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Kuulutus
Ympäristölupahakemus
Hakija
HaminaKotka Satama Oy
Asia
Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee HaminaKotka Satama Oy:n Hietasen, Kantasataman, Sunilan, Hallan ja Katariinan satamanosien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Kotka.
Hakemuksen mukainen toiminta
Hakemus koskee HaminaKotka Satama Oy:n Hietasen, Kantasataman,
Sunilan, Hallan ja Katariinan satamanosien muodostamaa kokonaisuutta.
Kyseessä on ympäristöluvan tarkistushakemus. Lupaa haetaan satamakokonaisuuden maksimikuljetuskapasiteetille, noin 4 miljoonaa tonnia/vuosi.
(Nykyinen liikennemäärä on ollut noin 3,5 miljoonaa tonnia/vuosi.) Liikennejakauma lastityypeittäin on samankaltainen kuin nykyisin.
Hietasen ja Hietanen Etelän satamanosat ovat keskittyneet autokuljetuksiin, roro-liikenteeseen sekä kuivabulk-kuljetuksiin. Hietasessa on myös
vaarallisten aineiden varastoalue. Kantasatamassa käsitellään lolo- ja
stro-lo-lasteja hakurahtiliikenteenä; lisäksi matkustajaliikennettä (lähinnä
kesäisin). Sunilan sataman laiturilla vastaanotetaan bulkkitavaraa. Hallan
satamassa käsitellään etupäässä metsäteollisuustuotteita ja niiden raakaaineita.
Hakemus käsittää myös Puistolassa sijaitsevan Katariinan laiturin toiminnan. Toimintaa ei ole ollut viime vuosina, mutta se halutaan pitää toimintakunnossa tulevaisuuden varalta.
Hietaseen ja Kantasatamaan on rautatieyhteys.
Satamatoiminnan vaikutukset asutukselle liittyvät lähinnä meluun ja vähäisemmässä määrin pölyyn. Kotkan satamanosien rikki- ja typenoksidipäästöt muodostavat reilun viidenneksen Kotkan alueen vastaavista kokonaispäästöistä. Rikkidirektiivin tuomasta päästörajojen kiristymisestä johtuen
päästöt eivät lisäänny liikennemäärän lisääntyessä.
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Normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä mereen tai pohjaveteen. Satamaalue on asfaltoitu eikä sijaitse pohjavesialueella. Laivaliikenteen potkurivirtojen vaikutukset satamien lähialueiden pohjasedimentteihin arvioidaan vähäisiksi. Satamalla ei ole välittömiä vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin.
Sataman päästöt ilmaan arvioidaan laskennallisesti vuosittain. Lisäksi satama osallistuu alueelliseen ilmanlaadun yhteistarkkailuun. Sataman hulevesiä ja läheistä merialuetta myös tarkkaillaan. Jätteistä pidetään kirjaa ja
jätetiedot raportoidaan määräysten mukaan.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 31.7.–1.9.2014 Kotkan kaupungin ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/etela
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kotkan kaupungin ympäristökeskuksessa (Kotkantie 6).
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o,
kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro
ESAVI/290/04.08/2013.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 1.9.2014 kirjallisina
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen, puh. 0295 016 424
Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 0295 016 400
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

