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Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  
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Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 23.03.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16.03.2023 nro 290/2023, valitus 
ympäristölupa-asiassa, Koverharin sataman toiminnan laajentaminen, Hanko.  

Hakija           

Hangon Satama Oy                   

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 16.03.2023 – 24.04.2023 
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 
Muutoksenhakuohjeet  
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OFFENTLIG KUNGÖRELSE       

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen  
 

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 
 

16.03.2023 

Dagen för delfående av beslutet  

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den 
sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.  

Dagen för delfående av beslutet är 23.03.2023. 

Ärende 

Vasa förvaltningsdomstols beslut 16.03.2023 nr 290/2023 om besvär i ett 
miljötillståndsärende, som har gällt utvidgning av verksamheten vid hamnen i 
Koverhar, Hangö 

Den som ansöker om tillstånd 

Hangö Hamn Ab 

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga 

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under 
tiden 16.03.2023 – 24.04.2023 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på 
adressen 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Anvisningar för överklagande och besvärstiden 

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller 
överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. 
Besvärstidens sista dag är 24.04.2023 
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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija Hangon Satama Oy 

Hakija  Hangon Satama Oy 

Päätös, johon haetaan muutosta 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 05.05.2021, nro 123/2021 

Valituksenalainen päätös 

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Koverharin sataman 
toiminnan olennaiselle muutokselle. Luvan mukaista satamatoimintaa voidaan 
harjoittaa Koverharin asemakaavassa (2018) satama-alueeksi kaavoitetulla 
alueella (LS-1) ja pienellä teollisuus- ja varastorakennusten alueella (T-1) 
pohjavesialuerajauksen ulkopuolella sitä mukaa kuin nämä alueet siirtyvät 
Hangon Satama Oy:n hallintaan. 

Lupaharkinnan lähtökohtana on ollut haettu toiminnan volyymi (enintään  
1 000 aluskäyntiä vuodessa).  

Satama toimii monimuotoisena yleissatamana, jossa kuitenkaan hienojakoisten 
(pölyävien) irtolastien välivarastointi ja lastaus ei ole sallittu. Lisäksi 
lannoitteita ja vastaavia lasteja, niiden raekoosta tai olomuodosta riippumatta, 
saa käsitellä ainoastaan valmiiksi pakattuina. 

Sataman alueella voidaan lastien välivarastoinnin lisäksi harjoittaa lastin 
pienimuotoista jatkojalostusta, kuten metallin seulontaa, lajittelua, paloittelua 
ja leikkaamista, sekä puutavaran haketusta. Nämä käsittelytoiminnot on 
tehtävä kauempana rannasta, tarkoitukseen kaavoitetulla T-1-alueella tai 
satamaksi kaavoitetun maa-alueen keskivaiheilla taikka länsiosassa. 

Toimintaa on harjoitettava jäljempänä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti. 
Päätös korvaa Koverharin terästehtaan ympäristöluvan nro 30/2006/1 
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satamatoimintaa koskeneet lupamääräykset niihin myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa. 

Lupamääräykset 

1. Aiemmassa Koverharin terästehtaan ympäristöluvassa maarakentamiseen 
hyväksyttyjä kuonia voidaan ylöskaivettaessa edelleen käyttää sataman maa-
alueen rakenteissa kyseisen luvan ehtoja noudattaen. 

 2. Laiturialueiden ja niiden yhteydessä olevien kenttäalueiden on oltava 
asfaltti- tai betonipintaisia. Niiden sade- ja sulamisvedet on johdettava 
pinnankallistuksin sadevesiviemäreihin, jotka on varustettava sulkuventtiilein 
sekä 1 luokan öljyn- ja hiekanerottimin. 

 3. Vaarallisia aineita sisältävien säiliöiden tai konttien välivarastointipaikan 
(IMDG-kentän) pitää olla asianmukaisesti pinnoitettu ja viemäröity ja 
hulevedet on johdettava sulkuventtiilillä ja kiintoaineen sekä öljyn 
erotuskaivolla (luokka 1) varustettuihin hulevesiviemäreihin. Alueen reunojen 
tulee olla korotetut tai kentälle mahdollisesti valuvien vaarallisten aineiden 
pääsy maaperään, pinta- ja pohjavesiin tulee olla muutoin tehokkaasti estetty. 

4. Metallien paloittelun ja muun jatkokäsittelyn sekä mahdollisen 
metalliromun välivarastoinnin tulee tapahtua kestopäällystetyllä alueella, joka 
on puhdistettavissa pienistä metallilastuista ja -hiukkasista. 

 5. Jätteet ja jätelastit on varastoitava kestopäällystetyllä alueella. Lasteina 
kuljetettavat jätejakeet tulee lisäksi välivarastoida seinämien sisällä, 
varastohalleissa tai muuten sellaisin rakentein ja järjestelyin, ettei niitä pääse 
leviämään ympäristöön ja vesialueelle esimerkiksi tuulen vaikutuksesta. 

 6. Polttonesteiden ja öljyjen varastoinnin ja jakelun (myös tilapäisen 
säilytyksen) pitää tapahtua kestopäällystetyllä alueella siten, että niitä ei pääse 
leviämään pinta- tai pohjavesiin taikka maaperään mahdollisissa 
vuototapauksissakaan (suojavallit, kaksoisvaippasäiliöt, törmäyssuojat, 
sulkukaivot, 1 luokan öljynerottimet). Säiliöissä tulee olla ylitäytön 
estolaitteet. Säiliöiden kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut viat on 
korjattava viipymättä. 

7. Työkoneiden pesu-, huolto- ja korjauspaikoilta tulevat hulevedet on 
johdettava öljynerotuskaivojen kautta jätevesiviemäriin. 

8. Satamarakennusten saniteettijätevedet on johdettava jätevesiviemäriin ja 
jätevedenpuhdistamolle. 

9. Mikäli kontteja pestään satamassa, on niiden pesuvedet pesuaineita 
käytettäessä johdettava jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön ja toimitettava 
jätevedenpuhdistamolle. Kemikaalikonttien pesussa syntyvä vesi on kuitenkin 
johdettava umpikaivoon, josta vedet on toimitettava Fortum Waste Solutions 
Oy:lle tai muuhun vastaavaan ympäristöluvanvaraiseen käsittelyyn. 
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10. Hulevedet pinnoittamattomilta alueilta, joilla välivarastoidaan ympäristölle 
haitattomia lasteja, sekä hulevedet, jotka valuvat rakennusten katoilta, voidaan 
imeyttää maaperään alueella. 

 11. Öljynerottimiin kertyvä öljy ja pohjasakka on poistettava säännöllisesti ja 
toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Öljynerotuskaivot on varustettava 
hälyttävillä öljynilmaisimilla. Tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. 

 12. Hulevesiviemäreiden kiintoaineen erotuskaivot on tyhjennettävä 
säännöllisesti. Kaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. 

 13. Kentiltä ja laiturialueilta poistettavia lumia ei saa läjittää mereen, vaan ne 
on sijoitettava erilliselle, merkitylle läjitysalueelle maastoon (ei kuitenkaan 
pohjavesialueelle). Alue on heti lumien sulettua puhdistettava mahdollisista 
roskista. 

14. Satamatoiminta on järjestettävä niin, että siitä aiheutuva meluhaitta on 
mahdollisimman pieni. Satama-alueen toiminnoista ei saa aiheutua lähialueen 
asuinrakennusten ulko-oleskelualueilla melutasoa, joka ylittää 55 dB 
päiväaikaan (klo 7–22) ja 50 dB yöaikaan (klo 22–7) melun A-painotettuna 
ekvivalenttitasona ilmaistuna; eikä vastaavasti lomarakennusten ulko-
oleskelualueilla melutasoa (LAeq), joka ylittää 45 dB (päivä) ja 40 dB (yö). 
Sataman pohjoispuolella sijaitsevalla Högsandin hiekkarannalla ei saa 
aiheutua melutasoa, joka ylittää 45 dB (LAeq). 

 Jos melu on luonteeltaan kapeakaistaista tai iskumaista, mittaustulokseen 
lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. 

- - - 

Tarkkailu 

 22. Luvanhaltijan on seurattava toiminnasta aiheutuvia melupäästöjä ja 
laadittava melunhallintasuunnitelma, jota on ajoittain täydennettävä uusien 
laitureiden ja uusien melua aiheuttavien toimintojen ja laitteiden käyttöönoton 
myötä. 

Toiminnan aiheuttamat melutasot altistuvissa kohteissa alueen ympäristössä 
tulee selvittää melunhallintasuunnitelman yhteydessä. Meluselvitykset tulee 
tehdä ensisijaisesti laskennallisesti, ja tarvittaessa niitä täydennetään 
melumittauksin häiriintyvissä kohteissa. Keskiäänitasojen (LAeq) lisäksi tulee 
selvittää toiminnan aiheuttamat enimmäisäänitasot (LAFmax) altistuvissa 
kohteissa. Mittaukset on teetettävä asiantuntevalla ulkopuolisella taholla 
ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” 
mukaisesti. 

Melunhallintasuunnitelma on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-
keskukselle ennen laajennetun toiminnan aloittamista. Suunnitelma on 
pidettävä ajan tasalla. 
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 23. Luvanhaltijan on tarkkailtava veden laatua läheisellä merialueella 
vähintään vuosittain ja sedimentin laatua ja kertymistä sekä 
pohjaeläinpopulaation koostumusta sataman pohjoisosan edustalla vähintään 
kolmen vuoden välein. Tarkkailu voidaan tehdä osana merialueen 
yhteistarkkailua. 

Yksityiskohtaisempi tarkkailusuunnitelma parametreineen on esitettävä 
Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

24. Hulevesien laadun tarkkailusta on tehtävä suunnitelma Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi. Suunnitelma on toiminnan kehittyessä pidettävä 
ajan tasalla. 

25. Luvanhaltijan on tarkkailtava satama-alueen pohjaveden pinnankorkeutta, 
sähkönjohtavuutta ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia vähintään kerran vuodessa 
otettavin näyttein. Uudenmaan ELY-keskus voi edellyttää myös muiden 
parametrien tutkimista pohjavedestä alueella harjoitettavan toiminnan laadun 
perusteella. 
 

Ympäristöluvan ratkaisun perustelut  

Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaista toiminnan olennaista 
muuttamista. Nykyinen satama-alue laajenee vähitellen, kun satama-alueeksi 
kaavoitettuja alueita hankitaan sataman hallintaan. Myös satamalaitureita 
rakennetaan lisää. Entinen terästehtaan satama toimii jatkossa monipuolisena 
yleissatamana, jonka kautta kuljetetaan pääsääntöisesti luonteeltaan 
vaarattomia aineita. Muutoksen myötä aluskäynnit moninkertaistuvat 
nykyisestä noin 200 aluskäynnistä vuodessa, samoin lastimäärät.  

Aluehallintovirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelulain 
ja jätelain tavoitteet ja yleiset periaatteet sekä näiden lakien ja niiden nojalla 
annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka 
luonnonsuojelulain nojalla on säädetty. Alueella on jo ennestään harjoitettu 
teollista toimintaa vuosikymmeniä, joten toiminta ei sijoitu luonnontilaiselle 
alueelle. Lupaharkintaan on kuitenkin vaikuttanut sataman sijainti erityisen 
herkällä alueella aivan pohjaveden muodostumisalueen lähellä, 
rantojensuojeluohjelmaan kuuluvan alueen vieressä ja se, että satamaan 
kuuluva merialue on merensuojelualuetta - sekä luontodirektiivin että 
lintudirektiivin mukaista Natura-aluetta.  

Lupahakemus on osittain sisältänyt vain yleispiirteisiä suunnitelmia 
toiminnasta, joten kaikilta osin ei ole ollut mahdollista antaa yksityiskohtaisia 
lupamääräyksiä ja näin ollen toteutettavia suunnitelmia on hankkeen edetessä 
tarpeen tarkistaa ja hyväksyttää valvontaviranomaisella.  

Pohjavesialue ulottuu paikoitellen myös satamaksi kaavoitetulle alueelle 
(alueen etelä- ja pohjoisosissa). Pohjavesialuetta on jopa laajennettu vuonna 
2019. Hakemuksen mukaista toimintaa ei ole hyväksytty pohjavesialueelle. 
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Sataman alue on varsin laaja näin supistettunakin. Ympäristönsuojelulaissa 
oleva pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton eikä pohjaveden laatua 
vaarantavaa toimintaa saa sijoittaa pohjavesialueelle. Hakemuksessa ei ollut 
tarkemmin kuvattu, millaista toimintaa ja millaisin rakenneratkaisuin 
pohjavesialueelle oli tarkoitus sijoittaa.  

Lähtökohtana ratkaisussa on ollut lupahakemus ja hakijan esittämät 
toimenpiteet haittojen vähentämiseksi. Annetut toiminnan rajoitukset ja 
lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää edellä mainittujen 
säädösten vaatimukset. Tämän päätöksen mukaisesti harjoitettuna toiminta 
täyttää ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset edellytykset luvan 
myöntämiselle.  

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien 
mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen 
vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Toiminnan voidaan katsoa täyttävän 
ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaiset edellytykset sijoituspaikan valinnalle.  

Toiminta on mahdollista järjestää siten, että se ei aiheuta terveyshaittaa tai 
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Hienojakoisten ja 
siten herkästi pölyävien lastien varastointia ja lastausta irtotavarana ei luvassa 
ole sallittu, koska tuulen vaikutuksesta varastokasoista ja lastin käsittelyn 
yhteydessä (siirrettäessä lastia maista laivaan tai laivasta satamaan) 
tyynelläkin säällä lastimateriaalia kulkeutuisi väistämättä myös mereen, 
satamalaitureiden edustalle. Myös hulevesien myötä kentältä huuhtoutuisi 
hienojakoista lastiainesta mereen. Laivojen potkurivirrat ja merivirtaukset 
puolestaan liikuttavat pohjasedimenttiä, jolloin sitä kulkeutuu myös 
kauemmaksi.  

Sataman kapasiteetin kasvaessa merkittävästi kiintoaineskuormitus voisi 
muodostua ajan mittaan merkittäväksi. Näin merenpohjan vähittäinen 
liettyminen huonontaisi pohjan laatua merensuojelualueella ja todennäköisesti 
merkittävästi heikentäisi suojeltua luontotyyppiä vedenalaiset hiekkasärkät 
sataman pohjoispuolella. Vaikutuksia olisi myös hiekkarannan 
litoraalivyöhykkeeseen, jossa tavataan harvinaisia lajeja.  

Lannoitteiden merikuljetuksiin liittyy merkittävä ravinnepäästöriski 
kuljetettaessa lannoitteita (erityisesti fosfori- ja typpi-) irtotavarana. Arviolta 
noin 0,05 % lastista voi päätyä lastihävikkinä mereen. Tutkimusten mukaan  
1 kg fosforia meressä aiheuttaa yhden tonnin leväkasvun. Tästä johtuen 
lannoitelastien käsittelyä on rajoitettu luvassa. Sama koskee muita 
ravinnepitoisia lasteja, esimerkiksi rehulasteja. 

Erityisen äänekkäät toiminnot, kuten metallin paloittelu leikkurilla ja 
puutavaran haketus eivät sovellu rannan tuntumaan, mistä kyseinen melu 
pääsisi vapaasti leviämään läheiselle Högsandin virkistys- ja ulkoilualueelle, 
merialueelle ja lähisaariin, haitaten virkistyskäyttöä sekä häiriten linnustoa 
Natura-alueella.  
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Melua alueella aiheuttaa ajoittain myös Puolustusvoimain 
ampumaharjoitukset, joista aiheutuvaa melua ei ole sisällytetty tehtyyn 
sataman melumallinnukseen. Melumallinnus siten aliarvioi lähialueille 
aiheutuvaa melutasoa. Metallien paloittelusta, puun haketuksesta ja 
mahdollisesti joidenkin materiaalien seulonnasta syntyy myös jonkin verran 
kiintoainespäästöjä (pölyä), mikä myös puoltaa käsittelytoimintojen 
sijoittamista kauemmaksi rannasta.  

Sataman toiminta on sopusoinnussa alueen asemakaavan suhteen toiminnan 
sijoittuessa asemakaavan mukaiselle satama-alueelle (LS-1) ja vähäisessä 
määrin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T-1), jolla sallitaan 
materiaalien kierrätys ja käsittely. Lupa ei koske hakemusasiakirjoissa 
joissakin kuvissa sinisellä viivalla esitettyä sataman toiminta-aluetta, joka 
ulottuu kauemmaksi alueen pohjoispuolella (joka käsittäisi myös TYja SL-
alueita).  

Toiminta ei vaaranna Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 asetettuja tavoitteita 
(Storfjärdenin ekologinen tila tyydyttävä, kemiallinen tila hyvä).  

Muutetusta toiminnasta ei aiheudu sellaista ennakolta arvioitavissa olevaa, 
vesistön pilaantumisesta aiheutuvaa vahinkoa, joka tässä päätöksessä olisi 
määrättävä korvattavaksi.  

Perustellun päätelmän huomioon ottaminen 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 
mukaisesti hankkeesta yhteysviranomaisen laatima perusteltu päätelmä ja 
arviointiselostus Natura-arviointeineen on otettu huomioon tässä päätöksessä. 
Valitun toteutusvaihtoehdon 4 vaikutuksista Natura-alueen luontotyyppiin 
vedenalaiset hiekkasärkät todettiin, että vaikutukset eivät ole merkittävästi 
heikentäviä, mikäli kiintoaineksen leviämistä pystytään tehokkaasti estämään. 
Kiintoaineen leviämisen kannalta erityisen kriittiseksi katsottiin sataman 
pohjoispuoleinen alue. Lisäksi todettiin, että sataman hulevedet voivat 
vaikuttaa pintaveden laatuun. Päätelmässä pidettiin pohjaveden suojelua ja 
pohjavesitarkkailua tärkeänä, samoin meluntorjuntaa, kemikaalien 
asianmukaista käsittelyä sekä pölyntorjuntaa. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Hangon Satama Oy on vaatinut ensisijaisesti, että hallinto-oikeus ensinnäkin 
poistaa luparatkaisusta kohdan, jonka mukaan hienojakoisten (pölyävien) 
irtolastien välivarastointi ja lastaus ei ole sallittua, sekä tekee tähän liittyvät 
tarvittavat muutokset lupapäätökseen. Lannoitteita koskevaa rajoitusta tulee 
täsmentää siten, että lannoitteita voidaan kuljettaa paitsi pakattuna niin myös 
suljetuissa järjestelmissä (siirto putkia pitkin ja varastointi siiloissa). Kohdan 
”Ympäristölupa” kolmas kappale tulee muuttaa kuulumaan seuraavasti: 
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Lannoitteita ja vastaavia lasteja, niiden raekoosta tai olomuodosta riippumatta, 
saa käsitellä ainoastaan valmiiksi pakattuina tai suljetussa järjestelmässä.  

Yhtiö on vaatinut, että lupaan lisätään lupamääräys, joka kuuluu seuraavasti: 

”Irtolastien käsittelyssä (lastaus ja varastointi) on ehkäistävä pölyämistä 
kiinnittämällä huomiota matalaan pudotuskorkeuteen, nosturikauhojen 
leukojen sulkemiseen, varastokasojen korkeuteen ja sijoittumiseen sekä 
mahdollisuuksiin ehkäistä pölyämistä varastokasojen peittämisellä ja 
kastelulla. Tuulen vaikutus on otettava huomioon ja tarvittaessa keskeytettävä 
lastaus kovalla tuulella. Erittäin helposti pölyävien irtolastien (kuten sementti) 
siirroissa laivaan tai laivasta pois on mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
suljettua kuljetinta ja varastoina umpivarastoja. 

Laiturialueet, lastien käsittelyalueet ja kulkuväylät on puhdistettava 
hienojakoisesta aineksesta viipymättä purkausten ja lastausten jälkeen taikka 
muutoin ehkäistävä pölyäminen tarkoitukseen sopivalla 
pölynsidontamenetelmällä. Työkoneiden ja kuljetuskaluston puhtaudesta on 
huolehdittava. 

Jokaiselle irtolastityypille on laadittava pölyntorjuntasuunnitelma.” 

Yhtiö on lisäksi vaatinut, että luparatkaisusta poistetaan kohta, jonka mukaan 
lastin pienimuotoinen jatkojalostus on tehtävä kauempana rannasta. 
Aluehallintoviraston päätöksen ratkaisuosan kohdan ”Ympäristölupa” 
neljännestä kappaleesta tulee poistaa virke, jonka mukaan käsittelytoiminnot 
on tehtävä kauempana rannasta, tarkoitukseen kaavoitetulla T-1-alueella tai 
satamaksi kaavoitetun maa-alueen keskivaiheilla taikka länsiosassa. 
Muutoksen jälkeen kappale kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 

Sataman alueella voidaan lastien välivarastoinnin lisäksi harjoittaa lastin 
pienimuotoista jatkojalostusta, kuten metallin seulontaa, lajittelua, paloittelua 
ja leikkaamista, sekä puutavaran haketusta. 

Yhtiö on lisäksi vaatinut, että luparatkaisusta poistetaan kohta, jonka mukaan 
luvan mukaista satamatoimintaa voidaan harjoittaa ainoastaan 
pohjavesialuerajauksen ulkopuolella.  

Ympäristöluvan ratkaisuosan ensimmäinen kappale tulee muuttaa kuulumaan 
seuraavasti: 

Luvan mukaista satamatoimintaa voidaan harjoittaa Koverharin 
asemakaavassa (2018) satama-alueeksi kaavoitetulla alueella (LS-1) sekä 
läheisellä T-1 ja TY-alueilla sitä mukaa kuin nämä alueet siirtyvät Hangon 
Satama Oy:n hallintaan. 

Tarvittaessa päätökseen voidaan ottaa liitteen 4 mukainen kartta. 

Tarvittaessa päätökseen voidaan lisätä lupamääräys seuraavasti: 
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Pohjavesialueella ei saa varastoida tai käsitellä pohjavedelle vaarallisia aineita 
eikä muutoin harjoittaa toimintaa, josta on vaaraa pohjavedelle. 

Yhtiö on edellä mainittuihin vaatimuksiin nähden toissijaisesti vaatinut, että 
hallinto-oikeus palauttaa asian aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi. 

Yhtiö on myös vaatinut, että hallinto-oikeus pitää alueella katselmuksen. 

Yhtiö on perustellut vaatimuksiaan muun muassa seuraavasti: 

Aluehallintoviraston valituksenalaisessa päätöksessä on rajattu sataman 
toimintaa lupahakemuksesta poikkeavalla tavalla. Päätöksen mukaan 
hienojakoisten (pölyävien) irtolastien välivarastointi ja lastaus ei ole 
Koverharissa sallittua. Tämä rajaus on viemässä toimintaedellytykset ja pohjan 
toiminnan suunnittelemiselta sekä koko sataman kehittämiseltä. Koverharin 
sataman, kuten kaikkien muidenkin bulk-satamien toiminta perustuu siihen, 
että sataman kautta on mahdollista kuljettaa erilaisia lasteja. 

Eri materiaalit edellyttävät erilaisia käsittelytapoja, ja käsittelytavat valitaan 
siten, että pölyäminen ei aiheuta ympäristön pilaantumista. Suunnitellut 
kymmenien miljoonien eurojen investoinnit estää jo pelkkä epävarmuus siitä, 
millaisia lasteja sataman kautta on jatkossa mahdollista kuljettaa. Jos 
ympäristölupa jää voimaan aluehallintoviraston päättämässä muodossa, on 
suunniteltu toiminta mahdotonta. 

Koverharin sataman nykyisessä ympäristöluvassa ei ole rajoitettu tuotavien tai 
vietävien lastien lajia. Ympäristöluvan toiminnan kuvauksen mukaan 
satamaan on mahdollista tuoda irtolastina erilaisia tuotteita, muun muassa 
pellettejä, kalkkikiveä, koksia sekä terästehtaalla tarvittavia seosaineita. 
Terästehtaan toiminnan aikana laiturialueiden lähellä on jalostettu kuonaa 
seulomalla ja murskaamalla satoja tuhansia tonneja kymmenien vuosien ajan. 
Jalostettua kuonaa on viety satamasta laivoilla muun muassa 
maanparannusaineeksi. Irtolastien käsittelyn pölyämisen rajoittaminen on 
otettu huomioon lupaharkinnassa ja luparatkaisussa lupamääräyksissä 23, 24 ja 
64. 

Lupahakemuksen lähtökohtana on ollut, että kaikkien irtolastien käsittely on 
mahdollista. Lupahakemuksessa on kuvattu lastien käsittely ja varastointi 
siten, että pölyämisen leviäminen ehkäistään. Lupahakemuksesta annetuissa 
lausunnoissa, YVA-menettelyn yhteydessä tai missään muussakaan 
käsittelyvaiheessa ei ole esitetty, että joidenkin irtolastien kuljettaminen ei 
olisi mahdollista. Tällainen ei tullut esiin myöskään aluehallintoviraston 
lähettämissä täydennyspyynnöissä. 

Jaottelu pölyäviin ja pölyämättömiin irtolasteihin on epäselvä ja 
satamatoiminnalle vieras. Aluehallintoviraston päätöstä olisi mahdollista 
tulkita siten, että se kieltää ainoastaan kokonaan hienojakoisesta aineksesta 
koostuvien lastien välivarastoinnin ja lastauksen (esimerkiksi sementti tai 
sammuttamaton kalkki). Näin tulkittunakin rajoitus olisi perusteeton, koska 
kokonaan hienojakoisen aineksen varastointi ja lastaus on mahdollista järjestää 
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ilman vaaraa ympäristölle käyttämällä suljettuja järjestelmiä, jossa irtolasti 
siirretään putkia pitkin varastosiiloihin.  

Tulkinta olisi myös ympäristön kannalta ongelmallinen. Tämä johtuu siitä, että 
mahdollinen pölyäminen tulee ottaa huomioon myös sellaisia materiaaleja 
käsiteltäessä, jotka eivät ole kokonaisuudessaan hienojakoista ainesta, mutta 
aluehallintoviraston päätöksessä ei ole asetettu pölyämistä koskevia 
lupamääräyksiä. Suurin osa lasteista ei ole erityisen hienojakoista mutta ei 
myöskään täysin pölyämätöntä. Esimerkiksi kalliomurskeessa, antrasiitissä ja 
puupelleteissä voi olla karkeamman aineksen mukana hienojakoista ainetta, 
joka täytyy ottaa huomioon käsittelyssä. 

Toinen mahdollinen aluehallintoviraston päätöksen tulkinta on, että päätös 
kieltää kaikkien sellaisten irtolastien siirtämisen, joissa voi olla mukana 
hienojakoista ainesta (esimerkiksi edellä mainittu antrasiitti). Tulkinta tekisi 
sataman toiminnan mahdottomaksi. Koko Koverharin satamaan kehittäminen 
perustuu siihen, että sataman kautta voitaisiin kuljettaa vuosittain miljoonia 
tonneja irtolasteja. Tämä ei ole mahdollista, jos toiminnan ulkopuolelle 
jätetään kaikki lastit, jossa voi olla mukana hienojakoista ainesta. Vielä 
olennaisempaa on, että sataman kautta pyritään tulevaisuudessa kuljettamaan 
selvästi nykyistä enemmän irtolasteja. Koverharin sataman 
laajennusinvestoinnit estää jo epävarmuus siitä, missä laajuudessa tämä on 
mahdollista. 

Luvan myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa keskeinen merkitys on niillä 
lupamääräyksillä, joilla pilaantumisvaikutuksia on mahdollista rajoittaa. 
Irtolastin pölyämistä ja kiintoaineksen leviämistä vesiin voidaan ehkäistä 
tehokkaasti lupahakemuksen mukaisin parhaan käyttökelpoisin tekniikan 
mukaisin menettelytavoin. 

Aluehallintoviraston päätöksestä jää epäselväksi, minkä merkityksen 
aluehallintovirasto on antanut Natura 2000-verkostoa koskeville 
erityissäännöksille. Päätöksessä ei ole viitattu luonnonsuojelulain 66 §:ään 
eikä esitetty, että arviointi- ja lausuntomenettely osoittaisi hankkeen tai 
suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luontoarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000-verkostoon. Päätöksen 
pölyämistä käsittelevässä kappaleessa on kuitenkin katsottu, että merenpohjan 
liettyminen ”todennäköisesti merkittävästi heikentäisi suojeltua luontotyyppiä 
vedenalaiset hiekkasärkät”, mikä näyttäisi viittaavan luonnonsuojelulain  
65 §:n mukaisen arviointivelvollisuuteen. Myös kohta ”perustellun päätelmän 
huomioon ottaminen” sekä kohdassa ”sovelletut säännökset” mainittu 
luonnonsuojelulain 64 a § viittaavat siihen, että Natura-sääntelyllä on ollut 
asiassa merkitystä. Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettua merkittävää pilaantumista harkitaan tapauskohtaisesti. 
Pilaantumisen merkittävyys riippuu erityisesti vaikutuksen voimakkuudesta, 
laajuudesta ja kohdealueen ominaisuuksista. 

Hangon Satama Oy on esittänyt toimenpiteet irtolastin käsittelyn ja 
varastoinnin pölyämisen ehkäisemiseksi ympäristölupahakemuksessa sekä 
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myöhemmin lausuntoihin annetussa vastineessa 1.7.2020. Asia on tullut esille 
myös YVA-menettelyn yhteydessä. Erityisesti yhtiö on esittänyt seuraavaa: 

- Lastien pölyämistä ehkäistään tarkkailemalla sääoloja ja keskeyttämällä 
lastaaminen tarvittaessa. Satamassa voidaan käyttää esim. tuulipusseja 
tuulennopeuden ja suunnan tarkkailuun ja asettaa irtolastien käsittelylle 
tuulennopeusrajoitus (hakemus) 
- Massojen tiputuskorkeus on mahdollisimman matala (YVA-selostus) 
- Ohjeistuksella, esim. työkoneiden puhtaanapitoon ja alueen siivoukseen 
liittyen, voidaan tehokkaasti ehkäistä pölyämistä (hakemus) 
- Tarvittaessa lastien käsittelyalueille voidaan asentaa syklonit, jotka keräävät 
pölyä (hakemus) 
- Varastokasojen pölyämistä voidaan ehkäistä kasojen peittämisellä, kastelulla, 
korkeuden rajoittamisella, syklonienkäytöllä ja kasan sijoittamisella tuulen 
kannalta optimaaliseen paikkaan (vastine) 
- Varastoalueen hulevedet käsitellään asianmukaisesti tai varastokasat 
sijoitetaan pinnoittamattomalle alustalle siten, että kiintoaines ei huuhtoudu 
vesistöön (hakemus) 

Hakemusaineistossa mainittu varastokasan sijoittaminen optimaaliseen 
paikkaan tarkoittaa satamassa olevien eri varastokasojen kokonaisuuden 
suunnittelua siten, että pölyäminen jää vähäiseksi. Kasojen muodossa otetaan 
huomioon vallitsevat tuulensuunnat. Karkeammat ja pölyämättömät lajikkeet 
pyritään sijoittamaan tuulensuojaksi, ja nämä varastokasat voivat myös olla 
korkeampia kuin hienojakoisempaa ainesta sisältävät kasat. 

Hakemusaineistossa mainittu kastelu tarkoittaa paitsi pelkällä vedellä kastelua 
niin myös muiden aineiden käyttöä. Sopivilla pölynsidonta-aineilla 
varastokasan pinta muuttuu siten, että pölyäminen vähenee, vaikka vesi 
haihtuu varastokasan pinnalta. Koverharissa antrasiittikasojen kastelussa on 
käytetty melassipohjaista pölynsidonta-ainetta. Kulkuväylien pölyämisen 
ehkäisemisessä voidaan käyttää apuna pölynsidontasuoloja. 

Erikseen lupahakemuksessa mainittujen keinojen lisäksi on huomattava, että 
lastin käsittelyyn ja varastointiin liittyvä tekniikka kehittyy jatkuvasti. 
Satamassa käytössä olevissa ja suunniteluissa uusissa laitteissa pölyäminen jää 
huomattavasti vähäisemmäksi kuin aiemmin. Mahdollisesti pölyävää lastia 
käsiteltäessä esimerkiksi satamanosturien kauhat eivät ole avoimia, vaan 
niiden leuat sulkeutuvat. Tällaiset pölyntorjuntakeinot ovat käytössä myös 
Koverharin satamassa. 

Ympäristölupahakemuksessa ei ole ollut mahdollista määrittää tarkasti 
pölyämisen ehkäisemisen yksityiskohtia, koska siirrettäviä materiaaleja on 
useita ja niitä voi tulla myös lisää. Jokaiselle tuotteelle täytyy määrittää oma 
sille sopiva käsittelytapa. Esimerkiksi kasojen kastelu tai erilaisten 
pölynsidonta-aineiden käyttö kastelussa ei sovi kaikille materiaaleille. 
Varastokasojen korkeus täytyy mitoittaa pölyämisherkkyyden mukaan. 
Pölyämättömien materiaalien varastokasat voi olla järkevää tehdä 
nimenomaan korkeiksi siten, että ne toimivat samalla herkemmin pölyävän 
materiaalin tuulensuojana. Materiaalien ominaisuuksien niin edellyttäessä 
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voidaan käyttää myös suljettuja järjestelmiä, joissa lasti siirretään putkia pitkin 
siiloihin. Herkästi pölyävien materiaalien lisäksi tällainen sopii esimerkiksi 
lupapäätöksessä erikseen mainittujen lannoitteiden käsittelyyn. 

Koverharin satama ei ole tuulen kannalta erityisen ongelmallista aluetta. Alue 
on saariston sisällä, ja keskimääräiset tuulennopeudet jäävät selvästi 
alhaisemmiksi kuin Hankoniemellä. Varastokasat ovat pääosin alakentällä 
korkeustasolla +4 metriä meren pinnan yläpuolella. Varastoalueen reunavallit 
sekä ympäristön korkeammat alueet ja niillä sijaitsevat metsät suojaavat 
lastaus- ja varastoalueita kovilta tuulilta. Pölyämisen ongelmallisuutta 
vähentää myös se, että materiaaleja ei varastoida satamassa pitkäaikaisesti, 
vaan ne toimitetaan aina nopeasti eteenpäin. Toiminta poikkeaa näin vaikkapa 
sellaisista hiilisatamista, jotka toimivat samalla hiilen välivarastointipaikkoina. 

Valituksen liitteessä 1 on käsitelty sementin valmistuksen BAT-päätelmiä 
(CLM) ja muita kuin rautametalleja käyttävän metalliteollisuuden (NFM) 
BAT-päätelmiä. Liitteessä on esitetty BAT-päätelmien mukaiset pölyn 
hajapäästöjen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset toimet sekä verrattu 
näitä Hangon Sataman toimintaan. Vertailu osoittaa, että sataman toimenpiteet 
vastaavat parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja että pölyämistä voidaan 
ehkäistä tehokkaasti. Vertailu osoittaa myös, että eri materiaaleille tulee 
käyttää erilaisia pölyntorjuntatoimenpiteitä. 

Valituksen liitteessä 2 on puolestaan esitetty IEA:n hiilen käsittelyä koskeva 
ohjeistus, jonka satama on ottanut huomioon antrasiittiä käsitellessään. 
Hangon Sataman esittämät tavat pölyämisen ja mereen joutuvan 
kiintoaineksen vähentämiseksi vastaavat niitä lastin käsittelytapoja, joita 
hallintokäytännössä eri satamien ympäristölupamääräyksissä on edellytetty ja 
valituksessa liitteessä 3 on esitetty näihin liittyviä lupamääräyksiä. Lastien 
käsittely ja varastointi järjestetään Koverharin satamassa 
ympäristölupahakemuksessa esitetyn mukaisesti siten, ettei säännöllisiä 
pölypäästöjä satama-alueen ulkopuolelle synny. Ympäristölupahakemuksessa 
on esitetty myös keinot, jolla tähän päästään. Näin ollen irtolastin käsittelystä 
ei aiheudu sellaisia päästöjä mereen, jotka voisivat aiheuttaa merkittävää 
merenpohjan liettymistä. 

Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa on viitattu YVA-menettelystä 
annettuun perusteltuun päätelmään ja mainittu, että vaikutukset Natura-alueen 
luontotyyppiin vedenalaiset hiekkasärkät eivät ole merkittävästi heikentäviä, 
mikäli kiintoaineksen leviämistä pystytään tehokkaasti estämään. Tässä 
kiintoaineksen leviämisellä tarkoitettiin ruoppauksiin liittyvän kiintoaineksen 
leviämisen estämistä. Natura-arvioinnissa tai perusteluissa päätelmissä ei ole 
esitetty lieventävänä toimena lastaukseen tai varastointiin liittyviä 
toimenpiteitä. Näiden toimintojen vaikutukset ovat vielä vähäisemmät kuin 
ruoppauksiin ja laivaliikenteeseen liittyvät vaikutukset. 
Ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta ei aiheuta luonnonsuojelulain 
66 §:n vastaisia seurauksia. 

Kasvillisuudeltaan arvokas Lappohjan hiekkaranta on hankealueen 
pohjoispuolella ja kuuluu rantojensuojeluohjelmaan (Pohjanpitäjänlahden 
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rannikko). Rantojensuojeluohjelmaan kuulumisella ei ole välittömiä 
oikeusvaikutuksia muutoin kuin luonnonsuojelualueita perustettaessa. Hangon 
Sataman edusta ei ole luonnonsuojelualuetta. Lähin merialueella oleva 
luonnonsuojelualue on Tvärminnen tutkimusaseman luonnonsuojelualue noin 
kahden kilometrin etäisyydellä. Sataman varastointi- ja lastaustoiminnan 
merkitys vesialueen ekologisen tilan kannalta on lähinnä teoreettinen, eikä 
satamatoiminta vaikeuta hyvän tilan saavuttamista. Tätä on tarkasteltu 
yksityiskohtaisesti YVA-selostuksessa. Sataman edusta on ollut pitkään 
satamakäytössä, eikä siinä ole erityisiä suojeltuja luonnonarvoja. Sataman 
läheisyydessä esiintyy luontotyyppiä vedenalaiset hiekkasärkät, ja sataman 
pohjoispuolen hiekkarannan litoraali- eli rantavyöhykkeellä esiintyy 
uhanalaisluokitukseltaan silmällä pidettävä merihapsikka. Hangon ja 
Tammisaaren edustan merialueet ovat laajalla alueella luonnonarvoiltaan 
merkittäviä, mutta Koverharin sataman edustalla näitä luonnonarvoja ei ole 
poikkeuksellisen paljon. Oikeudellisesti merkityksellinen lähialueiden suojelu 
perustuu lähinnä Natura 2000 -verkostoon. 

Alue kokonaisuutena sopii hyvin satamatoimintaan ja nimenomaan bulk-
satamaksi. Satama-alue on laaja, ja sillä on ollut jo pitkään teollisuutta. 
Lähellä ei ole asutusta, ja sataman vieressä on puolustusvoimien alue. Lähellä 
ei ole muutoinkaan sellaista alueiden käyttöä, johon väitetty pölyäminen 
vaikuttaisi. Sekä maakuntakaavan, asemakaavan että muunkin alueiden käytön 
suunnittelun lähtökohtana on ollut, että Koverharin alue on ja säilyy satama- ja 
teollisuusalueena. Koverharin uusi asemakaava on hyväksytty 23.1.2018 ja 
päätös on lainvoimainen. 

Sataman laajentamisen ympäristövaikutuksia on selvitetty huolellisesti YVA-
menettelyssä, Natura 2000 -verkostoon liittyvässä arviointi- ja 
lausuntomenettelyssä sekä ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. 
Mikään taho ei ole ennen aluehallintoviraston nyt tekemää päätöstä katsonut, 
että satama ei sopisi irtolastien laajamittaiseen käsittelyyn. 

Hangon Satama Oy on käynyt useita keskusteluita Tvärminnen 
eläintieteellisen tutkimusaseman kanssa siitä, millainen toiminta alueella on 
mahdollista ja mitkä asiat toiminnassa on syytä ottaa huomioon. 
Keskusteluiden pohjalta on esitetty, että Hangon Satama Oy järjestää 
Koverharin merialueella avainlajien, kuten sinisimpukka ja rakkolevä, 
säännöllistä seurantaa, jotta satamatoiminnan mahdolliset haitalliset 
vaikutukset alueen eliöstöön voidaan havaita ja lieventämistoimenpiteisiin 
voidaan tarvittaessa ryhtyä. Seurantahanke on tällä hetkellä 
suunnitteluvaiheessa ja keskusteluita jatketaan Tvärminnen eläintieteellisen 
tutkimusaseman kanssa. Seurantahanke on luonteeltaan vapaaehtoinen aloite 
Hangon Satama Oy:n suunnasta. Toimenpiteet ja tiedot seurannan tuloksista 
toimitetaan myös valvovien viranomaisten tiedoksi. 

Satamatoiminta ei lähtökohtaisesti ole tuotteiden jatkojalostusta, vaan tuotteet 
pyritään käsittelemään valmiiksi asiakkaiden toiveiden mukaiseksi jo ennen 
kuljetusta satamaan. Lupaa pienimuotoiselle jatkojalostukselle on haettu 
sellaisia tilanteita varten, jolloin satamaan toimitettuun tuotteeseen kohdistuu 
asiakkaan suunnasta uusi tai muuttunut vaatimus. Tällöin tuotteen 
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muokkaaminen olisi mahdollista toteuttaa satamassa ilman, että tuote pitää 
lähettää takaisin käsiteltäväksi ennen laivaamista. Pienimuotoinen 
jatkojalostus käsittäisi esimerkiksi kappaleiden seulonnan, paloittelun, 
leikkauksen ja uudelleen lajittelun. Vastaava pienimuotoinen jatkojalostus on 
osa satamatoimintaa ympäri Suomea. Kyseessä on huomattavasti vähäisempi 
ja selvästi vähemmän melua aiheuttava toiminta kuin alueella aiemmin 
harjoitettu terästeollisuus. 

Aluehallintoviraston päätös tekisi koko satamatoiminnan mahdottomaksi, kun 
lastit tulisi ensin kuljettaa kauemmaksi käsiteltäväksi, käsitellä siellä ja sitten 
kuljettaa takaisin. Tällainen olisi tehotonta ja vaikeasti järjestettävissä. 
Toiminnalle sopivan paikan löytäminen olisi erittäin vaikeaa. Tällä hetkellä 
esimerkiksi aluehallintoviraston päätöksessä mainittu T-1 alueeksi kaavoitettu 
alue ei ole sataman hallinnassa ja osa länsialueesta on jo rakennettu 
junavaunujen purkualueeksi. 

Lastien kuljettaminen kauemmaksi rannasta käsiteltäväksi olisi ympäristön 
kannalta huonompi ratkaisu kuin käsittely lähellä rantaa. Pöly- ja 
melupäästöjen ehkäisemisen kannalta olennaista on nimenomaan 
käsittelykertojen minimoiminen ja se, että lasteja ei siirretä eikä käsitellä 
tarpeettomasti. Meluntorjunta on helpointa järjestää hyvin ranta-alueella, joka 
on alemmalla tasolla kuin muu satama-alue ja sinne voidaan suunnitella 
tarvittaessa melun leviämistä estäviä rakenteita. 

Tehty meluselvitys osoittaa, että toiminta täyttää ympäristöluvassa asetetut 
melun raja-arvoja koskevat vaatimukset. Toiminnan laajetessa ranta-alueelle 
rakennetaan tarvittaessa meluvalleja tai muita meluesteitä. 
Aluehallintoviraston päätöksen mukaan rantaan sijoitettu tuotteiden 
jatkojalostus voisi häiritä linnustoa Natura-alueella. Tehdyn meluselvityksen 
ja Natura-arvioinnin perusteella väite on virheellinen. Aiheutuva melu ei ole 
merkittävää, eikä Koverharin satama-alue tai sen edusta ole merkittävä ranta- 
tai saaristolinnustolle muun muassa Natura-arvioinnin mukaan. 

Aluehallintoviraston päätöksessä viitatuista puolustusvoimien 
ampumaharjoituksista aiheutuva melu on hyvin erityyppistä kuin 
satamatoiminnan melu. Myös lain mukaan eri melulähdetyyppejä arvioidaan 
eri tavalla (Ympäristönsuojelulain 142 §:n 2 momentti sekä valtioneuvoston 
asetus 903/2017 raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista). 
Puolustusvoimien ampumaharjoituksista aiheutuvalla melulla ei ole 
merkittävää vaikutusta satamatoiminnan meluvaikutuksia arvioitaessa. 

Lastien jatkojalostuksen siirtäminen kauemmaksi rannasta ei ole tehokas 
meluntorjuntatoimi. Myöskään aluehallintoviraston päätöksessä mainittu 
pölyäminen ei edellytä käsittelytoiminnan siirtämistä pois rannasta. Lupaa on 
haettu sellaiselle pienimuotoiselle jatkojalostukselle, josta ei aiheudu 
merkittävää pölyämistä. Yksi keino pölyämisen ehkäisemiseksi on 
nimenomaan se, että materiaaleja ei siirretä tarpeettomasti. Tämä tukee pienten 
jatkojalostustoimien suorittamista lähellä laiturialueita.  
 
Aluehallintoviraston päätöksessä ei ole hyväksytty satamatoimintaa 
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pohjavesialueella. Lupahakemuksen mukaan sataman toiminta-alue voi ulottua 
pohjavesialueelle, mutta siellä ei varastoida vaarallisia aineita, vaan alue toimii 
tukitoimintojen alueena. Aluehallintoviraston päätöksessä on perusteettomasti 
rajattu satamatoimintaan käytössä olevaa aluetta.  

Satama-alueen eteläosassa on asemakaavan mukaiseen satama-alueeseen (LS-
1) kuuluvaa aluetta, joka on samalla pohjavesialuetta. Alueella on terästehtaan 
vanhoja olemassa olevia kenttärakenteita, joissa on säilytetty erityisesti 
kuonaa. Alue soveltuu esimerkiksi konttien tai muiden suuryksiköiden 
varastointiin. Samoin alue soveltuu ympäristön kannalta vaarattomien 
ainesten, kuten murskeen, varastointiin. Ympäristölupapäätöksen mukaan 
tämä ei olisi mahdollista. 

Vastaavantyyppistä aluetta on LS-1 alueen pohjoisosassa, jonne pohjavesialue 
ulottuu vuonna 2019 tehdyn rajauksen perusteella. Osalla alueesta on jo 
terästehtaan aikaisia olemassa olevia kenttärakenteita kuten on nähtävissä 
ympäristölupahakemuksen liitteenä olevasta ilmakuvasta. Alue on hyvällä 
paikalla laiturialueiden lähellä, ja soveltuu ympäristön kannalta vaarattomien 
materiaalien varastointiin ja muiden tukitoimintojen alueeksi. 

Satama-alueen pohjoisosassa on asemakaavassa teollisuusrakennuksen 
korttelialueeksi osoitettu alue (TY), joka kuuluu pohjavesialueeseen ja jonka 
on lupahakemuksessa esitetty kuuluvan sataman toiminta-alueeseen (kuvassa 2 
alue C). Alueen läpi kulkee rautatie. Junien pidentyessä niiden lastaus- ja 
purkualuetta (junien odotusalue) voi olla tarpeen pidentää siten, että se 
ulottuisi pohjavesialueen sisäpuolelle. Alueella toteutetaan tarvittavat 
suojaustoimenpiteet eikä sillä käsitellä pohjavedelle vaarallisia aineita. 

Pohjoisosan TY-alue soveltuu myös satamaa hyödyttävään tai siihen 
tukeutuvaan teollisuustoimintaan. Esimerkkinä voidaan mainita sellaisten 
tuotteiden valmistus tai kokoaminen, jotka on tarkoituksenmukaista viedä 
laivoihin kuljetushihnoja pitkin taikka erittäin suurikokoisten tuotteiden 
valmistus siten, että ne voidaan viedä laivoihin muuten kuin yleisiä teitä 
pitkin. Jos alueelle tulee tällaista toimintaa, tarkastellaan erikseen, edellyttääkö 
toiminta erillistä ympäristölupaa. Joka tapauksessa rakentaminen edellyttää 
rakennuslupaa, jolloin lupaa myönnettäessä otetaan huomioon aluetta koskevat 
kaavamääräykset. 

Pohjavesialueita on tarkasteltu tarkemmin ympäristölupahakemuksessa ja 
YVA-selostuksessa. Pohjavesialueelle esitetty toiminta on sellaista, joka on 
lainvoimaisessa asemakaavassa katsottu soveltuvan pohjavesialueelle 
sijoitettavaksi. Sekä sataman etelä- että pohjoisosassa olevat alueet on 
lainvoimaisessa asemakaavassa osoitettu satama- tai teollisuuskäyttöön (LS-1 
ja TY-alueet). Ne soveltuvat pohjavesien kannalta vaarattomien aineiden 
varastoalueeksi sekä muihin tukitoimintoihin. Suunniteltu toiminta ei aiheuta 
ympäristönsuojelulain 17 §:n tarkoittamaa vaaraa tai haittaa pohjavedelle. 

Alueella tulisi järjestää tarvittaessa katselmus, jolla on mahdollista 
havainnoida aluetta sekä muun muassa käytössä olevia pölyntorjuntatoimia. 
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on antanut valituksen tiedoksi julkisella kuulutuksella, 
pyytänyt Hangon kaupunkia julkaisemaan tiedon kuulutuksesta 
verkkosivuillaan ja varannut niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 
tilaisuuden vastineen antamiseen valituksesta. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut hallinto-oikeudelle 
yksityisten henkilöiden antamat aluehallintovirastolle osoitetut selvitykset. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut valituksen johdosta lausunnon, 
jossa on todettu, että irtolastien käsittelymääräyksellä on tarkoitettu 
hienojakoisesta aineksesta (sementti, sammuttamaton kalkki, rehut, lannoitteet 
tms.) koostuvien lastien lastausta ja purkua, tilanteessa, jossa pölyävää 
irtolastia käsiteltäisiin satama-alueella tai siirrettäisiin varastosiiloihin tai 
laivaan ilman suljettuja järjestelmiä. Tältä osin määräystä voidaan tarkentaa. 

Aluehallintovirastolla ei muutoin ole lisättävää siihen, mitä valituksenalaisen 
päätöksen ratkaisussa ja sen perusteluissa on sanottu. 

Hangon kaupunginhallitus on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa on 
todettu muun muassa, että Hangon Satama Oy:n valituksessaan vaatimat 
muutokset ympäristölupaan ovat perusteltuja valituksessa esitetyt perustelut 
huomioon ottaen. Koverharin terästehdas ja sen satama on toiminut alueella yli 
60 vuotta. Sataman kautta on viety tuotteita ja tuotu tehtaan tarvitsemia raaka-
aineita, joita kaikkia on varastoitu tehdasalueelle rannan lähelle. Sataman 
vuosittainen kokonaisvolyymi oli noin kaksi miljoonaa tonnia. Teelmien ja 
muiden tuotteiden vienti oli noin 450 000 tonnia vuodessa. 

Raaka-aineista suurimmat määrät olivat raudan rikastehiekka vuoteen 1994 
saakka ja siitä eteenpäin rautapelletit, joiden volyymi oli noin miljoona tonnia 
vuodessa. Raudan lisäksi tarvittiin prosessissa hiiltä, joten koksia tuotiin 
pääasiassa Puolasta noin 300 000 tonnia vuodessa. Vuotuinen kalkkikiven 
tuonti oli noin 130 000 tonnia ja muuta bulkkimateriaalien liikennettä oli yli 
100 000 tonnia. Kaikissa raaka-aineissa oli mukana myös hienojakoista 
materiaalia, koska käsittelyssä ja kuljetuksissa materiaalit hajoavat helposti. 
Tietenkin hienojakoisen materiaalin osuutta minimoitiin, mutta täysin pois sitä 
ei voinut saada. Osa bulkkimateriaaleista kuljetettiin tehtaalle rekoilla, koska 
esimerkiksi poltetun kalkin kuljetus on siten varminta. Kaiken kaikkiaan 
Koverharissa käsiteltiin siis miljoonia tonneja bulkkimateriaaleja, kun 
tarkastelee koko prosessia välivaiheineen. 

Hangon kaupunki osti 10.12.2014 pääosan konkurssiin menneen terästehtaan 
maa- ja vesialueita yhteensä noin 665 hehtaaria Finsteel Oy Ab:n 
konkurssipesältä 10 000 000 eurolla. Oikeusvaikutteisessa Lappohja-Koverhar 
yleiskaavassa vuodelta 2001, alue oli osoitettu satama (LS), luonnonsuojelu 
(SL) ja vesialueeksi sekä teollisuus- ja varastoalueeksi. 

Hangon kaupungin eräänä tärkeänä ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä oli 
pyrkimys jatkaa ja kehittää alueella käytössä olevan sataman kaupallista 
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toimintaa. Tämän jälkeen Hangon kaupunki on vuokrannut Hangon Satama 
Oy:lle Koverharin alueella sijaitsevan sataman sekä satamatoimintaan 
tarvittavat maa-alueet. 

Koverharin satama-alueen lähellä ei ole asutusta, ja sataman vieressä on 
puolustusvoimien hallitsema Syndalenin ampuma-alue. Syndalen on 
Puolustusvoimien käytössä oleva ampuma-alue Hangossa lähellä Tvärminneä 
ja Koverharia. Ampuma-alueen alueen keskuksena toimii Koverharin entisten 
tehtaiden läheisyydessä sijaitseva leirialue, jonka yhteydessä toimii myös 
Uudenmaan Prikaatin satama. 

Hangon Satama Oy on Hangon kaupungin täysin omistama tytäryhtiö. Yhtiön 
toiminta on hyvin merkityksellistä Hangon kaupungin toiminnan, talouden ja 
olemassaolon kannalta.  

Nykyinen ja alueelle suunniteltu Hangon Satama Oy:n toiminta aiheuttaa 
selvästi vähemmän pölyämistä ja muita ympäristövaikutuksia kuin alueella 
aiemmin vuosikymmeniä harjoitettu teollinen toiminta. Vaikka 
satamatoimintaa on tarkoitus laajentaa, on samalla otettu ja uusien 
investointien myötä otetaan edelleen käyttöön uusinta parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa edustavia materiaalien kuljetus- ja varastointitapoja. Näiden myötä 
muun muassa pölypäästöt ovat entistä pienempiä. 

Koverharin satama on tarkoitettu erityisesti irtolastien käsittelyyn. Sataman 
kehittäminen ja suunnitellut merkittävät investoinnit perustuvat irtolastien 
kuljettamiseen sataman kautta. Suurin osa irtolasteista voi sisältää ainakin 
pieniä määriä hienojakoista ainesta. Tällaisten materiaalien käsittely on osa 
normaalia satamatoimintaa kaikissa irtolastisatamissa. Hanko Satama Oy:n 
lupahakemuksessa ja valituskirjelmässä on osoitettu, että toiminta ei aiheuta 
merkittävää ympäristön pilaantumista ja luvan myöntämisen edellytykset ovat 
olemassa. Koko Koverharin satamaan kehittäminen perustuu siihen, että 
sataman kautta voitaisiin kuljettaa vuosittain miljoonia tonneja irtolasteja. 
Maakuntakaavan, oikeusvaikutteisen yleiskaavan, asemakaavan että muunkin 
alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana on ollut, että Koverharin alue on ja 
säilyy satama- ja teollisuusalueena. Koverharin uusi asemakaava on 
hyväksytty 23.1.2018 ja päätös on lainvoimainen. 

Sataman toiminta, kun se järjestetään hakemuksen ja lain edellyttämän 
päätöksen lupamääräysten mukaisesti, täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain 
ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Sataman toiminta ei aiheuta 
terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa, 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden 
huonontumista eikä yleiseltä kannalta tärkeän käyttömahdollisuuden 
vaarantumista. Toiminta ei aiheuta naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei ole Hangon 
kaupunginvaltuuston 23.1.2018 hyväksymän ja lainvoimaisen asemakaavan 
vastaista. 

Ympäristölupaehtoja hallinnollisessa menettelyssä määriteltäessä tulisi 
erityistä huomiota kiinnittää yhdenmukaisuus- ja 
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yhdenvertaisuusperiaatteeseen, koska satamat Suomessa toimivat ankarassa 
kilpailutilanteessa. 

Koverharin tehtaan käytössä olevat alueet eivät ole "Green Field" aluetta. 
Kyseessä on maa-alueet, joiden ainoa realistinen ja järkevä käyttötapa on 
vahvistetussa asemakaavassa määritelty satama- tai teollisuuskäyttö (LS-1 ja 
TY-alueet). Tämä näkökulma tulee myös tarkoin huomioida, kun 
ympäristöluvan ehtoja määritellään ottaen huomioon ympäristölainsäädännön 
vaatimukset ja määräykset. 

Koverharin nykyinen satama-alue ja tuleva satama-alue sijaitsevat alueella, 
jossa on vuosikymmeniä toiminut terästehdas ja terästehtaan satama. Tämän 
alueen naapurissa on Puolustusvoimien käytössä oleva Syndalenin ampuma-
alue, jossa ammutaan ja räjäytellään keskimäärin 250–280 päivää vuodessa ja 
"kenttätankataan" armeijan ajoneuvoja alueella, joka sijaitsee 
pohjavesialueella. Tämän vuoksi Koverharin sataman kehittäminen yhtiön 
tavoitteiden ja Hangon kaupungin tavoitteiden mukaisesti ei voine olla 
mahdotonta, kun huomioidaan voimassa olevan ympäristölainsäädännön 
sisältö. 

Hangon kaupungin ympäristölautakunta on antanut valituksen johdosta 
vastineen, jossa on todettu muun muassa, että ympäristönsuojelun tavoitteiden 
näkökulmasta on lähtökohtaisesti parempaa ja turvallisempaa, mitä tiukempia 
ympäristölupa, sen ehdot ja sen määräykset ovat. Liian tiukka tai 
ylivarovainen ympäristölupa saattaa kuitenkin jopa kääntyä 
ympäristönsuojelun kokonaistavoitteiden vastaiseksi. Siksi on hyvin tärkeää, 
että ympäristölupa ehtoineen ja määräyksineen on oikein "mitoitettu", 
kuitenkin aina ympäristöarvoja tai luontoa vaarantamatta. Hienojakoisten 
irtolastien välivarastoinnin ja lastauksen voisi sallia, edellyttäen että tämä 
toiminta tapahtuisi suljetuissa tiloissa, tiiviissä putkissa ja säiliöissä, tai muilla 
ratkaisuilla, joissa teknisillä rakenteilla voidaan varmistaa, ettei toiminnasta 
aiheudu pölyämistä ympäristöön. Nämä tekniset ratkaisut eivät sisällä 
kemikaalien käyttöä tai esimerkiksi vedellä kastelua. Toiminnan tarkkailuun 
lisätään myös määräys säännöllisestä pölyseurannasta jatkuvatoimisin 
mittauksin. Myös pohjaveden kannalta riskittömän toiminnan voisi 
pohjavesialueella sallia. Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole asiassa 
huomauttamista. 

Metsähallitus on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa on todettu muun 
muassa, että sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelma että Suomen merenhoidon toimenpideohjelma vuosille 
2022–2027 on päivitetty vuoden 2021 aikana. Suunnitelmiin on sisällytetty 
keskeiset toimenpiteet, joiden avulla vesiympäristöjen hyvä tila olisi 
mahdollista saavuttaa toimenpideohjelmakauden loppuun mennessä. 
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaa 
tarkentavassa Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa Koverharin 
sataman laajennus on nostettu hankkeeksi, jolla saattaa toteutuessaan olla 
merkittäviä vaikutuksia vesien tilaan. 
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Mikäli hienojakoisen irtotavaran käsittely alueella sallittaisiin, tulee 
lupamääräyksiin sisällyttää riittävät määräykset sekä hulevesien että ilman 
mukana mereen kulkeutuvan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen 
ehkäisemiseksi. Toiminnan vaikutuksia ympäröivään merialueeseen tulee 
myös seurata, kuten on jo esitetty tehtäväksi aluehallintoviranomaisen 
antaman lupapäätöksen lupamääräyksissä. 

Eteläkärjen ympäristöterveys on Hangon kaupungin 
terveydensuojeluviranomaisena antanut valituksen johdosta vastineen, jossa on 
todettu muun muassa, että Eteläkärjen ympäristöterveys ei terveydensuojelun 
kannalta vastusta vaihtoehtoisia ratkaisuja pölyn leviämisen estämiseksi. 
Ennen päätöksen tekemistä tulisi varmistaa, voiko kiellon sijasta olla 
mahdollista estää leviämistä teknisillä ratkaisuilla, esimerkiksi käsittelyllä 
suljetuissa tiloissa kuten putkissa. Hakemuksen johdosta annettuun lausuntoon 
ei ole muuta lisättävää. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue (ELY-keskus) on antanut valituksen johdosta 
vastineen, jossa on todettu muun muassa seuraavaa: 

Pölyävät irtolastit 

Uudenmaan ELY-keskus tuo Vaasan hallinto-oikeuden tietoon 
ympäristölupavalvonnassa esiin tulleita asioita. Koverharin sataman kautta on 
kuljetettu kivihiiltä/antrasiittia syksystä 2019 lähtien. Antrasiitin käsittelystä 
on levinnyt hiilipölyä satama-alueen ulkopuolelle. Uudenmaan ELY-
keskuksen tietojen mukaan pölyämistä tapahtuu etenkin antrasiitin 
tyhjentämisestä junanvaunuista ja vaunujen paineilmapuhdistuksesta. ELY-
keskus on saanut valokuvia ja videokuvia hiilipölyn leviämisestä tuulen 
mukana. Asukkaat ovat ilmoittaneet havaintoja pölyn leviämisestä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kesällä 2020 ja ELY-keskukselle sekä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kesällä ja syksyllä 2021. 
Yhteydenottoja on tullut Lappohjan taajaman, Ekön saaren ja Lernäsin 
alueilta. 

Satamassa on pyritty ehkäisemään pölyämistä kastelemalla junanvaunuja 
ennen lastin tyhjentämistä. Vaunujen paineilmapuhdistus ennen lähtöä 
satamasta aiheuttaa kuitenkin ainakin ajoittain merkittävää hiilipölyn 
leviämistä satama-alueen ulkopuolelle. Pölyämisen lisäksi naapurikiinteistöjen 
toimijoille on aiheutunut haittaa märän kivihiililiejun leviämisestä sataman 
toimialueen ulkopuolelle. 

Hangon Satama Oy on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa yhdessä sataman 
operaattorin kanssa. Uudenmaan ELY-keskukselle on 13.12.2021 toimitettu 
neuvottelumuistio (päiväys 9.10.2021), jossa todetaan, että vaunujen 
siivoamiseen on tilattu harjalaite, jolla pystytään pölyttömästi siivoamaan 
vaunun sisusta. Muistion mukaan myös materiaalikäsittelykoneeseen on 
tarkoitus asentaa vesisumutin. Kulkuväylät ja purkualueet tullaan asfaltoimaan 
ja junaraiteiden luokse asennetaan hulevesiviemäröinti. Vielä kevättalvella 
2022 ei ole tiedossa, kuinka uudet menetelmät toimivat käytännössä. 
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Antrasiitin varastoinnin luvanvaraisuus 

Valituksen mukaiseen asiaan liittyy myös kivihiilen/antrasiitin varastoinnin 
luvanvaraisuus. Hangon Satama Oy on katsonut antrasiitin varastoinnin olevan 
osa satamatoimintaa, eikä sille ole haettu erikseen ympäristölupaa tai 
huomioitu asiaa vuoden 2020 ympäristölupahakemuksessa, vaikka 
ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 5 e) perusteella 
kivihiilivarasto on luvanvarainen toiminta. ELY-keskuksissa on katsottu, että 
mikäli kivihiilen varastointi satamissa on jatkuvaa ja laajamittaista, tarvitsee 
toiminta täsmällisemmät lupamääräykset kuten hulevesivaatimukset, 
tiivistämisvaatimukset pölyämisen ja itsesyttymisen ehkäisemiseksi sekä 
pölyn rajoittamistoimet lastaus- ja purkuvaiheissa. 

Koverharin satamassa 20.9.2021 tehdyn määräaikaistarkastuksen aikana 
antrasiittia oli laiturialueella varastoituna lähes 100 000 tonnia. Mikäli 
päätöstä ei pysytetä, vaan asia palautetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
käsiteltäväksi, tulee antrasiitin varastointi ja käsittely ottaa mukaan 
lupakäsittelyyn. Myös haittojen torjuntaa ja vaikutustarkkailua on täten 
tarpeen täydentää. 

Tukitoiminnot 

Ympäristölupapäätöksessä on rajattu lastin jatkojalostus tehtäväksi kauempana 
rannasta, tarkoitukseen kaavoitetulla T-1-alueella tai satamaksi kaavoitetun 
maa-alueen keskivaiheilla taikka länsiosassa. Melun, pölyn ja roskien 
leviämisen estämiseksi on tukitoimintojen paikkaa ollut tarpeen rajata niin, 
että sitä ei tehdä avoimella laiturialueella. ELY-keskus on myös 
hakemusvaiheessa lausunut, että käsittelytoimintojen, kuten seulonta, haketus 
ja metallijätteen leikkaaminen, sijoittaminen vesirajan läheisyyteen, tuulelle 
alttiille paikalle on ongelmallista ja voi aiheuttaa ympäristöhaittoja. 

Pohjoislaiturin kohdalla on tällä hetkellä suojaava vallirakenne, joka tullaan 
kuitenkin sataman laajennussuunnitelmien myötä poistamaan. Tämä vaikuttaa 
merkittävästi muun muassa melun ja roskien leviämiseen. Meluavien (metallin 
leikkaaminen, haketus), pölyävien (seulonta, haketus) ja roskaavien (jätteen 
käsittely) toimintojen sijoittaminen ja haittojen torjunta tulee huomioida 
lupapäätöksessä. Mikäli tukitoimintojen sijaintia ei rajata, tulee asiassa 
vähintään määrätä meluesteiden rakentamisesta ja pölyn sekä roskien 
leviämisen torjunnasta. 

Lupapäätöksen mukaisista tukitoiminnoista on Koverharin satamassa tällä 
hetkellä käytössä antrasiitin seulonta ja puun haketus. Antrasiittia seulotaan 
laiturialueella. Toiminnan aiheuttamaa kiintoaineskuormaa vesistöön ei ole 
arvioitu tai tutkittu. Laiturialueiden hulevesistä on tarkoitus ottaa näytteitä 
kevään 2022 aikana. Puuta on haketettu pohjoislaiturilla, suojaavan 
vallirakenteen takana. 

Uudenmaan ELY-keskus on pölyämisen lisäksi saanut vuoden 2021 aikana 
yhteydenottoja sataman toiminnasta ilta- ja yöaikaan aiheutuvasta melusta. 
Yhteydenottoja on tullut Lappohjan taajaman asukkailta ja myös Lernäsin 
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alueelta. Sataman nykytoiminnasta aiheutuvaa melua on tarkoitus mitata 
kevään 2022 aikana. 

Vaikutukset Natura 2000 -verkostoon kuuluvaan alueeseen 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on perustellut päätöstään kieltää 
hienojakoisten (pölyävien) irtolastien välivarastointi ja lastaus 
ympäristönsuojelulakiin ja luonnonsuojelulakiin perustuen. 

Sataman toiminnasta ja etenkin pölyävien irtolastien käsittelystä voi aiheutua 
merkittävää haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, toisin sanoen alueen herkälle 
meriympäristölle. Meren pohjaan kertyvällä kiitoaineskuormituksella saattaa 
olla varsinkin pitkällä aikavälillä luonnonsuojelulain 64 a §:ssä kiellettyjä 
vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena olevaan luontotyyppiin 
vedenalaiset hiekkasärkät. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on antanut valituksen johdosta 
vastineen, jossa on todettu, ettei puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
esikunnalla ole huomioitavaa ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on ilmoittanut, 
ettei se anna vastinetta valituksen johdosta. 

sekä Hangon Hyvä ry ovat antaneet valituksen johdosta hallinto-
oikeudelle vastineet, joissa on todettu muun muassa, että satamassa säilytetään 
ja käsitellään lupaehtojen vastaisesti kivihiiltä. Kivihiilipöly vaikuttaa 
negatiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä vesistön 
uimakelpoisuuteen. Hienojakoista kivihiiltä säilytetään suojaamattomana 
satamalaiturin vieressä noin 15 metrin päässä merestä. 

. ovat 
antaneet hallinto-oikeudelle vastineet valituksen johdosta. 

Hangon Ympäristöyhdistys on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa on 
esitetty muun muassa, että on epävarmaa, mitä hienojakoisilla (pölyävillä) 
irtolasteilla tarkoitetaan: lasteja jotka ovat kauttaaltaan hienojakoisia vai 
lasteja, joista irtoaa enemmän tai vähemmän pölyä. Molemmissa tapauksissa 
pölyä täytyy estää pääsemästä ympäristöön. Myös työntekijöiden 
työolosuhteita on ajateltava. 

Viime aikojen antrasiittikuljetukset Koverharin satamaan ovat tuottaneet 
paljon terveydelle vaarallista pölyä, joka on levinnyt ympäristöön. 
Antrasiittipöly sisältää raskasmetalleja ja muita haitallisia aineita ja metalleja. 
USA:n hiilikasojen valuntavedestä on esimerkiksi mitattu haitallisia aineita: 
arseenia, alumiinia, berylliumia, elohopeaa ja kadmiumia. Lisäksi löytyy mm. 
rautaa, kuparia, sinkkiä, nikkeliä, kromia, mangaania, kobolttia ja 
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magnesiumia. (IEA Clean Coal Centre –Transport, storage and handling of 
coal) Nämä haitalliset aineet leviävät pölyn mukana ympäröivään asutukseen, 
luontoon ja mereen. Pölyä tulee myös huleveden mukana mereen. Haitta-
aineet, etenkin haitalliset metallit, myös rikastuvat ravintoketjuissa. Natura-
arvioinnissa esitetään satamatoimintojen mahdollisia luontovaikutuksia, 
mukaan lukien haitta-aineiden vaikutus. Natura-arvioinnin liitteenä olevan 
taulukon toimintoihin sisältyy mm laivaliikenne, varastointi, lastaus ja lumen 
kaato veteen. Seurauksina mainitaan muun muassa haitta-ainepäästöt veteen. 
”Vaikutukset luontoon”-otsikon alta löytyvät muun muassa seuraavat haitta-
ainepäästöjen vaikutukset: ”Pohjaeläimistö: esim. lisääntynyt kuolleisuus ja 
häiriöt lisääntymisessä, Kalasto: karkoittuminen, esim. hormonihäiriöt, 
Nisäkkäät ja linnut: mahdolliset haitta-ainevaikutukset”. Lisäksi haitta-aineet 
vaikuttanevat meressä olevaan planktoniin samansuuntaisesti kuin 
pohjaeläimistöön. 

Jos hienojakoiset irtolastit sallitaan, on varmistettava erilaisin keinoin, että 
pölyä ei pääse ympäristöön, etenkin jos pöly on ”vaarallista”. Mieluummin 
täysin suljetuissa järjestelmissä tai mekaanisilla ratkaisuilla kuten rakennetut 
suojat eikä kemikaalien käytöllä  kuten kasojen kastelu ja teiden suolaus. 
Toimintaa ja pölyn mahdollista leviämistä satama-alueella ja ympäristöön, 
maalla ja merellä, on myös valvottava säännöllisesti ja jatkuvasti toiminnan 
ylläpitäjien toimesta siten, että valvonnasta kertyvä tieto tulee 
valvontaviranomaisten käyttöön. 

Jatkojalostus ei ole satamatoimintaa. Tästä tarvitaan oma selvitys ja arvio siitä, 
tarvitaanko toiminnalle oma ympäristölupa. Käytäntö on osoittanut, että jo 
materiaalin säilyttäminen lähellä rantaa on johtanut siihen, että sitä on joutunut 
mereen. Jos pienimuotoista jatkojalostusta välttämättä täytyy tehdä lähellä 
rantaa, niin on varmistettava, ettei materiaalia eikä sen pölyä joudu veteen. 
Pitää myös tehdä meluselvitys, missä tutkitaan jatkojalostamisen kuten 
metallin leikkaaminen, sataman muu melu ja armeijan meluvaikutukset 
yhdessä. 

Ekön huvilayhdistys on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa on todettu 
muun muassa, että Hangon Satama Oy:n nykyinen toiminta on isolta osin 
kivihiilen (antrasiitti) käsittelyä, jossa kivihiili saapuu junalla, junan vaunut 
tyhjennetään koneellisesti ja siirretään isojen dumppereiden avulla 
välivarastoon satama-alueelle. Välivarasto sijaitsee satama-alueella 
laivalaitureiden ja meren välittömässä läheisyydessä, josta kivihiili lastataan 
nostureiden avulla sitä kuljettaviin laivoihin. Kuten Hangon Satama Oy:n 
vastineessa on todettu, sisältää kivihiili isompia ja pienempiä ainesosia. Kun 
kivihiiltä käsitellään eli lastataan laivoihin, kuljetaan dumppereilla, ja 
tyhjennetään junanvaunuja, leijailee tyynellä ilmalla satama-alueen päällä 
tumma kivihiilipölypilvi, joka on paljain silmin todennettavissa. Kivihiilipöly 
leviää tuulisella ilmalla satama-alueen ulkopuolelle lähiympäristöön ja 
mereen. Tällä hetkellä kivihiilen käsittely tapahtuu kokonaisuudessaan 
taivasalla. 

Ei olisi oikein eikä järkevää sijoittaa hienojakoisia ja herkästi pölyäviä lasteja 
Koverharin sataman laiturialueelle ja alakentälle, koska Koverharin sataman 
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laiturialue sijaitsee yhdellä Lappohjan ranta-alueen tuulisimmista alueista, 
jonka valitseva tuulensuunta kesäaikaan on lounaistuuli, joka tuo pölyn 
satamasta suoraan suositun Lappohjan uimarannan, Natura 2000 merialueen, 
vakituisen asutuksen sekä vapaa-ajan asutuksen suuntaan. 

Avokasoissa varastoitavien pölyävien tuotteiden varastointi on säilytettävä 
ylemmällä varastokentällä eikä rannalla tuulisella laiturialueella, kuten 
ympäristöluvassa nro 123/2021 on määrätty. Pölyävien tuotteiden kuljetus ja 
lastaus laivoihin on hoidettava suljettujen kuljettimien avulla, jolloin voidaan 
pienentää ilmaan, maahan ja mereen sekä merensuojelualueelle pääsevän 
pölyävän materiaalin määrää. Näin toimien pölyn pääsyä lähiympäristöön 
voidaan pienentää merkittävästi sekä sataman henkilökunnan työhyvinvointia 
parantaa. Jos satamassa-alueella säilytetään jatkossa hienojakoisia ja herkästi 
pölyäviä aineita on ne säilytettävä niin etteivät tuulenpuuskat pääse niitä 
levittämään satama-alueelle eikä ulkopuolelle. Lasteille tulee rakentaa 
asianmukaiset säilytystilat, jotka estävät pölyämisen ja aineiden leviämisen 
satama-alueelle sekä lähiympäristöön. 

Koverharin sataman laiturialue sijaitsee mantereelta merelle päin sijaitsevan 
avoimen niemen kärjessä, jonka suojana merelle päin ei ole melua estävää 
maastoa tai rakennelmaa. Jos tällaisessa paikassa esimerkiksi leikataan betonia 
tai metallia, kirskuva leikkausääni kulkeutuu helposti merta pitkin läheiseen 
Lappohjan kylään, Ekön saareen sekä muihin lähisaariin, lisäten turhaa melua 
ja aiheuttaen haittaa lähialueen ihmisille. 

Melua aiheuttava lastin pienimuotoinen käsittely on tehtävä joko suljetuissa 
tiloissa tai satama-alueen ylemmällä alueella junaratojen läheisyydessä. 
Työalue, jossa tehdään meluavaa työtä, olisi hyvä eristää meluaidoin tai 
suorittaa meluava työ sisätiloissa, jotta estetään melun leviäminen vakituisen 
asutuksen ja meren suuntaan. 

Tällä hetkellä yläpihalla tehtävä junanvaunujen tyhjentäminen kivihiilestä 
aiheuttaa kovaa pauketta ja kirskuvaa ääntä, kun tyhjentävän kaivinkoneen 
kauha osuu ja kaapii metallisen junanvaunun pohjaa. Tyhjennys aloitetaan 
normaalisti, kun juna saapuu klo 14.00 jälkeen ja hyvin usein tyhjennys jatkuu 
iltakymmenen jälkeen. Tyhjennystä tehdään arkisin ja myös viikonloppuisin. 

Meluavien työvaiheiden osalta tulisi määrätä kielto suorittaa niitä arkisin klo 
22.00–6.00 välisenä aikana sekä viikonloppuisin 21.00–8.00. Melusta aiheutuu 
häiriötä vakituisille asukkaille kuin myös vapaa-ajan asukkaille varsinkin 
kesäaikaan, kun aikaa vietetään paljon ulkona pihoilla sekä pidetään 
asunnoissa ikkunoita auki tuuletuksen vuoksi. 

Hangon Satama Oy on velvoitettava tekemään melumittauksia säännöllisesti, 
myös kun normaalia purkamis- tai lastaustyötä tehdään, arkisin ja 
viikonloppuisin, lähiyhteisön kannalta olisi hyvä, jos melumittausten tulokset 
ja ajankohdat myös julkistettaisiin avoimesti. 
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Hangon Satama Oy on antanut vastaselityksen, jossa on todettu muun muassa, 
että yhtiön vaatimuksia ei ole tarpeen muuttaa. Valitus on hyväksyttävä 
kokonaan. Asia tulee käsitellä hallinto-oikeudessa kiireellisesti.  

Aluehallintovirastolle annettuihin vastineisiin yhtiö vastaa, että Korverharin 
alueella on ollut teollisuus- ja satamatoimintaa yli 60 vuotta. Toiminta on 
tärkeää kaupungin työpaikkojen ja talouden kannalta. Sataman toiminta 
perustuu lainvoimaisiin lupiin. Alue on kaavoitettu teollisuus- ja satama-
alueeksi kaikilla kaavatasoilla. Uusimaa-kaava 2050 
maakuntakaavakokonaisuuteen kuuluvassa uudessa Länsi-Uudenmaan 
vaihemaakuntakaavassa satama on osoitettu maakunnallisesti merkittävänä 
satamana. Satamatoimintaan väistämättä liittyvät valot ja äänet sekä 
junakuljetukset saattavat vaikuttaa jossain määrin lähialueiden loma-asuntojen 
ja matkailutoimintaa harjoittavien kiinteistöjen käyttöön. Tämä ei tarkoita, että 
toiminta aiheuttaisi merkittävää ympäristön pilaantumista tai että 
ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eivät muutoin täyttyisi. 
Mahdollinen viihtyisyyshaitta ei ole ympäristöluvan myöntämisen este, kuten 
Loviisan satamaa koskevassa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä 24.8.2020 
nro 20/0113/3 ja korkein hallinto-oikeus 24.6.2021 taltionumero 382. 

Alue sopii sijainniltaan hyvin satamatoimintaan. Sataman lähiympäristössä ei 
ole asutusta. Kahden kilometrin säteellä sataman laitureista ja muusta 
keskeisimmästä toiminta-alueesta ei ole lainkaan vakituisia tai vapaa-ajan 
asuntoja. Liitteen 1 karttaan merkityt muut rakennukset ovat puolustusvoimien 
hallussa olevalla alueella olevia rakennuksia, jotka eivät ole asumiskäytössä. 
Ympäristölupapäätöksen mukaan kahden kilometrin päässä satamasta asuu 89 
ihmistä. Nämä etäisyydet on laskettu esitetyn toiminta-alueen ulkorajoista. 
Satamatoiminnan harjoittaminen ei ole poikkeuksellista paikoissa, joissa 
asutusta on huomattavasti lähempänä. Esimerkiksi Loviisassa lähin asutus 
sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä sataman kivihiilikentästä. 

Pitkäaikaisesta teollisuustoiminnasta huolimatta Korverharin edustan 
merialueelle ei ole kohdistunut merkittävää kuormitusta. 

Vesialueen yhteistarkkailun mukaisesti sameustaso sataman edustalla vastaa 
merialueiden taustasameustasoa kuten ilmenee YVA-selostuksen sivulta 28. 
Sataman edustan väylän ruoppaustöiden suunnittelun yhteydessä on selvitetty 
sedimenttien haitta-aineita viimeksi heinäkuussa 2020, eikä analyyseissa 
todettu merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia. 

Aluehallintovirastossa vireillä olevassa laiturin rakentamista ja vesialueen 
ruoppaamista koskevassa vesilain mukaisessa hakemuksessa yhtiö on esittänyt 
nykyistä laajempaa eliöihin kohdistuvaa tarkkailua Natura-alueella. Vaikka 
tarkkailu liittyy ensi sijassa vesialueella tehtäviin toimenpiteisiin, niin siitä 
saadaan tietoa myös maa-alueella tapahtuvan pölyämisen epäillyistä 
vaikutuksista meren pohjan luonnonarvoihin. Yhtiön esityksen mukaan 
sataman ja satamaan johtavien väylien läheisyyteen perustetaan linjoja, joilta 
tutkitaan rakkohaurujen ja sinisimpukoiden esiintyvyys ja raskasmetallien 
kertyminen vuosittain. Lisäksi yhtiö on ollut mukana alueen merialueen 
yhteistarkkailussa pohjaeläinten osalta, ja Korverharin sataman edustalla 
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olevaa pohjaeläintarkkailun näytepistettä on alettu taas seurata. Näytepiste ei 
ole ollut käytössä terästehtaan toiminnan lopettamisen jälkeen. 

Antrasiitti on korkealuokkaista kivihiiltä, jossa puhtaan hiilen osuus on 
huomattavasti suurempi kuin polttoaineena käytettävässä kivihiilessä. 
Antrasiitti ei ole terveydelle haitallista, mutta antrasiittipölylle on määritelty 
työperäisen altistumisen raja-arvot tietyissä maissa. Antrasiitti on inerttiä, eikä 
se ole vaarallista ympäristölle. Antrasiitti ei täytä REACH-asetuksen liitteen 
XIII mukaisia PBT/vPvB-kriteerejä (hitaasti hajoavat, biokertyvät ja 
myrkylliset aineet sekä erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti 
biokertyvät aineet). Tarkemmin asiaa on käsitelty vastaselityksen liitteenä 
olevassa antrasiittiselvityksessä (Ecobio 3.5.2022). 

Kivihiiltä tuodaan, viedään ja varastoidaan yleisesti irtolastina satamissa. Sen 
pölyämisen ei ole syytä epäillä aiheuttavan terveyshaittaa, eikä tällaista ole 
havaittu myöskään Suomen kivihiilisatamissa. Esimerkiksi Loviisan satamaan 
koskevassa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä 24.8.2020 nro 20/0113/3 
katsottiin, että lähimmille asuinkiinteistöille kulkeutuva kivihiilipöly aiheuttaa 
viihtyisyyshaittaa, mutta ei ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai sellaista terveyshaittaa, joka estäisi luvan 
myöntämisen. Loviisassa lähin asutus sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä 
kivihiilikentästä. 

Kivihiili ei ole myöskään meriympäristölle haittaa aiheuttava aine. 

Esimerkiksi Kokkolan sataman ympäristötarkkailussa ei ole havaittu veden 
samentumista tai kiintoaineen lisääntymistä kivihiilen käsittelyyn liittyvän 
luvan antamisen jälkeen. Sedimentaation lisääntyminen on arvioitu 
marginaalisesti. Veteen voi päästä hulevesien käsittelyn jälkeen mineraalista 
hiiltä, joka ei sisällä raskasmetalleja tai muita haitta-ainepitoisuuksia. 

Antrasiitti (eikä edes yleisemmin kivihiili) ei ole ainetta, joka aiheuttaisi 
merkittäviä riskejä meriympäristölle tai ihmisten terveydelle. 

ELY-keskuksen vastineen osalta yhtiö on todennut, että kun 
antrasiittikuljetukset sataman kautta alkoivat, puhdistettiin junavaunut niiden 
purkamisen jälkeen paineilmalla. Järjestelmä toimi pääsääntöisesti hyvin, 
mutta kuivalla ilmalla ja korkeapaineen aikaan puhdistamisesta levisi 
ympäristöön pölyä. Nyt paineilmapuhdistus on lopetettu alueella kokonaan. 
Vaunut puhdistetaan harjalaitteella, joka ei aiheuta merkittävää pölyämistä. 
Esimerkiksi tarkastuskäynnillä 20.9.2021 ELY-keskus on havainnoinut 
normaalia antrasiitin purkamista sekä laivan lastausta sekä todennut, että 
näistä toimista ei ole nähtävissä erityistä pölyämistä.  

Eräissä vastineissa on käsitelty tarvittavia pölyntorjuntatoimia ja katsottu 
muun muassa, että pölyävä materiaali tulisi käsitellä katetuissa tai suljetuissa 
tiloissa. Käsittely kokonaan suljetuissa järjestelmissä ei ole mahdollista 
kaikille materiaaleille. Esimerkiksi hiiltä, haketta ja puu kuljetetaan satamaan 
tai pois satamasta avovaunuissa. Materiaalin ominaisuuksien vuoksi niille ei 
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sovellu samanlainen pneumaattinen kuljetusjärjestelmä kuin jauhemaisille 
aineille. 

Myöskään materiaalien määrien vuoksi varastointi suljetuissa tai katetuissa 
tiloissa ei ole mahdollista lukuun ottamatta erittäin herkästi pölyäviä 
materiaaleja kuten sementti. Varastointi ulkotiloissa on pääsääntöisesti 
irtolasteille soveltuva ja yleinen, parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen 
varastointitapa, joka ei aiheuta ympäristön pilaantumista. Tämä ilmenee muun 
muassa yhtiön valituksen liitteenä olevista parasta käyttökelpoista tekniikkaa 
koskevista selvityksistä. Noin kahdeksan hehtaarin alueen kattaminen ei ole 
teknistaloudellisesti mahdollista. 

Jos alueella käsitellään mahdollisesti pölyävää materiaalia, niin pölyämistä 
voidaan tarkkailla. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi laitoksen lähelle tai 
muuhun sopivaan paikkaan pitkäaikaisesti (3 kk–12 kk) tuotava ilmanlaadun 
mittausasema, jolla voidaan selvittää ulkoilman hengitettävien hiukkasten 
(PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuuksia. Tarvittaessa näytteistä 
voidaan tehdä myös metallianalyyseja. Myös pölyn leviämislaskelmat ja 
laskeumamittaukset saattavat olla käyttökelpoisia toiminnan vaikutuksia 
arvioitaessa. Pölyämistä ja sen leviämistä koskeva tarkkailu ei ole järkevää 
tilanteessa, jossa sataman toiminnasta ei aiheudu merkittävää pölyämistä. 

Useissa vastineissa on käsitelty melua. Melun osalta tässä valitusasiassa on 
kyse siitä, estääkö aiheutuva melu pienimuotoisen jatkojalostuksen 
sijoittamisen nykyiseen sijaintipaikkaan laitureiden lähellä (yhtiön vaatimus 
2). Muut yhtiön vaatimukset eivät liity meluun. Hienojakoisen irtolastin 
käsittelystä ei aiheudu enempää melua kuin muustakaan lastien käsittelystä. 

Sataman ympäristölupahakemukseen on liitetty melumallinnus, jossa on 
arvioitu aiheutuvaa melua. Lähtökohtana oli pahin mahdollinen tilanne, jossa 
kaikki satamatoiminnot olisivat käynnissä. 

Pienimuotoista jatkojalostusta kuvaavat meluselvityksessä metallileikkuri 
(lähtömelutaso 111 dB) ja haketin (114 dB). Meluselvityksen perusteella 
melutasosta annetut ohjearvot eivät ylity asuin- tai vapaa-ajan rakennusten 
pihapiirissä päivä- tai yöaikaan. Poikkeuksena saattava olla joissain tilanteissa 
eräät puolustusvoimien käytössä olevia rakennukset. 

Melua voidaan tarvittaessa vähentää edelleen joko pysyvillä tai tilapäisillä 
meluesteillä (laivat, kontit, varastokasat). Vastineista tai aiemmista melua 
koskevista ilmoituksista ei ilmene, että häiritseväksi koettu melu liittyisi lastin 
pienimuotoiseen jatkojalostukseen. 

Lupapäätöksessä edellytetty toiminnan siirtäminen toiseen paikkaan ei ole 
tarpeen. Kyseessä ei ole myöskään tehokas meluntorjuntatoimi, kun otetaan 
huomion vaadittavat kuljetukset sekä se, että toiminta pitäisi siirtää nykyistä 
korkeammalle. Jatkojalostustoiminnan tekeminen lähellä rantaa mahdollistaa 
päinvastoin hyvän melusuojauksen, jossa meluavat toiminnot tehdään 
varastoalueen keskellä siten, että ympäröivät tavarakasat toimivat samalla 
meluesteenä. 
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Toiminnanharjoittaja tekee uusia nykyistä toimintaa koskevia meluselvityksiä 
keväällä 2022 ja toimittaa ne valvontaviranomaiselle. Myöhemmin melua 
hallitaan ja tarkkaillaan valituksenalaisen lupapäätöksen perusteella. 
Päätöksessä on annettu asianmukaiset melutasoja sekä 
melunhallintasuunnitelmaa ja melumittauksia koskevat lupamääräykset 14 ja 
22. Ympäristölupapäätöksestä ei ole valitettu valitusajan kuluessa siten, että 
kukaan olisi vaatinut melun raja-arvojen kiristämistä tai muutoin tiukempia 
melunhallintatoimia. 

Aluehallintoviraston lausunnon osalta yhtiö on todennut, että 
aluehallintoviraston lausunnon perusteella vaikuttaa siltä, että tarkoituksena on 
ollut kieltää ainoastaan kokonaan hienojakoisesta aineksesta koostuvan 
aineksen käsittely (sementti, sammuttamaton kalkki, rehut, lannoitteet tms.) ja 
sekin ainoastaan siinä tapauksessa, että suljettuja järjestelmiä ei käytetä. Näin 
tulkittuna ympäristölupapäätös olisi tältä osin asianmukainen. 
  
ELY-keskuksen vastineen mukaan asiaan liittyy myös kivihiilen/antrasiitin 
varastoinnin luvanvaraisuus. Kaikki satamaan tuotavat lastit ovat koko ajan 
kuljetusketjussa. Hangon Satama ei peri esimerkiksi varastointimaksuja. 
Hangon Satama ei harjoita antrasiitin varastointia, vaan kyse on osa normaalia 
satamatoimintaa. Yhtiön ympäristölupahakemuksessa on tuotu esiin, että 
kaikkia sataman kautta kulkevia lasteja välivarastoidaan sataman 
kenttäalueella. Ympäristöluvasta ei ole valitettu sillä perusteella, että 
varastointia koskeva lupamääräykset olisivat puutteellisia. Näin ollen ELY-
keskuksen esiin nostama kysymys ei ole hallinto-oikeudessa käsiteltävänä, 
vaan mahdollisen valvonnan yhteydessä. 

Metallin leikkaamista ja puutavaran haketusta ei tehdä eikä ole tarkoitus tehdä 
varsinaisella laiturialueella, vaan niiden viereisellä alakentällä. Tällä alueella 
tavarat voidaan siirtää nostureilla tai muutoin helposti sopivaan kohtaan, jossa 
niitä voidaan käsitellä. Työlle on käytössä suojaisia paikkoja kentällä muutoin 
olevien varastokasojen keskellä. Toiminta on pienimuotoista: 
esimerkiksihaketuksessa käytetään kuorma-autossa kuljetettavaa haketinta. 
Yhtiön vaatimuksessa ei vaadita ympäristönsuojelua koskevien vaatimusten 
lieventämistä, vaan vaatimuksen tarkoituksena on, että lastin pienimuotoinen 
jatkojalostus voidaan jatkossakin tehdä ympäristön kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla. Toiminnan sijaintipaikan vaihtaminen ei ole tähän 
ratkaisu. Lastien ylimääräiset siirrot paikasta toiseen aiheuttavat päinvastoin 
kuormien lastauksen, purkamisen ja kuljetusten aikana ylimääräisiä 
ympäristövaikutuksia.  

Lähellä rantaa oleva alue on alemmalla tasolla kuin muu satama-alue ja sinne 
on mahdollista toteuttaa tarvittaessa muuta aluetta helpommin 
meluntorjuntarakenteet ja tuulelta suojaavat rakenteet. Pohjoislaiturin kohdalla 
tällä hetkellä vallirakenne on todennäköisesti paikallaan vielä vuosia, mutta 
uutta laituria rakennettaessa se on tarkoitus poistaa. Tällä yksittäisellä 
maavallilla ei ole meluntorjunnan kannalta keskeistä merkitystä. Toiminta 
suunnitellaan koko ajan siten, että raja-arvot ylittävää melua ei aiheudu. 
Pysyvien meluvallien rakentaminen ei ole aina tarpeen eikä perusteltua. 
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Vastaavaan tulokseen voidaan päästä siten, että laivoja ja kontteja sekä eri 
materiaalien varastokasoja käytetään meluvalleina. 

ELY-keskus esittää vastineessaan, että meren pohjaan kertyvällä 
kiintoaineskuormituksella saattaisi olla varsinkin pitkällä aikavälillä 
luonnonsuojelulain 64 a §:ssä kiellettyjä vaikutuksia. Näin siitä huolimatta, 
että ELY-keskus on aiemmin katsonut Natura-lausunnossaan, että hankkeella 
ei ole luonnonsuojelulain 66 § 1 momentin kieltämiä vaikutuksia. Lausunnot 
ovat ristiriitaisia koska luonnonsuojelulain 64 a §:ssä tarkoitettu 
luonnonarvojen merkittävä heikkeneminen ei poikkea luonnonsuojelulain 66 
§:n 1 momentissa tarkoitetusta merkittävästä heikkenemisestä (HE 77/2014 vp 
s. 22). 

Yhtiöllä ei ole huomautettavaa Hangon kaupunginhallituksen vastineesta. 

Hangon Satama katsoo kuten Hangon kaupungin ympäristölautakuntakin, että 
olennaista ovat pölyämisen torjumiseksi tarvittavat tekniset ratkaisut. 
Ympäristölautakunnan vastineesta ei ilmene, miksi tekniset ratkaisut eivät 
voisi sisältää kemikaalien käyttöä tai vedellä kastelua, jotka ovat tehokkaita ja 
parhaan käyttökelpoisten tekniikan mukaisia tapoja pölyämisen 
ehkäisemiseksi. 

Hangon ympäristöyhdistyksen vastineen osalta yhtiö katsoo, että olennaista on 
kullekin lastityypille sopivien käsittelytapojen käyttäminen. Käytännössä 
suljetut järjestelmät ja mekaaniset järjestelmät, kuten rakennetut suojat, eivät 
sovi kaikille lasteille. Lupahakemuksen ja valituksen tarkoittama 
pienimuotoinen jatkojalostus on osa normaalia satamatoimintaa. Kyse ei ole 
siitä, että materiaaleja tuotaisiin satamaan tarkoituksella jalostettavaksi. 
Lupahakemuksen ja valituksen tarkoittama pienimuotoinen jatkojalostus ei 
lisää riskiä siitä, että materiaalia tai pölyä joutuisi veteen. Hankkeessa tehty 
melumallinnus on ottanut huomioon jatkojalostuksen. Pohjavesialueet 
soveltuvat esimerkiksi konttien tai muiden suuryksiköiden varastointiin. 
Samoin alueet soveltuvat ympäristön kannalta vaarattomien ainesten, kuten 
murskeen, varastointiin. Jos lastaus- ja purkualue olisi tarpeen asfaltoida, niin 
alueen pienuuden vuoksi sillä ei ole merkitystä pohjaveden muodostumisen 
kannalta. Pohjaveden virtaussuunnat tulevat luoteesta, joten ne kulkevat 
sataman pohjoiselta alueelta (valituksen B-alue) toiseen suuntaan kuin missä 
pohjavedenottamo on. Pohjavesialueet on otettu huomioon kaavoituksessa. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus hylkää katselmusta koskevan vaatimuksen. 

2. Hallinto-oikeus valituksen muilta osin hyläten muuttaa aluehallintoviraston 
päätöstä poistaen siitä kolmannen kappaleen, joka on kuulunut seuraavasti: 

Satama toimii monimuotoisena yleissatamana, jossa kuitenkaan hienojakoisten 
(pölyävien) irtolastien välivarastointi ja lastaus ei ole sallittu. Lisäksi 



  28 (46) 
   
 
 

 

lannoitteita ja vastaavia lasteja, niiden raekoosta tai olomuodosta riippumatta, 
saa käsitellä ainoastaan valmiiksi pakattuina. 

Hallinto-oikeus muuttaa lupamääräyksiin sisältyvän alaotsikon Melu muotoon 
Melu ja pöly sekä lisää kyseisen alaotsikon jälkeen lupamääräykset  
14 a–14 d, jotka kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti: 

14 a. Kokonaan hienojakoisesta aineksesta koostuvia lasteja, esimerkiksi 
sementtiä, kalkkia tai rehuja, purettaessa tai lastattaessa satama-alueella tai 
siirrettäessä varastosiiloihin, on käytettävä suljettuja järjestelmiä. Lannoitteita 
sisältäviä lasteja, niiden raekoosta tai olomuodosta riippumatta, saa käsitellä 
ainoastaan valmiiksi pakattuina tai suljetussa järjestelmässä. 

14 b. Kivihiilivaraston ja muiden osittain hienojakoista ainesta sisältävien 
irtolastivarastojen, esimerkiksi kivi-, mineraali- ja puuperäisen aineksen sekä 
jätemateriaalien, pölyämistä on ehkäistävä mahdollisimman tehokkain 
keinoin, esimerkiksi käyttämällä tiiviisti sulkeutuvia nosturikauhoja ja tiiviitä 
varastoja, rajoittamalla materiaalikasojen korkeutta, materiaalien 
pudotuskorkeutta ja toimintaa tuulisella säällä, kastelemalla tai peittämällä 
kasoja ja sijoittelemalla ne pölynhallinnan kannalta tarkoituksenmukaisesti 
(esimerkiksi karkeimpia laatuja varastoalueen reunoille) sekä ottamalla 
tarvittaessa käyttöön toimintaan soveltuvaa tekniikkaa. 

14 c. Kivihiilivaunujen paineilmapuhdistus on korvattava vähemmän 
pölyävällä menetelmällä kuuden kuukauden kuluessa ympäristöluvan 
lainvoimaiseksi tulosta. Myös kivihiililiejun leviäminen satama-alueen 
ulkopuolelle tai pohjavesialueelle on estettävä samaa aikataulua noudattaen. 

14 d. Luvanhakijan on, ottaen huomioon, mitä lupamääräyksissä 14 a–14 c on 
määrätty, esitettävä aluehallintovirastolle kolmen kuukauden kuluessa tämän 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ympäristönsuojelulain 54 §:ssä tarkoitettu 
erityinen selvitys pölyävien lastien käsittelymenetelmistä ja -tekniikoista sekä 
varastoinnista. Selvityksessä on esitettävä yksilöidysti ne tekniikat ja 
menetelmät, joiden avulla erilaiset pölyävät materiaalit aiotaan purkaa 
kuorma-autoista, junanvaunuista tai aluksista, varastoida satama-alueella ja 
lastata edelleen siten, että pölyn leviäminen satama-alueen ulkopuolelle jää 
mahdollisimman vähäiseksi. Samoin kivihiilikuljetuksiin käytettävien 
junanvaunujen puhdistamisesta on esitettävä menetelmä, jolla pölyämistä 
oleellisesti vähennetään ja kivihiililiejun leviäminen ympäristöön estetään 
kokonaan. Puhdistusmenetelmään mahdollisesti liittyvät hulevesijärjestelyt 
tulee samalla kuvata. Selvityksessä on lisäksi esitettävä menetelmien ja 
tekniikoiden käyttöönottoa koskeva aikataulu sekä suunnitelma pölyämisen 
tarkkailemiseksi. Lupaviranomainen voi muuttaa ympäristölupaa selvityksen 
perusteella. 
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Perustelut 

1. Katselmus 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 48 §:n 1 momentin mukaan 
hallintotuomioistuin voi järjestää asian selvittämiseksi katselmuksen. 
Katselmuksessa tehdään havaintoja kiinteistöstä, maisemasta, rakennelmasta 
tai muusta sellaisesta kohteesta, jota ei hankaluudetta voida tuoda 
tuomioistuimeen. Kun otetaan huomioon asiakirjoista saatava selvitys, ei 
katselmuksen toimittaminen ole asian selvittämiseksi tarpeen. 

2. Pääasia 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön 
pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko 
yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: a) terveyshaittaa; b) haittaa 
luonnolle ja sen toiminnoille; c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai 
melkoista vaikeutumista; d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten 
kulttuuriarvojen vähentymistä; e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön 
soveltuvuuden vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen 
käytölle; tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus; 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 
mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa 
päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja 
vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja 
onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle;  
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta;  
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä 
tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on 
sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu 
niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän 
pilaamiskielto). 
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Ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukaan ainetta, energiaa tai 
pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä 
siten, että: 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla 
pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti 
huonontua; 2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi 
aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä 
pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata 
yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). 

Ympäristönsuojelulain 20 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että: 1) menetellään toiminnan 
laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman 
pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet 
onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen 
(varovaisuus- ja huolellisuusperiaate); 2) noudatetaan ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri 
toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate). 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten vaatimukset. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, 
mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä 
kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta; - - - 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta 
on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, 
rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä 
muut vastaavat seikat. 
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Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja 
pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 
haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 
tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 
päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä 
toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 
määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 
aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos 
lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, 
jätteistä tai toiminnan vaikutuksista. 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä 
toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan 
tarkkailusta. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 
§:ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn 
seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on 
määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös 
määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten 
tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan 
määrätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 

Luonnonsuojelulain 64 a §:n mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan 
alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi 
heikentää. 

Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää 
lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 
65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa 
hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon. 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 4 §:n 1 
momentin mukaan hakemukseen tai ilmoitukseen on liitettävä tarpeen 
mukaan: 1) muut myönnetyt luvat ja mahdollinen sopimus yleiseen tai toisen 
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viemäriin liittymisestä ja hakemuksessa tarkoitettujen jätevesien johtamisesta; 
2) ajan tasalla oleva mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta, josta ilmenee 
toiminnan sijainti, mahdolliset päästöjä aiheuttavat kohteet sekä toiminnan 
haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten 
kiinteistöt; 3) asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta 
tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti; 4) prosessikaavio, josta 
ilmenee olennaiset päästölähteet; 5) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu 
suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittu selvitys tai 
ympäristönsuojelulain 115 §:ssä tarkoitettu sisäinen pelastussuunnitelma; 6) 
ehdotus tarkkailun järjestämiseksi. 

Asiassa saatu selvitys 

Toiminnan muutos 

Hangon Sataman hakemus koskee sataman toiminnan laajentamista niin, että 
aluksia vierailisi satamassa noin 1 000 kpl vuodessa ja lasteja arvioidaan 
voitavan kuljettaa sataman kautta enintään noin 7,4 miljoonaa nettotonnia 
vuodessa. Lupaa on haettu monimuotoiselle yleissataman toiminnalle. 
Sataman kautta on tarkoitus kuljettaa bulkkituotteita, kappaletavaraa ja 
nesteitä, jotka ovat pääsääntöisesti luonteeltaan vaarattomia aineita ja tuotteita, 
mutta myös jätteitä ja IMDG-koodiston mukaisia vaaralliseksi luokiteltuja 
aineita. Satamassa on tarkoitus tehdä tarpeen mukaan myös pienimuotoista 
tavaran jatkojalostusta, joka käsittäisi esimerkiksi kappaleiden seulonnan, 
paloittelun, leikkauksen ja uudelleen lajittelun. Satamatoiminnassa tullaan 
myös kuljettamaan jätejakeita sataman kautta. Sataman kautta kulkevia 
tyypillisimpiä jätejakeita ovat muun muassa metalli-, muovi-, puu-, lasi-, 
paperi- ja rakennusjäte sekä fluffi.  

Satamatoimintaan kuuluvat lastauksen ja purun lisäksi materiaalien 
välivarastointi, maantie- ja raidekuljetukset, materiaalin siirto laitureilta 
ratapihalle kuljettimen tai kuormurien avulla, työkoneiden polttoaineiden 
varastointi, koneiden ja infran huollot sekä alusten ja sataman jätehuolto. 

Nykyisen ympäristölupapäätöksen mukaan satamassa vierailee aluksia noin 
200 kpl vuodessa ja sataman kautta kulkee noin 1,4 miljoonaa tonnia lastia 
vuodessa. 

Hankealue 

Hankealue muodostuu sataman nykyisestä toiminta-alueesta ja satama-
alueeksi kaavoitetusta alueesta. Toiminta-alue sijoittuu neljän kiinteistön 
alueelle, jotka kaikki ovat Hangon kaupungin omistuksessa. Varsinainen 
satamatoiminta sijoittuu nykyään kiinteistöille 78-401-4-16 ja 78-401-4-22. 
Kiinteistöillä 78-405-1-124 ja 78-405-1-51 on sataman tukitoimintoja. 

Sataman maanpäälliset toiminnot tulevat sijoittumaan lähinnä terästehtaan 
entisille alueille.  Sataman lastit saapuvat joko junalla ratapihalle tai rekoilla 
satamaan. Lasti joko puretaan välivarastoon sataman kenttäalueille tai suoraan 
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laivaan. Junalla tuleva lasti puretaan ratapihalla ja kuljetetaan alas laituri- ja 
kenttäalueille joko pyöräkuormaajilla tai kuljettimella. 

Junasta, rekoista tai laivasta kulkevia lasteja välivarastoidaan sataman 
kenttäalueilla, joista suurin osa sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. 
Sataman toiminta-alue voi myös ulottua pohjavesialueelle, mutta siellä ei 
varastoida vaarallisia aineita vaan alue toimii tukitoimintojen alueena. 
Nykyisiä kenttäalueita laajennetaan tulevaisuudessa aluskäyntien määrän 
kasvaessa. Kenttäalueiksi katsotaan kaikki satama-alueeksi asemakaavassa 
kaavoitettu alue, missä ei ole liikenneväyliä tai rakennuksia. Satamaan voidaan 
rakentaa myös varastohalleja, jotta osaa lasteista voidaan varastoida 
tarvittaessa sisätiloissa. 

Hakemuksessa on esitetty, että metallikappaleita käsitellään tarpeen vaatiessa 
kenttäalueilla laiturien läheisyydessä. Metallileikkuri eli metallikappaleiden 
käsittely on sijoitettu pohjoisen kenttäalueen pohjoisreunaan, mutta se voi 
hakemuksen mukaan sijaita missä tahansa kenttäalueilla. Myös haketus on 
hakemuksessa sijoitettu laiturien viereisille kentille. Valituksenalaisessa 
päätöksessä mainitut jatkojalostustoiminnot on määrätty kauemmas 
laiturialueilta T-1 tai LS-alueelle. 

Satama-alueella on otettu käyttöön vuoden 2019 lopussa uusi ratapiha, joka 
tukee junakuljetuksia satamaan. Ratapiha sijaitsee satama-alueen sisäpuolella 
pohjavesialueen ulkopuolella. Hangon radan sähköistys on tarkoitus aloittaa 
vuonna 2020, joka mahdollistaa entistä suuremmat junakuljetukset Koverharin 
satamaan. Ratapihan käyttötarkoitus on olla odotusalue, jossa junat voidaan 
purkaa ja lastata.  

Lähin asutus sijaitsee koillisessa noin 1,7 kilometrin päässä Ekön saaressa ja 
Lappohjan kylässä. Lisäksi sataman eteläpuolella Syndalenin ampuma-alueella 
sijaitsee yksittäinen asuinrakennus, jossa yöpyy varusmiehiä ajoittain. 
Lähimmät vapaa-ajan asunnot sijaitsevat Stora Åminsholmenin saarella Ekön 
eteläpuolella, Koöllä ja rannikolla ampuma-alueen eteläpuolella noin 1,5 
kilometrin etäisyydellä. Kahden kilometrin säteellä hankealueesta asui vuonna 
2017 yhteensä 89 ihmistä. Puolustusvoimien Syndalenin harjoitusalue sijaitsee 
satama-alueen länsi- ja eteläpuolella. Lähin ympäristölupavelvollinen laitos on 
Moviator Oy, joka aloitti vuonna 2018 teräskuonan ja masuuninoen käsittelyn 
nykyisen satama-alueen länsipuolella. 

Sataman toiminta sijoittuu Koverharin asemakaavassa LS-1-merkinnän 
alueelle (satama-alue) ja T-1-alueelle (teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialue, jolla sallitaan materiaalien kierrätys ja käsittely). 
Maakuntakaavassa Koverharin sataman suunnitellun toiminnan alue on 
maankäytöllisesti varattu satamaksi sekä teollisuusalueeksi. Satama-alueella ei 
ole suunnittelumääräystä, mutta teollisuusalueen suunnittelumääräyksen 
mukaan alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa 
tarkempien selvitysten perusteella ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä 
teollisuuslaitoksia ja/tai vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä laitoksia. 
Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla 
riittävät suoja-alueet. Osa hankealueesta sijoittuu pohjavesialueelle, jonka 



  34 (46) 
   
 
 

 

suunnittelumääräyksen mukaan aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen 
laatua. 

Ympäristövaikutukset 

Hakemuksen mukaan satamatoiminnan suurimmat ympäristövaikutukset ovat 
melu, liikenteen päästöt ja pöly sekä hulevesien mukana mereen tai maaperään 
kulkeutuvat aineet.  

Pöly  

Sataman toiminnan vaikutukset alueen ilmanlaatuun muodostuvat raskaan 
liikenteen aiheuttamista ilma- ja pölypäästöistä sekä kasvavan alusliikenteen 
päästöistä. Myös irtolastien käsittely aiheuttaa pölypäästöjä. Irto- eli bulk-
lastien käsittely aiheuttaa pölyämistä satama-alueella. Pölyämistä tapahtuu 
lastauksen ja purun aikana, jolloin irtolastia nostetaan alukseen tai pois 
aluksesta kauhalla. Lastin pudottamisen yhteydessä osa lastista voi sen 
materiaalista ja kuivuudesta riippuen pölytä. Pölyämistä voi tapahtua myös 
siirrettäessä lastia rekkoihin ja junaan, sekä välivarastoinnin aikana. 
Ratapihalla lastien käsittelyssä syntyy jonkin verran pölyä ja pienhiukkasia, 
jotka voivat nostaa mereen päästessään nostaa hieman veden 
kiintoainespitoisuutta.  

Kivihiiltä kuljettavien junanvaunujen puhdistamisesta aiheutuu pölyämistä, 
joka on koettu haittana sataman läheisillä asuinalueilla. Hangon Satama Oy on 
pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa yhdessä sataman operaattorin kanssa 
käydyissä neuvotteluissa 9.10.2021. Neuvottelumuistion mukaan vaunujen 
siivoamiseen tultaisiin käyttämään erikseen räätälöityä hitaasti pyörivää 
harjalaitetta, jolla pystytään pölyttömästi siivoamaan vaunun sisusta. 
Harjalaite asennetaan materiaalikäsittelykoneeseen kauhan tilalle. 
Materiaalikäsittelykoneeseen on myös tarkoitus asentaa vesisumutin. Vaunun 
runkorakenteesta tulee myös poistaa pölyt ja tämä tehtäisiin vesi-ilma 
puhaltamalla, jossa vesi sitoo pölyn. Rata-alueelle junaraiteiden molemmille 
puolille rakennetaan lisäksi hulevesiviemäröinti. Toteutusaikatauluksi on 
arvioitu neuvotteluissa vuoden 2022 kevät tai kesä. 

Melu 

Hakemuksessa on arvioitu, että melua satamassa aiheuttavat muun muassa 
alusten apukoneet, lastaukset äänet kuten luukkujen sulkemiset ja kauhan 
kolahdukset, tiettyjen lastien purku (sementti), materiaalien leikkaus ja 
paloittelu sekä hälytysäänet. Erityisesti tyynellä säällä yksittäiset äänet voivat 
kantautua vettä pitkin kauaskin. Hankkeen vaikutusalueeksi on siten 
hakemuksessa määritetty laaja, 1–1,5 km kattava alue. Satama-alueen yleinen 
melu voi aiheuttaa viihtyisyyshaittaa lähimpien saarien loma-asunnoilla. 
Melumallinnuksen mukaan sataman keskimelutaso ei ylitä ohjearvoja eikä 
todennäköisesti häiritse saarien loma-asukkaita, mutta hetkelliset ja 
impulssimaiset äänet voivat kantautua satunnaisesti satama-alueelta loma-
asunnoille. Melu ja alusten liikkuminen alueella aiheuttaa myös lähialueiden 
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virkistyskäytölle haittaa. Sataman pohjoispuolella on virkistysalueena 
käytettävä hiekkaranta, johon sataman melu voi kuulua ajoittain häiritsevänä. 

Melua on hakemuksessa selvitetty siihen liitetyllä 11.2.2020 päivätyllä 
melumallinnuksella (Ecobio). Mallinnuksessa käytettiin CadnaA-
melumallinnusohjelmaa (ver. 2019). Mallinnuksessa käytettiin ohjelmassa 
olevaa yleistä pohjoismaista teollisuusmallia, eli yleismallia. Mallinnuksessa 
on tarkasteltu neljää eri toimintaskenaariota. Skenaariossa IV kaikki 
satamatoiminnot ja rekkaliikenne ovat käynnissä ja satamassa on neljä laivaa. 
Toiminnoissa on huomioitu myös metallin leikkaaminen ja haketus ynnä muu 
jatkojalostustoiminta. Haketus, seulominen ja metallileikkuri on sijoitettu 
mallinnuksessa sataman merenpuoleisille kentille. Mallinnuksessa käytetiin 
lähtöaineistona Maanmittauslaitoksen maastomallia (2 metriä) sekä satama-
alueella Hangon Sataman Mericon Oy:ltä tilaamaa maastomallia. Mericonin 
maastomallia muokattiin poistamalla suunnitellun pohjoisen laiturin kohdalta 
pohjois–eteläsuuntainen vallirakenne, joka tullaan poistamaan rakennustöiden 
myötä. Mallinnuksessa käytetyt lähtömelutasot perustuvat kirjallisuudesta 
löytyviin melutasoihin. Melun leviämistä satamasta ehkäisevät olemassa 
olevat korotetut vallirakenteet sekä laitureissa vaihtelevasti olevat laivat.  

Mallinnuksen tuloksena on todettu, että melutasosta annetut ohjearvot eivät 
ylity minkään asuin- tai vapaa-ajanrakennuksen pihapiirissä päivä- tai 
yöaikaan, mutta kun otetaan huomioon mallinnukseen liittyvät epävarmuudet, 
niin sataman eteläpuolella sijaitsevien muutamien asuinrakennusten 
pihapiireissä melutasot saattavat ylittyä. Asuinrakennukset ovat 
puolustusvoimien satunnaisesti käyttämiä ja ne sijaitsevat Syndalenin 
ampuma-alueen sisäpuolella. Lisäksi melutasot ylittyvät ainoastaan kaikista 
vilkkaimman satamatoiminnan tilanteessa (skenaario IV), joten melutasojen 
ylitykset ovat normaalitilanteessa harvinaisia. Mallinnuksen mukaan melu on 
silti koettu nykytilanteessa toisinaan häiritsevänä lähimmillä saarilla. 

Hakemuksessa on mainittu, että satamaan tullaan rakentamaan 1–2 uutta ro-ro-
laituria, jotka rakennetaan seuraavan 5–10 vuoden aikana.  

Hulevedet   

Hakemuksessa on arvioitu, että satamatoiminnan vaikutukset vedenlaatuun 
ovat vähäiset, sillä ne koostuvat vain hulevesien vaikutuksista. Kaikki 
pinnoitetuilta alueilta mereen johdettavat hulevedet sisältävät jonkin verran 
haitallisia aineita, sillä kiintoaines, metallit ja ravinteet kerääntyvät pinnoille, 
joilta ne huuhtoutuvat sateen mukana mereen. Vaikutus arvioidaan kuitenkin 
vähäiseksi, sillä suuremmat määrät haitallisia aineita, kuten öljyvuodot, eivät 
päädy mereen öljynerotuskaivojen ja viemärien sulkuventtiilien takia.  

Lisäksi satama suunnittelee imeyttävänsä suuren osan hulevesistä maaperään, 
joka suodattaa ja pidättää vedestä haitta-aineet.   

Satamatoimintaan liittyy ympäristöriskejä, jotka liittyvät pääasiassa vaarallisen 
aineen pääsyyn maaperään tai mereen. Koverharin satamatoiminnan 
merkittävimmät riskit ovat vaarallisten aineiden, kuten öljyjen tai 
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polttoaineiden, päätyminen vesistöön, maaperään tai pohjaveteen.  
Satamatoiminnassa käytetään tai sataman kautta kuljetetaan paljon vaarallisia 
aineita. Näitä ovat muun muassa työkoneissa käytettävät hydrauli- ja 
voiteluöljyt, koneiden ja laivojen polttoaineet, vaaralliset jätteet kuten 
pilssivedet ja öljynerotuskaivojen sakat sekä sataman kautta kulkeva rahti, 
joka voi sisältää lähes mitä tahansa IMDG-koodin mukaista vaarallista ainetta. 
Varsinkin nestemäisen vaarallisen aineen pääsy mereen tai maaperään ja 
pohjaveteen voi aiheuttaa ympäristöonnettomuuden. Vaarallista ainetta voi 
päätyä ympäristöön esimerkiksi pakkauksen hajotessa, laivojen tankkauksessa 
letkurikon yhteydessä, säiliön vuotaessa tai säiliöauton tai rekan kaatuessa. 

Satama-alue pinnoitetaan lähes kauttaaltaan, joten vuodon sattuessa kemikaali 
jää pinnoitukselle, josta se voidaan imeyttää talteen imeytysaineella. Isomman 
vuodon sattuessa pelastuslaitos imee kemikaalin talteen. Sateella sattuva vuoto 
kulkeutuu nopeasti hulevesiviemäriin, joka johtaa mereen. Laitureiden 
lastinkäsittelyalueilla sijaitsevissa kokoomaviemäreissä eli pääviemäreissä, 
johon pienemmät viemärit yhtyvät, on öljynerotin, joka estää öljyvuotojen 
kulkeutumisen mereen. Näin öljy tai muu vaarallinen aine saadaan sateellakin 
talteen. Kaikki alueen hulevesikaivot on varustettu sakkapesällä. Tämän 
lisäksi melkein kaikki hulevesiviemärit on kytketty sulkukaivoon, jossa on 
tarvittaessa suljettavissa olevat sulkuventtiilit.  

Öljynerottimet eivät välttämättä pidätä kaikkia vaarallisia kemikaaleja, sillä 
osa kemikaaleista liukenee veteen eikä jää öljyn tavoin veden pinnalle. 
Vaarallisia aineita varten rakennetaan oma kenttäalue (IMDG-alue). 
Kenttäalueen vedet viemäröidään yhteen putkeen, jonka päähän asennetaan 
sulkuventtiili. Näin ollen kemikaalivuodon tapauksessa kaikki kenttäalueen 
hulevedet saadaan talteen. 

Pinnoitetulta alueelta purkautuva hulevesi sisältää normaalisti paljon haitallisia 
aineita, kuten ravinteita, raskasmetalleja ja kiintoainesta. Haitalliset aineet 
jäävät pinnoille ja huuhtoutuvat pienenkin vesimäärän mukana 
hulevesikaivoihin ja sitä kautta mereen. Tällä voi olla vaikutus vedenlaatuun 
varsinkin sataman välittömässä läheisyydessä. 

Nykyisten laiturien vieressä sijaitsevat lastinkäsittelyalueet ovat pinnoitettuja 
ja ne on varustettu hulevesijärjestelmillä, joissa on öljynerotuskaivot. Sataman 
hulevesien hallinnassa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon 
imeyttämistä, sillä sataman edustan vesialue on luokiteltu Natura-alueeksi.  

Satama-alueella sijaitseva ratapiha ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 
Ratapihan odotusalueen pohjavesivaikutukset liittyvät kemikaalijunien 
seisotukseen, mahdollisiin polttoainesäiliöihin ja dieselvetureihin. 
Kemikaalisäiliön vuotaessa vuoto kulkeutuu helposti maaperään ja 
pohjavesiin. Samoin polttoainesäiliön vuodon tai hajoamisen tapauksessa 
vaikutuksia voi kohdistua maaperään ja pohjavesiin. Myös junien huoltoon ja 
korjaukseen voi liittyä vuotomahdollisuuksia, joista pääsee esim. voiteluöljyä 
maaperään. Ratapihan ympäristöhaittojen ehkäisykeinoina käytetään 
imeytystä, jolloin purkutoiminnassa syntyvät pienhiukkaset eivät kulkeudu 
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suojellulle merialueelle, vaan pidättyvät alueen maaperään. Mikäli toiminnasta 
pääsee öljyä maaperään, alue puhdistetaan poistamalla likaantunut maa-aines. 

Maaperä 

Hankealuetta ympäröivä maaperä on pääasiassa hiekkaa, sillä ensimmäisen 
Salpausselän reunamuodostuma kulkee Hankoniemen ja hankealueen läpi 
Hangosta Lappohjaan itä-länsi-suuntaisesti. Salpausselän reunamuodostuma 
on pääosin jäätikön muodostamaa ja muodostuma on leveimmillään yli kaksi 
kilometriä.  

Hankealueen merenpohjan sedimentti on pääasiassa savea ja hiekkaa. 
Vuosikymmeniä jatkunut laivaliikenne on aiheuttanut helpommin kulkeutuvan 
materiaalin siirtymisen väyläalueen reunoille ja ulkopuolelle. Hiekan ja saven 
lisäksi alueella on sedimenttitutkimuksien (2015 ja 2016) mukaan saveen 
sekoittunutta hiesua. Lisäksi sedimentin päällä on tutkimusten mukaan ohut 
liejukerros, joka on päässyt muodostumaan, koska alusliikenne on ollut 
vähäistä.   

Pohjavesi 

Koverharin alue kuuluu laajaan, Hankoniemen aluetta peittävään 
pohjavesimuodostumaan. Pohjavesimuodostuma on jaettu useaksi 
pohjavesialueeksi, joista kaikki ovat luokan I eli vedenhankintaa varten 
tärkeitä pohjavesialueita. Koverharin sataman pohjoispuolella on Isolähteen 
pohjavesialue (0107803) ja länsi- ja eteläpuolella Syndalenin pohjavesialue 
(0107806). Sandö-Grönvikin pohjavesialue (0107802) sijaitsee lähimmillään 
noin 300 metrin etäisyydellä satama-alueesta länteen. Muodostumaan kuuluvat 
myös Hangon (0107801), Lappohjan (0107804) ja Tvärminnen (0107805) 
pohjavesialueet. Pohjavesialueiden rajat on tarkistettu Hangossa keväällä 
2019. Samalla pohjavesialueen rajaa Koverharin sataman pohjoispuolella on 
siirretty. Koverharin asemakaava tuli lainvoimaiseksi 23.1.2018 ja siksi 
pohjavesialueiden rajat eivät asemakaavassa ole ajantasaisia. 

Osa hankealueesta on pohjavesialueella, mutta suunnitellut laiturit ja niiden 
kenttäalueet eivät. Lähin pohjavedenottamo on satama-alueen pohjoispuolella 
noin 100 metrin etäisyydellä. 

Hankealueella pohjaveden pinta on noin 8–10 metrin syvyydessä maanpinnan 
tasolla +6…+10,5, ja itään päin mentäessä pohjaveden pinnan taso nousee 
lähemmäksi maanpintaa. Rannan läheisyydessä pohjaveden taso on noin 
+0,7…+2,5 metriä ja syvyys noin 0,5-1,5 metriä. Pohjaveden virtaussuunnaksi 
hankealueella on arvioitu itä-kaakko, perustuen kallioperän topografiaan sekä 
uusiin pohjaveden havaintoputkiin.  

Pohjavesimuodostuman kemiallinen tila on määritetty alueellisessa 
vesienhoitosuunnitelmassa. Tvärminnen, Syndalenin ja Lappohjan 
pohjavesialueiden kemiallinen tila on määritetty hyväksi. Isolähteen 
pohjavesialue määritetään riskialueeksi, jonka kemiallinen tila on kuitenkin 
hyvä. Sandö-Grönvikin ja Hangon pohjavesialueet määritellään riskialueeksi, 
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joiden tila on huono. Kemialliseen tilaan Hangon alueella vaikuttaa muun 
muassa teiden suolaus. 

Luontoarvot 

Hankealue sijaitsee Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden 
merensuojelualueella (FI0100005), joka on sekä SAC- (luontodirektiivin 
mukainen) että SPA-alue (lintudirektiivin mukainen).  Alue on noin 52 000 
hehtaarin laajuinen merialue, joka käsittää Pohjanpitäjänlahden vesialueet, 
Tammisaaren saariston merialueet alkaen idässä Nothamnin-Strömsön-Hättön 
suojelualueesta ja ulottuen etelässä sisäisten aluevesien ulkorajaan sekä 
Hangon etelälahtien merialueet. Kohde on osa HELCOMin suosittamaa 
BSPA-verkostoa ja todettu ympäristöministeriön asettaman vesistöjen 
erityissuojelutyöryhmän raportissa erityisiä suojelutoimia vaativaksi 
merialueeksi. 

Alueen vallitseva luontotyyppiluokka on merialueet ja merenlahdet (95 % 
alueesta) ja muut pääluontotyypit ovat havupuumetsät (2 %), kivikot, soraikot, 
somerikot, merenrantakalliot ja pienet saaret (1 %), Rannikon hiekkadyynit, 
hiekkarannat (1 %) ja jokisuistot, mutakentät, hiekkakentät ja laguunit sekä 
laguuninomaiset lahdet (1 %). Alueella tavataan säännöllisesti yhteensä 28 
luontodirektiivin luontotyyppiä, 26 lintudirektiivin liitteen I lajia sekä kahta 
luontodirektiivin liitteen II lajia. 

Natura-alueiden lisäksi lähialueella alle 3 kilometrin etäisyydellä 
hankealueesta sijaitsee viisi luonnonsuojelualuetta. Nämä ovat Tvärminnen 
tutkimusaseman luonnonsuojelualue (YSA010336), Björkkullan lähteikkö 
(YSA012189 ja YSA203122), Isolähteen luonnonsuojelualue (YSA204137) 
sekä Lappohjan mailaskiiltokääriäisen elinympäristö (ERA202301), joka on 
erityisesti suojeltavan lajin esiintymisalueen rauhoituspäätöksen nojalla 
voimassa.   

Hankealueen rajalta alkaen pohjois- ja lounaispuolella sijaitsee 
rantojensuojeluohjelma-alue (Pohjanpitäjälahden rannikko, RSO010002). 
Alueen pinta-ala on 37 hehtaaria, ja alueen merkittävimmät luontoarvot ovat 
hiekkarannan sekä dyynien kasvillisuus. Ohjelman tarkoituksena on säilyttää 
valtakunnallisesti arvokkaat ranta-alueet luonnonmukaisina ja 
rakentamattomina. Ranta on paikallisten suosima virkistysalue ja sitä 
käytetään runsaasti ulkoiluun. Rannan pohjoisosassa on myös Högsandin 
kurssikeskus, joka sijaitsee noin 1,6 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 
pohjoiseen. Myös alueen metsissä kulkee jonkin verran virkistysreittejä ja 
polkuja. Molemmin puolin Koverharin satamaa on rannoilla myös 
tervaleppälehtoja. 

Merialue Koverharin edustalla kuuluu Kymijoen-Suomenlahden 
vesienhoitoalueeseen. Alueellisen vesienhoitosuunnitelman mukaan sataman 
edustan merialueen ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvä. 
Vesi on kahden kilometrin säteellä sataman edustalla 0–20 metriä syvää. 
Sataman edustan merialueen ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila 
hyvä alueellisen vesienhoitosuunnitelman mukaan. Keskimääräinen 
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sameustaso sataman edustalla vastaa merialueiden tausta-sameustasoa. 
Keskimääräinen sameustaso on Koverharin edustalla Tvärminne Storfjärd 152 
-näytepisteessä (Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja 
Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun havaintopiste 17) viimeisen viiden 
vuoden ajalta (2013–2018) 1,25 NTU pintavedessä, 0,9 NTU viiden metrin 
syvyydellä ja 0,8 NTU yhdeksän metrin syvyydellä. 

Satamaa koskeva YVA-selostus ja muut viranomaisarviot 

Koverharin sataman laajentumishankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointiselostus vuonna 2019. 
Hanke on koskenut sataman laajentamista rakentamalla yksi tai useampia 
laitureita lisää sekä satamaan ulottuvan väylän syvyyden ja väyläalueen 
rajauksen muuttamista. Arviointiselostuksen pohjalta on laadittu 7.1.2019 
päivätty arvio Koverharin sataman rakentamisen vaikutuksista ´Tammisaaren 
ja Hangon saariston sekä Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue´ Natura-
alueen luontoarvoihin (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy & Kala- ja vesitutkimus 
Oy). Natura-arvioinnin mukaan käytön aikaisia vaikutuksia Natura-alueelle 
syntyy lähinnä laivaliikenteestä. Uudenmaan ELY-keskuksen YVA-
selostuksesta 28.6.2019 antamassa perustellussa päätelmässä on todettu, että 
sataman käytön aikana pintavesien laatuun voivat vaikuttaa sataman hulevedet 
ja niiden mahdollinen huono laatu. 

Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 
lausunut hakemuksen johdosta muun muassa, että jätteiden ja muiden 
materiaalien käsittelystä aiheutuva mahdollinen pölyn leviäminen toiminta-
alueen ulkopuolelle tai mereen on estettävä teknisten ratkaisujen avulla. 
Pölyhaittojen leviämisen kannalta käsittelytoimintojen, kuten seulonta, 
haketus ja leikkaaminen, sijoittaminen vesirajan läheisyyteen, tuulelle alttiille 
paikalle on ongelmallista. Lausunnossa on lisäksi todettu, että pölyävien 
lastien käsittelystä tai varastoinnista ei saa aiheutua pölyn leviämistä toiminta-
alueen ulkopuolelle tai mereen. ELY-keskuksen valvontakokemuksen 
perusteella myös ison raekoon omaava materiaali, kuten esimerkiksi 
kovakivihiili, saattaa lastin käsittelyn ja varastokasan rakentamisen yhteydessä 
hiertyä siten, että muodostuu hienojakoista pölyä. 

Melun osalta ELY-keskus on todennut, että meluavien toimintojen 
sijoittaminen ja meluntorjunta tulee toteuttaa niin, että se ei ole riippuvainen 
laiturissa olevasta aluksesta. Vaikka meluselvityksen perusteella melu ei leviä 
häiriintyviin kohteisiin, voi lupahakemuksessa esitetyistä toiminnoista 
aiheutua häiritsevää melua, jonka häiritsevyyttä iskumaisuus ja/tai 
kapeakaistaisuus sekä melun mahdollinen pienitaajuisuus voivat lisätä. Melu 
voi aiheuttaa häiriötä myös Vnp 993/1992 mukaisia ohjearvoja alemmilla 
tasoilla. 
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Oikeudellinen arvio ja johtopäätökset 

Pöly 

Hienojakoiset irtolastit ja lannoitteet 

Yhtiö on vaatinut aluehallintoviraston päätöstä muutettavaksi siltä osin, kuin 
siinä on todettu, että hienojakoisten (pölyävien) irtolastien välivarastointi ja 
lastaus ei ole sallittu satamassa. Aluehallintoviraston päätöksessä ei ole 
asetettu muilta osin pölyämisen ehkäisemistä tai siitä aiheutuvien haittojen 
vähentämistä tai pölyämisen tarkkailua koskevia lupamääräyksiä. Asiassa on 
valituksessa esitetyn perusteella arvioitava hakemuksessa ilmoitetun lastien 
pienimuotoisen jalostuksen kuten haketuksen ja metallinkäsittelyn 
sijoituspaikan sekä sataman pölyävien lastien käsittelyn vaikutuksia alueen 
luontoarvoille ja naapurustolle. Lisäksi on tarkasteltava pölyämisen 
ehkäisemistä koskevien lupamääräysten riittävyyttä.  

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava riittävät lupamääräykset. Lupamääräyksillä muun muassa rajoitetaan 
toiminnasta aiheutuvia päästöjä pilaantumisen ehkäisemiseksi, jotta 
ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaiset luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyisivät. Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä 
annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, 
jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön 
kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen 
toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja 
taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.  

Toiminnanharjoittajan hakemus koskee tavanomaista, monipuolista 
satamatoimintaa, jossa käsitellään monia erilaisia lastityyppejä ja tuotteita. 
Arvioitaessa toiminnasta aiheutuvan haitan ja rasituksen kohtuuttomuutta 
naapurikiinteistöille, on otettava huomioon, että yhteiskunnan toimivuuden 
kannalta tärkeiden toimintojen kuten satamien läheisyydessä sijaitsevilla 
kiinteistöillä on jossain määrin myös velvollisuus sietää toiminnan 
ympäristövaikutuksia. Hakemusta koskevissa viranomaislausunnoissa ja 
Natura-aluetta koskevissa lausunnoissa on todettu, että sataman toiminnassa 
syntyvään pölyämiseen on kiinnitettävä huomiota ja sitä on pyrittävä 
rajoittamaan erityisesti ottaen huomioon alueen erityiset luonnonarvot. 

Pölyävien lastien käsittelystä ja pölyävistä toiminnoista syntyvä hienojakoinen 
aines leviää ympäristöön sekä ilmateitse että hulevesien mukana. Asiassa 
saadun selvityksen mukaan ELY-keskus on saanut ilmoituksia kivihiilipölystä 
koetusta haitasta. Antrasiittia kuljettavien vaunujen puhdistamisesta on 
huomattu aiheutuvan pölyhaittaa lähimmillä asuinkiinteistöillä muun muassa 
Lappohjassa. Pölyämisen estämisestä kastelemalla on havaittu toisaalta 
aiheutuvan kivihiilipölyn ja veden muodostaman liejun aiheuttamaa haittaa 
sataman ympäristössä. Asiassa saadun selvityksen mukaan sataman 
ympäristössä sijaitsee useita luontoarvojen suojelemiseen tarkoitettuja alueita. 
Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvien merialueiden ohella 
rantojensuojeluohjelmaan kuuluva alue kokonaisuudessaan rajautuu sataman 
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alueeseen ja laitureiden viereisiin pohjoisen puoleisiin kenttiin. Täysin 
rajoittamattomana pölyäminen lisää meren pohjan kiintoainekuormitusta 
aiheuttaen muun muassa rehevöitymistä ja voi siten heikentää Natura-alueen 
suojeluperusteena olevien vedenalaisten särkkien tilaa ainakin pitkällä 
aikavälillä. 

Ottaen huomioon käytettävissä olevat tavanomaiset tekniset ratkaisut 
pölyämisen ehkäisemiseen lastinkäsittelyssä ja yhtiön mahdollisuudet niiden 
toteuttamiseen, hallinto-oikeus katsoo, että hienojakoisen lastin käsittelystä ei 
voida katsoa aiheutuvan luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
luvan myöntämisen esteenä olevaa seurausta, jonka perusteella hakemus olisi 
hylättävä hienojakoisten lastien kuljettamisen ja siihen liittyvän käsittelyn 
osalta. Ottaen kuitenkin huomioon sataman toiminnan ja kuljetusmäärien 
suunniteltu huomattava laajentaminen ja pölyämisestä läheiselle Natura-
alueelle sekä alueen muille luontoarvoille aiheutuva pilaava vaikutus, on 
toiminnan luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi 
ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sekä 
luonnonsuojelulain 66 §:ssä tarkoitetun vaikutuksen estämiseksi 
ympäristöluvassa määrättävä hienojakoisten lastien käsittelystä sataman 
toiminnassa pölyämisen ennalta ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Hallinto-
oikeus katsoo, että suljetun järjestelmän hyödyntämisen on katsottava olevan 
riittävä lannoitteiden ja vastaavien tuotteiden pölyämisestä aiheutuvien 
haittojen ehkäisemiseksi. Kivihiilen kuljetukseen käytettävien vaunujen 
puhdistamisesta on toiminnan laajenemisen ja vaunujen puhdistamisesta 
aiheutuvan pölyämisen takia syytä määrätä toimintaa koskevassa 
ympäristöluvassa. Hallinto-oikeus on tältä osin muuttanut aluehallintoviraston 
päätöstä lisäämällä lupamääräykset 14 a–14 d ratkaisuosasta ilmenevällä 
tavalla. 

Toiminnot pohjavesialueella 

Hakemuksen mukaan sataman toiminta-alue sijoittuisi Koverharin 
asemakaavassa varatuille alueille "Satama-alue" (LS-1) ja 
"Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle 
erityisiä vaatimuksia" (TY). Toiminta-alue sijaitsee osittain myös 
asemakaavan pohjavesialueella (pv). Pohjavesialueen rajausta on laajennettu 
alueen pohjoisosassa vuonna 2019. Lisäksi on huomionarvoista, että 
pohjaveden muodostumisalue sijoittuu valituksenalaisessa lupapäätöksessä 
rajatun sataman toiminta-alueen välittömään läheisyyteen joka suunnassa 
mantereen puolella. 

Ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukainen pohjaveden 
pilaamiskielto sisältää vaaran aiheuttamisen kiellon. Toiminnan ei siten 
tarvitse aiheuttaa konkreettista pilaantumista ollakseen pohjaveden 
pilaamiskiellon vastaista. Ympäristönsuojelulain säännökset huomioon ottaen 
satamatoiminnan harjoittaminen pohjavesialueella ei ole edellä lausuttuun 
nähden mahdollista ilman poikkeuksellisia perusteita, joiden vallitessa 
pohjaveden pilaantumisriski on riittävästi suljettu pois.   
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Hakemus on koskenut toimintojen kuten vaarattomien materiaalien 
varastoinnin sijoittamista pohjavesialueelle, mutta lupahakemuksessa ei ole 
esitetty tarkemmin, mitä nämä toiminnot ja materiaalit ovat eikä niiden 
sijaintia. Valituksen mukaan pohjavedelle vaarattomia toimintoja olisivat 
konttien ja suuryksiköiden varastoinnin lisäksi muun muassa murskeen 
varastointi sekä junien lastaus- ja purkualueen pidentäminen. Hakemuksen 
mukaan satama-alue pinnoitetaan osittain. Ottaen huomioon pohjavesialueen 
sijainti, vedenottamon läheisyys ja maaperän rakenne sekä pohjaveden 
muodostumisalueen läheisyys sekä se, mitä hakemuksessa on todettu erilaisten 
koneiden ja ajoneuvojen runsaasta käyttämisestä ja varastoitavien materiaalien 
liikuttelusta maaperälle ja pohjavedelle aiheutuvista riskeistä ja ottaen lisäksi 
huomioon, että pilaantumisriski on mahdollisissa onnettomuus- ja muissa 
poikkeuksellisissa tilanteissa vielä suurempi, hallinto-oikeus katsoo, että 
irtolastien varastointia tai junien lastausaluetta tai muita valituksessa esitettyjä 
pohjavesialueelle sijoittuvia toimintoja ei voida pitää saadun selvityksen 
perusteella selvästi pohjaveden kannalta riskittöminä toimintoina ja että 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei voida sulkea pois hakemuksessa, 
valituksessa ja vastineissa esitetyin keinoin, kuten vaunujen 
puhdistustekniikan muutoksin. Näin ollen aluehallintovirasto on voinut 
päätöksellään rajata toiminnan vain pohjavesialueen ulkopuoliseen 
satamanosaan. 

Lastien jatkojalostus  

Yhtiö on vaatinut lastin pienimuotoisen jatkojalostuksen kuten haketuksen ja 
metallin paloittelun sallimista hakemuksen tarkoittamassa paikassa laitureiden 
viereisillä kentillä. Hakemukseen liitetyn meluselvityksen mukaan vilkkainta 
toimintaa edustavan skenaarion tuloksena ympäristöluvassa asetettu melun 
päiväaikainen raja-arvo (LAeq) saattaa ylittyä muutamilla sataman eteläpuolella 
sijaitsevilla asuinkiinteistöillä. Hakemuksen mukaan tavoitteena on edelleen 
kehittää ja lisätä Koverharin sataman käyttöastetta, joten hallinto-oikeus 
katsoo, että asian arvioinnin kannalta on oleellista tarkastella meluselvityksen 
mukaan vilkkainta toimintaa edustavaa mallinnusta. Alueella eri toiminnoista 
syntyvän melun häiritsevyyteen ja voimakkuuteen vaikuttaa myös sataman 
uusien laiturien rakentaminen seuraavan 5–10 vuoden kuluessa. 

Sataman melusta on koettu haittaa jo nykyisellään muun muassa läheisissä 
saarissa sijaitsevilla vapaa-ajan kiinteistöillä. Ottaen huomioon sen seikan, että 
metallin käsittelyyn liittyvät kolahdukset saatetaan impulssimaisina kokea 
erityisen häiritseviksi ja että vesialue muodostaa ääntä heijastavan akustisesti 
kovan pinnan, voivat muun muassa haketukseen ja metallin käsittelyyn 
liittyvät äänet muodostaa merkittävän viihtyisyyshaitan paitsi sataman 
eteläpuolella sijaitseville asuinkiinteistöille, myös läheisten saarten loma-
asutukselle ja Lappohjan kylälle. Siten alueen toiminnoista, Puolustusvoimien 
Syndalenin ammunnat mukaan lukien, saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta, 
vaikka melulle asetetut ohjearvot eivät ylittyisikään. Asiassa saadun 
selvityksen mukaan pohjoislaiturin kohdalla on tällä hetkellä suojaava 
vallirakenne, joka tullaan sataman laajennussuunnitelmien myötä poistamaan. 
Ottaen huomioon myös melumallinnuksen lähtömelutasoihin liittyvä 
mallinnuksessa ilmoitettu epävarmuus 5–10 dB, ja pienjalostustoiminnan 
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laajuuden ja volyymimäärän täsmentymättömyys hakemuksen tiedoissa, 
hallinto-oikeus katsoo, että alueen toimintojen melusta tulisi saada lisää 
selvitystä. Näin ollen naapuruussuhdelain 17 §:ssä tarkoitetun kohtuuttoman 
rasituksen välttämiseksi ja luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi 
aluehallintoviraston päätöstä ei ole perusteltua muuttaa siltä osin kuin siinä on 
määrätty, että lastin pienimuotoista jatkojalostusta tarkoittavat 
käsittelytoiminnot on tehtävä kauempana rannasta, tarkoitukseen kaavoitetulla 
T-1-alueella tai satamaksi kaavoitetun maa-alueen keskivaiheilla taikka 
länsiosassa. 

Alueella syntyy melua myös muista toiminnoista, muun muassa Moviator 
Oy:n ja FNSteel Oy Ab:n toiminnasta konkurssipesän betonijätteen 
hyödyntämisessä maaperässä sekä Puolustusvoimien Syndalenin alueen 
ampumaharjoittelusta. Se seikka, että Puolustusvoimien ampuma-alueen 
toiminnasta aiheutuu ominaisuuksiltaan erilaista melua ympäristöön, ei muuta 
ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentissa säädettyä luvan myöntämisen 
edellytystä sen osalta, että sataman toiminnasta syntyvää melua on 
tarkasteltava yhdessä muiden alueen toimintojen ja niistä aiheutuvien 
päästöjen kanssa. 

Melun lisäksi hakemuksessa kuvatusta lastin jatkojalostuksesta, kuten 
kappaleiden seulonnasta, lajittelusta, puun haketuksesta ja metallin 
paloittelusta, voi aiheutua myös pölyämistä, roskaantumista ja haitallisia 
hulevesipäästöjä. Mikäli mainittuja toimintoja harjoitetaan laiturialueella, 
niistä aiheutuvat päästöt päätyvät helposti mereen, jota ne kuormittavat ja 
jossa ne voivat levitä laajalle alueelle. Aluehallintovirasto on siksi tästäkin 
syystä voinut määrätä lastin pienimuotoisen jatkojalostuksen toteutettavaksi 
kauempana rannasta T-1-alueella tai satamaksi kaavoitetun maa-alueen 
keskivaiheilla, taikka länsiosassa. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Hangon kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

 



  44 (46) 
   
 
 

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 24.04.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Riikka Salo sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri Hiltunen. 
Asian on esitellyt Riikka Salo. 

 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös maksutta Hangon Satama Oy 
Asiamies: AA Petri Vesa 

Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Hangon kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Hangon kaupunginhallitus 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalouspalvelut -yksikkö 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

Metsähallitus 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 
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Hangon ympäristöyhdistys ry 

Ekön Huvilayhdistys ry 

 

 

 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/  
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  
 

Valitukseen on liitettävä 
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




