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KUULUTUS
Dongwha, hartsitehdas, Kotka, ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Dongwha Finland Oy suunnittelee hartsitehtaan rakentamista Kotkan impregnointitehtaansa yhteyteen Kotkansaarelle Kotkamills Oy:n tehdasalueelle. Dongwhan impregnointitehtaassa jalostetaan paperia kahdella impregnointikoneella. Nykyään Dongwha ostaa käyttämänsä hartsin muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai osa hartseista on tarkoitus
valmistaa itse. Hankkeen arviointiohjelma on toimitettu 5.12.2018 Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on yhtiön laatima suunnitelma arviointimenettelyn
järjestämisestä. Arviointiohjelmassa on tiedot hankkeen suunnitelmista ja luvista sekä arvio toteutusaikataulusta. YVA-menettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia mm.
maankäyttöön, maisemaan, kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luontoon sekä luonnonvarojen käyttöön. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä
kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Tarkasteltavat vaihtoehdot
Vaihtoehdossa 1 (VE1) rakennetaan impregnointitehtaan yhteyteen hartsitehdas, jossa
valmistetaan vuodessa 32 400 tonnia erilaisia hartseja. Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehtoa (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.
Tiedottaminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutetaan Kotkan kaupungin ilmoitustaululla
11.12.2018 - 31.1.2019. Arviointiohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn aikana seuraavissa paikoissa: Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa Kustaankatu 2, Kotkan kaupunginkirjastossa Kirkkokatu 24 ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Salpausselänkatu 22 Kouvola (1.krs.asiakaspalvelu). Lisäksi ohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta:
www.ymparisto.fi/dongwhahartsitehdaskotkaYVA
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina
18.12.2018 klo 18.00 Merikeskus Vellamossa Ahti-tilassa, Tornatorintie 99, 48100 Kotka.
Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle
31.1.2019 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse
osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi, jos sähköpostin lähettäminen ei ole
mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen KaakkoisSuomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.
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ELY-keskus tarkistaa arviointiohjelman ja antaa siitä oman lausuntonsa helmikuussa 2019.
Lausunto tulee nähtäville sähköisesti osoitteeseen:
www.ymparisto.fi/dongwhahartsitehdaskotkaYVA
Arviointiohjelman ja ELY-keskuksen lausunnon perusteella tehtävästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan asukkaita ja muita sidosryhmiä myöhemmin uudella
kuulutuksella.
Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
- Kaakkois-Suomen ELY keskus, Antti Puhalainen p. 0295 029 272
Lisätietoja hankkeesta:
- Dongwha Finland Oy, Juha Rantanen p. 050 517 8698
- YVA-konsultti Linnunmaa Oy, Reetta Hurmekoski p. 040 350 3167
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