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TIIVISTELMÄ 

Hankekuvaus ja -vaihtoehdot 

Sunilan biotuotetehtaassa havupuusellun val-

mistuksen sivutuotteena syntyy merkittäviä 

määriä ligniiniä. Ligniini on kasviperäinen po-

lymeeri, joka toimii puussa vahvana sideai-

neena. Puu koostuu noin 20-30 prosenttisesti 

ligniinistä. Stora Enson Sunilan tehtaan kraft-

ligniinin vuotuinen tuotantokapasiteetti on n. 

50 000 tonnia vuodessa. Sunilan tehtaalla lig-

niiniä on valmistettu teollisessa mittakaa-

vassa vuodesta 2015 lähtien. Osa syntyvästä 

ligniinistä poltetaan tällä hetkellä meesauu-

nissa.  

Yhtenä käyttökohteena ligniinistä voidaan 

valmistaa biopohjaista kovahiilimateriaalia, 

jolla voidaan korvata litiumakkujen kaivostoi-

minnasta saatavaa grafiittihiiltä. Storan En-

son Sunilan tehtaalla on pilotoitu biopohjai-

sen Lignode kovahiili-materiaalin tuotantoa. 

Litiumakuissa käytettävän hiilen tarve arvioi-

daan tulevan kasvamaan yhteiskunnan säh-

köistymisen myötä. Hiiltä tarvitaan mm. säh-

köautojen litiumakuissa. Fossiilisen grafiitti-

hiilen korvaaminen uusiutuvasta ligniinistä 

valmistetulla kova-hiilellä vähentää kaivan-

naisteollisuuden tarvetta, sekä vähentää gra-

fiittihiilen kaivannais-tuotannosta syntyviä 

ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia.  

Stora Enson Sunilan tehdas suunnittelee 

uutta teollisen mittakaavan kovahiililaitosta, 

jossa havupuusellun valmistuksen sivutuot-

teena saatavasta ligniinistä valmistetaan ko-

vahiiltä akkuteollisuuden tarpeisiin. Stora 

Enso aloittaa uuden kovahiilitehtaan Ympä-

ristövaikutusten arvioinnin (YVA). 

Tässä YVA-menettelyssä arvioidaan tehtaan 

sijoittumista kahteen eri paikkaan Kotkan Su-

nilassa ja kahta eri tuotantomäärävaihtoeh-

toa. VE1a:ssa ja VE1b:ssä uusi kovahiililaitos 

sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. 

VE2a:ssa ja VE2b:ssä uusi kovahiililaitos si-

joitetaan osaksi tehdasalueen eteläosaan ja 

osa rakennuksista sijaitsee alueen pohjois-

osassa. VE1a:ssa ja VE2a:ssa tuotantomäärä 

olisi 10 000 t kovahiiltä vuodessa. VE1b:ssä 

ja VE2b:ssä tuotantomäärä olisi 25 000 t ko-

vahiiltä vuodessa. 

YVA-menettely 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ta-

voitteena on edistää ympäristövaikutusten 

arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista 

suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Sa-

malla tavoitteena on lisätä kansalaisten tie-

donsaantia ja osallistumismahdollisuuksia 

hankkeen suunnitteluun. YVA-menettelyssä 

ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan 

sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksen-

teon perustaksi. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä so-

velletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, 

joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäris-

tövaikutuksia.  

Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

on suunnitelma (työohjelma) ympäristövai-

kutusten arviointimenettelyn järjestämisestä 

ja siinä tehtävistä selvityksistä. Ympäristö-

vaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on 

vastannut konsulttityönä AFRY Finland Oy. 

Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toi-

mii Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus 

Hankkeen ja YVA-menettelyn aika-

taulu 

YVA-ohjelma toimitetaan Kaakkois-Suomen 

ELY-keskukselle toukokuun 2022 aikana. 

YVA-selostus on tämän hetkisen arvion mu-

kaan tarkoitus jättää viranomaiselle syksyn 

2022 aikana, jolloin YVA-selostuksesta on 

odotettavissa perusteltu päätelmä vuoden 

2022 loppuun mennessä. Tämän jälkeen 

hankkeen ympäristölupahakemus jätetään 

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuoden 

2023 alussa, mikäli hanketta aiotaan edistää. 

Yhteenveto hankkeen ympäristövai-

kutusten arvioinnista  

Hankkeen keskeiset ympäristönäkökohdat ja 

arvioinnin kuvaus on kuvattu alla. Hankkeen 

suunnittelu on meneillään YVA-prosessin ai-

kana, joten tekniset tiedot tarkentuvat YVA-
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selostusvaiheeseen teknisen suunnittelun 

edetessä. 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Alueella on voimassa lainvoimainen Kymen-

laakson maakuntakaava 2040, jonka maa-

kuntavaltuusto on hyväksynyt kokoukses-

saan.  

Maakuntakaavassa hankevaihtoehto VE1a:n 

ja VE2a:n alue on osoitettu kokonaan ja vaih-

toehto VE2a ja VE2b osittain teollisuus- ja va-

rastoalueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän, 

vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varas-

toivan laitoksen (T/kem). Hankevaihtoehto-

jen VE2a ja VE2b läntiset osat sijoittuvat 

maakuntakaavan satama-alueelle (LS). Alu-

eella on voimassa MRL 33 § mukainen raken-

tamisrajoitus. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asema-

kaavan muutosta alueen teolliseen toimin-

taan liittyvien kaavamerkintöjen ja rakennus-

oikeustarpeiden ajantasaistamiseksi. Kaavoi-

tusta ja maankäytön suunnittelua koskevat 

tarpeet on tunnistettu yhdessä Kotkan kau-

pungin kanssa. Stora Enso Oyj on jättänyt 

Kotkan kaupungille asemakaavamuutoshake-

muksen koskien Stora Enso Oyj:n omistamia 

kiinteistöjä Kotkan Sunilassa. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Kaikki hankevaihtoehdot sijoittuvat kokonaan 

tai suurimmalta osin kulttuuriympäristön tai 

maiseman vaalimisen kannalta tärkeälle alu-

eelle, jonka suunnittelumääräyksen mukai-

sesti alueen yksityiskohtaisemmassa suun-

nittelussa on otettava huomioon kulttuuriym-

päristön ominaispiirteiden vaaliminen ja tur-

vattava merkittävien maisema- ja kulttuu-

riarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisem-

massa suunnittelussa on sovitettava yhteen 

maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen 

vaatimukset. 

Vesistö 

Laitoksen vedentarve on vähäistä. Itse pro-

sessi ei kuluta vettä, mutta prosessilaitteiden 

jäähdytykseen tarvitaan jonkun verran vettä. 

Jäähdytys toteutetaan pääosin suljetuilla 

kierroilla, jolloin vedenkulutus on suhteellisen 

pientä.  

Toiminnasta aiheutuu vain vähäisiä määriä 

jätevettä, sillä suurin osa toiminnasta käsit-

tää ligniinin kuumennusta. Jätevettä syntyy 

vain pieniä määriä kovahiilen puhdistuksesta. 

Käsiteltyjen jätevesien vaikutuksia hankealu-

een veden laatuun sekä jäähdytysvesien vai-

kutuksia vesistön lämpötilan nousuun ja jää-

olosuhteisiin arvioidaan vesistömallitarkaste-

luun pohjautuen.   

Kalasto ja kalastus 

Hankkeen vaikutuksia kalastoon ja kalastuk-

seen arvioidaan olemassa olevan kalatalou-

dellisen aineiston ja hankkeen vesistövaiku-

tusarvion perusteella. Arvioinnissa kiinnite-

tään erityistä huomiota hankkeen vaikutuk-

sista Kymijokeen nousevien ja sieltä alas 

vaeltavien vaelluskalojen osalta saatavilla 

olevien tietojen perusteella. 

 

Maa- ja kallioperä (pohjaolosuhteet) 

Hanke sijoittuu olemassa olevalle teollisuus-

alueelle, jossa ei ole pohjavesialueita. Hank-

keen vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä 

pohjaveteen arvioidaan hankkeen toteutuk-

sessa tarvittavien rakenteiden, pohjaraken-

tamisen ja muiden rakennustöiden sekä ke-

mikaalien käytön ja onnettomuusriskien pe-

rusteella. Vaikutuksia arvioidaan hankealu-

eella ja sen välittömässä läheisyydessä, 

jonne rakennustöiden ja toiminnan vaikutuk-

set ulottuvat. Arvioinnissa hyödynnetään 

hankealueella tehtyjä maaperän ja pohjave-

den tilaa koskevia selvityksiä. 

Suojelualueet ja muut luonnonarvoil-

taan merkittävät kohteet 

Suunniteltujen rakennuspaikkojen kohdalta 

ei ole julkisissa tiedossa havaintoja uhanalai-

sista lajeista tai muista huomionarvoisista la-

jeista. Lajihavainnoista tehdään aineisto-

pyynnöt YVA-selostusvaiheessa, niin että 

huomionarvoisten lajien tarkat esiintymis-

paikkatiedot saadaan käyttöön. Oletettavasti 

suunniteltujen rakennuspaikkojen kohdalla ei 

kuitenkaan ole huomionarvoiselle lajistolle 

sopivia kasvupaikkoja tai esiintymisalueita. 

Asia varmistetaan maastokäynnillä. Hank-

keen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse 
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suojelualueita tai muita luonnonarvoltaan 

merkittäviä kohteita. 

Selostusvaiheessa luontovaikutusten arvioin-

tia ja vaikutusalueen rajaamista varten ovat 

käytettävissä arviointityön aikana laadittavat 

muut vaikutusarvioinnit. Oletettavasti hank-

keen luontovaikutukset ovat melko vähäiset. 

 

Ilmasto 

Laitoksella prosessoidaan suhteellisen hieno-

jakoista ligniiniä, joten prosessissa muodos-

tuu ligniinin pölypäästöjä. Pölypäästöt kerä-

tään pölynpoistojärjestelmillä suodattimeen, 

jonka jälkeen kaasut johdetaan puhdistet-

tuina ilmaan.  

Prosessikaasut käsitellään osana prosessia. 

Osalle prosessikaasuista riittää jäähdytys ja 

pussisuodatus. Osa prosessikaasuista pitää 

polttaa välittömästi prosessin jälkeen, jolloin 

kaasut polton jälkeen jäähdytetään (esimer-

kiksi kattilassa) ja suodatetaan ennen savu-

piippua.  

Klooriyhdisteitä sisältävät prosessikaasut 

vaativat lipeäpesuria ja/tai pussisuodatinta. 

Klooriyhdisteitä sisältävien prosessikaasujen 

määrä tulee olemaan suhteellisen vähäinen.  

Ilmapäästöjen vaikutusarvioinnin tueksi teh-

dään ilmapäästöjen leviämismallinnus. Hank-

keen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin 

ja ilmastoon tarkastellaan koko elinkaaren ai-

kaisella hiilijalanjälkilaskelmalla, huomioiden 

myös rakentamisen aikaiset päästöt. Ilmas-

tonmuutoksen kasvihuonekaasupäästöjen li-

säksi arvioinnissa tarkastellaan, miten ilmas-

tonmuutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä lai-

toksen toimintaan ja hankkeen alttiutta il-

mastonmuutokselle. 

Liikenne 

Merkittävin liikenne syntyy valmiiden tuottei-

den kuljettamisesta asiakkaille. Kuljetus voi 

tapahtua rekka-autoilla, junilla, laivoilla tai 

niiden yhdistelmillä. Liikennevaikutuksia tar-

kastellaan arvioimalla hankkeeseen liittyvien 

kuljetusten määriä ja käytettyjä reittejä han-

kealueelle johtavilla liikenneväylillä. Vaiku-

tusten arvioinnissa huomioidaan kaikki mah-

dolliset kuljetusmuodot, joita ovat maantie-, 

rautatie- ja laivakuljetukset. Arvioinnissa 

tarkastellaan sekä rakentamisen että toimin-

nan aikaisen liikenteen vaikutuksia 

Melu 

Uuden kovahiililaitoksen käsittelytoiminnot 

sijoittuvat pääosin sisätiloihin ja laitoksen 

merkittävimpiä melunlähteitä ympäristöön 

ovat katolle sijoittuvat poistokanavat sekä 

erilaiset puhaltimet, joiden äänenvaimennuk-

seen tullaan kiinnittämään huomiota. Laitok-

sen ennakoitu melukuorma ei ole merkittävä 

tehdasalueen nykyiseen melukuormaan ver-

rattuna, sillä pääosa melusta syntyy raken-

nusten sisätiloissa.  

Meluvaikutusten arviointi toteutetaan melu-

mallinnuksen avulla. Mallinnuksessa tarkas-

tellaan laitoksen toiminnasta aiheutuvaa me-

lua laitoksen lähialueella noin kolmen kilo-

metrin säteellä ja laitoksen toimintaan liitty-

vistä maantie-, raide- ja laivakuljetuksista ai-

heutuvaa melua kuljetusreittien varrella lai-

toksen läheisyydessä. 

Talous ja elinkeinot 

Hankkeen elinkeinovaikutusten arvioinnin 

yhteydessä selvitetään millaista elinkeinotoi-

mintaa hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu ja 

millainen elinkeinorakenne hankkeen sijainti-

kunnassa on. Elinkeinoihin ja työllisyyteen 

kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan asiantun-

tija-arvioina hyödyntäen tietoja hankkeen 

työllistävistä vaikutuksista eri vaiheissa. 

Hankkeen vaikutuksia vaikutusalueen muu-

hun elinkeinotoimintaan arvioidaan olemassa 

olevan tiedon ja muiden vaikutusten arvioin-

tiosioiden tulosten perusteella. Arvioinnissa 

kuvataan hankkeen myötä alueella syntyviä 

työtehtäviä.  

Ihmisten elinolot, viihtyvyys, virkistys-

käyttö ja terveys 

Kovahiililaitoksen rakentaminen ja toiminta 

voi aiheuttaa lähiympäristössä havaittavaa 

vedenlaadun muutoksia, pölyämistä, melua 

ja tärinää, jotka vaikuttavat enemmän viihty-

vyyteen, mutta myös terveysvaikutukset ote-

taan huomioon arvioinnissa. Terveyteen koh-

distuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynne-

tään mm. vedenlaatuun, ilmanlaatuun, me-

luun, elintarvikkeisiin ja maaperän liittyviä 

ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden 
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ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Ve-

sien purkamisesta merialueelle ei arvioida ai-

heutuvan merkittäviä suoria terveydellisiä 

haittoja, koska merivettä ei hyödynnetä juo-

mavetenä. Koettuja terveysvaikutuksia arvi-

oidaan asiantuntija-arviona. Arvioinnissa 

käytetään apuna seurantaryhmältä saatua 

palautetta. 

 

 

 

 



 
 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos,  

YVA-ohjelma 

 

 

 

2 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © Stora Enso Oyj           Toukokuu 2022 

 

YVA-TYÖRYHMÄ 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY 

Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa 1-1. 

Taulukko 1-1. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä. 

 

YVA-konsultin työryhmä  

Tehtävä Nimi, koulutus ja kokemusvuodet 

YVA-projektin johto Mikko Tolkkinen, FT akvaattinen ekologia, FM 

maaperägeologia. > 10 v 

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

Anna Väisänen, FM akvaattiset tieteet, kalabiolo-

gia, > 10 v  

Pohjavedet ja maaperä Pekka Keränen, FM maaperägeologia, >20v 

Luonto, kasvillisuus, suojelualu-

eet, linnut ja eläimet 

Soile Turkulainen, FM biologia, > 15v 

Ilmasto ja ilman laatu Rea Oikkonen, DI energiatekniikka, >15v 

Melu ja tärinä Tapio Lukkari , DI konetekniikka, 7 v 

Maankäyttö ja kaavoitus Ismo Vendelin, FM suunnittelumaantiede, kaavan 

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

Maisema ja kulttuuriympäristö Ida Montell, Insinööri (ylempi AMK), 7 v 

 

Liikenne Mikko Tolkkinen, FT akvaattinen ekologia, FM 

maaperägeologia. > 10 v 

Sosiaaliset vaikutukset Mikko Tolkkinen, FT akvaattinen ekologia, FM 

maaperägeologia. > 10 v,  Marja Heikkinen, FM 

maantiede, >10 v 

Ympäristöriskit onnettomuudet 

ja häiriötilanteet 

Titta Anttila, DI Ympäristötekniikka, > 20v 
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TERMIT JA LYHENTEET 

YVA-selostuksessa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:  

TERMIT JA 

LYHENTEET 
SELITE 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

FINIBA-

alue 

Kansallisesti tärkeä lintualue (Finnish Important Bird Area). 

IBA-alue Kansainvälisesti tärkeä lintualue (Important Bird and Biodiversity 

Area). 

Hankealue Hankealueella tarkoitetaan tässä YVA-ohjelmassa uuden tuotantora-

kennuksen rakennuspaikkaa  

SAC-alue Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue 

(Special Areas of Conservation). 

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

cial Protection Area). 

YVA-

ohjelma 

YVA-ohjelmassa esitetään hankealueen nykytila sekä suunnitelma 

siitä mitä vaikutuksia YVA-selostusvaiheessa selvitetään ja miten sel-

vitykset tehdään. 

YVA-

selostus 

YVA-selostuksessa esitetään vaikutusarvioiden tulokset ja vertaillaan 

niitä hankevaihtoehdoittain. Selostuksessa esitetään myös ympäristö-

vaikutusten lieventämiskeinot sekä kuvaus vaikutusten seurannasta.  

Ligniini Puun kuitujen sidosaine, joka aiheuttaa puun kellertävän värin. 

dB(A) Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö, A-painotettu ihmisen kuuloalu-

een mukaisesti. 

GWh igawattitunti, energian yksikkö, jota käytetään energiamäärän, säh-

kön ja lämmön ilmaisemiseen. 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh. 

GWh/a = gigawattituntia vuodessa. 

 

  



 
 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos,  

YVA-ohjelma 

 

 

 

4 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © Stora Enso Oyj           Toukokuu 2022 

 

1 JOHDANTO 

Stora Enso Oyj:n Sunilan tehdas sijaitsee Kotkassa Pyötisen saaressa joka on penger-

retty mantereeseen kiinni. Kotkan Sunilaan sijoittuvassa tehtaassa tuotetaan valkaistua 

havupuusellua, ligniiniä, tärpättiä ja mäntyöljyä. Vuotuinen kapasiteetti Sunilan teh-

taassa on 375 000 tonnia sellua ja 50 000 tonnia ligniiniä. Sunilan tehdasalueella kehi-

tetään myös ligniinistä jalostettavia uusia biomateriaaleja. 

Sunilan biotuotetehtaassa havupuusellun valmistuksen sivutuotteena syntyy merkittä-

viä määriä ligniiniä. Ligniini on kasviperäinen polymeeri, joka toimii puussa vahvana 

sideaineena. Puu koostuu noin 20-30 prosenttisesti ligniinistä. Stora Enson Sunilan teh-

taan kraftligniinin vuotuinen tuotantokapasiteetti on n. 50 000 tonnia vuodessa. Sunilan 

tehdas onkin maailman suurin kraftligniiniä erottava tehdas. Euroopan laajuisesti lignii-

niä tuotetaan miljoonia tonneja vuodessa. Sunilan tehtaalla ligniiniä on valmistettu te-

ollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 lähtien. Suurin osa syntyvästä ligniinistä polte-

taan tällä hetkellä meesauunissa.  

Uusiutuva Ligniini voi korvata monia fossiilipohjaisia materiaaleja monilla eri teollisuu-

denaloilla ja sovelluksissa. Yhtenä käyttökohteena ligniinistä voidaan valmistaa biopoh-

jaista kovahiilimateriaalia, jolla voidaan korvata litiumakkujen kaivostoiminnasta saata-

vaa grafiittihiiltä. Storan Enson Sunilan tehtaalla on pilotoitu biopohjaisen Lignode ko-

vahiilimateriaalin tuotantoa. Litiumakuissa käytettävän hiilen tarve arvioidaan tulevan 

kasvamaan yhteiskunnan sähköistymisen myötä. Hiiltä tarvitaan mm. sähköautojen li-

tiumakuissa. Fossiilisen grafiittihiilen korvaaminen uusiutuvasta ligniinistä valmistetulla 

kovahiilellä vähentää kaivannaisteollisuuden tarvetta, sekä vähentää grafiittihiilen kai-

vannaistuotannosta syntyviä ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia.  

Stora Enson Sunilan tehdas suunnittelee uutta teollisen mittakaavan kovahiililaitosta, 

jossa havupuusellun valmistuksen sivutuotteena saatavasta ligniinistä valmistetaan ko-

vahiiltä akkuteollisuuden tarpeisiin. Stora Enso aloittaa uuden kovahiilitehtaan Ympäris-

tövaikutusten arvioinnin (YVA). Uudelle tehtaalle tullaan hakemaan omaa erillistä ym-

päristölupaa YVA-menettelyn päätyttyä. 

Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaih-

toehdoista ja suunnittelun aikataulusta. Lisäksi esitetään suunnitelma siitä, mitä ympä-

ristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään 

sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä. YVA-menettelyn 

tarve määräytyy lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä perusteella. Ympäris-

tövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY Finland 

Oy. Hankkeen teknisestä suunnittelusta on vastannut AFRY Finland Oy yhteistyössä 

Stora Enson kanssa.   
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2 HANKKEEN YLEISKUVAUS 

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 maailmanlaajui-

nen toimittaja. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsän-

omistajista. 

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 ja-

lostettavia uusia biomateriaaleja. Vuonna 1938 perustettu Sunilan tehdas sijaitsee Kot-

kassa Stora Enson omistamalla tehdasalueella ja työllistää tällä hetkellä n. 150 henkilöä. 

2.2 Hankkeen tausta ja tarkoitus 

Sunilan biotuotetehtaassa havupuusellun valmistuksen sivutuotteena syntyy merkittä-

viä määriä ligniiniä. Ligniini on kasviperäinen polymeeri, joka toimii puussa vahvana 

sideaineena. Puu koostuu noin 20-30 prosenttisesti ligniinistä. Stora Enson Sunilan teh-

taan kraftligniinin vuotuinen tuotantokapasiteetti on n. 50 000 tonnia vuodessa. Sunilan 

tehdas onkin maailman suurin kraftligniiniä erottava tehdas. Euroopan laajuisesti lignii-

niä tuotetaan miljoonia tonneja vuodessa. Sunilan tehtaalla ligniiniä on valmistettu te-

ollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 lähtien. Osa syntyvästä ligniinistä poltetaan tällä 

hetkellä meesauunissa.  

Uusiutuva ligniini voi korvata monia fossiilipohjaisia materiaaleja monilla eri teollisuu-

denaloilla ja sovelluksissa. Yhtenä käyttökohteena ligniinistä voidaan valmistaa biopoh-

jaista kovahiilimateriaalia, jolla voidaan korvata litiumakkujen kaivostoiminnasta saata-

vaa grafiittihiiltä. Storan Enson Sunilan tehtaalla on pilotoitu biopohjaisen Lignode ko-

vahiilimateriaalin tuotantoa. Litiumakuissa käytettävän hiilen tarve arvioidaan tulevan 

kasvamaan yhteiskunnan sähköistymisen myötä. Hiiltä tarvitaan mm. sähköautojen li-

tiumakuissa. Fossiilisen grafiittihiilen korvaaminen uusiutuvasta ligniinistä valmistetulla 

kovahiilellä vähentää kaivannaisteollisuuden tarvetta, sekä vähentää grafiittihiilen kai-

vannaistuotannosta syntyviä ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia.  

Stora Enson Sunilan tehdas suunnittelee uutta teollisen mittakaavan kovahiililaitosta, 

jossa havupuusellun valmistuksen sivutuotteena saatavasta ligniinistä valmistetaan ko-

vahiiltä akkuteollisuuden tarpeisiin. Stora Enso aloittaa uuden kovahiilitehtaan Ympäris-

tövaikutusten arvioinnin (YVA). Uudelle tehtaalle tullaan hakemaan omaa erillistä ym-

päristölupaa YVA-menettelyn päätyttyä. 

2.3 Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve 

Hanke sijaitsee Kotkan Sunilassa teolliseen toimintaan osoitetulla kiinteistöllä (Kuva 

2-1). Hankealueella Sunilassa sijaitsee Stora Enson nykyiset toiminnot. 
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Kuva 2-1. Stora Enson Sunilan tehdasalueen sijainti. 

 

 

2.4 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 

Stora Enson Sunilan tehtaalla ei ole käynnissä muita hankkeita, jotka liittyisivät Sunilan 

uuteen kovahiililaitokseen. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa käsitellään 

ympäristövaikutusten arvioinnissa.  

2.5 Hankkeen aikataulu 

YVA-ohjelma toimitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle toukokuun 2022 aikana. 

YVA-selostus on tämän hetkisen arvion mukaan tarkoitus jättää viranomaiselle syksyn 

2022 aikana, jolloin YVA-selostuksesta on odotettavissa perusteltu päätelmä vuoden 

2022 loppuun mennessä. Tämän jälkeen hankkeen ympäristölupahakemus jätetään 

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuoden 2023 alussa, mikäli hanketta aiotaan edis-

tää. 
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3 TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT JA HANKEKUVAUKSET 

3.1 Tarkasteltavat vaihtoehdot 

Taulukko 3-1. YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot. 

Vaihtoehto Kuvaus 

VE0 
• Uusi kovahiililaitos ei aloita toimintaa ja toiminta Sunilan tehdas-

alueella jatkuu nykyisellään. 

VE1a 

• Uusi kovahiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. 

Muu tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen tuo-

tantomäärä on 10 000 t vuodessa. 

VE1b 

• Uusi kovahiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. 

Muu tehdastoiminta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen tuo-

tantomäärä on 25 000 t vuodessa. 

VE2a 

• Uusi kovahiililaitos sijoitetaan osaksi tehdasalueen eteläosaan ja 

osa rakennuksista sijaitsee alueen pohjoisosassa. Muu tehdastoi-

minta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen tuotantomäärä on 

10 000 t vuodessa. 

VE2b 

• Uusi kovahiililaitos sijoitetaan osaksi tehdasalueen eteläosaan ja 

osa rakennuksista sijaitsee alueen pohjoisosassa. Muu tehdastoi-

minta Sunilassa jatkuu entisellään. Kovahiilen tuotantomäärä on 

25 000 t vuodessa. 

 

YVA-menettelyssä tarkastellaan uuden kovahiilitehtaan rakentamista ja käyttöä Kotkan 

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

neen hankinta, on määritelty hankkeesta vastaavan tekemissä selvityksissä ennen YVA-

menettelyä. Parhaiten toimintaan soveltuvaksi paikaksi on valittu olemassa oleva Suni-

lan tehdasalue. Sijainnin merkittävänä etuna on olemassa oleva infrastruktuuri. Sijoi-

tuspaikan valintaan on vaikuttanut raaka-aineena käytettävän ligniinin saatavuus. Si-

joittamalla uusi toiminto nykyisen tehtaan viereen minimoi ligniinin kuljettamistarpeen. 

Koska hankesuunnitelmien mukaan ainoa realistinen ja toteutuskelpoinen hankevaihto-

ehto on uuden tehtaan rakentaminen Kotkan Sunilaan, ei tässä YVA-menettelyssä arvi-

oida muita sijoituspaikkavaihtoehtoja Sunilan ulkopuolelta.  

Tässä YVA-menettelyssä arvioidaan tehtaan sijoittumista kahteen eri paikkaan Sunilassa 

(Taulukko 3-1) ja kaksi tuotantomäärävaihtoehtoa. VE1a:ssa ja VE1b:ssa uusi kova-

hiililaitos sijoitetaan Sunilan tehdasalueen eteläosaan. VE2a:ssa ja VE2b:ssä uusi ko-

vahiililaitos sijoitetaan osaksi tehdasalueen eteläosaan ja osa rakennuksista sijaitsee 

alueen pohjoisosassa. VE1a:ssa ja VE2a:ssa tuotantomäärä olisi 10 000 t kovahiiltä 

vuodessa. VE1b:ssä ja VE2b:ssä tuotantomäärä olisi 25 000 t kovahiiltä vuodessa. 

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

nykyisenä.  
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Kuva 3-1. Arvioitujen YVA-vaihtoehtojen sijoittuminen. VE1 käsittää VE1a ja VE1b vaihtoehdot. 

VE2 käsittää VE2a ja VE2b vaihtoehdot. 

3.2 Laitoksen toiminta 

3.2.1 Tuotanto ja kapasiteetti  

Tarkasteltava hanke on Stora Enson Sunilan tehdasalueelle rakennettava ligniinin hii-

letyslaitos oheisprosesseineen. Hiiletyslaitoksen suunniteltu tuotanto on noin 10 000 t/a 

tai 25 000 t/a puhdasta hiiltä. Laitoksen pääraaka-aine on Sunilan tehtaalta tuleva lig-

niini tuotantomäärävaihtoehdossa 10 000 t/a. Suunnittelussa varaudutaan myös teh-

taan ulkopuolisen ligniinin käyttöön mikäli laitoksen tuotantokapasiteetti on 25 000 t/a. 

Tehtaan ulkopuolelta mahdollisesti tuleva ligniini on esikäsiteltyä (matala lämpökäsit-

tely) jolloin raaka-aine syötetään suoraan tehtaan korkealämpökäsittelyyn.  

Laitokselta vapautuva lämpömäärä on huomattava, noin 15 MW (10 000 t/a kapasitee-

tissä). Eri prosessivaiheiden energia otetaan mahdollisuuksien mukaan talteen hyödyn-

nettäväksi hiiletyslaitoksella tai muualla Sunilan tehdasalueella. Laitoksen suunnittelu 

on kesken, jolloin tarkat kuvaukset laitoksen toiminnasta ja syntyvistä päästöistä 
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päivittyvät YVA-prosessin aikana. Laitoksen suunnittelu etenee YVA-prosessin aikana, 

jolloin YVA-selostusvaiheessa laitoksen toiminnasta, teknisistä ratkaisuista ja päästöistä 

tullaan esittämään tarkentuneita tietoja. 

3.2.2 Prosessikuvaus 

3.2.2.1 Yleistä 

Uuden laitoksen prosessialue sijoitetaan tehdasalueen lounaiskulmaan sataman etelä-

puolelle ja sekä puuvarastona toimivalle täyttömaalle. 

Stora Enson Sunilan tehtaalla syntyy tuotantoprosessin yhteydessä merkittäviä määriä 

ligniiniä. Kuvassa on esitetty ligniinin hiiletyslaitoksen syötteet ja tuotteet. Laitos käyt-

tää kuumennuksessa sähköenergiaa. Ohessa kuvassa on esitetty syötteet ja tuotteet. 

Pölyt ja savukaasut kerätään talteen ja puhdistetaan ennen kuin ne johdetaan ulos lai-

toksesta.  

 

 

 

Kuva 3-2.  Hiiletyslaitoksen syötteet ja tuotteet 10 000 t/a ja 25 000 t/a tuotantomäärillä,  M = 

miljoona, k = tuhat.   Ulosvirtaavien savukaasujen ja pölyjen määrä tarkentuu selostusvai-

heessa.
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Ligniinin hiilletyslaitoksessa ligniinistä poistetaan erilaiset epäpuhtaudet (vesi, kidevesi, 

muut haihtuvat sekä muut epäpuhtaudet) erilaisilla lämpökäsittelyillä. Lopputuote pin-

noitetaan kaasumaisella hiilivedyllä ja pakataan kuljetuspaketteihin kuljetusta varten.  

Prosessi voidaan jakaa seuraaviin osaprosesseihin: 

1. Lämpökäsittely 1 (matala) 

- Stabilointi 

- Karbonisointi 

- Jauhatus 

- Luokitus  

2. Lämpökäsittely 2 (korkea) 

- Kalsinointi 

- Puhdistus 

- Pinnoitus 

3. Pakkaus ja varastointi 

- Kuivarakeistus 

- Ilmajäähdytys ja murskaus 

- Pölynpoistojärjestelmä 

- Kuonan varastointi 

4. Kaasujen puhdistus ja energian talteenotto 

- Poistokaasujen poltto (karbonisointi) 

- Hukkalämpökattila 

- Muiden kaasujen puhdistus 

 

 

Yleistä ligniinin ominaisuudesta 

Ligniinin hiiletyslaitos käyttää raaka-aineena granuloitua ligniiniä. Granuloitu ligniini 

muodostetaan ligniinin ja kierrätetyn kovahiilen seoksesta. Granuloinnissa ligniinin ja 

kierrätetyn kovahiilen seos on granuloitu raekooltaan luokkaa 0,5 – 1,5 mm granulaa-

teiksi puristusgranulointi menetelmällä. 

Ligniinin granulointiprosessi on oma prosessikokonaisuus, joka kuuluu osana olemassa 

olevaan ligniinin käsittelyketjuun. Kuivattu ligniini on pölymäistä jauhetta ja lievästi ha-

panta (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 materiaa-

lina ligniinin räjähdysraja ilmassa (LEL) on 50 g/m3. 

Luonnon polymeerinä ligniini on vapautettu REACH-asetuksen rekisteröintivaatimuk-

sesta. CLP-asetuksen mukaisen luokituksen perusteella ligniini on: ihoa ärsyttävä 

(H315), ihoa herkistävä (H317) ja silmiä ärsyttävä (H319). Ligniiniä ei ole luokiteltu 

ympäristölle vaaralliseksi.  

 

3.2.2.2 Stabilointi 

Stabilointi ja karbonisointi ovat peräkkäisiä ligniinin lämpökäsittelyprosesseja, joissa 

valmistetaan raakagrafiittia. Näin saatu raakagrafiitti jalostetaan myöhemmissä proses-

seissa lopputuotegrafiitiksi, jonka ominaisuudet täyttävät laatuvaatimukset. Stabilointi- 

ja karbonisointiprosessit suoritetaan usealla rinnakkaisella linjalla riittävän tuotantoka-

pasiteetin saavuttamiseksi. 
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Stabilisointiprosessissa materiaalin käsittely suoritetaan rumpu-uunilla. Syötteenä käy-

tetään granuloitua ligniiniä. Stabilointivaiheessa syntyvä välituote syötetään edelleen 

karbonisointiin. Stabilointiprosessissa materiaali lämpökäsitellään lievästi hapettavissa 

olosuhteissa, jolloin esimerkiksi ligniiniin sitoutunut kidevesi saadaan poistettua. Mate-

riaalin lämmitys rumpu-uunissa tapahtuu epäsuoralla menetelmällä lämmittämällä 

rumpu-uunin vaippaa, josta lämpö johtuu rumpu-uunin sisällä olevaan materiaaliin.  

Rumpu-uunin sisältö koostuu kiinteästä materiaalifaasista ja kaasufaasista. Rumpu-uu-

niin syötetään granuloitua ligniiniä, joka säilyttää kiintoainemuotonsa koko käsittelyn 

ajan. Lisäksi rumpu-uuniin syötetään lievästi hapettavaa kaasua, esimerkiksi ilmaa. 

Rumpu-uunikäsittelystä kiintoaineksena olevasta ligniinistä poistuu haihtuvia kom-

ponentteja, kuten kidevettä. Rumpu-uunista poistuva kaasufaasi koostuu syötetystä ha-

pettavasta kaasuvirrasta lukuun ottamatta reaktioihin kuluvaa pientä happimäärää, ja 

tämä lisäksi stabilointireaktiossa syntyvistä haihtuvista komponenteista. Rumpu-uunista 

poistuva kiintoainefaasi on stabilointikäsiteltyä ligniiniä, joka syötetään karbonisointiin. 

3.2.2.3 Karbonisointi 

Stabiloidun ligniinimateriaalin karbonisointikäsittely suoritetaan rumpu-uunilla, josta 

saadaan välituotteena raakagrafiittia. Rumpu-uuniin syötetyn materiaalin lämmitys ta-

pahtuu epäsuoralla menetelmällä rummun seinämän läpi, jolloin lämpö johtuu rummun 

sisällä olevaan materiaaliin kuumentaen sen reaktioiden vaatimaan lämpötilaan.  

Karbonisointivaiheessa toteutetaan rumpu-uunissa typpikaasun läpivirtaus. Kuumen-

nuksen vaikutuksesta ligniinimateriaalista poistuu haihtuvia komponentteja. Kar-

bonisointivaiheen poistokaasut sisältävät seoksen typpeä, ja haihtuneita hiilivetyketjuja 

kuten metaania. Poistokaasuseos johdetaan erillisellä poistoputkistojärjestelmällä hyö-

dynnettäväksi polttamalla, jolloin palamisreaktiosta muodostuva lämpöenergia voidaan 

hyödyntää. Muualla tehdasalueella sellun tuotannossa tarvitaan höyryä, jonka valmis-

tamiseen voidaan käyttää kyseisen kaasun polttoenergiaa. 

Karbonisoitu välituote täytyy jäähdyttää välittömästi rumpu-uunikäsittelyn jälkeen 

jäähdytyslaitteistolla. Tämän jälkeen materiaali jauhetaan haluttuun raekokoluokkaan. 

Karbonisointivaiheen jälkeen raakagrafiitti jalostetaan erillisissä prosessivaiheissa lop-

putuotegrafiitiksi. 

3.2.2.4 Kalsinointi 

Jauhatuksen ja seulonnan jälkeen hieno, partikkelikooltaan alle 20 µm (D50 n. 10µm) 

oleva hiilimateriaali käsitellään kiinteässä olomuodossa ja korkeassa lämpötilassa kal-

sinoimalla, jolloin materiaalissa tapahtuu lämpöhajoamista, ja siitä poistuu haihtuvia 

komponentteja. Kalsinointi tehdään inertissä typpikaasuatmosfäärissä. 

3.2.2.5 Puhdistus 

Puhdistusvaiheessa kovahiilimateriaalissa hivenaineina esiintyvät epäpuhtaudet, kuten 

siirtymämetallit (Fe, Co, Ni, Cu, Cr, Zn), alumiini (Al) sekä alkalimetallit ja maa-alkali-

metallit (Ca, Mg, K, Na) poistetaan vastaamaan tuotteen tavoitepitoisuuksia. Muita epä-

puhtauskomponentteja hiilimatriisissa ovat rikki ja tuhka. Näistä epäpuhtauksista eri-

tyisesti raudalla on lopputuotteessa tiukka pitoisuusvaatimus: Fe < 20 ppm. Muiden 

siirtymämetallien kuin raudan pitoisuudet lopputuotteessa eivät niin ikään saa ylittää 10 

ppm, mutta näiden metallien pitoisuudet lähtöaineessa ovat yleisesti matalammat rau-

taan verrattuna. Epäpuhtauksista erityisesti siirtymämetallit vaikuttavat haitallisesti ak-

kumateriaalin sähkökemiallisiin reaktioihin. Puhdistus tehdään korkeassa lämpötilassa 

(1000–1200 °C), inertissä typpikaasuatmosfäärissä, johon syötetään laimeaa kloorikaa-

sua. Vaihtoehtoisesti puhdistuksessa voidaan käyttää suolahappoa vähäinen määrä. Ko-

vahiilimateriaali puhdistuu, kun kaasumaiset kloorimolekyylit joutuvat kosketuksiin 
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materiaalissa olevien epäpuhtauskomponenttien kuten esimerkiksi raudan, rautaoksi-

dien tai rautakarbidien kanssa ja muodostavat kaasumaisia yhdisteitä, jotka siirtyvät 

hiilimateriaalista prosessin poistokaasuun. 

3.2.2.6 Pinnoitus ja jäähdytys 

Puhdas, hienojakoinen kovahiilimateriaali pinnoitetaan materiaalin tiettyjen sähkönjoh-

tavuusominaisuuksien varmistamiseksi. Pinnoituksen ansiosta kovahiilimateriaalin par-

tikkelit ovat sileitä, eivätkä ne muodosta teräviä kulmia, jotka lopputuotteen hilamai-

sessa matriisirakenteessa voisivat takertua toisiinsa ja haitata sähkönjohtavuusominai-

suuksia. Pinnoitus tehdään inertissä typpikaasuatmosfäärissä vastavirtajäähdytysperi-

aatteella. Pinnoituksen jälkeen materiaali jäähdytetään. 

3.2.2.7 Seulonta ja varastointi 

Jäähtynyt tuote seulotaan, ja siitä erotetaan magneettisesti rauta. Lopputuotteen suurin 

sallittu partikkelikoko on 32-44 µm. Kovahiilimateriaali pakataan mustiin nailonista val-

mistettuihin suursäkkeihin (koko 350, 500, 800 tai 1000 kg), joissa on pölyämistä es-

tävä alumiinioksidista valmistettu PE-pinnoitteinen sisäsäkki. Vakuumipakkauksella var-

mistetaan ettei ilman kosteus pääse kosketukseen hienojakoisen kovahiilimateriaalin 

kanssa. Valmiit säkit varastoidaan odottamaan kuljetusta ja jatkokäsittelyä. 

3.2.2.8 Energian talteenotto (Optio) 

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). 

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

Käytettävä raaka-aine on Sunilan sellutehtaan oma ligniini, joka erotetaan omaksi ja-

keeksi keitinliemestä. Vaihtoehtoinen raaka-ainelähde on ulkopuolinen ligniini, joka tuo-

daan prosessiin granulaatteina. 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 käytetään pieniä määriä suolahappoa tai vaihtoehtoisesti kloorikaasua. Pro-

sessissa käytetään myös typpikaasua. Kemikaalit varastoidaan mahdollisimman pieninä 

määrinä laitoksen läheisyydessä. Savukaasujen pesuun käytetään myös natriumhyd-

roksidia, joka varastoidaan myös käyttökohteen läheisyydessä. Prosessissa tarvittavien 

kemikaalien määrä ja varastointi tarkentuvat YVA-selostusvaiheessa.   

3.2.5 Veden tarve ja hankinta 

Laitoksen vedentarve on vähäistä. Itse prosessi ei kuluta vettä, mutta prosessilaitteiden 

jäähdytykseen tarvitaan jonkun verran vettä. Jäähdytys toteutetaan pääosin suljetuilla 

kierroilla, jolloin vedenkulutus on suhteellisen pientä. Mahdollisesti tarvittava tuorevesi 

otetaan tämän hetkisen suunnittelun perusteella Sunilan tehtaan nykyisistä järjestel-

mistä. Prosessissa tarvittavan veden määrä tarkentuu YVA-selostusvaiheessa.   

3.2.6 Vedenkäsittely 

Toiminnasta aiheutuu vain vähäisiä määriä jätevettä, sillä suurin osa toiminnasta käsit-

tää ligniinin kuumennusta. Jätevettä syntyy vain pieniä määriä kovahiilen puhdistuk-

sesta. Tämän hetkisen arvion mukaan kovahiilen puhdistuksesta syntyvä jätevesikuor-

mitus olisi 100-200 kg/h natriumkloridia (NaCL) (10 000 t/a tuotantomäärällä). 
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Kovahiilen tuotannosta syntyvät jätevedet ohjataan Stora Enson toiminnassa olevalle 

jätevedenpuhdistamolle. Jäteveden johtamisesta tullaan tekemään teollinen jätevesiso-

pimus. Johdettavien jätevesien käsittely ei hankaloita jätevedenpuhdistamon toimintaa 

ja jätevedenpuhdistuksessa tullaan pysymään alle nykyisten Stora Enson jätevesipääs-

töjen luparajojen.   

Hulevedet tullaan ottamaan talteen laitosalueelta asianmukaisesti ja johdetaan Stora 

Enson hulevesijärjestelmään.  

Palonsammutusvesien keräys ja käsittely tullaan suunnittelemaan asianmukaisesti, 

jotta palonsammutusvesiä ei pääse kulkeutumaan vesistöihin. 

Saniteettivedet johdetaan Stora Enson viemärijärjestelmään. 

3.2.7 Päästöt ilmaan ja savukaasujen puhdistus 

Päästölähteet ilmaan pitävät sisällään kolme pääkohdetta.  

Laitoksella prosessoidaan suhteellisen hienojakoista ligniiniä, joten prosessissa muodos-

tuu ligniinin pölypäästöjä. Pölypäästöt kerätään pölynpoistojärjestelmillä suodattimeen, 

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 savu-

piippua. Prosessikaasu koostuu pääosin typestä, hiilidioksidista ja vesihöyrystä.  

Klooriyhdisteitä sisältävät prosessikaasut vaativat lipeäpesuria ja/tai pussisuodatinta. 

Klooriyhdisteitä sisältävien prosessikaasujen määrä tulee olemaan suhteellisen vähäi-

nen. Prosessissa syntyvien ilma- ja pölypäästöjen  määrät ja laadut tarkentuvat YVA-

selostusvaiheessa.   

3.2.8 Jätteet 

Prosessissa ei synny merkittäviä määriä jätteitä. Mahdollisesti syntyviä jätteitä ei läjitetä 

vaan prosessista syntyvät kiinteät jätteet voidaan polttaa. Muut kiinteät jätteet menevät 

tehdasalueen olemassa olevaan jätteiden keräysjärjestelmän kautta asianmukaiseen 

käsittelyyn. Prosessissa syntyvien jätteiden määrät ja laadut tarkentuvat YVA-

selostusvaiheessa.   

3.2.9 Liikenne 

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 (10 000 t/a tuotantomäärällä).  Muiden kuljetusten 

määrä on suhteellisen vähäinen, eivätkä ne vaikuta merkittävästi tehdasalueen koko-

naiskuljetusmääriin. Lisäksi tehtaan seurauksena syntyy normaalia työntekijöiden hen-

kilöliikennettä. 

3.2.10 Melu 

Uuden kovahiililaitoksen käsittelytoiminnot sijoittuvat pääosin sisätiloihin ja laitoksen 

merkittävimpiä melunlähteitä ympäristöön ovat katolle sijoittuvat poistokanavat sekä 

erilaiset puhaltimet, joiden äänenvaimennukseen tullaan kiinnittämään huomiota. Lai-

toksen 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 
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uusien rakennusten ja tuotantoprosessien vaatimista rakennustöistä. Tiedot tarkentuvat 

suunnittelun edetessä. 

 

3.2.11 Rakenteet 

Hanke käsittää useita rakennuksia. Näkyvimmät rakennukset ja niiden arvioidut kor-

keudet ovat: 

- Uunirakennus  n. 44 m 

- Raaka-ainevarasto n. 25 m 

Rakennusten sijoittuminen tarkentuu YVA-selostusvaiheen aikana. 

3.2.12 Sähkön siirto 

Sähkönsiirtoa varten laitos kytketään 400 kV kantaverkkoon. 

 

4 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA 

PÄÄTÖKSET  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana tai päätyttyä hanke voi edetä lupavai-

heisiin. Hankkeesta vastaava päättää YVA-menettelyn tuloksiin ja muihin jatkotutki-

muksiin ja -selvityksiin perustuen, mille vaihtoehdolle lupia haetaan. YVA-selostus sekä 

siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään lupahakemuksiin. Seu-

raavassa on kerrottu, mitä lupia ja päätöksiä hanke voi mahdollisesti edellyttää. 

4.1 Kaavoitus 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta alueen teolliseen toimin-

taan liittyvien kaavamerkintöjen ja rakennusoikeustarpeiden ajantasaistamiseksi. Kaa-

voitusta ja maankäytön suunnittelua koskevat tarpeet on tunnistettu yhdessä Kotkan 

kaupungin kanssa. Stora Enso Oyj on jättänyt 11.4.2022 Kotkan kaupungille asema-

kaavamuutoshakemuksen koskien Stora Enso Oyj:n omistamia kiinteistöjä Kotkan Su-

nilassa. Asemakaavamuutoshakemuksella kyseisille kiinteistöille haetaan lisää osa-alu-

eita teolliseen toimintaan ja lisää rakennusoikeutta. Kiinteistöjen rajojen muuttamisilla 

on tavoitteena mahdollistaa kiinteistöjen alueiden kehittämismahdollisuudet nykyisille 

ja suunnitteilla oleville tuotantolaitosten ja -rakennusten sijoittumiselle Sunilan alueelle. 

 

4.2 Rakennusluvat 

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

disrakennuksille. Lupa haetaan alueen rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntä-

essään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmääräys-

ten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. Myös raken-

nusluvan myöntäminen edellyttää, että YVA-menettely on loppuun suoritettu. Raken-

nuslupia tarvitaan myös hankkeen rakennusvaiheessa muun muassa väliaikaisille va-

rasto- ja toimistorakennuksille. 

Rakennustyömaalle voidaan tarvita erilaisia lupia eri työvaiheisiin. Laitosalueen maan-

rakennustöiden aloittaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maise-

matyö- tai toimenpidelupaa. Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, 
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joka ei edellytä ympäristölupaa, tulee tehdä erillinen kirjallinen ilmoitus kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi rakennustyömaa-aikaisten mahdollisiin räjähdeai-

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

 

4.3 Ympäristö ja vesilupa 

Lignode-laitosta  varten  on  haettava  ympäristölupa.  Toiminnan  luvanvaraisuus  pe-

rustuu ympäristönsuojelulakiin  (YSL  527/2014).  Ympäristönsuojelulain  27  §:n  1  

momentin mukaan ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-

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

ympäristövaikutuksiin liittyvät tekijät kuten päästöt ilmaan ja veteen, melu, jätteet ja 

muut. Mahdollinen vesilain  mukainen  lupa  tarvitaan mahdollisten vedenottorakentei-

den  rakentamiseen  ja  pintavedenottamiseen.  Luvan  hakemisen  peruste  määräytyy  

vesilain  (587/2011)  3  luvun  2  §  1momentin ja 4 luvun 3 § perusteella. Hakemuksen 

tulee sisältää tarvittavat selvitykset sekä  riittävät  suunnitelmat  toiminnasta  ja  aio-

tuista  rakennushankkeista.  Hakemuksen tulee myös sisältää tietoa hankkeen ympä-

ristövaikutuksista. Ympäristönsuojelulain  47  §:n  1  momentin  mukaisesti  vesien  

pilaantumista  koskevaympäristölupahakemus  sekä  samaa  toimintaa  koskeva  vesi-

lain  mukainen  lupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, 

jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Hankkeen  ympäristö-  ja  ve-

silupaviranomainen  on  Etelä-Suomen  aluehallintovirasto. Lupaviranomainen myöntää 

ympäristöluvan, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja muun lainsäädännön 

asettamat vaatimukset. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on oltava päät-

tynyt 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 yk-

sityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen ra-

kennustöiden aloittamista. Tukesille toimitetaan myös turvallisuusselvitys. Tarkemmin 

kemikaalilain, REACH-kemikaaliasetuksen sekä ATEX-lainsäädännön mukaiset menette-

lyt kuvataan YVA-selostuksessa. 

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, Pir-

kanmaan ELY-keskuksen myöntämän erikoiskuljetusluvan. Lupa tarvitaan, mikäli kulje-

tus ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massarajat.  

Päästölupa ja päästöoikeudet 

Päästökauppalain (311/2011) alaisilla laitoksilla on oltava kasvihuonekaasujen päästö-

lupa, jonka nojalla laitoksella on oikeus päästää hiilidioksidia ilmakehään. Luvan myön-

tää Energiavirasto. Lupaehtoihin kuuluu vuosittainen raportointi virastolle luvan saa-

neen laitoksen hiilidioksidipäästöistä.  
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Päästöluvan lisäksi päästökaupassa mukana oleva toiminnanharjoittaja voi hakea il-

maiseksi jaettavia päästöoikeuksia työ- ja elinkeinoministeriöltä. Päästöoikeusmäärät 

myönnetään laitoskohtaisesti. 

5 YVA-MENETTELY 

5.1 YVA-menettelyn sisältö ja tavoitteet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) on säädetty YVA-lailla 

(252/2017) ja -asetuksella (277/2017). YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja nii-

den muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

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

asetuksen hankeluettelon perusteella tai yksittäistapauksessa tehtävän päätöksen poh-

jalta.  

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä 

huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä 

kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä py-

ritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä 

sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.  

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä 

hankesuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä 

avoinna. Viranomainen 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 pe-

rustaksi. 

Lignode one -laitoksen YVA-menettelyn alkuvaiheessa on käyty YVA-lain 8 § mukainen 

ennakkoneuvottelu 3/2022, jossa hankevastaava ja viranomaiset edistivät mm. tiedon-

vaihtoa, vaikutusarviointityön laatua ja hankkeen menettelyjen kokonaisuuden hallin-

taa.  

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 5-1. Ympäristövaikutusten arvi-

ointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 

järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ympäristövaikutusten arviointiselos-

tuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet, tekniset ratkaisut ja arvioin-

timenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuk-

sista. 
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Kuva 5-1. Kaaviossa on esitetty YVA-menettelyn vaiheet.  

5.1.1 YVA-ohjelma 

YVA-ohjelma on selvitys hankealueen ja sen ympäristön nykytilasta sekä suunnitelma 

siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Ohjelmassa esite-

tään myös perustiedot hankkeesta ja hankkeen kohtuullisista hankevaihtoehdoista sekä 

suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana ja arvio hankkeen aikataulusta. YVA-

ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle, joka tiedottaa siitä kuuluttamalla sen omilla in-

ternetsivuillaan ja ainakin yhdessä paikallisessa sanomalehdessä. Arviointiohjelma on 

nähtävillä vähintään kuukauden ajan, jonka aikana kansalaiset voivat esittää YVA-

ohjelmasta mielipiteitään yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen pyytää lisäksi lau-

suntoja viranomaisilta ja vaikutusalueen kunnilta, jonka jälkeen se kokoaa mielipiteet 

ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle.  
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5.1.2 YVA-selostus 

Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun 

yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden kannanottojen perusteella. Tulokset koo-

taan arviointiselostukseen. Yhteysviranomainen kuuluttaa valmistuneesta arviointi-

selostuksesta vastaavasti kuin arviointiohjelmasta. Selostus on nähtävillä vähintään 

kuukauden ja enimmillään kahden kuukauden ajan, jolloin viranomaisilta ja kunnilta 

pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää 

mielipiteensä. YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen on tarkistanut arvioin-

tiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatinut tämän jälkeen perustellun päätel-

mänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista, jossa on esitetty myös yhteen-

veto muista annetuista lausunnoista ja mielipiteistä. 

Lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaava käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviran-

omaisen siitä antamaa päätelmää oman päätöksentekonsa perusaineistona. Lupaviran-

omaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkais-

taessa.   

5.2 YVA-menettelyn osapuolet 

Hankevastaavana tässä hankkeessa toimii Stora Enso ja yhteysviranomaisena Kaakkois-

Suomen ELY-keskus. YVA-ohjelman ja -selostuksen laatimisesta vastaavat hankevas-

taavan toimeksiannosta AFRY Finland Oy:n asiantuntijat, joiden vastuualueet ja päte-

vyydet on esitetty tämän selostuksen taulukossa 1-1. Tärkeässä osassa YVA-

menettelyssä ovat myös kansalaiset ja muut viranomaiset, jotka vaikuttavat YVA-

menettelyn kulkuun mm. antamalla lausuntoja ja mielipiteitä. Tämän hankkeen YVA-

menettelyyn osallistuvia tahoja on havainnollistettu kuvassa 5-2. 

 

Kuva 5-2. Kuvassa esitetty YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja. 
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5.3 Tiedottaminen ja osallistuminen 

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

lisuus osallistua. Asukkaat ja muut hankkeesta kiinnostuneet voivat osallistua menette-

lyyn esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-

keskus sekä myös hankkeesta vastaavalle (Stora Enso) tai YVA-konsultille (AFRY Finland 

Oy). Vuoropuhelun tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen ja hyödyn-

täminen YVA-menettelyn aikana. 

 

5.3.1 Seurantaryhmätyöskentely 

Hankeen ympäristövaikutusten arviointia varten on koottu seurantaryhmä, jonka on tar-

koitus kokoontua yhden kerran ohjelmavaiheessa ja yhden kerran selostusvaiheessa. 

YVA-ohjelmavaiheessa seurantaryhmään kutsuttiin alla esitetyt sidosryhmät. Vain osa 

sidosryhmistä osallistui seurantaryhmän tilaisuuteen jossa keskusteltiin hankkeesta ja 

YVA-prosessista.  

Seurantaryhmään kutsutut tahot: Osallistuminen YVA-ohjelmavaiheessa 

Kotkan kaupunki, Kaavoitus  

Kotkan kaupunki, Ympäristökeskus x 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus x 

Varsinais-Suomen ELY-keskus/ kala-

talousviranomainen 

 

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto  

Kymenlaakson pelastuslaitos x 

Turvellisuus- ja kemikaalivirasto 

(TUKES) 

 

Kymenlaakson museo x 

Kotkan ympäristöseura ry  

Meri-Kymen Luonto ry  

Kymenlaakson kauppakamari  

Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö  

Etelä-Suomen Merikalastajainliitto ry  

Pro Sunila x 

Popinniemen kyläyhdistys  

5.3.2 Yleisötilaisuudet ja muu tiedottaminen 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus 

ohjelman nähtävillä olon aikana. Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista on 

mahdollista esittää kysymyksiä ja näkemyksiä hankevastaavalle sähköpostitse ja puhe-

limitse. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua järjestetään yleisölle avoin tie-

dotus- ja keskustelutilaisuus, jonka järjestelyissä noudatetaan viranomaisten ohjeis-

tusta koronapandemian suhteen. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioin-

nin tuloksia ja yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ja kysymyksiä tehdystä 

ympäristövaikutusten arviointityöstä. 

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tullaan tiedottamaan myös ympä-

ristöhallinnon internet-sivujen välityksellä. 
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6 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

6.1 Arvioinnin lähtökohdat 

Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä 

ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että 

käytön aikaisia vaikutuksia. YVA-lain 2 §:n mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hank-

keen aiheuttamia ympäristövaikutuksia: 

• Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  

• maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja 

luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka 

on suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suoje-

lusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suo-

jelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY no-

jalla 

• Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkiku-

vaan ja kulttuuriperintöön  

• Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

• Näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Merkittävimmiksi kovahiilihankkeen aiheuttamiksi ympäristövaikutuksiksi on tässä vai-

heessa tunnistettu vaikutukset sivutuotteen (ligniini) käsittelyyn, vaikutukset il-

manlaatuun, vesistön tilaan ja kalastukseen, sekä meluvaikutukset. Hankkeen 

myötä louhittavan uusiutumattoman grafiittihiilen tarve vähenee, joka osaltaan vähen-

tää louhinnasta syntyviä ympäristövaikutuksia. Myös hankkeen sosioekonomiset vaiku-

tukset tullaan arvioimaan selostusvaiheessa. Hankkeen sijaitessa lähellä asutusta, myös 

onnettomuus-, häiriö- ja poikkeustilanteet otetaan huomioon vaikutusten arvioinnissa.  

Hankkeen toteuttamisella ajatellaan olevan myös positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja 

aluetalouteen. Vaikutusten lopulliset suuruudet tarkentuu suunnittelun edistymisen 

myötä. Tarkennetut merkittävimmät vaikutukset tullaan esittämään YVA-

selostusvaiheessa. 

Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan uuden toiminnan ympäristövaikutuksia rakentami-

sen, käytön ja käytöstä poiston aikana. Myös hankkeen toteuttamatta jättämisen vai-

kutukset arvioidaan (ns. nollavaihtoehto). Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen 

mahdolliset yhteisvaikutukset suunnitteilla olevien muiden hankkeiden kanssa.  
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6.2 Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset 

Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla ky-

seistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Alueet on pyritty määrittelemään 

niin suuriksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän aluei-

den ulkopuolella. Kuvassa 6-1 on havainnollistettu erilaisten tarkastelualueiden laajuuk-

sia, jotka riippuvat tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta ja ne on kuvattu alustavasti 

kunkin arvioitavan ympäristövaikutuksen kohdalla, mikäli vaikutusaluetta on pystytty 

arvioimaan tässä vaiheessa hankkeen suunnittelua. Ympäristövaikutusten arvioinnissa 

vaikutusalueeksi tullaan rajaamaan niin iso alue, jotta voidaan olettaa ettei merkittäviä 

vaikutuksia esiinny tarkastelualueen ulkopuolella.  

 

Kuva 6-1. Etäisyyksiä hankepaikasta. Pienimmän ympyrän säde on 500 m.  

 

6.3 Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin EU:n LIFE+IMPERIA -

hankkeessa (Marttunen ym. 2015) kehitettyjä ns. monitavoitearvioinnin käytäntöjä ja 

työkaluja vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa. Vaikutusten kokonaismerkittävyyttä 
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kuvataan arviointiselostuksessa yhteenvetotaulukoin jokaisessa vaikutusarviointiosi-

ossa. Lisäksi selostusvaiheessa kuvataan vaikutusten merkittävyyttä. 

Vaikutusten merkittävyys koostuu alueen tai kohteen herkkyydestä sekä hankkeen ai-

heuttaman muutoksen suuruudesta (Kuva 6-2). Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vai-

kutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen osatekijöitä ovat vaikutukseen liittyvä 

lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen alt-

tius muutoksille. Muutoksen suuruus kuvaa hankkeen aiheuttaman muutoksen omi-

naispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi olla joko kielteinen tai myönteinen. Suuruus 

koostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta. 

 

Kuva 6-2. IMPERIA-hankkeessa käytetty vaikutusten merkittävyyden arvioimistapa 

(Marttunen ym. 2015). 

 

Vaihtoehtoja vertaillaan sekä erittelevää että yhdistelevää menetelmää hyödyntäen. 

Vaihtoehtojen vaikutuksia tullaan vertaamaan kvalitatiivisen vertailutaulukon avulla, jo-

hon on kirjattu havainnollisella ja yhdenmukaisella tavalla vaihtoehtojen keskeiset, niin 

myönteiset, kielteiset kuin neutraalitkin ympäristövaikutukset. Samassa yhteydessä ar-

vioidaan vaihtoehtojen ympäristöllinen toteutettavuus ympäristövaikutusten arvioinnin 

tulosten perusteella. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytetään soveltuvin osin 

taulukossa  6-1 esitettyjä yhtenäisiä kriteerejä. 
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Taulukko 6-1. Vaihtoehtojen merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit. 

Vaikutusten 

merkittävyys 

Suuri +++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja pitkä-

aikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten 

päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen 

++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen muutok-

sen, joka vaikuttaa paikallisesti ihmisten päivittäiseen elä-

mään tai ympäröivään luontoon. 

Vähäinen + 

Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaitta-

vissa, mutta ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäi-

siin toimiin tai ympäröivään luontoon. 

Ei vaikutusta 
Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole havaitta-

vissa eikä se aiheuta lainkaan haittaa tai hyötyä. 

Vähäinen - 

Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaittavissa, 

mutta ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toi-

miin tai ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen -- 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutok-

sen, joka vaikuttaa paikallisesti ihmisten päivittäiseen elä-

mään tai ympäröivään luontoon. 

Suuri --- 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja pitkäai-

kaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten 

päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

7 YMPÄRISTÖN NYKYTILA 

7.1 Kaavoitus ja maankäyttö, rakennettu ympäristö ja 

kulttuurihistorialliset arvot 

7.1.1 Kaavoitus 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa lainvoimainen Kymenlaakson maakuntakaava 2040, jonka maa-

kuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.6.2020. Voimaan tultuaan Kymen-

laakson maakuntakaava kumosi kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaa-

vamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset.  

Maakuntakaavassa hankevaihtoehto VE1a ja VE1b:n alue on osoitettu kokonaan ja vaih-

toehto VE2a ja VE2b osittain teollisuus- ja varastoalueeksi, jolle saa sijoittaa merkittä-

vän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem). Hankevaih-

toehdon VE2a ja VE2b läntiset osat sijoittuvat maakuntakaavan satama-alueelle (LS). 

Merkinnällä LS osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät satamien liiken-

nealueet sekä yhteysalusliikenteen satamat. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttö-

tarkoitusta tukevaa varastointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voi-

massa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 

Kaikki hankevaihtoehdot sijoittuvat kokonaan tai suurimmalta osin kulttuuriympäristön 

tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeälle alueelle, jonka suunnittelumääräyksen mu-

kaisesti alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuu-

riympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kult-

tuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen 

maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. Lisäksi kaikki 
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hankevaihtoehdot sijoittuvat maakuntakaavan konsultointivyöhykkeelle (sev), jolla 

osoitetaan Seveso III-direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. 

Kaikissa hankevaihtoehdoissa aluetta koskee maakuntakaava-alueen suunnittelumää-

räys, 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 teolli-

suus- ja varastoalue (T) ja yhdystie (yt), idässä taajamatoimintojen alue (A) ja seututie 

tai pääkatu (st) sekä etelässä laivaväylä (lv). (Kymenlaakson liitto 2022). 

 

Kuva 7-1. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040. (Kymenlaakson liitto 2022). 

  

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 seutu-

tason kysymysten ratkaisu ja tulevan kehityksen ohjaaminen. Strategisen yleiskaavan 

ohjausvaikutus tähtää erityisesti siihen, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tu-

lee huomioiduksi seudun alueidenkäytön kokonaisuus ja kilpailukyky. Strategisessa 

yleiskaavassa on osoitettu seudun alueidenkäytön periaateratkaisut yleispiirteisesti. 

Yleiskaavan sisältö tarkentuu tarpeiden mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 

osayleiskaavojen ja asemakaavojen tasolla. 
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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 hankealueen vaihtoehtojen alueet on osoitettu merkinnöillä teol-

lisuus- ja varastoalue (T), vesiliikenteen alue (LS) sekä kulttuurihistoriallisesti tai raken-

nustaiteellisesti merkittävä ympäristö tai rakennusryhmä (SR2). 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 2022b) 
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Kuva 7-3. Ote Kotkan yleiskaavasta (Kotkan kaupunki 2022b). 

Hankealueen läheisyyteen pohjoispuolelle sijoittuu oikeusvaikutteinen Karhulan keskus-

tan osayleiskaava, joka on tullut voimaan 12.7.2021. Karhulan keskustan osayleiskaa-

vassa on osoitettu hankealueeseen erityisesti kytkeytyvinä toimintoina Sunilan rauta-

tieyhteys 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 han-

kealuetta asemakaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen 8/92. Asemakaavoissa 

hankealue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena (T), rautatie-

alueeksi (LR) ja satama-alueeksi (LS). (Kotkan kaupunki 2022a). 
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Kuva 7-4. Ote Kotkan ajantasa-asemakaavasta (Etelä-Kymenlaakson karttapalvelu 2022). 

 

 

 

 

 

7.1.2 Maankäyttö, maanomistus ja rakennettu ympäristö  

Sunilan tehdasalue sijaitsee Kotkassa Sunilan kaupunginosassa Stora Enson omista-

malla kiinteistöllä. Tehdasalueen pohjoispuolella, entisen Keräyskuitu Oy:n tontilla toi-

mii Kotkan Vuokravarastot. Tehtaan itä- ja pohjoispuolella on Sunilan ja Popinniemen 

asuntoalueet. Lähin asuintalo sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä tehdasalueen ra-

jasta. Muilta osin tehdasalue rajoittuu Suomenlahteen. Lounaispuolella sijaitsee Hami-

naKotka Satama Oy:n Hietasen satama. Tehdasalueella muita toimintoja ovat Stora En-

son jätevedenpuhdistamo alue, joka rajoittuu Sunilan tehtaaseen ja Suomenlahteen. 

Tehtaan läheisyydessä ei ole vapaa-ajanrakennuksia. Alle kilometrin etäisyydellä teh-

dasalueen rajasta sijaitsevia häiriintyviä kohteita ovat mm. Hakalan koulu, Kotkan toi-

mintakeskus ja Sunilan seurakuntatalo. 
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Kuva 7-5. Asuin- ja vapaa-ajan rakennukset hankealueen läheisyydessä.  

 

7.1.3 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Maisemamaakunta ja maisemarakenne 

Maisemamaakuntajaossa Kotka kuuluu Eteläiseen rantamaahan ja tarkemmin määritel-

tynä Suomenlahden rannikkoseutuun. Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pääasi-

assa melko alavaa mutta pienipiirteisyydessään vaihtelevaa. Suomenlahden rannikolla 

paljaiden ja metsäisten kalliomaiden osuus on huomattavan suuri. Maisemat ovat mo-

nivivahteisia johtuen paitsi maa- ja kallioperän sekä merenlahtien rikkonaisuudesta 

myös perinteisten elinkeinojen monipuolisuudesta. (Ympäristöministeriö 1992, Maise-

manhoito.) 

Hankealue sijaitsee Kotkan Sunilassa Pyötisen nykyisellä teollisuusalueella, jossa sijait-

see Stora Enson nykyiset toiminnot. Alueen itäpuolelle sijoittuu Sunilanlahti ja eteläpuo-

lelle Kotkanlahti.  

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet 
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Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alu-

eita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Kymijokilaakson kulttuurimai-

sema yli viiden kilometrin etäisyydellä pohjoisessa.  

Hankealue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun kulttuuriympäristön 

RKY-alueelle Sunilan tehtaat ja asuinalue. Sunilan tehtaat on vanhin säilynyt sulfaatti-

selluloosatehdas Suomessa. Sunila asuinalueineen perustuu arkkitehti Alvar Aallon kor-

keatasoiseen kokonaissuunnitelmaan (Museovirasto 2022a). Muut lähimmät valtakun-

nallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön RKY-alueet ovat reilun kilometrin 

etäisyydelle hankealueesta pohjoiseen sijoittuva Karhulan teollisuusympäristö sekä noin 

kahden kilometrin etäisyydelle hankealueesta lounaaseen sijoittuva Hovinsaaren sellu-

tehdas. 

Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei ole osoitettu voimassa olevassa maakuntakaa-

vassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeitä 

alueita.  

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963). 

Muinaismuistolaki rauhoittaa automaattisesti ilman eri toimenpiteitä lain piiriin kuuluvat 

kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää sellaiset toimenpiteet, jotka saattavat olla vaaraksi 

muinaisjäännöksen säilymiselle. Muinaismuistolaki suojaa vedenalaisia muinaisjäännök-

siä samalla tavalla kuin maalla olevia muinaisjäännöksiä. Veden alla olevia ihmisen te-

kemiä rakennelmia, esimerkiksi väyläesteitä sekä siltojen ja laitureiden jäänteitä suo-

jellaan muistoina maamme aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Hankealueelle ei 

sijoitu Museoviraston rekisteritietojen perusteella kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita 

kulttuuriperintökohteita (Museovirasto 2022b). Lähimmät kohteet ovat muu kulttuuri-

perintökohde Karhunsalmi 2 (Karhunsalmen laituri) noin kilometrin etäisyydellä hanke-

alueesta 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. 

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

saarelle sijoitetun selluloosatehtaan että laajan asuntoalueen. Sunilan tehdas ja asuin-

alue kuuluvat Museoviraston Valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriym-

päristöjen luetteloon. Ne on myös valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön moder-

nin 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 hanke-

alueelle sijoittuu Sunilan sataman sellun satamavarasto sekä meesauunit. Museoviras-

ton rakennusperintörekisterissä Sunilan alueelta on osoitettu Sunila Oy:n tehtaan keit-

tämörakennus sekä konttorirakennus. Hankkeen seurauksena Alvar Aallon suunnittele-

mia tai rakennusperintörekisterissä olevia rakennuksia ei pureta tai muokata. Ainoa ra-

kennus joka joudutaan purkamaan hankkeen toteutuessa on varastohalli. 
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Kuva 7-6. Hankealueen maisema- ja kulttuuriympäristön arvokohteet ja alueet.  
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7.2 Väestö, elinkeinot ja virkistyskäyttö 

7.2.1 Väestö ja elinkeinot 

Kotkan kaupungissa asui vuonna 2020 yhteensä 51 668 henkilöä. Kaupungin väkiluku 

on laskenut hieman 2010-luvulla (

 

Kuva 7-7). 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 7-7. Kotkan kaupungin väkiluvun kehitys vuosina 2010-2020 ja ennustettu väestön kehi-

tys vuosina 2025-2040 (Tilastokeskus 2022). 

Kotkan kaupungin ikärakenne on muuttunut 2010-luvulla (Taulukko 7-1). Työikäisten 

(15–64-vuotiaat) ja lasten (0–14-vuotiaat) osuudet kaupungin väestöstä ovat vähenty-

neet. 65 vuotta täyttäneiden osuus on puolestaan noussut 2010-luvulla. Samanlainen, 

mutta lievempi, trendi ikärakenteessa on havaittavissa koko maan tasolla tarkastelta-

essa. 
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Taulukko 7-1. Kotkan kaupungin ikärakenteen kehitys vuosina 2010–2020. Suluissa koko Suo-

men 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 täyttä-

neet, % 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 n. 18 %, 

kun se koko maan tasolla oli n. 13 % (Kuva 7-8). Stora Enson Sunilan tehdas ja siihen 

liittyvät toiminnot ovat yksi merkittävä työllistäjä Kotkan seudulla.  

 

Kuva 7-8. Työttömien osuus työvoimasta (%) Kotkassa ja Suomessa vuosina 2010-2020 (Tilas-

tokeskus 2022). 

 

 

7.2.2 Virkistyskäyttö 

Hankealue sijaitsee vanhalla  laajalla  teollisuusalueella,  jossa  on  rajoitettu  virkistys-

käyttöä  ja  ranta-asutusta Kotkanlahden  molemmilla rannoilla. Hankealueen lounais-

puolella sijaitsee Sunilan venelaituri siihen liittyviä rakennuksia. Läheisin uimaranta (Äi-

jänniemen uimaranta) sijaitsee lännessä, n. 2 km länteen hankealueesta. Tehtaan ny-

kyisistä toiminnoista ei ole ollut kuin erittäin pieni vaikutus Äijänniemen uimarantaan. 

Sunilassa, hankealueen pohjoispuolella, sijaitsee urheilukenttä ja kuntorata. Talvella 

hankealueen lähialueella harjoitetaan pilkkimistä ja jään päällä ulkoilua. 
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7.3 Ilmasto ja ilman laatu 

7.3.1 Sää ja ilmasto 

Kotkan rannikkoseutu kuuluu hemiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen ja sijainti Suo-

menlahden rannalla tuo merellisiä piirteitä Kotkan ilmastoon. Vuoden keskilämpötila on 

tyypillisesti noin +5 ̊ C ja vuotuinen sademäärä on vuosina 1991-2020 ollut keskimäärin 

noin 600 mm (Ilmatieteen laitos, 2022).  

7.3.2 Ilmanlaatu 

Ilmanlaatua Kotkan alueella on seurattu Kotkan kaupungin toimesta vuodesta 1983 al-

kaen. Kotkansaaren mittausasema on ollut käytössä vuodesta 1983 lähtien sekä Rau-

halan mittausasema vuodesta 1999 lähtien. Lisäksi vuodesta 2005 asti käytössä on ollut 

siirrettävä mittausasema. Mittaushistorian aikana teollisuuden ja satamien rikkidioksi-

dipäästöt, 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 Suo-

messa 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 lähiympäris-

tössä. Myös satama-alueilla ovat hienojakoisten tuotteiden käsittelystä aiheutuvat pö-

lyhaitat mahdollisia. Näiden lisäksi haisevat rikkiyhdisteet voivat aiheuttaa edelleen viih-

tyvyyshaittoja, vaikka pitoisuudet pysyisivätkin ohjearvojen alapuolella. (Kotkan kau-

punki, 2021) 

Etelä-Kymenlaakson ilmanlaadun yhteistarkkailu päättyy vuoden 2020 lopussa. Kaak-

kois-Suomen ELY-keskus hyväksyi teollisuuden tarkkailusuunnitelman vuosille 2021-

2025 huhtikuussa 2020 (KASELY/8/07.03/2010 29.4.2020). Kotkan kaupunki on jatka-

nut ilmanlaadun tarkkailua vuoden 2021 alusta kolmen mittausaseman sijaan yhdellä, 

siirrettävällä mittausasemalla. (Kotkan kaupunki, 2022c) 

Teollisuuden ilmanlaadun yhteistarkkailua toteutetaan Enwin Oy:n toimesta Kotkan pää-

kirjaston katolla. Jatkuvatoimisesti tarkkaillaan  pienhiukkasia eli PM2.5 ja hengitettäviä 

hiukkasia eli PM10 sekä virtuaalisesti reaaliaikaisella leviämismallinnuksella arvioitu ha-

jurikkiyhdisteet eli TRS. Lisäksi TRS-yhdisteitä tarkkaillaan Metsäkulman (hankealu-

eesta koilliseen) ja Rauhalan (hankealueesta pohjoiseen) virtuaalisilla TRS-

mittausasemilla. (Kotkan kaupunki, 2022c) 

 

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. Vuorokausipi-

toisuuden raja-arvo (50 µg/m3, VNA 79/2017) ylittyi kahtena päivänä, kun ylityksiä sal-

litaan vuodessa 35 kappaletta. PM10-hiukkasten  vuorokausipitoisuuden alempi arvioin-

tikynnys (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. 
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82 µg/m3. Ylitysten arvioitiin johtuneen puiden siitepölystä ja etelän suunnalta levin-

neestä pienhiukkasten kaukokulkeumasta. (Kotkan kaupunki, 2022c) 

Pienhiukkasten (PM2.5) vuoden 2021 vuosikeskiarvo oli 5,8 µg/m3 vuosiraja-arvon ol-

lessa 25 µg/m3 (VNA 79/2017). Pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet vaihtelivat mit-

tausasemalla välillä 0,8-30 µg/m3. Maailman terveysjärjestön WHO:n  v. 2005 PM2.5-

hiukkasten vuorokausiohjearvo (25 µg/m3) ylitettiin neljä kertaa. (Enwin, 2022) 

 

Haisevat rikkiyhdisteet (TRS) 

Vuonna 2021 haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausipitoisuuden ohjearvo 10 µgS/m3, 

(VNp 480/1996) ylittyi kirjaston mittausasemalla kerran toukokuussa (14.5.2021) vuo-

rokausipitoisuuksien vaihdellessa muutoin TRS-virtuaaliasemilla 0,0-4,8 µgS/m3. Oh-

jearvoon verrannolliset toiseksi korkeimmat vuorokausiarvot olivat Kotkansaaren kirjas-

ton 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 kynnys-

taso 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. Typpi-

dioksidia mitattiin Kotkan kaupungin toimesta Kotkansaarella Ruukinkadulla. Mittaukset 

alkoivat kesäkuussa 2021. (Kotkan kaupunki, 2022c)  

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 vastaa-

vasta raja-arvosta. (Kotkan kaupunki, 2021) 

 

7.4 Maa-, kallioperä ja pohjavedet 

7.4.1 Maa- ja kallioperä 

Maaperän laatu 

Kohdealue sijaitsee entisessä Pyötisen saaressa, joka on yhdistetty mantereeseen täyt-

tämällä 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. Maaperäkartan kartoitusperusteissa kal-

liomaaksi on merkitty avokallio tai kallio, jonka päällä on alle 1,0 metrin paksuinen 

maakerros, joka on yleensä pääasiassa moreenia.  

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

maaperän pintakerroksen todettiin olevan pääasiassa täyttömaakerroksia, jotka koos-

tuivat enimmäkseen hiekasta tai sorasta. Tuodut täyttömaakerrokset jatkuivat useim-

missa näytepisteissä syvyystasolle 1,0…2,0 metriä ulottuen monin paikoin todennäköi-

seen (ei varmistettu) kalliopintaan. Luontaisina maaperäkerroksina alueella todettiin 

silttiä, savea, soraa tai hiekkaa. Todennäköinen kalliopinta todettiin kohdealueella 

useissa näytepisteissä.   
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Kohdealueen pohjoisosassa kaatopaikan eteläpuolisilla alueilla kalliopinta todettiin kes-

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

todettiin keskimäärin noin 1 metrin paksuinen maakerros. Alueen keskiosassa kallion-

pinnan todennäköinen taso vaihteli avokalliosta enimmillään noin 5 metrin syvyyteen, 

jossa ei havaittu kalliopintaa. Keskimäärin kalliopinta tuli vastaan 1,0…2,0 metrin sy-

vyydellä 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 näy-

tepisteissä. Ylemmissä maakerroksissa todettiin useissa näytepisteissä louhetta, jolla 

aluetta on vuosikymmenien aikana täytetty.    

Pohjoisosan hankealue sijoittuu pääosin vesialueelle. Merenpohjan kovat ja pehmeät 

alueet kartan (1:250 000) mukaan kovan pohjan (Sr…Ka) alueita on kohdealueella ran-

nan tuntumassa. Pöytisensalmen keskiosalla merenpohjan pintakerroksena on pehmeä 

maalaji (Lj…Hk). Merenpohjan maalajit -kartan (1:250 000) mukaan kohdealueella me-

renpohja on pääosin savea ja savista hiekkaa.  

Kohdealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita 

tai tuuli-, ranta- tai moreenikerrostumia. 

 

Maaperän pilaantuneisuus 

Alueella on ollut toimintaa vuosikymmenten ajan, eikä kohdealueilla alueella ole juuri-

kaan luonnontilasta aluetta. Kuten edellä todettiin ovat täyttömaakerrokset alueella ylei-

siä. Ranta-alueita on myös monin osin täytetty esimerkiksi Pöytisen eteläosalla (Muu-

kanniemi).  

Kohdealueella on tehty ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys v. 2016 (Lin-

nunmaa Oy 2016). Selvitys perustui pääasiassa tehdasalueen käyttöhistorian ja nykyi-

sen toiminnan perusteella tehtyyn arvioon maaperässä ja pohjavedessä mahdollisesti 

havaittavasta pilaantuneisuudesta. Maaperän tila on kuvattu perustilaselvityksessä ja 

tarkemmin kohdekohtaisissa tutkimusraporteissa. Hankealueella tehdään uusia pilaan-

tuneisuustutkimuksia keväällä 2022. Tulokset eivät olleet vielä käytettävissä tätä ohjel-

maa laadittaessa.  

Vuonna 2009 Ramboll Finland Oy:n toimesta tehdasalueella tehtiin pilaantuneisuustut-

kimus (Ramboll Finland Oy 2009). Tässä tutkimuksessa hankealueelle ei sijoittunut tut-

kimuspisteitä, mutta sen läheisyyteen hankealueen (VE2a ja VE2b) pohjoispuolelle van-

han kuorikasan alueelle (Hellinkallio). Näissä pisteissä ei havaittu kohonneita haitta-

aineiden pitoisuuksia. 

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

tuneisuustutkimuksia. Osa tutkimuspisteistä sijoittui myös hankealueelle. Muukannie-

men alueen havaittiin osin kohonneita pitoisuuksia. Pisteen FCG96 pintakerroksessa lyi-

jypitoisuus oli 526 mg/kg. Teollisuusalueilla sovellettava ylempi ohjearvo lyijylle on 750 

mg/kg eli se alittuu. Samassa pisteessä 2-3 m syvyydellä keskitisleiden (pö, dö) pitoi-

suus oli 960 mg/kg ja raskaiden jakeiden pitoisuus 3000 mg/kg. Pisteessä FCG70 haih-

tuvien hiilivetyjen pitoisuus oli 280 mg/kg, keskitisleiden 1800 mg/kg ja raskaiden ja-

keiden pitoisuus 1000 mg/kg. Ylempi ohjearvo haihtuville hiilivedyille on 500 mg/kg, 

keskitisleille 1000 mg/kg ja raskaille jakeille 2000 mg/kg. Siten arvot osin ylittyvät em. 

pisteissä. Raportissa (FCG Oy 2010) on arvioitu myös pilaantuneen alueen laajuutta. 

Pilaantuneeksi rajattu alue (VNa 214/2007) asetuksen ylemmät ohjearvotason ylittävät 

haitta-aineet sijoittuvat osin eteläosan hankealueelle (VE1a, VE1b, VE2a ja VE2b). VE2a 

ja VE2b toiminnosta osa sijoittuu alueen pohjoisosaan, josta ei ole tehty maaperän pi-

laantuneisuustutkimuksia. 



 
 

Stora Enso Oyj 

Lignode one -tuotantolaitos  

YVA-ohjelma 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © Stora Enso Oyj              Toukokuu 2022 

36 

 

Perustilaselvityksessä (Linnunmaa Oy 2016) oli esitetty arvio Muukanniemen pilaantu-

neisuudesta: 

”Alue on louheella merestä täytettyä aluetta. Alueen käyttö jätemaiden ja muiden jät-

teiden läjitysalueena on nähtävissä kuvassa 9, mikä on otettu 1972. Alueella on todettu 

kevyitä öljyhiilivetyjä (<yoa), joista pääosa on 4-isopropyylitolueenia (vrt. alue 10, mä-

kisäiliöt). Muuten haitta-ainepitoisuudet koostuvat keskiraskaitten ja raskaitten hiilive-

tyjakeiden pitoisuuksista (>yoa). Tutkimuksen perusteella on merkkejä siitä, että ko-

honneita keskiraskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia löytyy suhteellisen laajalta alueelta. 

Aluetta voidaan tasata ja siistiä, jolloin pintamaassa esiintyvät yoa-tason ylittäviä 

haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maat eristetään, eikä suoraa kontaktia haitta-aineisiin 

pääse syntymään. Ilman merkittäviä pilaantuneen maan poistoja voidaan arvioida, että 

kohdealue voisi toimia kenttä-/varastoalueena, muussa tapauksessa maita on poistet-

tava enemmän. Kunnostettavan alueen laajuus on noin 4000 m2, josta kaivettavia maita 

yhteensä 12 000 m3ktr. Pilaantuneita maita näistä noin 35 %.” 

Sedimentin haitta-aineista on kerrottu luvussa 7.5.4. 

7.4.2 Pohjavesialueet ja pohjaveden laatu 

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

kahden kilometrin etäisyydellä kohteesta koilliseen. Suulisniemen (0528503) pohjave-

sialueluokka on 2: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue. Pohjavesialu-

een ja kohdealueen välillä ei ole hydraulista yhtyettä. 

Hankealueella eikä sen läheisyydessä ole talousvesikaivoja tai lähteitä. 

Pohjaveden taso mukailee todennäköisesti kohdealueen reuna-alueilla merenpinnanta-

soa ja varsinaisella tehdasalueella vetisempiä kerroksia todettiin kalliopinnan läheisyy-

dessä (FCG Finnish Consulting Group Oy 2010). Tehdasalueen tutkimuksissa pohjavettä 

todettiin koekuopissa (Ramboll Finland Oy 2009). 

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

paikka-alueella (noin 0,5 km hankealueesta pohjoiseen) nykyisin viidestä pisteestä. 

Tehdaskaatopaikan suotovedet pumpataan tehtaan jätevesipuhdistamolle käsiteltäviksi. 

Pohjaveden tutkimustulosten (v. 2014) havaintokaivon GW1 sähkönjohtavuus 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 ammoniumtypen 

pitoisuus, joka viittaa kaatopaikan vaikutukseen. Havaintokaivoilla GW5 ja 7 pitoisuudet 

ovat paljon alhaisempia (Linnunmaa Oy 2016). 

7.5 Vesistöt 

Hankealue sijoittuu Kotkan Sunilanlahden rannalle. Sunilanlahti on osa Kotkan sisäsaa-

ristoa, 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, Koivukos-

kenhaara (Huumanhaara) ja Korkeakosken haara. Kymijoen vedenlaatu vaikuttaa voi-

makkaasti Sunilanlahden vedenlaatuun. Tuuli- ja virtausolosuhteiden sekä vedenkor-

keuden vaihtelulla on merkittävä vaikutus jokivesien leviämisessä ja sekoittumisessa 

merialueella. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021c)  
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Hankealueen lähin merivedenkorkeuden mittausasema sijaitsee Haminan Pitäjänsaa-

ressa (Kuva 7-9). Vuonna 2020 meriveden korkeuden vaihteluväli oli noin 75 cm. Ky-

mijoen Koivukosken haaran keskivirtaama on pitkällä ajanjaksolla ollut keskimäärin 315 

m3/s. Vuonna 2020 virtaama oli 210–581 m3/s ja keskivirtaama 358 m3/s. (Kymijoen 

vesi ja ympäristö ry 2021c)  

 

Kuva 7-9 Meriveden keskimääräinen pinnankorkeus ja pinnankorkeuden vaihteluväli vuorokau-

dessa vuonna 2020 (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021c). 

 

Vesienhoidon kolmannella kaudella 2022–2027 Kotkan edustan, Sunilanlahden vesi-

muodostuman ekologinen tila on määritelty välttäväksi (Kuva 7-10). Vesimuodostuma 

kuuluu Suomenlahden sisäsaariston pintavesityyppiin. Vesimuodostuman biologisten 

laatutekijöiden (kasviplankton, pohjaeläimet) perusteella muodostuman tila oli tyydyt-

tävä, mutta fysikaali-kemiallinen tilaluokka ja hydrologi-morfologinen muuttuneisuus 

olivat välttävällä tasolla. Vesimuodostuman kemiallinen tila oli hyvää huonompi. Mit-

taustulosten perusteella tributyylitinayhdisteiden määrä ylitti ympäristönlaatunormin 

tason ja kalan elohopeapitoisuuden ympäristönlaatunormi ylittyy asiantuntija-arvion pe-

rusteella. 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 vä-

hentämistavoite on 17 %, typen vähentämistavoite 22 % sekä klorofyllipitoisuuden vä-

hentämistavoite 45 %. (Ihaksi ym. 2021, SYKE 2022a) 
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Kuva 7-10 Hankealueen lähimmät vesimuodostumat ja niiden ekologinen tila (SYKE ja ELY-

keskukset 2022). Vihreä = hyvä ekologinen tila, keltainen = tyydyttävä tila, oranssi = välttävä 

tila 

7.5.1 Veden laatu  

Pyhtää–Kotka–Hamina-merialueelle tuleva kiintoaine- ja ravinnekuormitus on peräisin 

pääosin Kymijoesta (Kuva 7-11). Joen vedenlaatu on kuitenkin parantunut aikaisem-

paan verrattuna, ja nykyisin jokiveden kokonaisfosforipitoisuudet ovat jo pienempiä 

kuin merialueelta mitatut kokonaispitoisuudet. Teollisuuden pistekuormitus kattaa noin 

6,5 prosenttia merialueelle tulevasta fosforikuormituksesta ja noin 1,6 prosenttia typpi-

kuormituksesta. Sunilanlahden tärkeimmät kuormittajat ovat Kymijoki sekä Sunilan 

puhdistamo Oy, jonka vuoden 2020 kuormitus oli 751 kg/vrk kiintoainetta, 79 kg/vrk 

typpeä, 19 kg/vrk fosforia ja 89 kg/vrk AOX-yhdisteitä. BOD7-kuormitus oli 285 kg/vrk 

ja CODCr-kuormitus 15 055 kg/vrk. Kymijoen Koivu- ja Korkeakoskenhaara (Kymijoen 

vesi ja ympäristö ry 2021c) 
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Kuva 7-11 Pyhtää‒Kotka‒Hamina-merialueen ravinnekuormitus (kg/vrk) vuonna 2020 (kalan-

kasvatuksen osalta tiedot vuodelta 2019)(Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021c). 

Hankealuetta lähimmät Pyhtään-Kotkan–Haminan-merialueen yhteistarkkailuun kuulu-

vat vesistötarkkailupisteet sijaitsevat Kotkanlahdessa (Suomenl Halla 139) sekä Kot-

kansaaren itäpuolella salmessa (Suomenl Kotka 133)(Kuva 7-12). Kymijoen suulla si-

jaitseva tarkkailupiste Kymij Karhula 022 5610 kuuluu Kymijoen alaosan yhteistarkkai-

luun.  
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Kuva 7-12 Hankealueen läheiset vedenlaadun tarkkailupisteet. VE1 käsittää VE1a ja VE1b vaih-

toehdot. VE2 käsittää VE2a ja VE2b vaihtoehdot. 

 

Sunilanlahden vesi oli vuosina 2019–2021 lähes neutraalia tai lievästi emäksistä 

(Taulukko 7-2). Happitilanne oli päällysvedessä hyvä-erinomainen ja alusvedessä vä-

hintään tyydyttävä (Kuva 7-13). Keskimääräiset kokonaistyppipitoisuudet viittasivat 

keskiravinteisuuteen. Keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet viittasivat päällysve-

dessä keskiravinteisuuteen ja alusvedessä runsasravinteisuuteen. Kokonaisravinnepitoi-

suuksissa esiintyi varsin runsaasti vaihtelua (Kuva 7-14). Vesi oli yleensä hiukan rus-

kehtavaa, ja sameusarvoissa oli havaittavissa vaihtelua. Sähkönjohtavuusarvot vaihte-

livat runsaasti jokiveden vaikutuksen voimakkuudesta riippuen. Veden hygieeninen 

laatu oli erinomainen.  
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Taulukko 7-2 Kymijoen (Kymij Karhula), Sunilanlahden (Suomenl Halla 139) ja Kotkanlahden 

(Suomenl Kotka 133) vedenlaatu vuosina 2019–2021 (SYKE 2022b).  

 

  

 

 

Kuva 7-13 Sunilanlahden (Suomenl Halla 139) sähkönjohtavuusarvot ja happipitoisuudet vuo-

sina 2010–2022 (SYKE 2022b). 

 

Syv. Happi pH Alkalinit. Saliniteetti S-joht. Kiintoaine Sameus Väri Kok.P Kok.N Klorofylli-a Enterokokit n

m mg/l mmol/l ‰ mS/m mg/l FNU mg/l Pt µg/l µg/l µg/l kpl/100 ml

Kymij Karhula 022 5610

ka 1 92,1 7,2 0,29 8,7 3,7 3,9 36 15 548 4 36

min 1 83,0 7,0 0,25 7,4 0,5 0,9 25 7 330 0

max 1 103,0 7,5 0,35 10,0 8,3 11,0 60 32 1100 7

Suomenl Halla 139

ka 1 89,7 7,4 1,2 220 3,3 33 22 484 6,0 4 6‒18

min 1 77,0 7,0 0,2 30 1,0 25 13 298 3,0 0

max 1 97,0 7,8 2,6 467 5,8 45 32 760 16,0 7

ka 10 79,0 7,7 4,2 731 4,2 16 43 425 6‒18

min 10 61,0 7,5 3,6 637 1,4 10 27 200

max 10 99,0 8,3 5,2 896 9,3 20 61 630

Suomenl Kotka 133

ka 1 91,9 7,7 1,9 349 2,7 30 26 467 6,9 1

min 1 78,0 7,2 0,4 81 1,0 25 16 210 3,0 1

max 1 101,0 8,0 3,5 629 4,2 35 42 680 11,0 1

n 33 18 18 18 18 18 6 18 18 15,0 3

ka 15 72,3 7,7 4,5 781 4,2 13 48 449 6‒18

min 15 47,0 7,4 3,8 671 1,0 10 31 240

max 15 101,0 8,3 5,3 918 15,0 15 87 600
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Kuva 7-14 Sunilanlahden (Suomenl Halla 139) kokonaisravinnepitoisuudet vuosina 2010–2022 

(SYKE 2022b). 

Kymijoesta tulevilla vesillä on huomattava vaikutus Sunilanlahden vedenlaatuun. Talvi-

sin jokivesi jää usein pintaveteen jään alle eikä juuri sekoitu muuhun vesimassaan ve-

den kerrostuneisuuden ja tuulen sekoittavan vaikutuksen puuttumisen takia. Avovesi-

kaudellakin jokivedellä on myös suuri vaikutus rannikon päällysveden laatuun, mutta 

vaikutuksen hetkellinen voimakkuus riippuu vallitsevista virtaus- ja tuuliolosuhteista. 

Jokivesivaikutteisesta päällysvedestä mitataan suurempia sameus- ja väriarvoja kuin 

alusvedestä, ja päällysveden sähkönjohtavuusarvot ovat huomattavasti pienempiä kuin 

alusvedessä (Kuva 7-13). Rannikon päällysveden kokonaisfosforipitoisuudet ovat usein 

pienempiä kuin alusveden pitoisuudet, sillä Kymijoen vedessä on vähemmän fosforia 

kuin merivedessä (Kuva 7-14). Jokivesivaikutus vähentyy, mitä kauemmas rannikosta 

edetään. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021c) 

Pyhtää–Kotka–Hamina-rannikkoalueella rehevyydessä on havaittavissa runsasta vuo-

sien välistä vaihtelua. Rannikon läheisyydessä perustuotanto on useimmiten joko yh-

teis- tai  fosforirajoitteista. Kokonaistypen määrä on kuitenkin hieman pienentynyt 

2000-luvun aikana. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021c) Jaksolla 2010–2022 veden-

laadussa ei ole kuitenkaan havaittavissa selkeää kehitystä (kuvat 7-13–7-14). 

7.5.2 Vesiekologia ja vedenalainen luonto 

 

Pohjaeläimet 

Sunilanlahden vesimuodostuman pohjaeläimistön ekologinen tila on luokiteltu tyydyttä-

väksi BBI-indeksin perusteella (Brackish Water Benthic Index, Aroviita ym. 2019). Luo-

kittelu 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 pohjaeläimistössä 

ovat makean veden reheville pohjille tyypilliset lajit: Potamothrix/Tubifex -harvasukas-

madot ja surviaissääsken toukat (Chironomidae) sekä uudempana tulokkaana vieraslaji 

Marenzelleria sp. (liejuputkimadot), erityisesti ko. lajiryhmän nuoruusvaiheet (Kymijoen 

vesi ja ympäristö 2020). Muita mereisiä lajeja ei juuri esiinny.  
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Vedenalaiset luontotyypit 

Hankealueen lähistöllä ei sijaitse ns. EMMA-alueita eli ekologisesti merkittäviä veden-

alaisia alueita (Lappalainen ym. 2020).  

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman eli VELMU:n kartta-

palvelun aineiston mukaan Sunilanlahdella tai sen lähialueilla ei esiinny rakkohaurua. 

Mallinnettuja potentiaalisia rakko- tai itämerenhauruvaltaisia pohjia esiintyy matalim-

missa osissa Pyötisensalmea (VELMU-karttapalvelu 2022) (Kuva 7-15). Lähialueella ei 

myöskään esiinny punaleväpohjia.  

 

Kuva 7-15. Potentiaaliset rakkohauru-ja itämerenhaurun esiintymispaikat (VELMU-karttapalvelu 

2022). 

Luontotyyppejä suojellaan lainsäädännöllä sekä erilaisten kansainvälisten sopimusten 

kautta. Luontodirektiivin liitteen I mukaisista ensisijaisesti suojeltavista Natura-luonto-

tyypeistä kuusi on vedenalaisia meriluontotyyppejä: rannikon laguunit (1150), laajat 

matalat lahdet (1160), kapeat murtovesilahdet (1650), riutat (1170), vedenalaiset hiek-

kasärkät (1110) ja jokisuistot (1130).  

Sunilanlahti on kokonaisuudessaan jokisuistoksi luokiteltua luontotyyppiä (1130) (Kuva 

7-16).   
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Kuva 7-16. Jokisuistot-luontotyypin esiintyminen hankealueella (VELMU-karttapalvelu 2022). 

Kasviplankton 

Hankealueen lähin kasviplanktonin tarkkailupaikka sijaitsee noin kilometrin Kotkansaa-

resta kaakkoon eli yli viiden kilometrin päässä hankealueelta (SYKE 2022c). Vesistö-

tarkkailun 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 

7-17). Vesienhoidon kolmannella luokittelukierroksella koko Sunilanlahden vesimuodos-

tuman keskimääräinen klorofylli-a-pitoisuus oli 6,4 µg/l eli se viittasi tyydyttävään eko-

logiseen tilaan. Klorofyllin määrä oli vesimuodostumatasolla pienentynyt selvästi ver-

rattuna vuosien 2006–2012 keskimääräiseen tasoon. (SYKE 2022a) 
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Kuva 7-17 Sunilanlahden (Suomenl Halla 139) klorofylli-a-pitoisuudet vuosina 2010–2022 (SYKE 

2022b). 

 

7.5.3 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. verkkokoekalastuk-

sia ja kalastustiedusteluja merialuetta koskien. Kymijokeen nousevia vaelluskaloja on 

seurattu erillistutkimuksin.  

Vuonna 2020 toteutetun viimeisimmän COASTAL-verkkokoekalastuksen tulosten perus-

teella Kotkan edustan merialueella valtaosan kalastosta muodostavat ahven, särki 

mutta kiiski, pasuri, lahna olivat kohtalaisen yleisiä saalislajeja. Kappale-j a massamää-

räisissä yksikkösaalissa ei ole ollut mainittavia eroja eri tarkkailuvuosien välillä’. Ahven-

saaliin todetaan kasvaneen vuoteen 2020 mentäessä. Koekalastusten yhteydessä elo-

kuussa on tehty myös kalakaikuluotauksia edustan merialueella. Sunilan puhdistamon 

lähialueella kalatiheydet olivat noin 2000 kpl/ha ja alueen kalastossa esiintyy paljon alle 

11 cm mittaista kalaa (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021a). 

Viime vuosina merialueelta tutkittujen haukien ja ahventen elohopeapitoisuudet ovat 

jääneet alle annettujen raja-arvojen (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021a)  

Korkeakosken haara on merkittävä Kymijokeen nousevan lohen ja meritaimenen nou-

sureitti. Korkeakosken voimalaitospatoon valmistui kalatie vuonna 2016. Lohi, meritai-

men ja vaellussiika vaeltavat Kymijoella kaikkia joen laskuhaaroja pitkin. Korkeakos-

kenhaaran edustan merialueella vaelluskalojen uintireitti jokea kohti kulkee pääsääntöi-

sesti Kotkansaaren, Kuutsalon ja Tiutisen välisestä salmesta kohti Kotkanlahtea ja Su-

nilanlahtea. Viimeksi vuonna 2021 on selvitetty Korkeakosken haaraan nousevien emo-

kalojen määriä ultraäänikaikuluotaimella. Vuonna 2021 selvitettiin myös Korkeakosken 

kalatien vaelluskalojen määriä (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021b). 

Korkeakosken kalaportaan yläosalle nousi kesän ja syksyn 2021 aikana yhteensä 269 

kalaa, mikä oli n. 100 kalaa enemmän kuin vuonna 2020. Lohista 63 % oli luonnonkaloja 

ja taimenista 30 %. Lohikalojen ohella vuonna 2021 tavattiin myös lahnoja, särkiä ja 

ahvenia. Lisäksi havaittiin yksi nahkiainen, joka oli todennäköisesti laskeutunut padon 

yläpuolelta (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021b). 
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Tehtyjen seurantatutkimusten mukaan taimenet nousevat Kymijokeen ja kalateihin jo 

kesän aikana ja niitä tavataan syksylle asti. Lohien nousu alkaa tyypillisesti heinä-elo-

kuussa ja suurimmat kalamäärät havaitaan kalateillä (Korkeakoski ja Koivukoski) syys-

lokakuussa. 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 virtaa-

matilanteissa vettä juoksutetaan enemmän Korkeakosken haaraan, jonne myös valta-

osa vaelluskaloista nousee. Korkeakosken haarassa lohen lisääntyminen ja poikastuotto 

on hyvin vähäistä (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2021b). 

Sunilanlahdella harjoitetaan poikkeusluvalla kaupallisen kalastajan toimesta särkikalo-

jen poistopyyntiä. Kotkan edustalla on voimassa olevia kalastusrajoituksia, joilla turva-

taan vaelluskalojen liikkumista Kymijokeen. Alueella on nuottaus- ja troolauskieltoalu-

eita, 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 saa-

likalat olivat särki, ahven, silakka, hauki ja lahna. Lohikaloista eniten saatiin siikaa. Va-

paa-ajan kalastajat käyttivät eniten vapavälineitä, mutta verkkopyynti oli lähes yhtä 

yleistä. Yleisimmin kohtalaiseksi tai merkittäväksi haitaksi alueella arvioitiin vähäarvois-

ten kalalajien runsaus, levähaitat, huonot saaliit ja pyydysten likaantuminen (Kymijoen 

vesi ja ympäristö 2019). 

VELMU-hankkeessa on mallinnettu merialueen kalaston poikastuotantoalueita sekä li-

sääntymisalueita. Kotkan edustan merialue voidaan luokitella suotuisaksi tai erittäin 

suotuisaksi silakan poikastuotantoalueeksi. Sunilanlahti ja sen lähialue on suotuisaa ah-

venen poikastuotantoaluetta ja erittäin suotuisaa kuhan poikastuotantoaluetta (VELMU-

karttapalvelu 2022).  

7.5.4 Sedimentit 

Kotkan merialueen sedimenteistä on tarkkailtu haitallisen aineen pitoisuuksia viimeksi 

v. 2017 (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2018). Lisäksi lähempänä hankealuetta olevien 

merisedimenttien haitta-aineita on tutkittu vuonna 2010 (FCG 2010). 

Merisedimentin pilaantuneisuutta on meriläjityksen osalta käsitelty vertaamalla pitoi-

suuksia niin sanottuihin haitta-ainetasoihin 1 ja 2. Haitta-ainetasojen määritykset  on  

esitetty  Ympäristöministeriön  laatimassa  oppaassa  ”Sedimenttien ruoppaus- ja läji-

tysohje, 2015”. Analyysitulokset on normalisoitu hienoainesosuuden suhteen. Suoritet-

tujen 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 7-18).  Muiden  tutkittujen  haitta-aineiden sekä muiden 

näytteiden osalta pitoisuudet alittivat merisedimenteille asetetun laatukriteeritason 1. 

http://www.kalastusrajoitus.fi/
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Kuva 7-18. Sedimenttien tutkimuspisteet hankealueen läheisyydessä. VE1 käsittää VE1a ja 

VE1b vaihtoehdot. VE2 käsittää VE2a ja VE2b vaihtoehdot. 

 

7.6 Luonto ja suojelukohteet 

7.6.1 Kasvillisuuden ja eläimistön yleispiirteet 

Kotka sijaitsee Suomenlahden rannikkoalueella eteläboreaalisen metsäkasvillisuus-

vyöhykkeen eteläosassa (SYKE 2022). Metsäkasvillisuusvyöhykkeen osa-alueena on 

Lounaismaan ja Pohjanmaan rannikko, ja eliömaakuntana on Etelä-Karjala. Kotkan kau-

pungin alueen luonto on monipuolista. Tyypillisten sisämaan lajien lisäksi alueella tava-

taan rannikkoseudun ja merenrannan lajeja sekä lajeja, joita on kulkeutunut alueelle 

laivojen ja kuormien mukana. 

Kovahiililaitoksen sijoituspaikaksi suunniteltu Stora Enson Sunilan tehdasalue sijoittuu 

Sunilan alueelle ja Pyötiseen, joka on ollut alun perin saari, mutta on pengerretty kiinni 

mantereeseen. Tehdasalueen länsipuolella sijaitsevat Pyötisensalmi ja Sunilanlahti, jo-

hon laskevat pohjoisesta kaksi Kymijoen itäisintä haaraa. Suistoalueella on sekä raken-

nettuja rantoja että jonkin verran metsäisiä rantoja. Sunilan tehdasalue on 
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luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunutta aluetta. Pääosa siitä on rakennettua ympä-

ristöä, jossa ei ole juurikaan kasvillisuutta tai eläimistöä. Vain tehdasalueen eteläosassa 

on pieniä puustoisia laikkuja.  

YVA-menettelyssä tarkasteltavista kovahiililaitoksen sijoituspaikkavaihtoehdoista VE1a 

ja VE1 b sijoittuisi kuivalle maalle tehdasalueen eteläosaan. Ilmakuvatarkastelun perus-

teella paikalla on rakennettua tehdasympäristöä ja hyvin pieni viherkaistale. Ilmakuva-

tarkastelun perusteella rakennetun tehdasympäristön reunassa rannassa on tällä koh-

dalla katkonainen pensas- tai puurivi. VE2a ja VE2b:ssä rakentaminen sijoittuisi kuivalle 

maalle kahdelle erilliselle alueelle tehdasalueen pohjois- ja eteläosiin. Ilmakuvatarkas-

telun perusteella kumpikin paikka on lähes kasviton.  

Suunniteltujen rakennuspaikkojen kohdalta ei ole julkisissa tiedossa havaintoja uhan-

alaisista lajeista tai muista huomionarvoisista lajeista (Suomen Lajitietokeskus 2022). 

Tehdasalueella tai sen läheltä on kirjattu joitakin lintuhavaintoja, kuten havaintoja pik-

kutyllistä, kala- ja harmaalokista ja kalatiirasta. Kymijoen jokisuistojen tulvamailla tie-

detään esiintyvän uhanalaisista kasvilajeista hukkariisiä, juurtokaislaa ja keltahierak-

kaa. Sunisenlahdella on havaittu myös vesi- ja lokkilintulajeja, joista monet on arvioitu 

viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019) uhanalaisiksi tai silmäl-

läpidettäviksi. Lajihavainnoista tehdään aineistopyynnöt YVA-selostusvaiheessa, niin 

että huomionarvoisten lajien tarkat esiintymispaikkatiedot saadaan käyttöön. Oletetta-

vasti suunniteltujen rakennuspaikkojen kohdalla ei kuitenkaan ole huomionarvoiselle la-

jistolle sopivia kasvupaikkoja tai esiintymisalueita. Asia varmistetaan maastokäynnillä.  

Sunilan tehdasalueella esiintyy tai on esiintynyt haitallisista vieraslajeista ainakin jätti-

putkia. Jättiputkiryhmän lajit on säädetty haitallisiksi vieraslajeiksi koko EU:n alueella 

(Vieraslajit.fi 2022). Tehdasalueella on tehty jättiputkien torjuntaa. 

7.6.2 Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja muut valtakunnallisesti 

arvokkaat luontokohteet 

Noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat seuraavat Natura 2000 -

alueet, luonnonsuojelualueet, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja 

muut valtakunnallisesti arvokkaat luontokohteet (Kuva 7-19) (SYKE 2022): 

1. Jumalniemen rantametsä, Suomi 100 (YSA239358). Noin kymmenen hehtaa-

rin kokoinen alue Kyminsuussa, Sunilan luoteispuolella 1,9 kilometrin päässä 

hankealueesta. 

2. Kymijoen Natura-alue (FI0401001, SAC, 4 250 ha). Jokialue ulottuu lähimmil-

lään itäisen haaran suistossa 3,3 kilometrin päähän hankealueen luoteispuo-

lelle. Kymijoen alajuoksu on eteläisen Suomen oloissa poikkeuksellinen 

kohde, suuri virta koskiosuuksineen ja osin vielä rakentamattomine rantoi-

neen. 

3. Langinkosken luonnonsuojelualue (ESA050013). Asetuksella suojeltu noin 24 

hehtaarin laajuinen valtion maiden luonnonsuojelualue Kymijoen Langinkos-

ken alueella 3,5 kilometriä hankealueesta länteen. 

4. Äijönvuori, Suomi 100 (YSA239338). Noin 57 hehtaarin kokoinen alue. Suni-

lasta, hankealueesta noin 3,7 kilometriä pohjoiseen/luoteeseen. 

5. Kokonkosken jalopuumetsikkö (LTA050091). Luonnonsuojelulain suojeltuna 

luontotyyppinä suojeltu jalopuumetsikkö Kymijoen rannassa 4,8 kilometrin 

päässä hankealueesta luoteeseen. 
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6. Salminlahden Natura-alue (FI0408004, SPA, 114 ha), valtakunnallisen lintu-

vesiensuojeluohjelman kohde (LVO050124) ja FINIBA-alue (310017, 138 ha) 

6,0 kilometriä hankealueesta koilliseen. 

7. Huhrinmetsän luonnonsuojelualue (YSA230784). Noin 22 hehtaarin kokoinen 

alue 6,3 kilometrin päässä hankealueesta pohjoiseen/koilliseen. 

8. Klaavun rantaniityn Natura-alue (FI0408010, SAC, 1 ha). Noin 6,6 kilometrin 

päässä hankealueesta koilliseen sijaitseva merenrantaniittyvyöhyke, heinä-

niitty ja hakamaa-alue ketolaikkuineen. 

9. Kokkovuoren Natura-alue (FI0416010, SAC, 121 ha).  Kokkovuori on laaja 

avokalliopintojen ja niiden välisten metsäkaistaleiden kirjoma merenrannan 

rapakivikallioalue. Kokkovuori–Aataminvuori kuuluu hieman laajemmalla ra-

jauksella valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin (KAO050160). Kallio-

alue sijaitsee 7,3 kilometriä hankealueesta länteen.  

10. Saarenvuori-Talviapajanvu (KAO050230). Noin 6,7 kilometrin päässä hanke-

alueesta koilliseen sijaitseva arvokas kallioalue, joka on kooltaan noin 46 heh-

taaria. 

11. Nummenjoen suun Natura-alue (FI0408011, SAC (SPA-alueen sisällä), 28 

ha). Noin 6,9 kilometrin päässä hankealueesta koilliseen oleva jokisuisto, 

jonka suojeluperusteena on täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis). 

12. Lehmänsaaren koillislehdon luonnonsuojelualue (YSA200556). Valtakunnalli-

seen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva (LHO050137) noin viiden hehtaarin 

kokoinen alue Lehmäsaaren pohjoispäässä 7,2 kilometrin päässä hankealu-

eesta etelään. 

13. Laajakosken lehmuslehto (YSA050832). Noin 0,6 hehtaarin kokoinen, 7,6 ki-

lometriä hankealueesta luoteeseen sijaitseva alue. 

14. Heinlahden Natura-alue (FI0416006, SPA, 196 ha) ja luonnonsuojelualue 

(YSA201247). Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde 

(LVO050134) 8,4 kilometriä hankealueesta länteen. Heinlahti on tärkeä lintu-

jen muutonaikainen levähdysalue. Lahti kuuluu Suomen kansallisesti tärkei-

siin FINIBA-lintualueisiin (310012, 201 ha) (Leivo ym. 2002). 

15. Sarvenniemenkarin luonnonsuojelualue (YSA051521). Noin hehtaarin kokoi-

nen pikkusaari 8,7 kilometrin päässä hankealueesta lounaaseen. 

16. Kantolankallion luonnonsuojelualue (YSA230780). Noin 6,0 hehtaarin kokoi-

nen alue Karjansuon itäpuolella, 9,9 kilometriä hankealueesta länteen/luotee-

seen. 

17. Hovinsaaren FINIBA-alue (310079, 96 ha). Suomen kansallisesti tärkeisiin 

FINIBA-lintualueisiin kuuluva matala, ihmistoiminnan muokkaama merenlahti 

(Leivo ym. 2002) 0,9 kilometrin päässä hankealueelta lounaaseen.  

18. Suurisuon pohjoisosa (SSO050139). Soidensuojeluohjelman noin 12 hehtaa-

rin kokoinen kohde sijaitsee 9,8 kilometrin päässä hankealueesta pohjoiseen.  

Edellä esitetyt Natura 2000 -alueiden kohdekuvaukset perustuvat Suomen ympäristö-

keskuksen karttapalvelussa saatavilla oleviin kohdekohtaisiin tietoihin (SYKE 2018). 
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Kuva 7-19. Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat luontokoh-

teet hankealueen ympäristössä. 

 

7.7 Liikenne 

Maantieliikenne 

Maantieliikenne hankealueelle (Kuva 7-20) suuntautuu Eurooppatieltä E18 Sunilantietä 

pitkin. Vuonna 2020 kokonaisliikennemäärät Eurooppatiellä E18 olivat noin 26 700 ajo-

neuvoa vuorokaudessa länteen ja itään päin, josta raskasliikennettä oli  2 115 
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ajoneuvoa/vrk. Sunilan tehdasalueelle suuntautuvien teiden liikennemäärätietoja ei ole 

saatavilla. 

Nykytilassa hankealueelle saapuvat raaka-aine-, kemikaali- ja tavaratoimitukset sekä 

lähtevät tuotekuljetukset tapahtuvat pääosin raskaalla ajoneuvokalustolla. Hankealu-

eelle tulee ja sieltä lähtee rekkakuljetuksia noin 110−140 rekkaa/päivä. Liikennöinti ta-

pahtuu pääsääntöisesti päiväsaikaan klo 6–22 välillä. Kemikaalikuljetusten osalta liiken-

nöintiä on myös yöaikaan. Lisäksi alueella on henkilö- ja huoltoliikennettä noin 150 au-

toa/vrk. 

Raideliikenne 

Sunilan Satamaan toimitetaan rautateitse Stora Enson muiden tehtaiden tuotteita yh-

teislaivauksia varten. Yksityisraide alkaa liikenneviraston hallinnoiman julkisen rataver-

kon rajalta Kymistä ja päättyy Sunilan tehtaalle / Satamaan. Yksityisraiteen kunnossa-

pidosta ja operaatioista vastaa Stora Enso Oyj. Raiteistolla liikkuu keskimäärin noin 4 

junaa päivässä. Liikennöinti ratapihalla tapahtuu pääsääntöisesti arkisin klo 6–16 ja vii-

konloppuisin klo 8–16. 

Laivaliikenne 

Sunilan tehdasalueella on oma satama tehtaan välittömässä läheisyydessä. Osa satama-

alueesta on Kotkan kaupungin omistuksessa ja käytössä. Stora Enson omistaman sata-

man kautta tulee laivakuljetuksina puuta ja haketta sekä laivataan sellua vientiasiak-

kaille. Laivoja käy satamassa viikossa n. 4−5 kpl. Satama on toiminnassa ympäri vuo-

den. Puuraaka-aineen purku tapahtuu ympäri vuorokauden ja sellun lastaus tapahtuu 

normaalisti arkipäivinä klo 6–23, tarvittaessa myös öisin. 
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Kuva 7-20. Hankepaikan läheinen liikennöinti. 

 

7.8 Melu ja tärinä 

 

Hankealueella melua aiheutuu alueen ympäristössä olevien tehtaiden ja sataman toi-

minnoista sekä tie- ja raideliikenteestä. Nykyisen tehdasalueen eniten melua aiheuttavia 

yksiköitä ovat kuorimo sekä kuivattamo. Muita melulähteitä ovat haihduttamo, keit-

tämö, liuottamo, voimalaitos, meesauunit, ligniinisiilo sekä happitehdas. Melupäästöläh-

teet sijaitsevat suurilta osin tehdasrakennusten katoilla ja niistä merkittävimpiä ovat 

kuorimon sykloni ja poistokanavan pää. Muita melunlähteitä ovat katolla sijaitsevat 

poistokanavat ja ulostulokanavanpäät, erilaiset puhaltimet, hihnat ja kuljettimet, ilmas-

tointiaukot sekä sulkusyötin. Melua kantautuu myös viereiseltä satama-alueelta. (Tara-

test 2019, 7–9) 

Tieliikenteen melua aiheutuu tehdasalueella esimerkiksi pyörökuormaajasta sekä rek-

kakuljetuksista. Sunilan tehdasalueelle ulottuu myös rataverkosto, jonka kautta tuo-

daan raaka-aineita metsäteollisuuden tarpeisiin ja toimitetaan Stora Enson muiden 
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tehtaiden tuotteita Sunilan satamaan. Rautatieliikenteen määräksi on arvioitu keski-

määrin 4 junaa päivässä (Puna & Waissi 2016, 29). 

Stora Enson Oyj:n Kotkan Sunilan tehtaalle on laadittu viimeisin meluselvitys ja melun-

torjuntasuunnitelma vuonna 2019 Taratest Oy:n toimesta. Vuoden 2019 meluselvityk-

sen lähtö- ja vertailuaineistona oli vuonna 2004 laadittu selvitys Paavo Ristola Oy:lta. 

Taratest Oy:n selvitys sisälsi ympäristömelumittauksia lähiympäristössä. Ympäristöme-

lumittausten mukaan kokonaismelu toiminta-alueen lähimpien häiriintyvien kohteiden 

luona alitti päiväohjearvon 55 dB ympäristön asuinalueilla. Yöohjearvo 50 dB ylittyi lä-

himmän asuinkiinteistön piha-alueella yhdellä desibelillä. Ympäristömelumittausten ai-

kana ei todettu tehtaasta aiheutuvaa jatkuvaa kapeakaistaista tai impulssimaista melua 

missään mittauspisteissä. (Taratest Oy 2019, 6–7)  

Melupäästömittauksia on tehty tehdasalueella yhteensä 43 kappaletta 26 eri päästöläh-

teelle.  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 kuivatta-

mon katolla.  Melulähteiden lähellä suoritetuissa mittauksissa todettiin myös äänesmäi-

syyttä eli kapeakaistaisuutta 7 eri melulähteessä sekä laitteen kunnosta johtuvaa häiri-

öääntä tai resonanssia kahdessa mittauspisteessä (meesatorni ja kuivattamon puhallin). 

(Taratest Oy 2019, 7–9) 

Vuoden 2019 toteutetussa melunlaskentamallissa nykytilanteen päiväajan laskennalli-

nen 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 (Taratest Oy 2019, 12).  

Mittaustulosten ja melumallinnuksen (Taratest Oy 2019) pohjalta Stora Ensolle esitettiin 

meluntorjuntasuunnitelma melupäästöjen vähentämiseksi. Meluntorjuntasuunnitel-

massa tehtaan melupäästöä esitettiin vähennettäväksi korjaamalla laitteiden häiriöää-

net, joita todettiin kahdessa mittauspisteessä. Lisäksi merkittävimpien melupäästöläh-

teiden 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 te-

hollisen toiminta-ajan vähentämistä yöaikaan.    

Meluntorjuntasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutettiin vuoden 2021 huoltosei-

sokin aikana kuivattamon katoilla oleville melunpäästölähteille sekä kuorimon ilmanero-

tusjärjestelmän poistoputken päähän. Uusia ympäristömelumittauksia on toteutettu 

Kantokadun mittauspisteelle marraskuussa 2021 sekä alkuvuonna 2022, jossa yöoh-

jearvon mukainen melutaso ylittyi aiemmissa mittauksissa.  

Hankealueen läheisyydessä tärinää aiheutuu jonkin verran tie- ja raideliikenteestä. Tä-

rinälähteet rajautuvat kuitenkin lähinnä materiaalikuljetuksiin ja vaikutukset teollisuus-

alueella ajoteiden ja junaradan läheisyyteen. Hankkeen ei oleteta lisäävän alueen tä-

rinävaikutuksia merkittävästi eikä niiden oleteta vaikuttavan asuinrakennuksiin.  
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8 SUUNNITELMA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 

ARVIOINNISTA 

8.1 Yleistä 

YVA-lain mukaan arvioinnissa tulee tarkastella muun muassa seuraavia asiakokonai-

suuksia:   

• Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kult-

tuuriperintöön 

• Vaikutukset maaperään, vesiin ja vesistöihin, ilmastoon ja ilmanlaatuun, kasvillisuuteen ja 

eliöihin 

• Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

• Yhteisvaikutukset 

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja 

koettuihin vaikutuksiin. Arvioinnissa tuodaan esille myös arviointiin liittyvät epävar-

muustekijät. 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön herkkyyttä ja 

sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa 

hyödynnetään muun muassa annettuja ohjearvoja. Vaikutusten suuruudessa huomioi-

daan vaikutuksen kesto, laajuus ja voimakkuus.  

Vaikutukset luokitellaan pieniksi, keskisuuriksi tai suuriksi ja joko myönteisiksi tai kiel-

teisiksi (Kuva 8-1). Lisäksi arvioinnissa on mukana luokka ei vaikutusta. Ympäristövai-

kutusten arvioinnin tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. 

 

Kuva 8-1. Vaikutusten merkittävyyden luokittelu. 

 

8.2 Esitys tarkastelu- ja vaikutusalueen rajauksesta 

Tarkastelualueella tarkoitetaan vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla kyseistä ym-

päristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkastel-

tavasta ympäristövaikutuksesta. Tarkastelualue määritellään niin suureksi, ettei merki-

tyksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Tarkaste-

lualueen laajuus selviää tarkemmin eri vaikutusten osalta mm. mallinnustulosten perus-

teella.  

8.3 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristö 

Hankealueen nykytilan kuvaus sisältäen maiseman piirteet selvitetään kartta- ja 

ilmakuvatarkastelujen sekä aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella. Maiseman ja 

kulttuuriympäristön arvokohteet selvitetään valtakunnallisten ja maakunnallisten 

aineistojen, rekisteritietojen (mm. Museoviraston muinaisjäännösrekisteri) ja saatavilla 

olevien selvitys- ja inventointiaineistojen perusteella. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan 

hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet ja arvot YVA-menettelyn 

edellyttämällä tarkkuudella. Arvioinnissa kuvataan hankkeen suhdetta laajempaan 
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maisemakokonaisuuteen ja suhdetta lähiympäristön maisemaan sekä maiseman ja 

kulttuuriympäristön valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvokohteisiin. Arvioinnissa 

tehdään kuvasovitteita, joilla voidaan havainnollistaa kuinka uudet rakennukset 

sijoittuvat maisemaan. Maisemavaikutukset kuvataan tekstein ja niitä 

havainnollistetaan tarkoituksenmukaisin kartoin. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti 

huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen, miten alue muuttuu hankkeen 

vaikutuksesta. 

Vaikutukset selvitetään asiantuntija-arviona. 

8.4 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

Ilmanlaatuvaikutuksissa huomioidaan hankkeen rakentamisen ja toiminnan sekä niihin 

liittyvien kuljetusten aiheuttamat päästöt ilmaan.  

Hankkeen rakentamisaika vaikuttaa ilmanlaatuun liikenteen päästöinä sekä mahdolli-

sena pölyämisenä esimerkiksi rakennusten pohjatöiden aikana.  

Toiminnan aikana prosessissa syntyvien ilma- ja pölypäästöjen määrät ja laatu tarken-

tuvat YVA-selostusvaiheessa. Laitoksella hienojakoisen ligniinin prosessoinnissa syntyy 

pölypäästöjä, jotka suodatetaan pölynpoistojärjestelmissä. Erilaisille prosessikaasuille 

suunnitellaan suodatus- ja käsittelyjärjestelmät, osa kaasuista voidaan myös polttaa 

prosessissa. Ilmapäästöjen vaikutusarvioinnin tueksi tehdään ilmapäästöjen leviämis-

mallinnus.  

Hankkeen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmastoon tarkastellaan koko elin-

kaaren aikaisella hiilijalanjälkilaskelmalla, huomioiden myös rakentamisen aikaiset 

päästöt. Ilmastonmuutoksen kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi arvioinnissa tarkastel-

laan, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä laitoksen toimintaan ja hank-

keen alttiutta ilmastonmuutokselle. 

Arvioinnit ilmanlaatu- ja ilmastovaikutuksista selvitetään asiantuntija-arviona, sovel-

taen Ympäristöministeriön julkaisua: ”Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa -

vaikutusten tunnistaminen ja johdonmukainen käsittely”.  

 

8.5 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin 

Hankkeen vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioidaan hankkeen to-

teutuksessa tarvittavien rakenteiden, pohjarakentamisen ja muiden rakennustöiden 

sekä kemikaalien käytön ja onnettomuusriskien perusteella. Vaikutuksia arvioidaan han-

kealueella ja sen välittömässä läheisyydessä, jonne rakennustöiden ja toiminnan vaiku-

tukset ulottuvat. Arvioinnissa hyödynnetään hankealueella tehtyjä maaperän ja pohja-

veden tilaa koskevia selvityksiä. Nykytilannetiedot päivitetään YVA-selostukseen.  

Vaikutusarvioinnin suorittaa kallioperää, maaperään ja pohjavesiin perehtynyt asiantun-

tija. 

 

8.6 Vaikutukset vesistöihin ja vesiympäristöön  

Vesistöt 

YVA-selostuksessa esitetään velvoitetarkkailuraporttien ja muun saatavilla olevan tie-

don perusteella tarkennetut tiedot vaikutusalueen vesistöjen nykytilasta. Selostuksessa 

kuvataan kovahiililaitoksen aiheuttamat vesipäästöt, vesienkäsittely ja niiden johtami-

nen vesistöön. Jätevedet voivat sisältää esimerkiksi suoloja ja metalleja. Haitta-aineiden 
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laatu ja määrä sekä vesienkäsittely tarkentuvat suunnittelun edetessä ja ne kuvataan 

arviointiselostuksessa. YVA-selostuksessa kuvataan lisäksi hulevesien ohjaaminen ja 

käsittely. Kovahiililaitoksella käytetään jäähdytysvetenä merivettä. Veden laatu ei 

muutu jäähdytyskierrossa lämpötilan nousua lukuun ottamatta. Jäähdytysveden otto, 

tarvittava määrä sekä purku kuvataan YVA-selostuksessa. Pyrkimyksenä on että jääh-

dytysvesi puretaan samaan paikkaan kuin nykyisen tehtaan jäähdytysvedet.  

Käsiteltyjen jätevesien vaikutuksia hankealueen veden laatuun sekä jäähdytysvesien 

vaikutuksia vesistön lämpötilan nousuun ja jääolosuhteisiin arvioidaan vesistömallitar-

kasteluun pohjautuen. Purkuvesien kulkeutumista vesistössä arvioidaan kolmiulotteisen 

(3D) vesistömallin (esimerkiksi Delft 3D) avulla. Lähtötietoina käytetään saatavissa ole-

via syvyystietoja, lähialueelta mitattuja säätietoja sekä kovahiililaitoksen kuormituksen 

ja vesienpurkujärjestelyn suunnittelutietoja. Mallinnettavan alueen koko on alustavasti 

5 km  x 5 km, mutta aluerajausta voidaan tarvittaessa muuttaa tarvittaessa suunnitte-

lun ja arvioinnin tarkentuessa YVA-selostusvaiheessa. Mallinnuksen tuloksena saadaan 

arvio purkuputken tuoman aine- ja lämpökuormituksen kulkeutumisesta ja sekoittumi-

sesta eri virtaama- ja sääolosuhteissa sekä ainekuormituksen aiheuttamista pitoisuuk-

sien noususta mallinnetullla vesialueella.  Hydrodynaamiset 3d laskentamallit perustu-

vat fysiikan virtausyhtälöihin, fysiikan säilymislakeihin ja niiden numeeriseen ratkaise-

miseen. 3d-mallien laskennan perusteet ja laskentamenetelmät on testattu ja varmis-

tettu sekä analyyttisiin tuloksiin että mittauksiin, mistä johtuen tällaiset laskentamallit 

ovat luotettava työväline myös hankealueen virtausten ja virtausten mukana liikkuvien 

aineiden kulkeutumisen arviointiin.  

Mallinnustulosten, saatavilla olevan tarkkailutiedon, samankaltaisista hankkeista saatu-

jen kokemusten sekä soveltuvan tutkimustiedon perusteella arvioidaan edelleen hank-

keen puhdistettujen jätevesien aiheuttamia vaikutuksia hankealueen läheisiin vesistöi-

hin ja niiden vedenlaatuun. Kovahiililaitoksen vesistövaikutusten oletetaan ilmenevän 

lähinnä Sunilanlahdella ja Kotkanlahdella alle 5 kilometrin säteellä hankealueesta, mutta 

tarkastelualuetta laajennetaan tarvittaessa. Mallinnuksesta ja vesistövaikutusten arvi-

oinnista vastaavat aihepiiriin perehtyneet kokeneet asiantuntijat. 

 

Vesiekologia ja vedenalainen luonto 

YVA-selostuksessa esitetään velvoitetarkkailuraporttien ja muiden saatavilla olevien tie-

tojen (esim. VELMU-kartoitukset) pohjalta tarkennetut tiedot vaikutusalueen vesiekolo-

giasta. Hankkeen vaikutuksia vesiekologiaan ja vesienhoidon tavoitteiden saavuttami-

seen tarkastellaan nykytilatiedon ja hankkeen vesistövaikutusarvion perusteella. Vaiku-

tusarvioinnin suorittaa vesiekologisiin asioihin perehtynyt asiantuntija.  

Kalasto ja kalastus 

YVA-selostuksessa esitetään kalataloudellisten velvoitetarkkailuraporttien ja muiden 

saatavilla olevien tietojen pohjalta tarkennetut tiedot vaikutusalueen kalastosta ja ka-

lastuksesta. Hankkeen vaikutusalueen kalastosta ja kalastuksesta on riittävät tiedot vai-

kutusarvioinnin tekemiseen. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan olemassa olevan kalata-

loudellisen aineiston ja hankkeen vesistövaikutusarvion perusteella. Arvioinnissa kiinni-

tetään erityistä huomiota hankkeen vaikutuksista Kymijokeen nousevien ja sieltä alas-

vaeltavien vaelluskalojen osalta saatavilla olevien tietojen perusteella. Vaikutusarvioin-

nin suorittaa kalabiologisiin ja kalataloudellisiin asioihin perehtynyt asiantuntija. 

Sedimentit 

YVA-selostuksessa arvioidaan asiantuntija-arviona hankkeen aiheuttamat vaikutukset 

vesialueiden sedimenttien laatuun. Arvioinnissa käytetään haitta-aineiden 
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leviämismallia, jolla nähdään kuinka laajalle alueelle mahdolliset haitta-aineet kulkeu-

tuvat. Sedimenttien nykytilasta on riittävät tiedot vaikutusarvion tekemiseen. 

8.7 Vaikutukset luontoon ja luontoympäristöön 

YVA-selostuksessa kuvataan alueen luonnonympäristön nykytila sekä arvioidaan ne vai-

kutukset, joita hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttamisella on kasvillisuuteen, eläimis-

töön, luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huomionarvoisiin lajeihin sekä Natura 2000-alu-

eisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muihin luontokohteisiin. Lisäksi tarkastellaan laajem-

min vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen sekä vuorovaikutussuhteisiin kuten ekolo-

gisiin yhteyksiin ja alueiden yhtenäisyyteen. Arvioinnissa huomioidaan suorat ja epä-

suorat vaikutukset ja arvioidaan vaikutusten merkittävyys. Luontovaikutusten arviointia 

ja vaikutusalueen rajaamista varten ovat käytettävissä arviointityön aikana laadittavat 

muut vaikutusarvioinnit. Oletettavasti hankkeen luontovaikutukset ovat melko vähäiset.  

Luontovaikutusten arviointia varten käytössä olevat tietolähteet on mainittu nykytilaku-

vauksessa. Sunilan tehdasalueelle ei ole tiettävästi tehty luontoselvityksiä, mutta ilma-

kuvatarkastelun perusteella alueella ei ole juuri kasvillisuutta eikä eläimistöä. Suunni-

teltujen rakennuspaikkojen kohdat lähiympäristöineen tarkistetaan biologin maasto-

käynnillä kesällä 2022. Käynnillä kiinnitetään erityistä huomiota huomionarvoisen lajis-

ton, paahdeympäristöjen ja haitallisten vieraskasvilajien esiintymiseen. Muita luontosel-

vityksiä ei pidetä tarpeellisina.  

8.8 Vaikutukset Natura-alueisiin ja suojelualueisiin 

Natura 2000- alueet, luonnonsuojelualueet ja valtakunnallisten luonnonsuojeluohjel-

mien kohteet on esitelty YVA-ohjelmassa noin kymmenen kilometrin etäisyydellä ja 

uhanalaisten lajien havainnot noin kilometrin etäisyydellä hankealueesta. YVA-

selostuksessa tarkastelualuetta voidaan tarvittaessa laajentaa tai supistaa vastaamaan 

hankkeen vaikutusaluetta.  

Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon ar-

viointia koskeva ohjeistus (Mäkelä & Salo 2021). Vaikutusten merkittävyyden arvioin-

nissa otetaan huomioon luontokohteiden ominaispiirteet ja herkkyys ja lajien elinympä-

ristö- ja kasvupaikkavaatimukset sekä viimeisimmät arvioinnit luontotyyppien ja lajien 

uhanalaisuudesta Suomessa (Kontula & Raunio 2018, Hyvärinen ym. 2019). Jos hank-

keen vaikutukset ulottuvat Natura 2000 -alueille arvioidaan niiden osalta luonnonsuoje-

lulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin tarpeellisuus. Lisäksi arvioinnissa annetaan 

suosituksia mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämisestä ja vaikutusten seuran-

nasta. 

 

8.9 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, virkityskäyttöön, 

terveyteen ja elinkeinoihin 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) on vuorovaikutteinen prosessi, jossa 

arvioidaan ennalta sellaisia yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuk-

sia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä, hyvinvoinnissa tai 

hyvinvoinnin jakautumisessa. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät muihin hank-

keen aiheuttamiin vaikutuksiin joko välittömästi tai välillisesti. Ihmisiin kohdistuvien vai-

kutusten arviointi yhdistää terveysvaikutusten arvioinnin (TVA) ja sosiaalisten vaikutus-

ten arvioinnin (SVA) (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015, Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 1999).  
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Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia arvioidaan myös hankkeen vaikutuk-

sia virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Näiden lisäksi arvioidaan terveysvaikutuksia, elin-

keinovaikutuksia ja koettuja vaikutuksia eli miten ihmiset kokevat edellä mainitut vai-

kutukset. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tuottaa arvokasta tietoa eri sidos-

ryhmien tarpeista arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä vaiheissa ja 

toimii tiedon jakamisen kanavana. Arvioinnissa yhdistyy kokemusperäisen, eli subjek-

tiivisen tiedon analyysi ja asiantuntija-arvio. Vaikutusten arviointi laaditaan asiantun-

tija-arviona. Arvioinnissa hyödynnetään eri lähteistä koottavia nykytilatietoja, sekä mui-

den vaikutusten arviointiosioiden tuloksia. Arvioinnissa hyödynnetään kirjallisuutta, 

kartta-aineistoja, arviointiohjelmasta annettavia mielipiteitä sekä mediassa esitettyjä 

hankkeen kannalta oleellisia hanketta koskevaan tietoa ja keskustelua. Arvioinnin 

tausta-aineistona käytetään hankealuetta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi asutuk-

sen, loma-asutuksen, virkistysalueiden ja muiden ihmistoiminnan alueiden sijoittumista.  

Hankkeen elinkeinovaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään millaista elinkeinotoi-

mintaa hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu ja millainen elinkeinorakenne hankkeen si-

jaintikunnassa on. Elinkeinoihin ja työllisyyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan asi-

antuntija-arvioina hyödyntäen tietoja hankkeen työllistävistä vaikutuksista eri vai-

heissa. Hankkeen vaikutuksia vaikutusalueen muuhun elinkeinotoimintaan arvioidaan 

olemassa olevan tiedon ja muiden vaikutusten arviointiosioiden tulosten perusteella. 

Arvioinnissa kuvataan hankkeen myötä alueella syntyviä työtehtäviä.  

Kovahiililaitoksen rakentaminen ja toiminta voi aiheuttaa lähiympäristössä havaittavaa 

vedenlaadun muutoksia, pölyämistä, melua ja tärinää, jotka vaikuttavat enemmän viih-

tyvyyteen, mutta myös terveysvaikutukset otetaan huomioon arvioinnissa. Terveyteen 

kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään mm. vedenlaatuun, ilmanlaatuun, 

meluun, elintarvikkeisiin ja maaperän liittyviä ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden ylitty-

minen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Mahdolliset vesien mukana leviävät haitalliset ai-

neet voivat aiheuttaa terveyshaittaa suoraan esimerkiksi vesien talousvesikäytön tai 

virkistyskäytön yhteydessä. Vesien purkamisesta merialueelle ei arvioida aiheutuvan 

merkittäviä suoria terveydellisiä haittoja, koska merivettä ei hyödynnetä juomavetenä. 

Koettuja terveysvaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arviona. Arvioinnissa käytetään  

apuna seurantaryhmältä saatua palautetta.  

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelualue määräytyy vaikutusten laajuuden pe-

rusteella. Arvioinnin pääpaino kohdistuu kuitenkin päästölähteiden lähiympäristöön. Ar-

vioinnissa kartoitetaan lähialueen niin sanotut herkät kohteet. Arvioinnissa tunnistetaan 

ne alueet, väestöryhmät tai virkistyskäyttömuodot, joihin vaikutukset erityisesti kohdis-

tuvat. Arvioinnin avulla etsitään myös keinoja mahdollisten haittavaikutusten poistami-

seen tai lieventämiseen. 

 

8.10 Liikennevaikutukset 

Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla hankkeeseen liittyvien kuljetusten määriä 

ja käytettyjä reittejä hankealueelle johtavilla liikenneväylillä. Vaikutusten arvioinnissa 

huomioidaan kaikki mahdolliset kuljetusmuodot, joita ovat maantie-, rautatie- ja laiva-

kuljetukset. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että toiminnan aikaisen lii-

kenteen vaikutuksia. Maantieliikenteen osalta tarkastellaan liikennemäärien lisäänty-

mistä Eurooppatiellä 18 sekä hankealueelle johtavilla teillä. Tarkastelussa otetaan huo-

mioon erikseen raskaan liikenteen ja henkilöliikenteen määrän muutos hankkeen seu-

rauksena.  

Rautatiekuljetusten osalta arvioidaan kuljetusmäärien vaikutus hankkeen lähialueen 

rautatieverkon tilanteeseen. Laivakuljetuksissa tarkastellaan laivaliikenteen 
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kuljetusmäärien vaikutusta satamaan ja muuhun lähialueen laivaliikenteeseen. Liiken-

nemäärien muutoksesta aiheutuvat vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen su-

juvuuteen arvioidaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusreittien varrella mahdolli-

sesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen, päiväkoteihin ja virkistysaluei-

siin. Kuljetuksista aiheutuvat päästöt ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun, meluvaikutuk-

set sekä vaikutukset viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan liikenteellisten 

muutosten perusteella asiantuntija-arviona. 

8.11 Vaikutukset meluun ja tärinään 

Meluvaikutusten arviointi perustuu hankkeen suunnittelutietoihin, toimintaan liittyvien 

kuljetusten määriin, muista vastaavista toiminnoista saataviin kokemuksiin ja sijoitus-

paikan ympäristön nykyistä melutasoa koskeviin olemassa oleviin tietoihin. Meluvaiku-

tusten arviointi toteutetaan melumallinnuksen avulla. Mallinnuksessa tarkastellaan lai-

toksen toiminnasta aiheutuvaa melua laitoksen lähialueella noin kolmen kilometrin sä-

teellä ja laitoksen toimintaan liittyvistä maantie-, raide- ja laivakuljetuksista aiheutuvaa 

melua kuljetusreittien varrella laitoksen läheisyydessä. Laitoksen toimintojen aiheutta-

mat melutasot selvitetään laitostoimittajilta ja muista vastaavista hankkeista sekä aiem-

pien meluselvitysten ja melumallinnuksista saatavien tietojen perusteella.  

Melun leviäminen maastoon havainnollistetaan käyttäen tietokoneavusteista melun le-

viämiseen käytettävää ohjelmistoa (CadnaA tai SoundPlan). Meluselvitystyö tehdään 

yhteispohjoismaisen teollisuus- ja tieliikennemelumallin mukaisilla laskelmilla, joissa ko-

vahiililaitoksen lähialue rakennuksineen ja maastomuotoineen mallinnetaan päivä- ja 

yöajan tilanteille. Nykyistä melutilannetta arvioidaan alueen nykyisten toimintojen ja 

liikenteen aiheuttaman melun sekä olemassa olevien melumittaus ja -mallinnustulosten 

perusteella.  

Mallinnuksen tulosten tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti herkkiin kohteisiin, 

kuten asutukseen, kouluihin, päiväkoteihin, virkistysalueisiin ja häiriintyviin luontokoh-

teisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin kohteisiin, joissa melutaso on ollut kor-

kea aiemmissa selvityksissä.  

Mallissa otetaan huomioon melun geometrinen leviäminen, maaston korkeuserot, ra-

kennukset ja muut heijastavat pinnat sekä maanpinnan ja ilmakehän melun absorpti-

onvakiot. Melulähteitä voidaan määritellä piste-, viiva- tai pintalähteiksi. Metsän ja peh-

meämmän maakerroksen vaikutus huomioidaan käyttäen rajattuja maa-absorptioalu-

eita. Teollisuuslaitosten alueille sekä veden- ja tienpinnoille on yleisesti määritelty kova 

maanpinta äänen heijastusvaikutuksen simuloimiseksi.  

Melun leviäminen lasketaan konservatiivisesti siten, että ympäristön tilapisteet ovat me-

lun leviämisen kannalta suotuisat (mm. kevyt myötätuuli melulähteestä kuhunkin las-

kentapisteeseen). Melun leviäminen lasketaan alueen nykytilalle sekä ennustetilanteelle 

tehtaan normaalitoiminnan aikana muutosten jälkeen.  

Ympäristöministeriö on ohjeistanut, että melulaskennat ja tulosten vertailu ohjearvoihin 

tehtäisiin melulähderyhmittäin (Ympäristöministeriö YMra 20/2007), joten laskennat on 

eroteltu tieliikenne- ja teollisuusmelulaskennoiksi. Näiden lisäksi laskentatulokset on yh-

distetty informatiivisiksi kokonaismelulaskelmiksi. Mallinnuksen tulokset esitetään ha-

vainnollisesti digitaalisilla karttapohjilla. Meluvaikutuksia tarkastellaan siinä laajuu-

dessa, kuin mitä mallinnukset osoittavat hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia. 

Tärinän osalta arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen aikaisesta mahdollisesta louhin-

nasta ja paalutuksista aiheutuvia tärinävaikutuksia sekä rakentamis- ja toiminta-aikai-

sista kuljetuksista aiheutuvia tärinävaikutuksia. Tärinän voimakkuutta arvioidaan suh-

teessa etäisyyteen tärinälähteestä saatavilla olevan tiedon ja aiempien kokemusten 
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perusteella. Arvioinnissa huomioidaan hankealueen läheisyydessä sijaitsevat rakennuk-

set sekä ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset. 

8.12 Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet 

Laitoksen toimintaan liittyvät mahdolliset häiriötilanteet kuvaillaan ja niiden vaikutuk-

set ympäristöön arvioidaan. Ympäristöonnettomuusriskien tyyppi ja todennäköisyys 

sekä ympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyydet arvioidaan. Tarvittaessa 

esitetään keinoja tilanteiden estämiseksi tai seurausten lieventämiseksi. Erityisesti 

kiinnitetään huomiota ilmaan johdettavien päästöjen käsittelyn mahdollisista häiriöti-

lanteista aiheutuviin vaikutuksiin ja niiden ehkäisyyn. Niin ikään huomioidaan puhdis-

tamolle johdettavien jätevesien häiriöpäästöt sekä kemikaaliturvallisuusasiat.  

Arvioinnissa hyödynnetään laitevalmistajilta ja koetoiminnasta saatavia tietoja. Hank-

keen suunnitteluvaiheessa on tiedossa keskeiset prosessitiedot mutta esimerkiksi lo-

pullisia laitevalintoja ei ole vielä tehty, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta arviointiin. 

Suunnittelutyön edessä tehdään prosessi- ja laitekohtaisia onnettomuusriskien analyy-

sejä, joiden tulokset huomioidaan laitteiden ja turvalaitteiden valinnassa sekä toimin-

tojen sijoittamisessa. YVA-selostuksessa onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutusar-

vioinnin kokoaa kokenut asiantuntija, minkä lisäksi työssä hyödynnetään tehtaan 

oman henkilökunnan tietämystä ja kokemusta. 

. 

 

8.13 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Hankealueella toimii Stora Enson Sunilan biotuotetehdas, jonka vaikutukset otetaan 

huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa. Muiden toiminnassa olevien toimintojen 

vesistökuormitukset ovat mukana vedenlaadun nykytilassa ja näin ollen tulevat otetuksi 

huomioon vesistövaikutusten arvioinnissa. Hankealueen läheisyyteen suunniteltuja 

muita hankkeita, jotka voisivat aiheuttaa yhteisvaikutusta, ei ole tiedossa.     

8.14 Kooste hankkeessa tehtävistä selvityksistä 

- vesistömallinnus 

- kuvasovite 

- ilmapäästöjen mallinnus 

- melumallinnus 

- kasvillisuuskartoitus 

- PIMA-tutkimus hankealueelta 

8.15 Vaihtoehtojen vertailuperiaatteet 

Tarkasteltavien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset kootaan vertailua varten tauluk-

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

neutraaleihin ympäristövaikutuksiin. Erityisesti pyritään kiinnittämään huomiota YVA-

menettelyn aikana eri sidosryhmiltä saatavan palautteen perusteella tärkeäksi koettujen 

vaikutusten selvittämiseen ja kuvaamiseen. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa 

huomioidaan vaikutuksen ajallinen kesto ja laajuus sekä vaikutuskohteen herkkyys (ks. 

myös kappale 7.1). Arvioinnin tulosten perusteella arvioidaan hankevaihtoehtojen ym-

päristöllinen toteutettavuus. Myös nollavaihtoehdon (hankeen toteuttamatta jättämi-

sen) vaikutukset arvioidaan. 
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8.16 Epävarmuustekijät 

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja 

yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia hankkeen 

ollessa esisuunnitteluvaiheessa. Tiedon puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epä-

tarkkuutta selvitystyössä. Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuuste-

kijät mahdollisimman kattavasti ja arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotet-

tavuudelle. Nämä asiat kuvataan arviointiselostuksessa. 

8.17 Haittojen lieventäminen ja vaikutusten seuranta 

YVA-selostuksessa kuvataan hankkeeseen sisällytetyt ympäristövaikutusten lieventä-

mistoimet (esim. jätevesipäästöjen hallinta ja hajukaasujen käsittely). Ympäristövaiku-

tusten arvioinnista saadaan arvokasta tietoa hankkeen jatkosuunnittelun tueksi. Arvi-

ointityön ja hankkeen suunnittelun yhteydessä selvitetään mahdolliset tarvittavat lisä-

keinot esille tulevien hankkeeseen liittyvien haitallisten ympäristövaikutusten ehkäise-

miseksi ja rajoittamiseksi. 

Ympäristölainsäädäntö edellyttää ympäristöön vaikuttavista hankkeista ja toiminnoista 

vastaavilta ympäristövaikutusten seurantaa. Päästöjen seurantaa koskevat, juridisesti 

sitovat velvoitteet annetaan hankkeen ympäristölupapäätöksen lupaehdoissa. Hank-

keen vaikutuksia ympäristöön on seurattava viranomaisten hyväksymien tarkkailuoh-

jelmien mukaisesti.  

Tarkkailuohjelmat laaditaan yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa ja niissä mää-

ritellään suoritettavan kuormitus- ja ympäristötarkkailun ja raportoinnin yksityiskohdat.  

Ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma on suunnitelma tietojen keräämisestä säännöl-

lisin aikavälein hankkeen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta, ympäristövaikutuk-

sista sekä ympäristön muutoksista hankkeen vaikutusalueella. Seurannan tavoitteita 

ovat: 

− tuottaa tietoa toiminnan ympäristökuormituksesta ja -vaikutuksista 

− selvittää, mitkä ympäristön tilan muutokset ovat seurauksia tehtaan toiminnasta ja mitkä 

aiheutuvat muista tekijöistä 

− selvittää, miten ympäristövaikutusten ennuste- ja arviointimenetelmät vastaavat todelli-

suutta 

− 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. 
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