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Kuulutus

Ympäristölupahakemus

Hakija
Loviisan Satama Oy

Asia
Sataman ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Loviisa

Hakemuksen mukainen toiminta
Loviisan Satama esittää transitokivihiilen laivaamista sataman kautta mm.
Norjaan. Satama esittää laivauserien sijoituspaikaksi ns. hiilikenttää eli sa-
maa, missä on varastoitu Lahden seudun energiatuotantoa varten polttoai-
nekivihiiltä yli 35 vuoden ajan, kunnes asiakas siirsi varaston kilpailevaan
satamaan.

Suunniteltu toiminto koskee kovia kivihiililajeja lääke- sekä metalliteollisuu-
den raaka-ainekäyttöön. Kivihiilen avulla pelkistämällä valmistetaan teräs-
tä. Terästeollisuudessa hiilenkulutus on erittäin suurta. Lääketeollisuus
käyttää hiiltä raaka-aineena lääkkeiden valmistuksessa. Näiden kivihiilila-
jien ominaisuudet poikkeavat polttoon tarkoitetusta kivihiilestä. Lisäksi toi-
sin kuin polttoaineeksi tarkoitetun kivihiilen kohdalla, raaka-ainekivihiili vaa-
tii laadun ja taloudellisen arvon säilyttämiseksi varovaisen käsittelyn, jolloin
pölyämishaitat ja pienijakoisen aineksen määrät jäävät vähäisiksi. Tuotteen
arvo raaka-aineena määrittyy raekoon ja laatuluokituksen mukaisesti ja se
lajitellaan asiakas- tai laatuluokituksen mukaisesti useampiin erillisiin ka-
soihin. Tuotteen arvon säilymisen vuoksi sen hienontumista tulee ehdotto-
masti välttää, mistä syystä tuotetta tulee käsitellä varovaisuutta noudatta-
en. Tuote on kovempilaatuista kuin polttokivihiili, tuoteluokituksena metal-
lurginen hiili ja antrasiitti.

Tuote kuljetetaan satamaan rautateitse Venäjältä odottamaan laivausta.
Vaunut puretaan mobiilinosturilla hiilikentälle. Laiturille lasti ajetaan trakto-
reilla ja/tai kuorma-autoilla. Laivauskoko on suunniteltu 5 000-6 000 tn
eriin, mutta luonnollisesti, koska kyseessä on kaupallinen tuote, tulee va-
rautua sataman maksimilaivauskokoon n. 25 000 tn. Koska laivaavia asi-
akkaita voi olla useampia, satama varautuu varaamaan tilaa 2-4 laivalastil-
lisen maksimaaliseen materiaalimäärään eli noin 50 000 tn. Maksimivaras-
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totaso olisi tämä 50 000 tn. Kuitenkin niin, että kun asiakas on saanut kivi-
hiilen toimitettua satamaan, se laivataan pian. Toiminnan luonteen vuoksi
ei itsesyttymisriskiä esiinny. Alue on tullivapaa-alue.

Lisäksi Loviisan Satama esittää uudeksi toiminnoksi vaaralliseksi jätteeksi
luokitellun hakkeen väliaikaista varastointia laivaamista varten. Hake laiva-
taan sataman kautta Saksaan. Hake on peräisin asiakkaan ympäristölu-
vanvaraiselta direktiivilaitokselta. Hakkeelle ei ole Suomessa loppukäyttö-
paikkaa, vaan tuote on kuljetettu Saksaan jo vuodesta 2006.

Asiakas kuljettaa kyllästetyn puuhakkeen kestopuun kierrätysterminaalilta
satamaan hakeautoilla tai konttiautoilla. Haketta tuodaan satamaan yhtä
laivausta vastaava määrä, normaalisti noin 1 700 – 2 000 tn. Satama ha-
kee lupaa maksimivarastotasoon 3 000 tn. Hakkeen kuljettaminen aloite-
taan noin kaksi viikkoa ennen laivan laskettua saapumista. Maksimimäärä
haketta on laiturilla laivan lastauksen aloitusvaiheessa, minkä jälkeen tuo-
tetta pystytään vielä toimittamaan. Laivan lähdettyä tyhjentynyt satama-
alue siistitään.

Laivattava tuote eli hake on käsitelty erilaisilla kyllästeillä, joiden haitta-
aineiden takia tuote luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. CCA-, CC- ja C-
kyllästetyt kestopuut sisältävät kuparia, kromia ja arseenia. Kreosoottiöljyllä
kyllästetty puu sisältää muun muassa polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH).
Laivattava hake sisältää kuitenkin hyvin vähäisen määrän kreoottipuuta,
koska se erotellaan asiakkaan käsittelylaitoksella hyödynnettäväksi energi-
aksi Suomessa.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 6.9. – 6.10.2017 Loviisan kaupungin
ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavis-
sa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Asiakaspalvelu-
toimisto Lovinfossa (Mariankatu 12 A).

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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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/7133/2017.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 6.10.2017 ensisi-
jaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,
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
sähköposti: hanna.pesonen@avi.fi
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
sähköposti: tero.makinen@avi.fi

http://www.avi.fi/muistutus
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