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Kuulutus
Ympäristölupahakemus
Hakija
HaminaKotka Satama Oy
Asia
Haminan sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, aluelaajennus ja toiminnan olennainen muutos, Hamina
Hakemuksen mukainen toiminta
Hakemus käsittää vuonna 2005 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen lisäksi muutoksina lastimäärän kasvun (lastimäärään
9−10 miljoonaa tonnia vuodessa), kivihiilen käsittelyn (enintään 650 000
t/a) satamassa sekä Öljysataman uuden kenttäalueen ja laiturin sisällyttämisen satama-alueeseen.
Sataman toiminnalliset kokonaisuudet ovat Kaasusatama, Öljysatama
(=Nestesatama), Palokangas, Konttiterminaali, Hiirenkari, Lakulahti, Hillo,
kenttäalueet ja liikenneväylät. Tähän asti sataman lastimäärät ovat olleet
suurimmillaan noin 6 milj. t/a. Satama on erikoistunut nestemäisten tuotteiden ja kaasujen käsittelyyn. Valtaosa kuljetuksista on vaarallisia aineita.
Satamaan kuljetetaan myös kuivia irtolasteja, kontteja sekä projektilasteja.
Satama-alueella toimivat ympäristölupavelvolliset yritykset (tehtaat, kemikaalivarastot ym.) vastaavat itse toiminnastaan ja niillä on erilliset ympäristöluvat toiminnalleen. Satamayhtiö vastaa vaarallisten aineiden varastointikentästä (IMDG-kenttä) sekä varsinaisesta satamatoiminnasta.
Satamatoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät päästöihin
ilmaan ja meluun.
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Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 27.3.–27.4.2015 Haminan kaupungin
ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Haminan kaupungin asiakaspalvelussa (Puistokatu 2).
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, sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/289/04.08/2013.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 27.4.2015 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai 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

