheen 

yleisötilaisuuteen ei tullut muita osallistujia hankevastavaan, konsultin ja YVA-

yhteysviranomaisen lisäksi. YVA-ohjelmasta ei annettu myöskään yhtään mielipidettä. 

Hankkeeseen liittyvä seurantaryhmän kokous pidettiin 27.4.2022. Kokouksessa keskustelua 

herättivät mm. maisemavaikutukset, meritäyttövaihtoehto ja sen vaikutukset, laitoksen 

suuronnettomuusvaara ja ilmapäästöt. Toisen kerran seurantaryhmä kokooontui 15.12.2022. 

Toisessa kokouksessa esiin nousseita teemoja olivat mm. jäähdytysvedenottoputken 

sijoittaminen veneväylälle, tulvarajan huomioiminen suunnittelussa, maisema- ja 

kulttuuriympäristövaikutukset, työvoimavaikutukset ja tehtaan vaatima energiantarve. 
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18.3.1 Rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Rakentamisen aikaiset haitat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen painottuvat liikenne- ja 

meluvaikutuksiin. Rakentamisen aikana lähialueen teiden (erityisesti Tapiontie, Hallantie ja 

Valliniemenkatu) liikennemäärät kasvavat erityisesti raskaan liikenteen osalta. Lisäksi 

liikennettä aiheutuu työmaan henkilöliikenteestä. Rakentamisen aikaisia kuljetuksia on karkeasti 

arvioitu olevan vaihtoehdossa VE1a noin 12 kuljetusta vuorokaudessa ja vaihtoehdossa VE1b 

noin 16 kuljetusta vuorokaudessa. Tämä on noin 10 % tehtaan nykyisestä raskaan liikenteen 

määrästä vuorokaudessa. Rakentamisaikainen liikennevaikutus on arvioitu kuitenkin vähäiseksi, 

sillä se kestää noin kaksi vuotta. Lisäksi laitoksen rakennustyömaalta kantautuu normaaliin 

maanrakennustyöhön liittyvää melua, joka voi kuulua lähimmälle asutukselle, joka sijaitsee 

lähimmillään noin 460 metriä hankealueesta pohjoiseen. Eniten melua aiheuttavimpia 

työvaiheita ovat louhinta. Lähiasutukselle koituvaa haittaa vähentää se, että 

rakennustoimenpiteitä tehdään pääosin päiväaikaan. Rakentamisaikaiset vaikutukset lähialueen 

ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan suuruudeltaan vähäiseksi kielteiseksi.  

Toiminnan aikana ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan olevan vähäisiä kielteisiä 

vaikutuksia. Lähiasutuksen suuntaan uudet teollisuusrakennukset ovat nähtävissä hyvin 

rajallisesti. Idässä sijaitsevan Popinniemen asuinalueen suuntaan rakennusten katto voi erottua 

etenkin talvella, kun näkösuojana on vain havupuusto. Lisäksi toimintavaiheen aikaiset melu- ja 

ilmanlaatuvaikutukset sekä liikennevaikutukset on arvioitu vähäiseksi kielteiseksi. Lähialueen 

ihmiset ovat voineet jossain määrin myös tottua nykyisen tehtaan aiheuttamiin 

ympäristövaikutuksiin, joita tämä hanke ei merkittävissä määrin kasvata.  

Vaikutukset virkistyskäyttöön 

Hankealueen läheisyydessä ei ole erityisiä virkistysalueita tai -reittejä. Alueen virkistyskäyttö 

painottu merialueella veneilyyn ja kalastukseen sekä talvisin myös jään päällä liikkumiseen. 

Hankealueen itäpuolella sijaitsee Sunilan venelaituri ja siihen liittyviä rakennuksia.  Hankkeen 

virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kokonaisuudessaan vähäisiksi kielteisiksi 

painottuen rakentamisen aikaiseen häiriöön erityisesti merialueen virkistyskäyttäjille. Tehtaan 

edustalla talvisin oleva sula alue ei merkittävästi muutu nykyisestä tämän hankkeen myötä. 

Vaikutukset terveyteen 

Hankkeesta voi aiheutua terveysvaikutuksia rakentamisen ja toiminnan aikaisten melu- ja 

ilmanlaatuvaikutusten sekä pintavesien mukana leviävien haitta-aineiden kautta.  

Hankkeen pintavesivaikutukset on arvioitu luvussa 10. Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b vesis-

töön aiheuttama kuormitus koostuu lämmöstä ja suolasta. Ravinne- tai metallikuormitusta ei 

käytännössä aiheudu.  Merialueen vettä ei käytetä juomavetenä. Hyvin vähäisiksi luokiteltavien 

vedenlaatu- ja lämpötilamuutosten takia vaikutuksia ei myöskään aiheudu uimaveden laatuun.  

Hankkeen kalastovaikutukset on arvioitu luvussa 11. Arvion mukaan hankkeen aiheuttamat 

pitoisuusnousut jäävät niin pieniksi, ettei niillä ole vaikutusta kalojen käyttökelpoisuuteen 

(hyödyntäminen ravinnoksi) tai makuun.  



 

 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                                                                                                                                                      Joulukuu 2022 

226 

 

 

 

Hankkeen pohjavesivaikutusten arviointi on esitetty luvussa 9. Arvion perusteella vaikutukset 

pohjaveteen ovat vähäisiä, paikallisia ja rakentamisaikaan ajoittuvia. Hankealueen pohjavettä 

ei hyödynnetä millään tavoin. Lähin pohjavesialue Suulisniemi (2 lk) sijaitsee kohteesta noin 2 

km koilliseen. Vaikutuksia Suulisniemen pohjavesialueen määrälliseen tai laadulliseen tilaan ei 

tällä hankkeella ole. 

Leviämismalliselvityksen tulosten mukaan hankevaihtoehtojen päästöjen aiheuttamat ulkoilman 

epäpuhtauspitoisuudet (rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaset) alittavat voimassa olevat 

terveysvaikutusperusteiset ilman epäpuhtauksia koskevat vuorokausiohje- ja raja-arvot. Myös 

hankevaihtoehtojen ja Sunilan tehtaan päästöjen yhteisvaikutusten tarkastelun perusteella 

alittuvat vastaavat ohje- ja raja-arvot. Melumallinnusten perusteella hankkeen melupäästöt 

eivät lisää meluvaikutuksia olennaisesti ja melutasot pysyvät lähes ennallaan. Siten tämän 

hankkeen ilmanlaatu- ja meluvaikutuksista ei aiheudu terveysvaikutuksia.  

Hankkeesta mahdollisesti koettujen pelkojen ja huolien aiheuttamaa terveysvaikutusta on 

vaikeaa arvioida. 

Vaikutukset elinkeinoelämään ja talouteen 

Hanke sijaitsee olemassa olevalla teollisuusalueella. Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse 

elinkeinoja, kuten matkailupalveluita, joihin hankkeella voisi olla kielteistä vaikutusta.  

Hankkeen on arvioitu työllistävän VE1a -vaihtoehdossa suoraan noin 80–100 henkilöä ja VE1b -

vaihtoehdossa noin 50 henkilöä lisää. Tämän lisäksi työmaa ja laitoksen toiminta työllistää 

välillisesti esimerkiksi rakennusmateriaalien valmistuksessa ja alueen palvelujen 

hyödyntämisessä. Näillä arvioidaan olevan vähäinen myönteinen vaikutus.  

Vaikutukset aineellisen omaisuuden käyttöön 

YVA-lain mukaisesti vaikutustenarvioinnissa täytyy huomioida myös hankkeen todennäköisesti 

merkittävät vaikutukset siihen, miten kiinteää (esim. kiinteistö) ja irtainta (vene tms. omaisuutta 

käytetään). Mikäli tehtaan raakavedenottoon rakennetaan uusi putki merialueen edustalle, voi 

sen asennustoimenpiteistä aiheutua väliaikaista haittaa esimerkiksi veneilyyn. Muita merkittäviä 

haitallisia vaikutuksia aineellisen omaisuuden käyttöön ei arvioida aiheutuvan.  

18.3.2 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Toiminnan päättymisen jälkeen hankkeeseen liittyvät rakennukset ja rakenteet voidaan poistaa, 

jolloin ihmisten elinoloihin, virkistyskäyttön ja elinkeinoelämään kohdistuvat vaikutukset ovat 

käytännössä vastaavia kuin rakentamisen aikana. On myös mahdollista, että rakennukset 

jätetään paikoilleen ja niihin tulee jotain muuta toimintaa. Tämän hankkeen työllistävä ja alueen 

elinkeinoelämää ja taloutta tukeva vaikutus loppuu.  

18.3.3 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Hankeen toteuttamatta jättämisen myötä vähäiset kielteiset vaikutukset asutukseen ja 

virkistykseen jäävät toteutumatta. Työpaikkoja tai muita hankkeen myönteisiä taloudellisia 

kerrannaisvaikutuksia ei synny alueelle.  
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18.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankealueen herkkyys ihmisten elinoloihin kohdistuville vaikutuksille arvioidaan kohtalaiseksi, 

sillä kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsee noin 80 asuinrakennusta ja 1 vapaa-

ajanrakennus. Myös maantiekuljetusten reitillä Sunilan tehdasalueelle on asutusta. 

Tehdastoimintaa on Sunilassa ollut kuitenkin pitkään, joten nykyisen tehtaan vaikutuksiin on 

jossain määrin totuttu. Alueen virkistyskäytön herkkyys vaikutuksille arvioidaan vähäiseksi, sillä 

lähellä ei sijaitse erityisiä virkistysalueita tai -reittejä.  

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön hankkeesta aiheutuvien vaikutusten 

suuruus on edellä arvioitu vähäiseksi. Siten vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi 

kielteiseksi. Terveyteen aiheutuvia vaikutuksia hankkeella ei ole todettu olevan. Hankkeen 

työllisyyteen ja elinkeinoelämään kohdistuva vaikutukset on arvioitu vähäisiksi myönteisiksi. 

Hankevaihtoehdoilla VE1a ja VE1b ei ole käytännössä merkittäviä keskinäisiä eroja ihmisten 

elinoloihin, virkistykseen, terveyteen tai elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten kannalta.  

VE1b-vaihtoehdossa ympäristövaikutukset, kuten melu ovat hieman VE1a:ta suurempia.  

Taulukko 18-2. Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa.  

Vaikutuksen 

merkittävyys 

Negatiivinen Muutoksen suuruus Positiivinen 

Erittäin 

suuri 
Suuri 

Kohta-

lainen 
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Vähäi-
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VE1a 

VE1b** 

 

VE0 
VE1a 

VE1b*** 

Vähäinen 
Kohtalai-

nen 
Suuri 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Kohta-

lainen 

VE1a 

VE1b* 

VE0 Vähäinen 
Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Suuri 
Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri 

Kohta-

lainen 

Ei 

vaikutusta 

Kohta-

lainen 
Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri 

Ei 

vaikutusta 
Suuri Suuri 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

*Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset 

**Virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset 

***Työllisyyteen ja elinkeinoelämään kohdistuvat vaikutukset 

18.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään muiden vaikutusarviointiosa-

alueiden (esim. liikenne-, melu-, vesistö- ja kalastovaikutukset) laadullisia ja laskennallisia 

arvioita. Näin ollen myös muiden vaikutusten arviointiosioiden epävarmuudet tuovat 

epävarmuutta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin.  

Vaikutusten merkittävyyden arviointi on osaltaan arvosidonnaista ja myös ihmisten vaikutuksiin 

liittyvät kokemukset ovat subjektiivisia, mikä tuo vaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin 

epävarmuutta. Ihmiset saattavat myös arvottaa hankealueen elinympäristönä eri tavalla.  
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18.6 Haittojen ehkäiseminen ja vaikutusten lieventäminen 

Hankkeesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen huolellisella 

suunnittelulla ja aktiivisesti tiedottamalla alueen asukkaita hankkeen etenemisestä kaikissa sen 

vaiheissa. Asukkaita sekä muita aluetta käyttäviä tahoja tiedottamalla ja kuulemassa voidaan 

vähentää ihmisten kokemaa epätietoisuutta ja etsiä ratkaisuja hankkeen vaikutuksiin sekä 

mahdollisiin ristiriitoihin liittyen. Tiedotuksessa on hyvä hyödyntää eri viestintäkanavia 

monipuolisesti, jotta viestintä on mahdollisimman tehokasta ja tavoittaa eri kohderyhmät 

kattavasti. Hankkeesta tiedotetaan tarpeen mukaan paikallislehdessä, tiedotustilaisuuksissa 

sekä kohdennetusti internet-sivuilla, sähköpostilla ja kirjeillä.  

Hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyviä lieventämiskeinoja on käsitelty kunkin 

vaikutusarviointiosion yhteydessä. Nämä lieventämiskeinot lieventävät myös vaikutuksia 

ihmisten elinoloihin, virkistyskäyttöön ja elinkeinoelämään. Esimerkiksi rakentamisen aikaisia 

meluhaittoja voidaan vähentää rakennustöiden ajoittamisella päiväaikaan. Haitallisten 

vaikutusten lieventäminen on pyritty monelta osin huomioimaan suunnittelussa mm. katolla 

sijaitsevien melulähteiden suuntaamisella poispäin asutuksesta.  

19 YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA 

Finnish Battery Chemicals Oy suunnittelee Kotkaan  ja Haminaan sijoittuvaa akkumateriaalin 

tuotantoon liittyvää toimintaa, joka voisi hyödyntää Lignode one -hankkeessa tuotettavaa 

kovahiiltä (Ympäristöhallinto 2022). Tästä koituisi hyötyä kummallekin hankkeelle. Merkittäviä 

kielteisiä yhteisvaikutuksia hankkeilla ei ole niiden sijaitessa etäällä toisistaan. Lähialueella ei 

ole tiedossa muita hankkeita, joihin tällä hankkeella voisi olla yhteisvaikutuksia.  

20 YMPÄRISTÖRISKIT, ONNETTOMUUDET JA 

HÄIRIÖTILANTEET 

 

YHTEENVETO 

– Hankevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b vaikutusten onnettomuus- ja häiriötilanteissa on 

arvioitu olevan kokonaisuutena vähäisen kielteisiä. Vaihtoehdossa VE0 ei 

onnettomuus- ja häiriötilanteita aiheutuisi. 

– Riskien hallitsemiseksi laitos tullaan suunnittelemaan ja rakentamaan ja sitä 

operoidaan kemikaaliturvallisuuslainsäädännön, teollisuuden standardien ja alan 

hyvien käytäntöjen mukaisesti .  

– Laitoksen toimintavaiheessa merkittävimmät riskit liittyvät tuotannossa käytettävien 

kemikaalien vuotoihin, poistokaasujen käsittelyyn ja kovahiilen varastointiin. Lisäksi 

on tunnistettu jäähdytysveden ja sammutusvesien johtamiseen liittyviä riskejä sekä 

poikkeuksellisen tulvan aiheuttamat vaikutukset.  

– Riskinarviointi on jatkuva prosessi, jota täsmennetään suunnittelun edetessä ja 

laitoksen toiminnan aikana. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävä riskinarviointi on 

alustava ja yleispiirteinen ja se tähtää merkittävimpien riskitilanteiden 

tunnistamiseen ja hallintaan suunnittelun edetessä. 
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20.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Suunnitteilla olevan laitoksen häiriö- ja poikkeustilanteissa aiheutuvien vaikutusten arviointi 

perustuu tyypillisten ympäristö- ja turvallisuusriskien tunnistamiseen. Mahdolliset häiriötilanteet 

ja niistä ympäristöön aiheutuvat vaikutukset on tunnistettu ja kuvailtu. Arvioinnissa on 

huomioitu hankkeen koko elinkaari rakentamisvaiheesta toiminnan lopettamiseen. 

Toimintavaiheessa tarkastelukohteina ovat tuotantoprosessi, raaka-aineiden, tuotteiden sekä 

kemikaalien käsittely ja varastointi, ilmaan ja veteen johdettavien päästöjen käsittely sekä 

liikenne ja kuljetukset. Onnettomuus- tai häiriötilanteissa voisi aiheutua aiheutua esimerkiksi 

päästöjä maaperään, ilmakehään tai vesistöön. Painopiste on onnettomuustilanteissa, joista 

voisi aiheutua vaikutuksia tehdasalueen ulkopuolelle. Lisäksi on esitetty keinoja häiriötilanteiden 

ehkäisemiseksi tai niistä aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.  

Tulvariskiä on arvioitu huomioiden Kotkan ja Haminan alueelle laadittu tulvariskin kartoituksen 

mukainen laskelma tulvariskialueista, meriveden korkeudesta kerran 250 vuodessa 

tapahtuvassa tulvatilanteessa sekä laitosrakennusten suunniteltu lattiataso ja laitteiden ja 

toimintojen sijoittelu siinä laajuudessa, kun toimintojen korkeustasoista on tässä vaiheessa 

suunnittelutietooa. Mahdollisia tulvariskin hallintamenetelmiä on kuvailtu alustavasti. 

Menetelmät täsmentyvät suunnittelun edetessä.  

Riskinarvioinnin tavoitteena on tunnistaa toiminnan merkittävimmät riskit, jotta niihin voidaan 

varautua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ensisijaisena tarkoituksena on 

merkittävimpien ympäristöriskien ennaltaehkäisy jo suunnitteluvaiheessa tehtävillä valinnoilla. 

Riskiin voidaan vaikuttaa häiriö- tai poikkeustilanteen tapahtumistodennäköisyyttä 

pienentämällä tai ellei se ole mahdollista, niistä aiheutuvia vaikutuksia lieventämällä. 

Riskinarviointi on jatkuva prosessi, jota täsmennetään ja laajennetaan suunnittelun edetessä ja 

edelleen laitoksen toiminnan aikana. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävä riskinarviointi on 

alustava ja yleispiirteinen ja se tähtää merkittävimpien riskitilanteiden tunnistamiseen.  

Arvioinnissa on oletettu, että laitos tullaan suunnittelemaan ja rakentamaan ja sitä operoidaan 

kemikaaliturvallisuuslainsäädännön, teollisuuden standardien ja alan hyvien käytäntöjen 

mukaisesti. Arvio on laadittu asiantuntijatyönä laitoksen prosessisuunnitelmia ja 

toiminnanharjoittajan laitostuntemusta hyödyntäen. Arvioinnissa on hyödynnetty Lignode one -

laitokselle tehtyä riskinarviointia (HAZOP), jossa on huomioitu myös ympäristöturvallisuus. 

Arvioinnista on vastannut HSE-asiantuntija.  

20.2 Nykytila 

Lignode one -laitos on Stora Enson toimintaa ja sijoittuu Stora Enson Sunilan tehdasalueelle. 

Lignode one -laitokselle tullaan tekemään kuitenkin oma erillinen toiminta- ja 

riskienhallintajärjestelmä. Lignode one -laitokselle tullaan hakemaan myös oma 

kemikaaliturvallisuuslain mukainen lupa.  

Sunilan nykyisellä sellutehtaalla on sertifioitu toimintajärjestelmä, johon sisältyy mm. ISO 

14001-ympäristöjärjestelmä, ISO 9001 -laatujärjestelmä sekä ISO 45001 työterveys- ja 

työturvallisuusjärjestelmä. Lignode -laitokselle tulee omat laatu-, ympäristö- ja 

turvallisuusjärjestelmät, laitosta ei liitetä sellutehtaan järjestelmiin. Sisäinen 

pelastussuunnitelma on osa tehtaan toimintajärjestelmää.  
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Nykyisen tehtaan riskinhallinta perustuu vuonna 2005 laadittuun ja 2011 päivitettyyn 

potentiaalisten ongelmien analyysiin (POA) sekä osastokohtaisesti tehtyihin merkittävien 

näkökohtien tarkasteluun. Näkökohtatarkastelu käydään läpi ja päivitetään vähintään kolmen 

vuoden välein. Osastokohtaisesti tehdään toimenpiteitä tunnistettujen riskien poistamiseksi. 

Merkittävimmäksi riskiksi on arvioitu raide- ja raskasajoneuvoliikenne.  

Nykyisen tehtaan riskinarviointiin perustuva ennaltavarautumissuunnitelma on laadittu 

vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen Vna 

59/1999 nojalla. Sunilan tehdas on Tukesin turvallisuusselvityslaitos ja tehtaan viimeisin 

turvallisuusselvitys on päivitetty 2021. Turvallisuusselvityksessä käy ilmi hälytys- ja 

sammutusjärjestelmät sekä varotoimet ja toimintaohjeet mahdollisissa häiriö- ja 

onnettomuustilanteissa. Varautuminen on ohjeistettu myös tehtaan laatujärjestelmässä 

Nykyisellä tehtaalla on ohjeistus häiriö- ja muuhun poikkeustilanneviestintään. Häiriötilanteissa 

syntyvistä päästöistä, joista voi aiheutua haittaa ympäristöön, tehdään ilmoitus YLVAan.  

20.3 Vaikutusten arviointi 

20.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Laitoksen rakennusvaihe on tavanomainen maa- ja laitosrakennustyömaa, mihin liittyy 

materiaalien kuljetuksia, louhintaa, maarakennustöitä sekä rakenteiden ja talotekniikan 

rakentamista. Mahdollisesti tehtävän jäähdytysvedenottoputken rakentaminen ulottuu 

vesialueelle.  

Rakentamisvaiheessa alueelle tulee raskasta liikennettä ja lisääntyvä liikennemäärää kasvattaa 

onnettomuusriskiä läheisellä tiestöllä sekä Sunilan tehdasalueella. Onnettomuustilanteista voi 

aiheutua henkilövahinkoja tai polttoainevuotoja ympäristöön. Kuljetuksissa noudatetaan 

tieliikennemääräyksiä. Tehdasalueella kuljetusonnettomuuksiin liittyy riski törmäyksestä säiliöön 

tai putkilinjoihin, mistä voisi aiheutua Sunilan tehtaalla käytössä olevien kemikaalien päästöjä 

ympäristöön. Riski on hallittavissa kuljetusreittien huolellisella suunnittelulla, kuljettajien 

asianmukaisella koulutuksella sekä olemassa olevien putkilinjojen ja säiliöiden riittävällä 

suojauksella.  

Työkoneiden polttoaineena käytetään tyypillisesti dieseliä, joka maaperään joutuessaan 

aiheuttaisi maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Suurin riski on hallittavissa asianmukaisella 

tankkausalueella. Lähtökohtaisesti alueelle ei tule uutta asemaa, vaan työkoneet tankataan 

olemassa olevalla asemalla. Mikäli uusi tankkausasema tuodaan alueelle, varustetaan se 

riittävillä vuodonhallintajärjestelmillä. Työkoneen rikkoutuminen ja mahdollinen 

hydrauliikkaöljyvuoto voi aiheuttaa pienialaista maaperän pilaantuneisuutta tapahtumapaikalla. 

Myös hydrauliikkaöljyvuotoihin voidaan varautua imeytysaineen nopealla saatavuudella.  

Rakennettavien laitosten alueella on perustilaselvityksessä todettu pilaantuneita maamassoja, 

jotka kunnostetaan alueelta hallitusti ennen rakennustöiden aloittamista. Kunnostustyölle 

nimetään ulkopuolinen valvoja ja riittävä puhtaustaso todennetaan laboratoriossa analysoitavilla 

näytteillä.  

Rakennusvaiheessa poikkeukselliset sääolosuhteet voivat aiheuttaa häiriötilanteita. Voimakas 

tuuli voi johtaa melun ja etenkin pölyn hallitsemattomaan kulkeutumiseen. Poikkeuksellisen 

voimakas sade tai tulva taas voisi johtaa maa-aineksen kulkeutumiseen mereen 
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rakennustyömaalta aiheuttaen meriveden samentumista. Pilaantuneiden maa-ainesten 

päätyminen mereen voisi johtaa sedimentin pilaantumiseen. Massojen hallitsematon pääsy 

mereen on hallittavissa kaivumaiden asianmukaisella sijoittelulla sekä sillä, ettei massoja 

varastoida alueella tarpeettomasti. Rakennustyöt varaudutaan keskeyttämään 

poikkeuksellisissa sääolosuhteissa.  

Rakennusjätteen käsittelystä ei aiheudu asianmukaisesti hoidettuna ympäristö- tai 

terveyshaittaa. Rakentamisen aikaisten jätteiden aiheuttamat ympäristöhaitat estetään 

asianmukaisella työmaan jätehuollon järjestämisellä ja riittävällä ohjeistuksella sekä 

perehdyttämisellä. Urakoitsija kerää rakennustoiminnassa syntyneet vaaralliset jätteet niille 

soveltuviin keräilyastioihin, jotka toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.  

Rakentamisen aikana tapahtuvan tulipalon leviäminen rakennusalueen ulkopuolelle aiheuttaa 

merkittävän vaaran teollisuusalueella sijaitsevien kemikaalivarastojen vuoksi. Rakennusvaiheen 

laajamittainen tulipalo on epätodennäköinen. Työmaalle laaditaan työmaan 

turvallisuussuunnitelma eikä tulitöitä saa tehdä ilman lupaa.  

Jäähdytysvesiputken rakentamiseen vesialueella liittyy sedimentin paikallista ruoppausta sekä 

putken asennuksen jälkeistä kaivannon täyttöä. Poikkeukselliset tuuli- ja virtausolosuhteet 

voivat johtaa sedimentin tai täyttömaiden hallitsemattomaan kulkeutumiseen ja meriveden 

samentumiseen sekä sedimentissä olevien haitta-aineiden leviämiseen. Tämä on estettävissä 

asianmukaisella työmaa-alueen eristyksellä sekä välttämällä työskentelyä tuulen ollessa 

voimakas.  

Rakentamisvaiheessa vaihtoehtoihin VE1a ja VE1b liittyy samat mahdolliset poikkeus- ja 

häiriötilanteet. Vaihtoehdossa VE1b rakennetaan kuitenkin vaihtoehtoon VE1a verrattuna 

kooltaan miltei kaksinkertainen laitos, jolloin myös rakentamiseen liittyviä poikkeus- ja 

häiriötilanteita voi tulla suuremmalla todennäköisyydellä.  

20.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Toiminnanaikaiset poikkeustilanteet voivat aiheutua ulkoisista tekijöistä, kuten 

poikkeuksellisista sääilmiöistä, ilkivallasta ja sähkökatkoista tai tuotantoon liittyvistä tekijöistä, 

kuten laitteistovaurioista, rakenteiden vaurioista tai käyttövirheistä. Tässä arviossa 

häiriötilanteella tarkoitetaan ensisijaisesti tilannetta, jonka toteutumisen vaikutukset 

kohdistuisivat laitosalueen ulkopuolelle.  

Poikkeustilanteista voi aiheutua hetkellisesti suurempia päästöjä kuin normaalista toiminnasta, 

jolloin ympäristöön kohdistuu uudenlaisia tai voimakkaampia vaikutuksia. Poikkeustilanteiden 

ympäristövaikutuksia voidaan useimmiten arvioida samoilla periaatteilla kuin 

normaalitoiminnankin. Poikkeustilanteiden arvioinnissa keskitytään lähtökohtaisesti häiriön 

seurauksena syntyviin päästöihin ja niiden aiheuttamiin vaikutuksiin.   

Häiriö- ja poikkeustilanteista merkittävimmiksi on arvioitu seuraavat poikkeustilanteet, jotka on 

kuvattu seuraavassa:  

– Asetyleenivuoto 

– Kloori- tai vetykloridivuoto 

– Häiriö poistokaasun käsittelyjärjestelmässä 

– Häiriö merivesijäähdytysjärjestelmässä 

– Merivesitulva 
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– Kovahiilijauheen varastointi 

– Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta 

Näiden lisäksi poikkeustilanteita voi liittyä esim. melun hallintaan, liikenteeseen tai kuljetuksiin. 

Näiden osalta riskit ovat joko tässä yhteydessä kuvattuja vähäisemmät tai riittävästi tietoa 

arviointiin ei ole vielä käytettävissä. Arviointia tarkennetaan suunnittelun edetessä.  

20.3.3 Asetyleenivuoto 

Poikkeustilanteen muodostuminen  

Asetyleenin varastoinnin ja jakelun osalta merkittävimmät häiriö- ja poikkeustilanteet liittyvät 

asetyleenin putkilinjan tai laippojen vuototilanteisiin. Putkilinjan vuoto on seurausta putkilinjan 

rikkoutumisesta, joka voi aiheutua mm. putkeen ulkopuolelta kohdistuvan törmäyksen 

seurauksena.  

Poikkeustilanteen seuraukset  

Asetyleeni on erittäin syttyvä kaasu, joka muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Vuoto 

sisätiloissa aiheuttaa räjähdysvaaran. Asetyleenin vuototilanteille (putkirikko ja laippavuoto) on 

tehty seurausanalyysi (raportti: 101018983-K0007), jonka mukaan asetyleenivuodon 

merkittävin seuraus vuodon yhteydessä on räjähdys tai suihkupalo laitosalueen sisällä. 

Mallinnuksessa on oletettu että laitoksen tila on suunniteltu siten, että asetyleeni pääsee 

tehokkaasti leviämään ulkotilassa vähentäen mahdollisen räjähdyksen voimakkuutta. Mikäli 

asetyleenivuoto olisi paikassa missä se pääsisi kasaantumaan, olisi räjähdysvaara ja 

räjähdyksen voimakkuus suurempi.  

Varautuminen poikkeustilanteeseen  

Asetyleeniä varastoidaan pienemmissä pulloissa varastointikehikossa.  Asetyleenin 

varastointikehikko sijoitetaan turvalliselle etäisyydelle päälaitteista ja laitoksen muista 

toiminnoista. Asetyleenin kasaantumista vuototilanteessa pyritään ehkäisemään sijoittamalla 

varastointikehikko avoimeen tilaan katoksen alle. Tehdasalue suunnitellaan lähtökohtaisesti 

paloturvalliseksi. Aktiivisilla ja passiivisilla palosuojauksilla pyritään estämään palon leviämisen 

tehdasalueella ja se ulkopuolelle. Paloturvallisuussuunnitelma tehdään projektin seuraavissa 

vaiheissa. Asetyleeniyksikön häiriötilanteiden osalle tullaan laatimaan yksityiskohtaiset 

toimintaohjeet.  

20.3.4 Kloori- tai vetykloridivuoto 

Lignode laitokselle tulee käyttöön klooripitoista kemikaalia, esimerkiksi klooriyksikkö tai 

vetykloridiyksikkö. Kloorin ja vetykloridin ympäristövaikutukset vuototilanteissa on esitetty alla. 

20.3.5 Kloorivuoto 

Poikkeustilanteen muodostuminen 

Kloorin varastoinnin ja jakelun osalta merkittävimmät häiriö- ja poikkeustilanteet liittyvät kloorin 

putkilinjan tai putkilinjan laippojen vuototilanteisiin. Koko putkilinjan katkeaminen voi aiheutua 

mm. putkeen ulkopuolelta kohdistuvan törmäyksen seurauksena.  

Poikkeustilanteen seuraukset 
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Vuototilanteessa nesteytetty kloori höyrystyy muodostaen tuulen mukana leviämissuuntaan 

kulkeutuvan kaasupilven. Kloorikaasu ärsyttää voimakkaasti silmiä aiheuttaen kirvelyä ja 

kyynelvuotoa. Ympäristön kannalta kloori on veteen hyvin liukenevaa. Kloorin reagoidessa 

vedessä olevien orgaanisten aineiden kanssa muodostuu monenlaisia orgaanisia klooriyhdisteitä, 

joista monet ovat myrkyllisiä, huonosti hajoavia ja eliöihin kertyviä. 

Kloorin vuototilanteille on tehty seurausanalyysi (raportti: 101018983-K0007), jonka perusteella 

vaaraetäisyys klooriyksiköstä terveydelle haitalliselle pitoisuudelle on pahimmassa tapauksessa 

noin 5400 metriä vuodon kestäessä 10 minuttia. Tässä mallinetussa vuotoskenaariossa ei olla 

huomioitu varautumisia, kuten mm. pesurin läsnäoloa. Vuodon kesto tulisi pyrkiä lyhentämään 

turva-automaation avulla. Vuodon keston ollessa 3 sekuntia putkirikon yhteydessä ja 10 

sekuntia laippavuodon yhteydessä, vaikutukset (AEGL-2 ja AEGL-3) pysyvät siedettävällä 

tasolla.  

Varautuminen poikkeustilanteeseen  

Klooritynnyrit sijoitetaan suljettuun tilaan esim. merikontteihin, jolloin klooria ei vuodon 

yhteydessä vapaudu ilmakehään. Kontit varustetaan kloorivuotojen havaitsemiseksi ilmaisimilla, 

jotka sijoitetaan lähelle lattiatasoa. Konttiyksiköille suunnitellaan tehokas ilmanvanvaihto ja 

mahdolliset vuodot ohjataan kaasupesureille. 

Klooriyksikön suunnittelussa pyritään ehkäisemään ulkoisesta törmäyksestä johtuvaa 

kloorivuodon riskiä mm. laite- ja putkisiltojen sijoittelulla ja törmäyssuojilla. Vuodon sattuessa, 

vuoto pyritään pysäyttämään turva-automaation avulla. Tarvittavat suojaukset määritetään 

projektin seuraavan vaiheen HAZOPissa. Klooriyksikön häiriötilanteiden osalta tullaan laatimaan 

yksityiskohtaiset toimintaohjeet. 

20.3.6 Vetykloridivuoto 

Poikkeustilanteen muodostuminen 

Vetykloridin varastoinnin ja jakelun osalta merkittävimmät häiriö- ja poikkeustilanteet liittyvät 

vetykloridin putkilinjan tai putkilinjan laippojen vuototilanteisiin. Koko putkilinjan katkeaminen 

voi aiheutua mm. putkeen ulkopuolelta kohdistuvan törmäyksen seurauksena. 

Poikkeustilanteen seuraukset 

Vetykloridi on vesiliukoinen, väritön tai heikosti kellertävä syövyttävä kaasu, jolla on pistävä, 

ärsyttävä haju. Altistuminen vetykloridille aiheuttaa voimakasta nenän ärsytystä, tukehtumisen 

tunnetta ja hengitysvaikeuksia. 

Vetykloridin vuototilanteille on tehty seurausanalyysi (raportti: 101018983-K0007), jonka 

perusteella vaaraetäisyys vetykloridiyksiköstä terveydelle haitalliselle pitoisuudelle on 

pahimmassa tapauksessa noin 1440 metriä vuodon kestäessä 10 minuuttia. Tässä mallinetussa 

vuotoskenaariossa ei olla huomioitu varautumisia, kuten mm. pesurin läsnäoloa. Vuodon kesto 

tulisi pyrkiä lyhentämään turva-automaation avulla. Vuodon keston ollessa enintään 3 sekuntia 

putkirikon yhteydessä ja 30 sekuntia laippavuodon yhteydessä, vaikutukset (AEGL-2 ja AEGL-

3) pysyvät siedettävällä tasolla.  

Varautuminen poikkeustilanteeseen  
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Vetykloriditynnyrit sijoitetaan suljettuun tilaan esim. merikontteihin, jolloin vetykloridia ei 

vuodon yhteydessä vapaudu ilmakehään. Kontit varustetaan vuotojen havaitsemiseksi 

ilmaisimilla, jotka sijoitetaan lähelle lattiatasoa. Konttiyksiköille suunnitellaan tehokas 

ilmanvanvaihto ja mahdolliset vuodot ohjataan kaasupesureille. 

Vetykloridiyksikön suunnittelussa pyritään ehkäisemään ulkoisesta törmäyksestä johtuvaa 

vetykloridivuodon riskiä mm. laite- ja putkisiltojen sijoittelulla ja törmäyssuojilla. Vuodon 

sattuessa, vuoto pyritään pysäyttämään turva-automaation avulla. Tarvittavat suojaukset 

määritetään projektin seuraavan vaiheen HAZOPissa. Vetykloridiyksikön häiriötilanteiden osalle 

tullaan laatimaan yksityiskohtaiset toimintaohjeet. 

20.3.7 Häiriö poistokaasujen käsittelyssä 

Poikkeustilanteen muodostuminen  

Poistokaasujen käsittelyyn liittyviä ongelmatilanteita voi aiheuttaa esimerkiksi 

poistokaasulinjojen tai suodattimien tukkeutumiset, laiterikot ja sähkökatkot.  

Poikkeustilanteen seuraukset 

Poistokaasun käsittelyjärjestelmän lyhytkestoisella häiriötilanteella ei ole merkittävää vaikutusta 

ympäristöön ja ympäristövaikutukset kohdistuvat lähtökohtaisesti tehdastoimintojen alueelle. 

Poistokaasun käsittelyjärjestelmän pidemmän häiriötilanteen aikana johdetaan poistokaasut 

varapolttimelle. 

Poistokaasujen käsittelyjärjestelmän toimintavarmuus huomioidaan hankkeen 

jatkosuunnitteluvaiheissa. Lähtökohtaisesti toimintavarmuus huomioidaan laitteistojen 

valinnassa sekä kunnossapidon toimintamalleissa. Laitteiden kunnossapito tulee olemaan 

säännöllistä, ennaltaehkäisevää ja suunnitelmallista.  

20.3.8 Häiriö merivesijäähdytysjärjestelmässä 

Poikkeustilanteen muodostuminen  

Merivesijäähdytysjärjestelmän toimintaan liittyviä ongelmatilanteita voi aiheuttaa esimerkiksi 

järjestelmän sähkökatkot tai laiterikot.  

Poikkeustilanteen seuraukset 

Merivesijäähdytysjärjestelmän lyhytkestoisilla poikkeustilanteilla ei ole merkittävää vaikutusta 

ympäristöön. Mikäli jäähdytysjärjestelmä on häiriötilanteen takia epäkunnossa, voi mereen 

johdettavan veden lämpötila hetkellisesti nousta aiheuttaen lieviä paikallisia 

ympäristövaikutuksia.   

Varautuminen poikkeustilanteeseen  

Merivesijäähdytysjärjestelmän toimintavarmuus huomioidaan hankkeen 

jatkosuunnitteluvaiheissa. Lähtökohtaisesti toimintavarmuus huomioidaan laitteistojen 

valinnassa sekä kunnossapidon toimintamalleissa. Laitteiden kunnossapito tulee olemaan 

säännöllistä, ennaltaehkäisevää ja suunnitelmallista. Meriveden käsittelylaitoksen 

häiriötilanteiden osalle tullaan laatimaan yksityiskohtaiset toimintaohjeet, joiden mukaan 

poikkeustilanteissa toimitaan.  
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20.3.9 Kovahiilijauheen varastointi 

Kovahiilijauheen (hard carbon powder) varastointiin ja käsittelyyn liittyy räjähdysriski. 

Kovahiilijauheen ympäristövaikutukset kohdistuvat lähtökohtaisesti tehdastoimintojen alueelle. 

Hiilijauheen varastointi suunnitellaan ATEX käsikirjan mukaisesti. 

20.3.10 Kemikaalivuotojen hallinta 

Laitosalueella käsitellään ja varastoidaan suuria määriä kemikaaleja, jotka mahdollisen vuodon 

yhteydessä voivat aiheuttaa äkillisiä vaikutuksia ympäristölle tai terveydelle. Kemikaaleja 

varastoidaan asianmukaisesti omalla erillisellä kemikaalivarastointialueellaan (kerrottu 

tarkemmin luvussa 3.2.4). Laitoksen prosessiyksiköt suunnitellaan siten, että mahdollisen 

vuodon sattuessa kemikaalit eivät pääse maaperään, vesiin tai viemäriin ja että vuoto voidaan 

kerätä talteen mahdollisimman lähellä vuotokohtaa. 

20.3.11 Tulipalo ja sammutusjätevesien hallinta 

Tulipalo laitosalueella voisi aiheutua esimerkiksi ligniini raaka-aineen tai tuotetun kovahiilen 

syttyessä varastossa tai tuotannossa käytettävän asetyleenikaasun säiliön räjähdyksessä. 

Suurpalossa savukaasuja voisi kulkeutua alueelta laajemmalla aiheuttaen ympäristö- ja 

terveysriskin, sammutusvesiä voisi päästä meriveteen tai palo voisi levitä viereiselle 

laitosalueelle.  

Laitoksen kemikaalien, raaka-aineen ja tuotteiden varastointi ja käsittely suunnitellaan 

kemikaalilainsäädäntö ja Tukesin ohjeistus huomioiden, palo- ja räjähdysvaarallisiin tiloihin 

suunnitellaan riittävät turvaetäisyydet sekä tilat ja laitteistot toteutetaan ATEX-määräysten 

mukaan. Lisäksi alueelle tulee ennaltaehkäisevä palontorjunta ja sammutuslaitteistot sijoitetaan 

helposti syttyvien materiaalien lähelle. Henkilöstö koulutetaan toimimaan palo- ja 

räjähdystilanteissa ja toimintatavat linjataan alueen palo- ja pelastussuunnitelmaan.  

Tulipalon yhteydessä laitosalueella muodostuu kemikaalien pilaamia sammutusjätevesiä. 

Sammutusjätevedet johdetaan hulevesiviemäreitä pitkin altaaseen tai säiliöön, jotka 

varustetaan venttiileillä. Palotilanteessa venttiili on kiinni, eikä sammutusjätevesiä päästetä 

mereen, ennen kuin ne on näytteenotolla todettu mereen johtamiseen kelpaaviksi. Jos vedet 

todetaan epäpuhtaiksi, ne toimitetaan lähimpään käsittelylaitokseen imusäiliöautolla. Ratkaisut 

tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Sammutusvesistä ei näin ollen arvioida aiheutuvan vaikutuksia 

ympäristöön.  

20.3.12 Merivesitulva 

Suomessa vahinkoja aiheuttaneet merivesitulvat ovat olleet harvinaisia. Merivedenkorkeuden 

vaihtelut syntyvät paikallisen sään muutoksista. Niihin vaikuttavat eniten tuuli ja ilmanpaineen 

vaihtelut. Lignode laitos sijaitsee meren läheisyydessä, jonka takia merivesitulvat tehdasalueella 

ovat mahdollisia.  

Haminan ja Kotkan rannikkoalue on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. 

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016–2021 (toim. 

Höytämö, J. Luoma-aho, M., ELY-keskus raportteja 69/2015) mukaan SYKE on arvioinut kerran 

250 vuodessa toteutuvan tulvan korkeudeksi Haminassa N2000 +3,20 m, mihin ei sisälly 

aaltoiluvaraa. Oppaan tulvariskikartoituksen mukaan laitokset sijoittuvat alueelle, missä on 
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kohonnut riski merivesitulvalle. Etenkin TT2 laitosrakennukset lastausalueineen ovat alueella, 

missä erittäin harvinainen, kerran 250 toistuva meritulva voisi aiheuttaa merkittäviä haittoja. 

Myös yleinen, kerran 10 tai kerran 20 vuodessa toistuva tulva johtaisi pohjamaan kastumiseen. 

Vuotuinen meritulva tai kerran viidessä vuodessa toistuvameritulva ei rakennusten alueelle 

ulottuisi. (Syke, tulvakarttapalvelu, https://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/) 

Mikäli tulvavettä pääsee suurissa määrin tehdasalueelle, voi tehtaan prosessiyksiköistä 

huuhtoutua kemikaaleja ja muita haitallisia aineita vesistöön, jotka voivat aiheuttaa äkillisiä 

vaikutuksia ympäristölle tai terveydelle. 

Tulvavesien hallintaan kiinnitetään huomiota tehdasalueen suunnittelussa mm. huomioimalla 

rakennuskorot, tehokkaan hulevesijärjestelmän ja rakennusten perusteiden suunnittelussa. 

Kaikki prosessilaitteet tullaan sijoittamaan vähintään maanpinnan korkeustason +3,5 m 

yläpuolelle, jolloin ne ovat suojassa kastumiselta myös erittäin harvinaisen, kerran 250 vuodessa 

tapahtuvan tulvan sattuessa.   

20.3.13 Muut häiriö- ja poikkeustilanteet 

Lignode tuotantolaitoksen riippuvuus Sunilan sellutehtaasta 

Lignode tuotantolaitoksen riippuvuutta esimerkiksi sellutehtaan raaka-aine- ja energiavirroista 

on tarkasteltu tarkemmin luvussa 3.2.14. Ko. luvussa on tarkasteltu esimerkiksi tilanteita, joissa 

jompikumpi laitoksista ei ole toiminnassa ja mitä seurauksia tällä on toisen laitoksen toimintaan.  

20.3.14 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Laitoksen tuotannon päätyttyä toimintaan liittyviä onnettomuus- ja poikkeustilanteita ei enää 

voi aiheutua.  

Toiminnan päätyttyä tuotantorakennukset tullaan mahdollisesti purkamaan. Purkutöihin liittyy 

vastavia rakennustöiden riskitilanteita, kuin laitoksen rakennusvaiheeseen. Lisäksi purkutöihin 

liittyy riski purkujätteestä aiheutuvaan ympäristön pilaantumiseen kohteessa tai toisaalla. 

Purkuvaiheessa toiminnassa mahdollisesti likaantuneet rakenteet ja laitteistot, kuten 

savukaasujen- ja pölypäästöjen käsittelylaitteistot sekä kemikaalisäiliöt, tulee erotella puhtaista 

materiaaleista sekä toimittaa asianmukaisen jatkokäsittelyyn. Mikäli purkutyötä ei suunnitella ja 

toteuteta hallitusti, voi pilaantuneita materiaaleja sekoittua puhtaisiin materiaaleihin. 

Rakennukset on myös mahdollista jättää alueelle ja osoittaa muuhun teolliseen toimintaan. 

Vaihtoehdossa VE1b laitos on suurempi kuin vaihtoehdossa VE1a ja siten myös purkujätettä 

muodostuu enemmän ja purkutyöt ulottuvat laajemmalle alueelle.   

20.3.15 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE0 

Mikäli Lignode One -hanketta ei toteuteta, laitoksen rakentamiseen ja toimintaan liittyviä 

onnettomuus- ja poikkeustilanteita ei voi aiheutua.  

20.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Onnettomuuksien ympäristövaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan 

kummassakin toteutusvaihtoehdossa vähäinen kielteinen ottaen huomioon, että onnettomuus-

tilanteiden estäminen on laitoksen suunnittelun, toteutuksen ja toiminnan lähtökohta. 

https://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/
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Poikkeustilanteiden vaikutukset rajoittuisivat pääosin Sunilan teollisuusalueen tai sen 

välittömään läheisyyteen sekä kuljetusreiteille.   

20.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Arviointiin aiheutuu epävarmuutta teknisen suunnittelun YVA-menettelyn aikaisesta 

tarkkuustasosta. Tiedossa ovat keskeiset prosessit, mutta laitevalintoja tai lopullista kemikaalien 

valintaa ei ole tehty. Myöskään päästöistä ei ole mittausaineistoa, eikä ilmaan johdettavien 

päästöjen käsittelymenetelmiä ole lopullisesti suunniteltu. Suunnittelutyön edetessä tehdään 

prosessi- ja laitekohtaisia onnettomuusriskien analyysejä, joiden tulokset huomioidaan laitteiden 

ja turvalaitteiden valinnassa, toimintojen sijoittamisessa tehdasalueelle sekä 

varautumissuunnitelmien laadinnassa. 

20.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen 

Poikkeus- ja häiriötilanteista aiheutuvia haittoja pyritään ensisijaisesti ehkäisemään ja ellei se 

ole mahdollista niiden vaikutuksia pyritään lieventämään. Poikkeustilannekohtaisia menetelmiä 

haittojen ehkäisemiseen ja lieventämiseen on kuvattu edellä tässä luvussa poikkeustilanteiden 

ja niistä mahdollisesti aiheutuvien vaikutusten kuvailun yhteydessä. 

Rakentamisen aikaisten onnettomuus- ja häiriötilanteiden ehkäisemiseksi laaditaan työmaaohje, 

jossa esitetään mm. liikennejärjestelyt, jätteiden keräily ja toimintaohjeet öljyvuotojen 

sattuessa. Työmaalla tulee noudattaa sovellettavaa turvallisuuslainsäädäntöä. 

Rakennustyömaalla työnaikaisia liikenneonnettomuuksia voidaan ehkäistä merkitsemällä 

työmaa-alueet selkeästi ja erottamalla ne varoitussiimoin ja -aidoin ympäristöstä 

onnettomuuksien välttämiseksi. Työmaiden liikennejärjestelyt tulee suunnitella ja toteuttaa 

siten, että aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä elinympäristöön. Työmaa-alueella 

huolehditaan riittävästä öljyntorjuntavälineistöstä.  

Toiminnan aikaisia riskejä hallitaan laitoksen asianmukaisella luvituksella, suunnittelulla, 

toteutuksella sekä toiminnalla. Laitos tullaan rakentamaan kemikaaliturvallisuuslainsäädännön, 

teollisuuden standardien ja alan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Lignode one -laitos tulee 

olemaan itsenäinen yksikkö, jolla tulee olemaan omat johtamisjärjestelmät eli ISO 9001, ISO 

14001 ja ISO 45001. Kuitenkin toimintaa pyritään yhteensovittamaan tarvittavilta osin tehtaan 

nykyisiin järjestelmiin. Laitoksen prosesseista ja laitteistoista tullaan suunnittelun edetessä 

tekemään yksityiskohtaiset riskianalyysit sekä niihin pohjautuva varautumissuunnitelma. 

Laitoksen henkilöstölle ja kemikaalikuljetuksista vastaaville järjestetään riittävää koulutusta ja 

perehdytystä.   

 

21 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA VAIKUTUSTEN 

MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI 

Nollavaihtoehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen osalta tarkastellaan tilannetta, jossa 

hanketta ei toteuteta. 0-vaihtoehdossa hankealue tulee säilymään jatkossakin teollisuusalueena 

ja hankkeesta aiheutuvat vaikutukset jäävät toteutumatta. 0-vaihtoehdossa hankkeen 

taloudellinen hyöty alueelle jää toteutumatta. 0-vaihtoehdon vaikutuksia on arvioitu jokaisen 

vaikutusarviointiosa-alueen yhteydessä luvuissa 7-18.  
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Alla olevaan taulukkoon on koottu yhteenvetoa edellä luvuissa 7-18 esitetyistä vaikutusten 

merkittävyyksistä vaikutusosa-alueittain. Hankkeen vaikutukset on arvioitu pääosin vähäisiksi 

kielteisiksi, maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu olevan kohtalaisen kielteistä 

vaikutusta. Myös rakentamisvaiheen aikaiset meluvaikutukset on arvioitu kohtalaisen 

kielteiseksi. Myönteisiä vaikutuksia on tunnistettu ilmastoon, luonnonvarojen hyödyntämiseen 

sekä elinkeinoihin ja talouteen kohdistuvien vaikutusten osalta. Hankevaihtoehtojen VE1a ja 

VE1b välillä ei pääosin ole arvioitu olevan suuria, merkittävyystasoltaan eroavia vaikutuksia. 

Kuitenkin VE1b vaihtoehdossa niin kielteiset kuin myönteisetkin vaikutukset ovat pääosin 

hieman suurempia. Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella sekä VE1a että VE1b -

vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia.  
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Hankkeen ympä-

ristövaikutukset 
VE0 VE1a VE1b 

Maankäyttö ja 

kaavoitus 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Hankkeen rakentamatta 

jättäminen ei aiheuta 

vaikutuksia alueen maan-

käyttöön tai voimassa 

olevien kaavojen toteut-

tamisedellytyksiin. Ra-

kentamatta jättämisen 

seurauksena vireillä 

oleva Sunilan tehtaan 

asemakaavamuutos 

osoittautuisi tarpeetto-

maksi laatia. 

(-) VÄHÄINEN 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset lisäävät alueelle suun-

tautuvaa liikennettä ja vaikuttavat vähäisesti Sunilanlahden 

sekä Popinniemen lahden virkistyskäyttökokemuksiin. Ra-

kentaminen ja siihen liittyvä lisääntyvä liikenne aiheuttavat 

tehdasalueella oleville toiminnoille vähäisiä ja väliaikaisia 

vaikutuksia sekä järjestelyjä alueiden käyttämiselle raken-

tamistoimenpiteiden ja niiden tukitoimintojen käyttöön. 

Hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset yhdyskuntaraken-

teeseen ja alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön 

eivät ole merkittäviä. Vaikutukset nykyiseen maankäyttöön 

rajoittuvat pienelle alueelle ja muodostuvat pääasiassa uu-

sien rakennelmien näkymisestä lähiympäristöön. Hanke 

edellyttää asemakaavan laadintaa. 

(-) VÄHÄINEN 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset lisäävät alueelle suuntau-

tuvaa liikennettä ja vaikuttavat vähäisesti Sunilanlahden sekä 

Popinniemen lahden virkistyskäyttökokemuksiin. Rakentami-

nen ja siihen liittyvä lisääntyvä liikenne aiheuttavat tehdas-

alueella oleville toiminnoille vähäisiä ja väliaikaisia vaikutuk-

sia sekä järjestelyjä alueiden käyttämiselle rakentamistoi-

menpiteiden ja niiden tukitoimintojen käyttöön. Hankkeen 

toiminnan aikaiset vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja 

alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön eivät ole 

merkittäviä. Vaikutukset nykyiseen maankäyttöön rajoittuvat 

pienelle alueelle ja muodostuvat pääasiassa uusien rakennel-

mien näkymisestä lähiympäristöön. Hanke edellyttää asema-

kaavan laadintaa. 

Maisema ja kult-

tuuriympäristö 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Tehtaan toiminta jatkuu 

eikä muutoksia tehdas-

alueen rakennuskantaan 

tapahdu. Ei muutoksia 

maisema tai kulttuuriym-

päristöön. 

(--) KOHTALAINEN 

Vaikutukset kohdistuvat tehdasalueen eteläosaan ja maise-

mavaikutukset ovat painottuneet tiettyyn katselusuuntaan. 

(--) KOHTALAINEN 

Vaikutukset kohdistuvat tehdasalueen eteläosaan ja maise-

mavaikutukset ovat painottuneet tiettyyn katselusuuntaan. 

Liikenne 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Mikäli hanketta ei toteu-

teta, ei liikenne vaikutuk-

sia muodostu. 

(-) VÄHÄINEN 

Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa liikennevaikutuksia eri-

tyisesti rakentamisen aikana. Rakentamisen aikaiset liiken-

nevaikutukset ovat kuitenkin tilapäisiä ja lyhytaikaisia. Toi-

minnan aikana raskaan liikenteen määrä kasvaa vain vä-

hän. Vaihtoehtojen vertailun osalta voidaan todeta, että lii-

kennevaikutuksilla ei ole merkittävää eroa. Vaihtoehdossa 

VE1b liikennevaikutukset ovat kuljetusmäärällisesti hieman 

(-) VÄHÄINEN 

Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa liikennevaikutuksia erityi-

sesti rakentamisen aikana. Rakentamisen aikaiset liikennevai-

kutukset ovat kuitenkin tilapäisiä ja lyhytaikaisia. Toiminnan 

aikana raskaan liikenteen määrä kasvaa vain vähän. Vaihto-

ehtojen vertailun osalta voidaan todeta, että liikennevaiku-

tuksilla ei ole merkittävää eroa. Vaihtoehdossa VE1b liikenne-

vaikutukset ovat kuljetusmäärällisesti hieman suuremmat, 
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Hankkeen ympä-

ristövaikutukset 
VE0 VE1a VE1b 

suuremmat, mutta suhteutettuna vuosittaiseen kokonaislii-

kennemäärää, ei vaihtoehdoilla ole käytännössä eroavuutta. 

mutta suhteutettuna vuosittaiseen kokonaisliikennemäärää, ei 

vaihtoehdoilla ole käytännössä eroavuutta. 

Melu 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Hankkeen aiheuttamat 

meluvaikutukset jäävät 

toteutumatta ja meluvai-

kutukset pysyvät nykyi-

sellä tasolla.  

(-) VÄHÄINEN 

Meluvaikutuksia aiheutuu uusien laitteiden ja toimintojen 

käyttöönoton ja liikennemäärien muutoksen johdosta. Toi-

minnan aikaiset meluvaikutukset arvioidaan kuitenkin vä-

häisiksi. Mallinnuksen perusteella voidaan todeta, että 

hankkeen vaikutukset Sunilan tehtaan aiheuttamiin meluta-

soihin pysyvät lähes ennallaan verrattuna nykytilaan. Tie- ja 

raideliikenteen kasvun vaikutus havaittavaan meluun on ny-

kytilaan nähden suhteellisen vähäistä. Hankevaihtoehdossa 

VE1a muutokset tuotantolaitoksen melutasoihin arvioidaan 

olevan hieman pienemmät kuin VE1b:ssä. Rakentamisvai-

heessa meluvaikutus on arvioitu lyhytaikaisesti kohta-

laiseksi erityisesti louhintamelun takia.  

(-) VÄHÄINEN 

Meluvaikutuksia aiheutuu uusien laitteiden ja toimintojen 

käyttöönoton ja liikennemäärien muutoksen johdosta. Toi-

minnan aikaiset meluvaikutukset arvioidaan kuitenkin vähäi-

siksi. Mallinnuksen perusteella voidaan todeta, että hankkeen 

vaikutukset Sunilan tehtaan aiheuttamiin melutasoihin pysy-

vät lähes ennallaan verrattuna nykytilaan. Tie- ja raideliiken-

teen kasvun vaikutus havaittavaan meluun on nykytilaan 

nähden suhteellisen vähäistä. Hankevaihtoehdossa VE1b 

muutokset tuotantolaitoksen melutasoihin arvioidaan olevan 

hieman suuremmat kuin VE1a:ssä. Rakentamisvaiheessa me-

luvaikutus on arvioitu lyhytaikaisesti kohtalaiseksi erityisesti 

louhintamelun takia. 

Tärinä 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Hankkeen aiheuttamat 

tärinävaikutukset jäävät 

toteutumatta ja tärinä-

vaikutukset pysyvät ny-

kyisellä tasolla.  

(0) EI VAIKUTUSTA 

Tehtaan toiminnan aikana tärinää muodostuu jonkin verran 

alueelle suuntautuvasta maantie- ja junaliikenteestä. Hank-

keen ei oleteta lisäävän alueen tärinävaikutuksia merkittä-

västi eikä niiden oleteta vaikuttavan asuinrakennuksiin. Tä-

rinävaikutusten odotetaan rajautuvan lähinnä tie- ja teh-

dasalueen läheisyyteen. Tärinävaikutuksia saattaa muodos-

tua myös laitoksen rakentamisvaiheessa maanrakennus- ja 

louhintatöiden yhteydessä, mutta vaikutukset ovat hetkit-

täisiä molemmissa vaihtoehdoissa.  

(0) EI VAIKUTUSTA 

Tehtaan toiminnan aikana tärinää muodostuu jonkin verran 

alueelle suuntautuvasta maantie- ja junaliikenteestä. Hank-

keen ei oleteta lisäävän alueen tärinävaikutuksia merkittä-

västi eikä niiden oleteta vaikuttavan asuinrakennuksiin. Tä-

rinävaikutusten odotetaan rajautuvan lähinnä tie- ja tehdas-

alueen läheisyyteen. Tärinävaikutuksia saattaa muodostua 

myös laitoksen rakentamisvaiheessa maanrakennus- ja lou-

hintatöiden yhteydessä, mutta vaikutukset ovat hetkittäisiä 

molemmissa vaihtoehdoissa. 

Päästöt ilmaan ja 

ilmanlaatu 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Hankkeen aiheuttamat 

päästöt ilmaan jäävät to-

(-) VÄHÄINEN 

Leviämismalliselvityksen tulosten mukaan hankevaihtoehto-

jen päästöjen aiheuttamat ulkoilman epäpuhtauspitoisuudet 

(rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaset) alittavat voimassa 

(-) VÄHÄINEN 

Leviämismalliselvityksen tulosten mukaan hankevaihtoehto-

jen päästöjen aiheuttamat ulkoilman epäpuhtauspitoisuudet 

(rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaset) alittavat voimassa 
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Hankkeen ympä-

ristövaikutukset 
VE0 VE1a VE1b 

teutumatta ja alueen il-

manlaatu pysyy nykyi-

sellä tasolla. 

olevat terveysvaikutusperusteiset ilman epäpuhtauksia kos-

kevat vuorokausiohje- ja raja-arvot. Myös hankevaihtoehto-

jen ja Sunilan tehtaan päästöjen yhteisvaikutusten tarkas-

telun perusteella alittuvat vastaavat ohje- ja raja-arvot. Pi-

toisuuksien vuosiarvot jäävät selvästi pienemmiksi kuin 

kasvillisuuden suojeluarvot. 

olevat terveysvaikutusperusteiset ilman epäpuhtauksia kos-

kevat vuorokausiohje- ja raja-arvot. Myös hankevaihtoehto-

jen ja Sunilan tehtaan päästöjen yhteisvaikutusten tarkaste-

lun perusteella alittuvat vastaavat ohje- ja raja-arvot. Pitoi-

suuksien vuosiarvot jäävät selvästi pienemmiksi kuin kasvilli-

suuden suojeluarvot. VE1b vaihtoehdossa pitoisuudet ilmassa 

ovat osin korkeampia kuin VE1a vaihtoehdossa, mutta niiden 

ei arvioida muuttavan vaikutusten merkittävyyttä. 

Ilmasto 

(--) KOHTALAINEN 

Hanke mahdollistaa ko-

vahiilen tuotannon vähäi-

semmillä kasvihuonekaa-

supäästöillä kuin nykyi-

nen louhittava tuotanto, 

joten nykytilan vaikutus 

on negatiivinen. 

(+++) SUURI 

Hanke mahdollistaa kovahiilen tuotannon päästöt noin 40 % 

matalammilla yksikköpäästöillä kuin nykytila. 

(+++) SUURI 

Hanke mahdollistaa kovahiilen tuotannon päästöt noin 60 % 

matalammilla yksikköpäästöillä kuin nykytila. 

Luonnonvarojen 

hyödyntäminen 

sekä jätteet ja si-

vutuotteet 

(--) KOHTALAINEN 

Hankkeen toteuttamatta 

jättäminen vaikuttaa 

luonnonvarojen kestä-

vään käyttöön, sillä mi-

käli hanketta ei toteu-

teta, ei kovahiiltä tuoteta 

akkumateriaalitehtaiden 

tarpeisiin. Tällöin akku-

materiaalitehtaiden ole-

tetaan hyödyntävän neit-

seellistä grafiittia.  

(++) KOHTALAINEN 

Hanke mahdollistaa tehtaan sivuvirran jalostamisen kovahii-

leksi, jota voidaan hyödyntää akkumateriaalitehtaiden 

raaka-aineena. Hanke edistää myös sekä Stora Enson että 

kansallisten ja kansainvälisten bio- ja kiertotaloustavoittei-

den sekä vastuullisuustavoitteiden toteutumista. 

(+++) SUURI 

Hanke mahdollistaa tehtaan sivuvirran jalostamisen kovahii-

leksi, jota voidaan hyödyntää akkumateriaalitehtaiden raaka-

aineena. Vaihtoehdossa VE1b tuotetaan suurempi määrä ko-

vahiiltä verrattuna vaihtoehtoon VE1a, joten vaihtoehdon 

VE1b merkittävyys on suurempi. Hanke edistää myös sekä 

Stora Enson että kansallisten ja kansainvälisten bio- ja kierto-

taloustavoitteiden sekä vastuullisuustavoitteiden toteutu-

mista. 

Maa- ja kallioperä 

sekä pohjavedet 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Mikäli hanketta ei toteu-

teta, ei maaperään tai 

(-) VÄHÄINEN 

Vaikutukset maaperään ja kallioperään ovat vähäisen kiel-

teisiä. Toisaalta kun hankkeen johdosta rakentamisalueilta 

poistetaan pilaantuneiksi todetut ainekset, muutos on tällöin 

(-) VÄHÄINEN 

Vaikutukset maaperään ja kallioperään ovat vähäisen kieltei-

siä. Toisaalta kun hankkeen johdosta rakentamisalueilta pois-

tetaan pilaantuneiksi todetut ainekset, muutoksen on tällöin 



 

 

 

 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos 

YVA-selostus 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © AFRY Finland Oy                                                                                                                                                                                                                                                                               Joulukuu 2022 

242 

 

 

 

Hankkeen ympä-

ristövaikutukset 
VE0 VE1a VE1b 

pohjaveteen kohdistu vai-

kutuksia.  

 

vähäinen myönteinen. Pohjaveteen / pohjavesialueisiin 

hankkeella ei ole vaikutuksia. 

vähäinen myönteinen. Hankevaihtoehtoehdossa VE1b vaiku-

tukset ovat hieman suuremmat laajemmasta toiminnasta ja 

toiminta-alueesta johtuen. Vaikutukset ovat kuitenkin vähäi-

siä. Pohjaveteen / pohjavesialueisiin hankkeella ei ole vaiku-

tuksia. 

Vesistöt 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Hankealueiden vesistöi-

hin ei kohdistu hanke-

vaihtoehtojen mukaisia 

vaikutuksia ja vedenlaatu 

säilyy nykyisen kaltai-

sena. 

(-) VÄHÄINEN 

Hankevaihtoehdon mukainen kuormitus aiheuttaa vaikutuk-

sia lähinnä Sunilan edustalla Kotkanlahden pohjoisosassa. 

Lämpökuormituksen kasvu aiheuttaa veden lämpötilan 0–

0,9 asteen nousun tarkastelualueella, ja hetkellisesti lämpö-

tila voi nousta enintään 1,5 astetta purkualueen läheisyy-

dessä. Suolapitoisuus nousee tarkastelualueella 0–0,23 g/l 

ja enintään 0,52 g/l purkualueen läheisyydessä. Lämpö-

kuormituksen ei arvioida aiheuttavan rehevyyden kasvua 

välittömän purkualueen ulkopuolella. Alueen eliöstö on so-

peutunut luontaiseen suolapitoisuustasojen vaihteluun, jo-

ten hankevaihtoehdon ei arvioida aiheuttavan muutoksia 

kasviplanktonissa, pohjaeläimistössä, vedenalaisessa luon-

nossa tai alueella esiintyvissä luontotyypeissä. 

(-) VÄHÄINEN 

Hankevaihtoehdon mukainen kuormitus aiheuttaa vaikutuksia 

Sunilan edustalla Kotkanlahden pohjoisosassa sekä ajoittain 

mahdollisesti myös Karhunsalmen itäpuolella Hallanväylän 

alueella ja Hallan saaren luoteispuolella. Lämpökuormituksen 

kasvu aiheuttaa veden lämpötilan 0–2,1 asteen nousun tar-

kastelualueella, ja hetkellisesti lämpötila voi nousta enintään 

3,4 astetta purkualueen läheisyydessä. Suolapitoisuus nousee 

tarkastelualueella 0–0,3 g/l ja enintään 1,27 g/l purkualueen 

läheisyydessä. Lämpökuormitus saattaa aiheuttaa rehevyy-

den kasvua purkualueen läheisyydessä, mikäli muut vesistön 

olosuhteet sen mahdollistavat. Alueen eliöstö on sopeutunut 

luontaiseen suolapitoisuustasojen vaihteluun, joten hanke-

vaihtoehdon ei arvioida aiheuttavan muutoksia kasviplankto-

nissa, pohjaeläimistössä, vedenalaisessa luonnossa tai alu-

eella esiintyvissä luontotyypeissä. 

Kalasto ja kalata-

lous 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Mikäli hanketta ei toteu-

teta, kalastovaikutukset 

jäävät toteutumatta ja 

alueen kalaston nykytila 

säilyy nykyisenkaltai-

sena. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia alueen kalastoon ja kalastukseen. Ei 

vaikutuksia vaelluskalojen (lohi, meritaimen ja vaellussiika) 

nousukäyttäytymiseen tai vaelluskalojen poikasten alasvael-

lukseen. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia alueen kalastoon ja kalastukseen. Ei vai-

kutuksia vaelluskalojen (lohi, meritaimen ja vaellussiika) nou-

sukäyttäytymiseen tai vaelluskalojen poikasten alasvaelluk-

seen. 

Kasvillisuus, eläi-

mistö ja suojelu-

kohteet 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Mikäli hanketta ei toteu-

teta, nykyinen käyttö 

alueella jatkuu. Käytön 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäiset vaikutukset rajoittuvat tehdasalueelle ja sen lä-

hiympäristöön. Hankealue on jo nykyisellään rakennettua 

tehdasaluetta, eikä sen lähelle sijoitu luonnonsuojelualueita 

tai muita luontokohteita. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäiset vaikutukset rajoittuvat tehdasalueelle ja sen lähiym-

päristöön. Hankealue on jo nykyisellään rakennettua tehdas-

aluetta, eikä sen lähelle sijoitu luonnonsuojelualueita tai 

muita luontokohteita. 
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Hankkeen ympä-

ristövaikutukset 
VE0 VE1a VE1b 

seurauksena varasto-

kenttä pysyy avoimena 

eikä metsity eikä alueen 

kasvi- tai eläinlajisto 

muutenkaan muutu mer-

kittävästi verrattuna ny-

kytilanteeseen. 

Ihmisten elinolot, 

viihtyvyys, virkis-

tyskäyttö ja ter-

veys 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Hankeen toteuttamatta 

jättämisen myötä 

vähäiset kielteiset 

vaikutukset asutukseen 

ja virkistykseen jäävät 

toteutumatta.  

(-) VÄHÄINEN 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen hankkeella on arvioitu 

olevan vähäiseksi luokiteltavaa haittaa ja vaikutuksen pai-

nottuvan lähinnä rakentamisen aikaisiin liikenne- ja melu-

häiriöihin. Toiminnan aikana ihmisten elinoloihin ja viihty-

vyyteen arvioidaan olevan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. 

Lähiasutuksen suuntaan uudet teollisuusrakennukset ovat 

nähtävissä hyvin rajallisesti. Lisäksi toimintavaiheen aikai-

set melu- ja ilmanlaatuvaikutukset on arvioitu vähäiseksi. 

Ihmisten terveyteen hankkeella ei ole arvioitu olevan vaiku-

tusta. Lähialueen muihin elinkeinoihin tai matkailuun hank-

keella ei ole kielteisiä vaikutuksia. 

(-) VÄHÄINEN 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen hankkeella on arvioitu 

olevan vähäiseksi luokiteltavaa haittaa ja vaikutuksen painot-

tuvan lähinnä rakentamisen aikaisiin liikenne- ja meluhäiriöi-

hin. Toiminnan aikana ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

arvioidaan olevan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. Lähiasutuk-

sen suuntaan uudet teollisuusrakennukset ovat nähtävissä 

hyvin rajallisesti. Lisäksi toimintavaiheen aikaiset melu- ja il-

manlaatuvaikutukset on arvioitu vähäiseksi. Ihmisten tervey-

teen hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta. Lähialueen 

muihin elinkeinoihin tai matkailuun hankkeella ei ole kielteisiä 

vaikutuksia. 

Elinkeinot ja ta-

lous 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Työpaikkoja tai muita 

hankkeen myönteisiä ta-

loudellisia kerrannaisvai-

kutuksia ei synny alu-

eelle. 

(+) VÄHÄINEN 

Hankkeen on arvioitu työllistävän suoraan noin 80-100 

henkilöä. Tämän lisäksi työmaa ja laitoksen toiminta 

työllistää välillisesti esimerkiksi rakennusmateriaalien 

valmistuksessa ja alueen palvelujen hyödyntämisessä Näillä 

arvioidaan olevan vähäinen myönteinen vaikutus.  

 

(+) VÄHÄINEN 

Hankkeen on arvioitu työllistävän suoraan noin 80-100 

henkilöä ja VE1b vaihtoehdossa noin 50 henkilöä lisää. 

Tämän lisäksi työmaa ja laitoksen toiminta työllistää 

välillisesti esimerkiksi rakennusmateriaalien valmistuksessa ja 

alueen palvelujen hyödyntämisessä Näillä arvioidaan olevan 

vähäinen myönteinen vaikutus.  
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22 VAIKUTUSTEN SEURANTA JA TARKKAILU 

22.1 Seurannan periaatteet 

YVA-lain ja siihen liittyvän valtioneuvoston asetuksen mukaan YVA-selostuksessa on esitettävä 

tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristävaikutuksiin 

liittyvistä seurantajärjestelyistä. Ympäristölainsäädäntö edellyttää ympäristöön vaikuttavista 

hankkeista ja toiminnoista vastaavilta ympäristövaikutusten tarkkailua. Päästöjen tarkkailua 

koskevat, juridisesti sitovat velvoitteet annetaan hankkeen ympäristölupapäätöksen 

lupaehdoissa. Hankkeen vaikutuksia ympäristöön on seurattava viranomaisten hyväksymien 

tarkkailuohjelmien mukaisesti.   

Tarkkailuohjelmat laaditaan yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa ja niissä määritellään 

suoritettavan kuormitus- ja ympäristötarkkailun ja raportoinnin yksityiskohdat. Nykyään 

ympäristötarkkailut pyritään toteuttamaan yhteistarkkailuina, jolloin kaikki tietyn alueen 

tarkkailuvelvolliset osallistuvat yhteisen tarkkailuohjelman toteuttamiskustannuksiin. Näin väl-

tytään päällekkäiseltä työltä sekä saadaan tarkkailusta kattavampi ja yhtenäisempi. Stora Enso 

Oyj, Sunilan tehdas on osallistunut Kymijoen ja sen edustan merialueen yhteistarkkailuihin, sekä 

ilmanlaadun yhteistarkkailuun. 

Ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma on suunnitelma tietojen keräämisestä säännöllisin 

aikavälein hankkeen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta, ympäristövaikutuksista sekä 

ympäristön muutoksista hankkeen vaikutusalueella. Seurannan tavoitteita ovat: 

– tuottaa tietoa toiminnan ympäristökuormituksesta ja -vaikutuksista 

– selvittää, mitkä ympäristön tilan muutokset ovat seurauksia hankkeen toiminnasta ja 

mitkä aiheutuvat muista tekijöistä 

– selvittää, miten ympäristövaikutusten ennuste- ja arviointimenetelmät vastaavat 

todellisuutta 

– selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet 

– käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia haittoja 

Tarkkailun tuloksista raportoidaan määräajoin, yleensä vuosittain ja raportit toimitetaan 

ympäristöviranomaisille. Tarkkailuraportit ovat julkisia asiakirjoja. 

Vaikka yksityiskohtaiset ympäristövaikutusten seurantaohjelmat laaditaankin vasta ympäristö-

lupavaiheessa, ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa voidaan kuitenkin esittää 

ympäristötarkkailun sisältö pääpiirteittäin.  

22.2 Käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailu on normaalia laitoksella tehtävää toiminnan tarkkailua ja valvontaa. Sillä 

pyritään osaltaan vähentämään haittoja ja riskitilanteita. Lignode one laitoksen käytöntarkkailu 

suoritetaan laitoksella pääsääntöisesti erillään Sunilan sellutehtaan nykyisestä 

käytöntarkkailusta. 
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22.3 Päästötarkkailu 

22.3.1 Jätevesi 

Jätevesipäästöjen tarkkailemiseksi Sunilan tehtaalla seurataan puhdistamolta lähtevän 

jäteveden virtaamaa ja pitoisuuksia. Puhdistamon tehokkuutta seurataan laskemalla kunkin 

päästöparametrin reduktiot puhdistamolla. Tällä hetkellä jäteveden laatua seurataan 

jatkuvatoimisilla mittareilla Virtaaman, lämpötilan, pH:n, johtokyvyn, COD:n ja fosforin osalta. 

Lisäksi jätevesiä tarkkaillaan jaksottaisten mittausten avulla. Jätevedestä analysoidaan pH, 

johtokyky, COD ja kiintoainepitoisuus analysoidaan useamman kerran viikossa, sekä natrium, 

typpi ja fosfori kerran viikossa. BOD, rikki ja AOX analysoidaan kerran kuussa. Kovahiilen 

tuotannosta syntyvät jätevedet ohjataan Stora Enson toiminnassa olevalle 

jätevedenpuhdistamolle ja näin ollen kovahiilen tuotannon tarkkaillaan nykyisen tarkkailun 

avulla.   

22.3.2 Ilmapäästö 

Laitoksen prosessista muodostuu ligniinin pölypäästöjä. Lisäksi prosessissa syntyy ilmapäästöjä 

kuten SO2, NOx ja HCl päästöjä. Lignode one tuotannon ilmapäästöjen tarkkailu tulee 

perustumaan BAT-päätelmissä oleviin tarkkailuvelvoitteisiin ja ilmapäästöjen tarkkailu tarkentuu 

ympäristöluvitusvaiheessa.  Tarkkailu perustuu pääsääntöisesti prosessien tarkkailuun ja 

ulkopuolisten tekemiin kertamittauksiin päästölähteittäin. Laitoksen käytönvalvontajärjestelmän 

tiedot, kuten laitoksen ajotilanteiden muutokset ja häiriöt, sekä päästömittaustulokset kootaan 

tietokantaan, jonka avulla niitä voidaan jatkuvasti seurata.  

Tehdyt ilmanlaadun mittaukset suoritetaan ulkopuolisen akreditoidun mittaajan toimesta. 

Kertaluonteiset mittaukset tehdään standardoiduin menetelmin tai päästöjen seurantaan 

soveltuvia mittausmenetelmiä käyttäen. Ilmapäästöjen tarkkailuohjelma tarkentuu 

ympäristölupavaiheessa.  

22.4 Ympäristövaikutusten tarkkailu 

22.4.1 Pintavesi- ja kalastotarkkailu 

Toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi Lignode one tuotantolaitos tulee osallistumaan 

Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen yhteistarkkailuun. Tarkkailu kattaa sekä Kymijoen alaosan, 

että Pyhtää-Kotka-Hamina -merialueen. Merialueen tarkkailuohjelmaan sisältyvät veden 

fysikaalis-kemiallisen tilan seuranta, rehevöitymisseuranta, kasviplanktontutkimus sekä 

haitallisten aineiden kertymisseuranta ja sedimenttitutkimus. Lisäksi yhteistarkkailussa 

seurataan jätevesien vaikutuksia Kymijoen ja merialueen kalakantoihin sekä kalastukseen 

voimassa olevan tarkkaluohjelman mukaisesti. Nykyinen tarkkailuohjelma kattaa haitallista 

aineista vain elohopean, mutta sedimenttitutkimusten valmistuttua kalataloustarkkailua on 

syytä näiltä osin arvioida uudelleen ja päivittää ohjelmaa tarvittaessa kattamaan myös muut 

sedimentin haitta-aineet. 

22.4.2 Maaperä ja pohjavesitarkkailu 

Hanke ei aiheuta muutoksia maaperään ja pohjavesiin kohdistuviin päästöihin, joten 

pohjavesitarkkailua ei hankkeen johdosta ole tarpeen lisätä. Lignode one tehtaan 

käyttötarkkailussa seurataan ja huolletaan nykyiseen tapaan kemikaalisäiliöt ja 

öljynerotuskaivot ja pidetään näistä kirjaa. Poikkeuksellisista tapahtumista, onnettomuus- ja 
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vaaratilanteista ja muista oleellisista toimintahäiriöistä pidetään kirjaa ja tiedot raportoidaan 

ympäristöviranomaiselle. 

22.4.3 Melutarkkailu 

Lignode one tehtaan ympäristössä tullaan tekemään toiminnan aloitettua melumittauksia, joilla 

varmistetaan, että toiminnan aiheuttama melu pysyy viranomais- ja suunnitteluohjearvojen 

rajoissa ja että suunnitellut toimenpiteet ovat riittävät. Melutaso selvitetään mittauksin 

lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa. 

22.4.4 Ilmanlaadun tarkkailu  

Toiminnan ilmanlaatuvaikutusten selvittämiseksi Lignode one tuotantolaitos tulee osallistumaan 

alueella olevaan teollisuuden pölypäästöjen yhteistarkkailuun. Ilmanlaadun yhteistarkkailu 

toteutetaan yritysten laatiman sopimuksen mukaisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 

hyväksymällä tavalla. 

22.4.5 Jätekirjanpito ja jätteiden laadun seuranta 

Toiminnasta muodostuvien jätteiden laadusta, määrästä ja hyödyntämisestä pidetään 

jätekirjanpitoa kulloinkin voimassa olevien jätelainsäädännön ja tulevan ympäristöluvan 

velvoitteiden mukaisesti. 
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