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Kuulutus AlfaTerminal Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa AlfaTerminal Oy:n kemikaaliterminaalia koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä; YVA-laki 252/2017). Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan. Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä YVAlain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia
päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.
AlfaTerminal Oy suunnittelee kemikaaliterminaalin perustamista ja toiminnan
käynnistämistä Loviisan Valkon satamassa. Terminaali sijoittuu Loviisan Satama
Oy:n kanssa samalle kiinteistölle. Kemikaaliterminaalin toiminta koostuu kemikaalien vastaanottamisesta, varastoinnista ja lastauksesta kuljetusyksikköön. Kemikaalit kuljetetaan satamaan ja satamasta pois maa-, raide- tai vesiteitse. Kemikaalien siirtoon sataman sisällä käytetään putkia, jotka kulkevat joko maan alla
tai maan päällä putkisiltoina terminaalialueella. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kemikaalien kuljettaminen Loviisan sataman kautta.
Hankkeen vaihtoehdot YVA-menettelyssä ovat:
•

0-vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta eli Loviisan Valkon satamaan ei rakenneta kemikaaliterminaalia.

•

Vaihtoehdon 1 mukaan Loviisan sataman perustetaan kemikaaliterminaali,
jossa voidaan varastoida enintään 114 000 m3 kemikaaleja kerralla ja satamaan rakennetaan yksi laivapaikka kemikaaleja kuljettavalle säiliöalukselle.
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Hankkeen toteutuessa rakennusvaihe todennäköisesti edellyttää satama-alueen täyttämistä ja ruoppaamista.
Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävillä pito
Arviointiohjelma ja kuulutus ovat nähtävillä 18.5.–17.6.2021:
•

Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/Kuulutukset, valitse alue Uusimaa.

•

Ympäristöhallinnon verkkosivuilla ymparisto.fi
(www.ymparisto.fi/AlfaterminalKemikaaliterminaaliYVA)

•

Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 A 2. krs, Valvomo, Helsinki

•

Loviisan kaupunki, Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo, Mariankatu 12 A, Loviisa

YVA-ohjelman esittelytilaisuus
Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään
1.6.2021 klo 17–19 webinaarina. Linkki yleisötilaisuuteen tulee osoitteeseen
www.alfaterminal.com 1.6.2021 klo 15 mennessä.
Mielipiteen esittäminen
YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 17.6.2021. Viitteeksi
UUDELY/5024/2021.
Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiohjelmasta antama lausunto ja arviointiohjelmasta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan internetissä YVAlausunnon antamisen jälkeen osoitteessa ymparisto.fi
(www.ymparisto.fi/AlfaterminalKemikaaliterminaaliYVA).
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Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot
•

Käyntiosoite: Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 A, 2. krs, Itä-Pasila, Helsinki

•

Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36,
00521 Helsinki

•

Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi.

Kuulutuksen julkaiseminen
Tämä kuulutus julkaistaan 18.5.2021 ja pidetään nähtävillä 17.6.2021 saakka
Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/Kuulutukset, valitse
alue Uusimaa. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Loviisan kaupungin verkkosivuilla.
Helsingissä 18. päivänä toukokuuta 2021
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

