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Etelä-Suomi 

Kuulutus 

Ympäristölupahakemus 

Hakija 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy 
 

Asia 

Harjavallan kemikaalitehtaan, nikkelintuotannon ja vaarallisten jätteiden 

kaatopaikan ympäristöluvan lupamääräyksessä 11 määrätty selvitys, Har-

javalta 
 

Hakemuksen mukainen toiminta 

Hakemus sisältää Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ympäristöluvan (nro 

240/2014, dnro ESAVI/148/04.08/2011, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

10.12.2014) määräyksen 11 mukaisen teknistaloudellisen selvityksen nik-

kelielektrolyysin päästöjen vähentämisestä 1000 kg nikkeliä vuodessa. 
 

Selvityksessä tarkastellaan neljää teknologista vaihtoehtoa nikkelipääs-

töön: nykyinen vaahdon käyttö, ”huuvat” (kustannusarvio 3 miljoona euroa), 

kaasupesurit (5,7 milj. €) tai uusi anodipussiteknologia (32 milj. €). 
 

Vuoden 2018 aikana hakija on parantanut elektrolyysin ilmanvaihtoa sekä 

uusinut elektrolyysissä käytettävän vaahdon syöttölaitteiston. Viimeisem-

pien mittausten perusteella elektrolyysin poistoilman nikkelipitoisuus on ol-

lut normaalilla tuotantotasolla 0,16–0,32 mg/m3, mikä vastaa 800–1600 kg 

vuosipäästöä. 
 

Hakijan nykyinen elektrolyysiprosessi on ja tulee jatkossakin olemaan 

NFM-BAT päätelmien mukaista. Selvityksessä mainitut investoinnit ovat 

kalliita saavutettaviin mahdollisiin ympäristöhyötyihin nähden. Hakijan käsi-

tyksen mukaan tänä vuonna toteutettujen toimenpiteiden sekä hyvällä häi-

riötilanteiden hallinnalla ja minimoimisella, elektrolyysin päästöt eivät aiheu-

ta merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
 

Toiminnan sijainti 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallan tehtaat sijaitsevat Harjavallan 

kaupungin keskustan luoteispuolella Torttilan suurteollisuusalueella kiin-

teistöillä 79-203-51-43, 79-203-51-41 ja 79-204-7-6. Tehtaiden käyntiosoite 

on Teollisuuskatu 1, 29200 Harjavalta. 
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Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 3.5. – 3.6.2019 Harjavallan kaupungin 

ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa 

osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu 

 

Julkiset hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Harjaval-

lan kaupunginkansliassa (Satakunnantie 110).  

 

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/26506/2018.  

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 3.6.2019 ensisijai-

sesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus pos-

titse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköi-

sesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi). 

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös 

kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. 

 

Lisätietoja antaa  

Ympäristöylitarkastaja Anna Laiho, puh. 0295 016 368 

sähköposti: anna.laiho@avi.fi 

Ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi puh. 0295 016 425   

sähköpostiosoite: kari.pirkanniemi@avi.fi 
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