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Stora Enso Oyj

Stora Enso Oyj, Lignode one-tuotantolaitos, Kotka

YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä 
ympäristövaikutuksista tekemä perusteltu johtopäätös, joka on tehty 
arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, sekä 
yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain nojalla (jäljempänä YVA-laki).

HANKETIEDOT

Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaava on Stora Enso Oyj ja YVA konsulttina on toiminut 
AFRY Finland Oy.

Yhteysviranomainen
Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Kaakkois-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. 

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
Stora Enson Sunilan biotuotetehtaassa havupuusellun valmistuksen 
sivutuotteena syntyy merkittäviä määriä ligniiniä. Puu koostuu noin 20-30 
prosenttisesti ligniinistä. Ligniini on kasviperäinen polymeeri, joka toimii 
puussa sideaineena. Sunilan tehtaan kraftligniinin vuotuinen 
tuotantokapasiteetti on n. 50 000 tonnia vuodessa. Ligniiniä on valmistettu 
teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 lähtien. Osa syntyvästä ligniinistä 
poltetaan tällä hetkellä meesauunissa. Ligniinistä voi valmistaa 
biopohjaista kovahiilimateriaalia, jota käytetään litiumakkujen 
valmistuksessa anodimateriaalina. Tehtaalla on pilotoitu biopohjaisen 
Lignode kovahiili-materiaalin tuotantoa. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa 
teollisen mittakaavan tehdas, joka valmistaa kovahiiltä akkuteollisuuden 
raaka-aineeksi. 
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Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu kahta 
vaihtoehtoa ja yhtä alavaihtoehtoa. Arviointiohjelmavaiheessa vaihtoehtoja 
oli enemmän. Vaihtoehdoista VE2a ja VE2b on luovuttu. Vaihtoehtojen 
karsintaa on perusteltu arviointiselostuksessa. 
VE0, hanketta ei toteuteta.

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

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

ASIAN VIREILLETULO

Hankkeesta vastaava Stora Enso Oyj on saattanut hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (jäljempänä arviointimenettely) 
vireille toimittamalla ympäristövaikutusten arviointiohjelman (jäljempänä 
arviointiohjelma) yhteysviranomaiselle 6.5.2022. Arviointiohjelma oli 
nähtävillä 12.5. - 13.6.2022 ja yhteysviranomainen antoi siitä lausuntonsa 
12.7.2022.

Hankkeesta vastaava toimitti 21.12.2022 yhteysviranomaiselle 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (jäljempänä arviointiselostus) 
sen käsittelyä ja perustellun päätelmän antamista varten. 

Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy YVA-lain liitteen 1 kohdan 
6c) perusteella. (YVA-laki liite 1 kohta 6c kemianteollisuuden integroidut 
tuotantolaitokset, joissa valmistetaan teollisessa mittakaavassa aineita 
kemiallisilla muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan orgaanisia 
kemikaaleja). 

Arviointiselostuksesta tiedottaminen ja kuuleminen

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiselostuksesta ja sen nähtävillä olosta 
sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella 
kuulutuksella 2.1.-28.2.2023. Kuulutus julkaistiin ELY-keskuksen 
verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/ >Kaakkois-Suomi ja 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA. Ilmoitus kuulutuksesta 
on lähetetty 29.12.2022 Kotkan kaupungille julkaistavaksi verkkosivuilla. 
Lisäksi arviointiselostuksesta ja sen nähtävillä olosta sekä 
mahdollisuudesta mielipiteiden ja lausuntojen esittämiseen on tiedotettu 
Kymen Sanomissa 4.1.2023 julkaistuilla lehti-ilmoituksella.

Arviointiselostus on ollut nähtävillä Kotkan kaupungin verkkosivuilla ja 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/
http://www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA
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Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1.krs 
neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola). Lisäksi selostus on saatavissa 
sähköisesti osoitteesta: www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA. 
Arviointiselostuksesta järjestettiin yleisötilaisuus 18.1.2023

ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiselostuksesta hankkeen 
vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti 
koskee. Arviointiselostuksesta toimitettiin yhteysviranomaiselle 
yhdeksän lausuntoa. Mielipiteitä selostuksesta ei esitetty. 

Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaisen näkemys kuulemispalautteen 
keskeisestä sisällöstä. 

Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä
Lausunnoissa tuotiin esille seuraavia näkökulmia: 

Hanke toteuttaa Kymenlaakson maakuntakaavaa 2040, jossa hankealue 
sijoittuu T/kem-alueelle, jonne on sijoittunut metsäteollisuuden 
suuryksikkö. Maakuntakaavan kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset 
on kuvattu selostuksessa kattavasti. Hankealueen nykytilaa käsittelevässä 
kappaleessa 7.2 alueen ajantasa-asemakaavaa käsittelevästä osuudesta 
puuttuu kaavamääräys, jonka mukaan Sunilan tehtaan rakennustaiteelliset 
arvot on pyrittävä säilyttämään muutos- ja lisärakentamisen yhteydessä.

Sunilan laitosalueella on vireillä asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on 
mahdollistaa kovahiililaitoksen sijoittaminen ko. tontille. 
Kaavamuutoksessa tontille on suunniteltu merkintää T ja 
kaavamääräyksissä on huomioitu kemikaalilaitoksen sijoittuminen tontille.

Suunnitteilla oleva laitos sijoittuisi tulva-vaara-alueelle. Tähän liittyviin 
riskeihin ja niihin varautumiseen otetaan kantaa kaavamuutosehdotuksen 
kaavamääräyksissä ja riskit tullaan huomioimaan myös Tukesin 
lupakäsittelyssä.
 
Arviointiselostuksessa ei ole kuvattu kuinka kauan louhintavaiheen 
arvioidaan kestävän ja kuinka suurta meluhaittaa se aiheuttaa lähimmissä 
häiriintyvissä kohteissa. Selostuksesta ei myöskään ilmene onko louhetta 
tarkoitus murskata alueella. Ympäristölupavaiheessa on tarpeellista 
tarkentaa tietoja näiltä osin sekä soihdun käytön vaikutusta melutasoihin, 
jotta tarvittaessa voidaan asettaa riittävät lupaehdot meluhaittojen 
torjumiseksi.

1930-luvulla rakennetun sellutehtaan ja Pyötisensaaren aikaansaama 
silhuetti muodostaa aikanaan tarkoin harkitun kokonaisuuden. Alvar Aallon 

http://www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA
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suunnitelmiin pohjautuva sommitelma on säilynyt suhteellisen hyvin, 
vaikka eri kehityshankkeet ovat maisemankuvaa myös muuttaneet. Nyt 
suunnitellun hankkeen rakentaminen vaikuttaa laajuutensa vuoksi 
Sunilanlahden maisemaan. Uudet teollisuusrakennukset tulisi toteuttaa 
siten, että niiden vaikutukset maisemankuvaan ovat mahdollisimman 
vähäiset ja siten, että uudet rakennukset hahmottuvat maisemassa 
mahdollisimman matalina sekä vanhalle selluloosatehtaalle alisteisina.

Hankealueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia 
kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. 

Hankkeella voi olla vaikutuksia merialueella mahdollisesti sijaitseviin 
toistaiseksi tuntemattomiin vedenalaisiin muinaisjäännöksiin. 
Vedenalaisista kohteista ei ole olemassa kattavaa tietoa, koska 
systemaattisia arkeologisia vedenalaistutkimuksia ei ole tehty. Hankkeen 
jatkosuunnittelussa on oltava yhteydessä museovirastoon ja 
Kymenlaakson museoon, jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa 
asianmukaiset vedenalaiseen arkeologiaan liittyvät tutkimukset.

Kymijoen Korkeakoskenhaara on Suomen eteläisin lohijoki. Joenhaaraan 
Korkeakoskelle on rakennettu lohiporras 2016. Sunilanlahden teollisten 
hankkeiden yhteydessä on varmistettava, ettei vaelluskalojen nousu 
jokihaaraan vaarannu, eikä hankkeista aiheudu haittaa alueen virkistys- tai 
ammattikalastukselle. Ruoppaus yms. sameutta aiheuttava toiminta on 
syytä ajoittaa vaelluskalojen vaellusajankohtien ulkopuolelle. 
Selostuksessa esitetty silttiverhon käyttö vesistörakennustöiden aikana on 
suositeltava toimenpide rakentamisvaiheen kalataloudellisten vaikutusten 
lieventämiseksi.

Sunilan tehdasalue sijaitsee reilun 4 kilometrin päässä valtakunnan 
päätieverkosta. E18 moottoritieltä yhteys on suhteellisen selkeä, vaikka se 
kulkee muun yhdyskuntarakenteen ja taajama-alueiden läpi. Erityistä 
kehittämisen tarvetta on yhteyden pohjoispäässä E18 moottoritien ja 
Sunilaan johtavan Tapiontien risteyksessä.

Virkistysveneily on vilkasta Kotkan edustalla sekä Kotkan saaristossa. 
Hankeen mukanaan tuomien uusien rakenteiden ja vedenottoputkien yms. 
suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä on otettava huomioon alueen 
aktiivinen virkistysveneily sekä varmistettava esteettömät vesiliikenteen 
reitit mm. Karhunsalmeen sekä Kymijoen Huuman- ja 
Korkeakoskenhaaraan.

Mikäli teknisesti on mahdollista, on syytä arvioida ylimääräiseksi jäävän 
lämmön syöttämistä kaukolämpöverkkoon.
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ARVIOINTISELOSTUKSEN RIITTÄVYYS JA LAATU SEKÄ LAATIJOIDEN PÄTEVYYS

Arviointiselostus on laadittu arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä 
antaman lausunnon pohjalta, selostus täyttää YVA-lain 19 §:n ja YVA-
asetuksen 4 §:n arviointiselostuksen sisältövaatimukset ja on laadultaan 
riittävä eikä yhteysviranomaisella ole tältä osin huomautettavaa.

Arviointiselostuksen laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY 
Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat koulutuksineen ja 
työkokemuksineen on esitelty selostuksessa. YVA-työryhmä koostui 
kokeneista ja korkeasti koulutetuista asiantuntijoista, joilla on riittävä 
pätevyys ympäristövaikutusten arviointiin.

YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

Arviointiselostuksen, kuulemispalautteen ja oman lisätarkastelunsa 
perusteella yhteysviranomainen esittää perusteltuna päätelmänään Stora 
Enso Oyj:n Lignode one-tuotantolaitos hankkeen merkittävistä 
vaikutuksista seuraavaa.

Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b välillä ei ole suuria eroja haitallisten 
ympäristövaikutusten suhteen. Kuitenkin VE1b vaihtoehdossa niin 
kielteiset kuin myönteisetkin vaikutukset ovat pääosin hieman suurempia. 
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan molemmat vaihtoehdot ovat 
ympäristövaikutusten näkökulmasta toteuttamiskelpoisia.

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Hankkeen vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön on 
suhteellisen vähäinen. Hankkeen sijoittuminen olemassa olevien 
toimintojen yhteyteen teollisten toimintojen määrittelemään ympäristöön 
alueelle, jolla samankaltaisia teollisia toimintoja harjoitetaan muutoinkin, 
vähentää hankkeesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Hanke toteuttaa Kymenlaakson maakuntakaavaa 2040. Hankealue 
sijoittuu T/kem-alueelle, jossa on jo metsäteollisuuden suuryksikkö. 
Sunilan laitosalueella on vireillä asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on 
mahdollistaa kovahiililaitoksen sijoittaminen ko. tontille. 
Kaavamuutoksessa tontille on suunniteltu merkintää T ja 
kaavamääräyksissä on huomioitu kemikaalilaitoksen sijoittuminen tontille.

Suunniteltu laitosrakennus, kemikaalivarasto ja merivesipumppaamo 
sijoittuvat Sunilan teollisuusalueen eteläpäähän, tehdasalueen pahimmalle 
tulvariskialueelle. Hankkeeseen liittyvä kaavaluonnos tukee suunniteltua 
toimintaa ja rakentamisen sijoittuminen tulvariskialueelle on huomioitu 
kaavamääräyksillä. Jatkosuunnittelussa tulvatilanteisiin liittyvien riskien 
hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja varmistaa tuotantolaitteiston 
sekä kemikaali- ja tuotevarastoiden sijoittaminen tulvakorkeuden 
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yläpuolelle. Tulvatilanteet tulee ennakoida suunnittelussa niin, että riski 
ympäristölle tai tuotantotoiminnalle on minimoitu. Tukes on lausunnossaan 
todennut, että tulvariskit tullaan huomioimaan myös Tukesin 
lupakäsittelyssä.

Maisema ja kulttuuriympäristö

Hanke sijaitsee RKY-alueella, joka on osa kansallista kaupunkipuistoa ja 
maakuntakaavan mukaisesti valtakunnallisesti merkittävä maisema- tai 
kulttuuriympäristökohde. Hankealueella sijaitsee myös 
rakennusperintölailla suojeltuja rakennuksia. 

Hankealueen nykytilaa käsittelevässä kappaleessa 7.2 alueen ajantasa-
asemakaavaa käsittelevästä osuudesta puuttuu kaavamääräys, jonka 
mukaan Sunilan tehtaan rakennustaiteelliset arvot on pyrittävä 
säilyttämään muutos- ja lisärakentamisen yhteydessä.  Kymenlaakson 
museo ja Alvar Aalto -säätiö totesivat lausunnossaan, että hankkeen 
vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan on selvitetty 
asianmukaisesti.

Tuotantolaitoksen rakentamisella olisi suuri vaikutus tehdasalueeseen ja 
etenkin Sunilan tehtaaseen osana kaukomaisemaa. Hyvällä suunnittelulla 
ja YVA-selostuksessa esitetyillä toimenpiteillä uudesta tuotantolaitoksesta 
voidaan kuitenkin saada luonteva osa rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta kerroksellista teollisuusmaisemaa.

Hankkeen maa-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) 
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. 
Hankkeella voi olla vaikutuksia merialueella mahdollisesti sijaitseviin 
toistaiseksi tuntemattomiin vedenalaisiin muinaisjäännöksiin. Merialueella 
sijaitsevista vedenalaisista kohteista ei ole kuitenkaan olemassa kattavaa 
tietoa, sillä siellä ei ole suoritettu systemaattisia arkeologisia 
vedenalaistutkimuksia. Hankkeen jatkosuunnittelussa on oltava 
yhteydessä museovirastoon ja Kymenlaakson museoon, jotta voidaan 
suunnitella ja toteuttaa asianmukaiset vedenalaiseen arkeologiaan liittyvät 
tutkimukset.

Arviointiselostuksessa mainitut merialueelle sijoittuvat arkeologiset kohteet 
perustuvat Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin.  Niiden 
joukosta puuttuu yksi kohde Karhunsalmi 1 rekisteritunnus 1529; 
mahdollinen muinaisjäännös, joka on historiallinen puurunkoisen aluksen 
hylky, se tulee lisätä selostuksessa mainittujen kohteiden joukkoon.

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet

Alueella on ollut toimintaa vuosikymmenten ajan, eikä kohdealueella ole 
juurikaan luonnontilaista aluetta. Täyttömaakerrokset ovat alueella yleisiä. 



Perusteltu päätelmä  7 (13)
  

KASELY/699/2022
24.3.2023  

 
 
 

Ranta-alueita on myös monin osin täytetty. Hanke ei sijoitu luokitellulle 
pohjavesialueelle. Hankealueen maaperän perustilaselvitys on päivitetty 
YVA-menettelyn aikana Sipti Environment Oy:n toimesta. Raportin mukaan 
maaperä on paikoin pilaantunutta. Hankesuunnittelun edetessä 
puhdistustarpeen arvioimiseksi tulee laatia erillinen selvitys, jossa 
huomioidaan alueen tuleva maankäyttö ja tulevien suunnitelmien vaatima 
maankaivutarve. Pilaantuneiden maa-ainesten kaivu on luvanvaraista 
toimintaa ja ennen töihin ryhtymistä on tehtävä PIMA-ilmoitus Kaakkois-
Suomen ELY-keskukselle.

Vesistöt ja vaikutus vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen

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 Haittojen arvioidaan olevan kuitenkin 
lyhytkestoisia ja vedenlaatu palautuu aiemmalle tasolle pian töiden 
päättymisen jälkeen.

Purkuvesien vaikutus on lämpökuormituksen osalta hieman suurempi 
hankevaihtoehdossa VE1b kuin vaihtoehdossa VE1a. Hankevaihtoehdon 
VE1a osalta lämpökuorman lievä kasvu nykyisestä ei arviointiselostuksen 
mukaan aiheuta merkittävää vaikutusta välittömän purkupaikan 
ulkopuolella. Hankevaihtoehdossa VE1b rehevyys saattaa lisääntyä 
purkualueen läheisyydessä, mikäli vesistön muut olosuhteet sen 
mahdollistavat.

Myös suolapitoisuuden nousu on hieman suurempi hankevaihtoehdossa 
VE1b kuin vaihtoehdossa 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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Kumpikaan hankevaihtoehdoista 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.

Kalasto ja kalastus

Kymijoen Korkeakoskenhaara on Suomen eteläisin lohijoki. Joenhaaraan 
Korkeakoskelle on rakennettu lohiporras 2016. Sunilanlahden teollisten 
hankkeiden myötä on varmistettava, ettei vaelluskalojen nousu jokihaaraan 
vaarannu, eikä hankkeista aiheudu haittaa alueen virkistys- tai 
ammattikalastukselle. Ruoppaus yms. sameutta aiheuttava toiminta on 
syytä ajoittaa vaelluskalojen vaellusajankohtien ulkopuolelle. 
Selostuksessa esitetty silttiverhon käyttö vesistörakennustöiden aikana on 
suositeltava toimenpide rakentamisvaiheen kalataloudellisten vaikutusten 
lieventämiseksi. Rakentamisvaiheen aikaisen vedenalaisen melun 
voimakkuutta tai vaikutusta kalastoon ei ole arvioitu selostuksessa. Mikäli 
rakentamistyöt toteutetaan lyhyellä aikajänteellä ja vaelluskalojen 
keskeisimmän nousuajan ulkopuolella, jää melun vaikutus kalataloudelle 
kuitenkin ennalta arvioituna vähäiseksi.

Kasvillisuus eläimistö ja suojelukohteet

Hankkeella ei ole vaikutuksia luonnonsuojelu- ja Natura-alueisiin.

Arviointiselostuksessa on mainittu alueella olevan haitallisen vieraslajin 
kurtturuusun kasvusto, joka tulee hävittää. Rakentamisen yhteydessä tulee 
estää kasvuston leviäminen siirrettävien maamassojen mukana.

Luonnonvarojen hyödyntäminen

Sunilan tehtaan tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy merkittäviä määriä 
ligniiniä (50 000 t/a). Tällä hetkellä ligniiniä käytetään meesauunien 
polttoaineena, jolla korvataan maakaasun käyttö. Jätehierarkian 
etusijajärjestyksen mukaan energiakäyttö ei ole sivuvirran hyödyntämiselle 
ensisijainen vaihtoehto. 

Lignode One-tuotantolaitoksessa ligniiniä hyödynnettäisiin raaka-aineena 
kovahiilen valmistuksessa korvaamaan uusiutumatonta grafiittihiiltä. 
Laitoksen rakentaminen edistää merkittävästi kiertotaloutta ja säästää 
luonnonvaroja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kovahiiltä voidaan 
hyödyntää akkumateriaalitehtaiden raaka-aineena. Hanke tukee myös 
tavoitetta nostaa puuraaka-aineesta saatavaa arvonlisää ja jalostusastetta.
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Luonnonvarojen käyttö rakentamiseen ei ole merkittävää, kun tarkastellaan 
hankkeen koko elinkaarta. Ligniinistä valmistetun kovahiilen 
tuotantoprosessissa käytetään alempia lämpötiloja ja siten vähemmän 
energiaa verrattuna garfiitista valmistettuun kovahiileen. 

Ilmasto

Hankkeen ilmastovaikutuksia on tarkasteltu laskemalla elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt eli hankkeen hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki kuvaa 
hankkeen vaikutusta ilmastonmuutokseen. Hankkeen kokonaispäästöt 
koko elinkaaren ajalta ovat vaihtoehdossa VE1a 349 893 tCO2e ja 
vaihtoehdossa VE1b 681 826 tCO2e

Hankkeen ilmastovaikutukset syntyvät pääasiassa toiminnan ajalta ollen 
95 % koko elinkaaren päästöistä molemmissa hankevaihtoehdoissa. 
Rakentamisen päästöt ovat 4 % koko elinkaaren aikaisista päästöistä. 

Hankevaihtoehdon VE1b kokonaispäästöt ovat suuremmat, koska 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. Hankkeen vaikutuksen 
arvioidaan olevan kokonaisuudessaan ilmaston kannalta selvästi 
positiivinen, kun tarkastellaan ligniinistä valmistetun kovahiilen 
mahdollistamaa päästövähenemää verrattuna vastaavaan grafiitista 
valmistettuun anodimateriaaliin ja ligniinin polttoon meesauunissa.

Ilman laatu

Hankkeen synnyttämien päästöjen vaikutus ulkoilman pitoisuuksiin on 
vähäinen. Terveys- tai kasvillisuushaittoja ei aiheudu ilmoitettujen 
päästöjen vaikutuksesta. Hankevaihtoehtojen VE1a ja VE1b välillä ei ole 
merkittävää eroa vaikutusten merkittävyyden kannalta.

Liikenne

Hankkeen rakentaminen kestää kaksi vuotta. Liikenne lisääntyy 
rakentamisen rakennusmateriaalien ja maa-ainesten kuljetuksista sekä 
muusta rakentamiseen liittyvästä liikkumisesta, kuten työmaaliikenteestä. 
Rakentamisen aikaisia 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. Rakentamisen aikana raskaan 
liikenteen määrä voi kasvaa ajoittain kohtalaisesti, mutta vaikutus on 
kuitenkin tilapäinen, eikä sillä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 
liikenteen sujuvuuteen tai turvallisuuteen. Liikenteen lähiasutukselle 
aiheuttamat haitat, kuten melu ja tärinä lisääntyvät hieman, mutta niistä ei 



Perusteltu päätelmä  10 (13)
  

KASELY/699/2022
24.3.2023  

 
 
 

aiheudu pysyvää viihtyvyyshaittaa. Rakentamisaikaiset kuljetukset 
painottuvat päiväaikaan.

Toiminnan aikaiset liikennevaikutukset ovat vähäisiä, koska hanke ei lisää 
puuraaka-aineen kuljetuksia. Liikennettä syntyy pääasiassa tuotteiden ja 
kemikaalien kuljetuksista. Liikenteen on arvioitu kasvavan noin viidellä 
raskaalla ajoneuvolla vuorokaudessa. Laiva- ja rautatieliikenteeseen voi 
aiheutua vähäisiä muutoksia. Vaihtoehdot eivät käytännössä eroa 
toisistaan liikenteestä aiheutuvien haittojen suhteen. 

Kotkan kaupunki on tuonut esille YVA-selostuksesta antamassaan 
lausunnossa parannusehdotuksia liikenteestä aiheutuvien haittojen 
lieventämiseksi. Osa näistä toimenpiteistä on kaupungin ja osa valtion 
toteutettavissa. 

Sunilan tehdasalue sijaitsee reilun 4 kilometrin päässä valtakunnan 
päätieverkosta. E18 moottoritieltä yhteys on suhteellisen selkeä, vaikka se 
kulkee muun yhdyskuntarakenteen ja taajama-alueiden läpi. Erityistä 
kehittämisen tarvetta on yhteyden pohjoispäässä E18 moottoritien ja 
Sunilaan johtavan Tapiontien risteyksessä. Risteys on vilkkaasti liikennöity, 
näkemiltään heikohko ja vaaralliseksi koettu. Erityisen hankalaksi on 
koettu lännen suunnasta nousevan rampin ja Tapiontien risteys. Sunilan 
teollisuuden kehittämishankkeet, Keltakallion teollisuusalueen 
kehittyminen, alueen kouluverkon muutokset sekä Etelä-Kymenlaakson 
tukipaloaseman rakentaminen Tapiontien varrelle lisäävät risteyksen 
liikennettä entisestään. Kaupunki esittää, että valtion omistaman risteyksen 
kehittämistä tulisi edistää aktiivisesti ja tutkia esim. kiertoliittymän 
rakentamista nykyisen risteyksen tilalle.

Tehdasalueelle johtaa kävelyn ja pyöräilyn yhteys Tapiontie-
Valliniementie-suunnasta sekä Ratakatu-Sunilantie-suunnasta. Kyseiset 
yhteydet yhdistyvät pohjoisessa kävelyn ja pyöräilyn seudullisiin 
pääreitteihin. Popinniemi-Tiutinen-suunnasta saapuvasta Tehtaankadusta 
kevyenliikenteen yhteys puuttuu. Kaupunki katsoo, että yleisen katuverkon 
olosuhteiden kehittämisen lisäksi on tärkeää huolehtia jalankulun ja 
pyöräilyn olosuhteista myös tehdasalueen porttien sisäpuolella. Riittävät, 
turvalliset ja selkeät väylät sekä laadukas pyöräpysäköinti lisäävät 
kestävien kulkumuotojen valintaa. Teollisuusalueen sisällä tapahtuvan 
työmatkaliikenteen sekä prosessiin liittyvän liikenteen turvallisuus ja 
sujuvuus on syytä huomioida koko hankkeen ajan ottaen huomioon myös 
rakentamisaika. Joukkoliikenteen olosuhteita ja niiden kehittämistä on hyvä 
arvioida hankkeen toteutumisen yhteydessä. Sunilan alue on 
kokonaisuutena jäänyt joukkoliikenteen reitti- ja vuorotarjonnan osalta 
osittain paitsioon.
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Melu ja tärinä

Rakentamisen alkuvaiheessa louhintatyöt voivat aiheuttaa merkittävää 
melua. Lisäksi melua aiheutuu rakentamisen aikaisista muista 
maanrakennus- ja perustustöistä sekä raskaasta liikenteestä. 
Rakennusajan melu voi olla hetkittäisesti myös impulssimaista. 
Rakentamisvaihe on kuitenkin suhteessa lyhytaikainen, noin kaksi vuotta.

Toiminnan aikaisia meluvaikutuksia on tarkasteltu melumallinnuksen 
avulla, joka sisältää nykytilan melumallinnuksen sekä uuden suunnitteilla 
olevan tuotantolaitoksen teollisuusmelun ja tiemelun mallinnukset 
hankevaihtoehdossa VE1b. Hankevaihtoehdot ovat melupäästöltään 
lähellä toisiaan ja melumallinnuksessa on käytetty hankevaihtoehdon 
VE1b tietoja, koska sen tuotantokapasiteetti on suurempi ja näin ollen 
melupäästöjen arvioidaan olevan hieman merkittävämpiä kuin 
vaihtoehdossa VE1a.

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. Hankevaihtoehtojen välillä ei ole 
merkittävää eroa toiminnan aikaisen melun osalta.

Vaikutus väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja 
viihtyvyyteen

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset syntyvät 
rakentamisen aikana ja aiheutuvat melusta sekä liikenteestä. 
Toiminnanaikaiset haitalliset vaikutukset ovat vähäisiä. Ihmisten terveyteen 
hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta. Hanke lisää työllisyyttä, mikä 
vaikuttaa positiivisesti väestön määrään ja hyvinvointiin. Hankkeen on 
arvioitu työllistävän VE1a -vaihtoehdossa suoraan noin 80–100 henkilöä ja 
VE1b-vaihtoehdossa noin 50 henkilöä enemmän.

Riskit ja onnettomuudet

Laitoksen vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi tulisi olemaan 
laajamittaista ja edellyttää siten kemikaaliturvallisuuslupaa Tukesilta.

Maakuntakaavassa Sunilan tehdasalue on merkinnällä (T/kem) teollisuus- 
ja varastoalue, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja 
valmistavan tai varastoivan laitoksen. Sunilan laitosalueella on vireillä 
asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa kovahiililaitoksen 
sijoittaminen ko. tontille. Kaavamuutoksessa tontille on suunniteltu 
merkintää T ja kaavamääräyksissä on huomioitu kemikaalilaitoksen 
sijoittuminen tontille.

Suunnitteilla oleva laitos sijoittuisi tulva-vaara-alueelle. Tähän liittyviin 
riskeihin ja niihin varautumiseen otetaan kantaa kaavamuutosehdotuksen 



Perusteltu päätelmä  12 (13)
  

KASELY/699/2022
24.3.2023  

 
 
 

kaavamääräyksissä ja riskit tullaan huomioimaan myös Tukesin 
lupakäsittelyssä.

Merkittävimmiksi kemikaaleihin tai räjähdysvaaraan liittyviksi 
onnettomuustilanteiksi laitoksella on tunnistettu seuraavat skenaariot:
Asetyleenivuoto, kloori- tai vetykloridivuoto, häiriö poistokaasujen 
käsittelyjärjestelmässä, merivesitulva, kovahiilijauheen varastointi.
Näistä laitosalueen ulkopuolelle vaikutuksia aiheutuu kloori- tai 
kloridivuodosta. Kemikaaliturvallisuuslaki (390/2005) edellyttää 
toiminnanharjoittajaa valitsemaan vähiten vaaraa aiheuttavan
kemikaalin, kun se kohtuudella on mahdollista.

HANKKEEN JATKOKÄSITTELYSSÄ HUOMIOITAVAA

Hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä arviointiselostus ja 
tämä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Lupaviranomaisen on 
varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa 
ratkaistaessa. Hankkeesta vastaava voi tarvittaessa pyytää ennen lupa-
asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään näkemyksensä 
perustellun päätelmän ajantasaisuudesta. Ajantasaistamisen tarvetta 
voidaan joutua tarkastelemaan esimerkiksi, jos hanke on muuttunut tai 
arvioinnista on kulunut pitkä aika.

Lupaviranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen eikä 
tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut 
käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän. Lupapäätökseen 
on sisällytettävä perusteltu päätelmä, ja siinä on asianmukaisesti otettava 
huomioon arviointiselostusta koskevien kuulemisten tulokset. Päätöksestä 
on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä on otettu 
huomioon. Lupalaissa on lisäksi tarkemmat säännökset arvioinnin 
huomioon ottamisesta.

PERUSTELLUN PÄÄTELMÄN TOIMITTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

Yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmänsä sekä kopiot 
arviointiselostuksesta saamistaan lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta 
vastaavalle.

Perusteltu päätelmä toimitetaan tiedoksi hanketta käsitteleville 
viranomaisille, vaikutusalueen kunnille, maakuntien liitoille ja muille 
asianosaisille viranomaisille. 

Perusteltu päätelmä on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
osoitteessa: www.ymparisto.fi/storaensolignodeonelaitosYVA sekä 
viranomaisen verkkosivuilla 30 päivän ajan osoitteessa www.ely-
keskus.fi/kuulutukset/ > Kaakkois-Suomi.

https://www.ymparisto.fi/
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/
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SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS

Suoritemaksu on 11 000 euroa.

Yhteysviranomaisen perustellusta päätelmästä perittävä maksu on 
määritelty tavanomaisen hankkeen mukaisesti (14 - 23 henkilötyöpäivää). 
Maksu määräytyy ELY-keskusten maksuista annetun asetuksen 
perusteella.

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

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 19 ja 23 §

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017) 4 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- 
keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallinto- 
keskuksen maksullista suoritteista vuonna 2022 2 §.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Antti Puhalainen 
ja ratkaissut johtaja Visa Niittyniemi.

Liitteet Arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet on toimitettu 
hankkeesta vastaavalle

Tiedoksi Lausunnon antajat
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