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Harjavallan logistiikkavaraston ympäristöluvan muuttaminen, Harjavalta
Hakemuksen mukainen toiminta
Logistiikkavaraston voimassa olevaa ympäristölupaa halutaan muuttaa siten, että lupa mahdollistaa nykyistä joustavammin ominaisuuksiltaan samankaltaisten materiaalien käsittelyn ja välivarastoinnin logistiikkavaraston
alueella. Muutos on toiminnanharjoittajan kannalta tärkeä, koska asiakkaille
kulkevissa materiaaleissa ja asiakkaiden tuotteissa tapahtuu muutoksia ja
logistiikkavaraston luvan muuttaminen aina materiaalien muuttuessa ei ole
aikataulullisesti mahdollista. Toiminnan luonteeseen, käsiteltävien ja välivarastoitavien materiaalien määriin, olomuotoihin tai keskeisiin vaaraominaisuuksiin ei haeta muutoksia. Logistiikkavarastolla käsitellään jatkossakin
kiinteässä olomuodossa olevia materiaaleja, jotka voivat olla terveydelle ja
ympäristölle vaarallisia. Osa materiaaleista on vesiliukoisia ja osalla voi olla
jätestatus. Nestemäisiä aineita tai kaasuja logistiikkavarastolla ei jatkossakaan käsitellä tai välivarastoida lukuun ottamatta suunnitellun lämmitetyn
hallin lämmitysöljyä.
Samalla haetaan muutosta voimassa olevaan ympäristölupaan koskien vesihuoltolaitoksen viemäriin liittymisvelvoitetta. Lisäksi esitetään jätehuollon
vakuuden asettamista vasta siinä vaiheessa, kun toiminta rekisteröidään
jätehuoltorekisteriin.
Ympäristölupaan haettavasta muutoksesta ei aiheudu muutosta logistiikkavaraston toiminnasta aiheutuviin päästöihin tai ympäristövaikutuksiin. Muutos ei myöskään vaikuta toimintaan liittyviin riskeihin tai poikkeustilanteiden
esiintymisen todennäköisyyteen tai seurausvaikutusten vakavuuteen, sillä
käsiteltävät materiaalit säilyvät keskeisiltä vaaraominaisuuksiltaan samankaltaisina eikä materiaalien välivarastointi- tai kauttakulkumääriin tule muutoksia.
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Toiminnan sijainti
Logistiikkavarasto sijaitsee Harjavallan Sievarin teollisuusalueella osoitteessa Juustokivenkatu 20 (kiinteistörekisteritunnus: 79-205-13-4). Logistiikkavaraston alue on kuuden hehtaarin kokoinen ja se sijaitsee noin 1,7
kilometrin etäisyydellä suurteollisuusalueesta. Toiminnan etäisyys Harjavallan keskustaan on noin kaksi kilometriä. Logistiikkavaraston läheisyydessä
ei ole asutusta tai loma-asuntoja.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 7.8. – 6.9.2019 Harjavallan kaupungin
ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Harjavallan kaupunginkansliassa (Satakunnatie 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/21774/2019.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 6.9.2019 ensisijaisesti 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.
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