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Viite

UUDELY/7968/2017

Asia

HANKO, Koverharin sataman laajentamista koskeva YVA-suunnitelma
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat
-vastuualue on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa Hangon Satama Oy:n
ja Väyläviraston Hangon Koverharin sataman laajentamista koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Hangon Satama Oy suunnittelee Koverharin sataman laajentamista Hankoniemellä
Koverharin alueella. Hanke sisältää myös suunnitelman Väyläviraston hallinnoiman
satamaan ulottuvan väylän syvyyden ja väyläalueen rajauksen muuttamiseksi. YVAselostuksessa esitetään seitsemän arvioitavaa vaihtoehtoa, joista kaksi kuvaa
nykytilannetta ja viisi hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoa. Sataman laajentamista
koskevissa vaihtoehdoissa Koverharin satamaan rakennetaan uusia laitureita, ruopataan,
täytetään ja louhitaan vesialuetta sekä muutetaan väyläalueita. Esitetyistä vaihtoehdoista
Hangon Satama Oy on valinnut toteutettavaksi vaihtoehdon 4.
YVA-selostusta laadittaessa on otettu huomioon Museoviraston 29.9.2017 YVA-ohjelmasta
antaman lausunnon sisältö. YVA-selostuksen nykyistä maankäyttöä käsittelevään lukuun
on lisätty kartta Koverharin ja sen lähialueiden muinaisjäännöksistä ja muista
kulttuuriperintökohteista. Tämän lisäksi tekstissä kerrotaan hankealueella sijaitsevasta
kiinteästä muinaisjäännöksestä (Koverharin hylky, muinaisjäännöstunnus 2574) sekä
alueella sijaitsevista rakenteista, jotka liittyvät Hankoniemellä 1940–1941 olleeseen
Neuvostoliiton tukikohtaan.
YVA-selostuksessa on arvioitu hankkeen vaikutusta alueen muinaisjäännöksiin niin
sataman rakennus- kuin toimintavaiheessa. Arvioinnissa on huomioitu se, ettei alueella ole
tehty kattavaa vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointia. YVA-selostuksessa todetaan,
että ”Vedenalainen inventointi on Museoviraston YVA-ohjelmasta annetun lausunnon
mukaan tarpeellista ennen ruoppauksien toteuttamista. Inventoinnin laajuudesta päätetään
hankevaihtoehdon valitsemisen jälkeen, kun tiedetään mille alueille ruoppaustoimenpiteet
kohdistetaan.”
Vedenalaiseen kulttuuriperintöön kohdistuvien negatiivisten vaikutusten torjuntakeinoina
YVA-selostuksessa esitetään vedenalaisten inventointien tekeminen ennen ruoppausten
aloittamista. Hangon Satama kiinnittää myös erityistä huomiota mahdollisiin arkeologisiin
löytöihin rakentamiseen liittyvissä etukäteiskartoituksissa. Ennestään tuntemattoman
muinaisjäännöksen löytyessä Hangon Satama toimii muinaismuistolain (295/1963)
edellyttämällä tavalla eli tiedottaa Museovirastoa löydöstä ja toiminnan vaikutuksista
tehdään tarvittaessa uudelleenarvio yhteistyössä Museoviraston kanssa. YVAPL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi
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selostuksessa myös todetaan, että Museovirastolta pyydetään lausunto louhinnan
vaikutuksista muinaisjäännöksiin ennen louhintatöiden suorittamista.
Hankevaihtoehtojen vertailussa mainitaan, että toteutettavaksi valitun vaihtoehdon
vaikutukset muinaisjäännöksiin ovat erittäin suuret. Tämän vuoksi Museovirasto korostaa
edelleen, että hankealueella tehtävä vedenalainen inventointi tulee toteuttaa hyvissä ajoin
siten, että mahdollisten inventoinnissa löydettävien muinaisjäännösten riittävät tutkimukset /
dokumentoinnit ehditään tehdä ennen kuin hankkeen toteuttaminen alkaa.
Sekä vedenalaisen että maassa sijaitsevan kulttuuriperinnön suojelu on huomioitu YVAselostuksessa riittävällä tavalla.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta lausunnon asiasta antaa
Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella LänsiUudenmaan maakuntamuseo.
Yhteyshenkilö Museovirastossa on Piritta Häkälä (piritta.hakala@museovirasto.fi, puh.
0295 33 6221).
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lausuntopyyntö 19.3.2019, UUDELY/7968/2017

Koverharin sataman laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostus
Hangon Satama Oy ja Väylävirasto suunnittelevat Koverharin sataman laajentamista
Hankoniemellä.
Arvioitavat vaihtoehdot:
VE0:

Hanketta ei toteuteta. Sataman toimintaa jatketaan myönnetyn ympäristöluvan ja vesiluvan mukaisesti sisältäen myös satamatoiminnan kehittämisen
Hangon Länsisatamassa. Aluskäyntejä on noin 150 vuodessa.

VE0+:

Kuten VE0, mutta tarkastellaan sataman tilaa käynnissä olevan bulk-laiturin
saneerauksen ja satama-altaan kunnossapitoruoppausten jälkeen siten, että
olemassa olevat laiturit varustetaan rampeilla ro-ro liikennettä varten.
Aluskäyntejä on arviolta 295 vuodessa.

VE1:

Satamaan rakennetaan uusi bulk- tai konttilaituri nykyisen satama-altaan
pohjoispuolelle ja väyläaluetta muutetaan laiturialueen edustalla ja
supistetaan hieman pohjoisesta. Laiturialueen edustalta ruopataan 31 000
m3ktr ja vesialuetta täytetään 28 000 m2. Aluskäyntejä on arviolta 415
vuodessa.

VE2:

Satama-altaan etelä- ja pohjoispuolelle rakennetaan rannan suuntainen
laituri ja pohjoispuolelle lisäksi pistolaituri. Pohjoinen rannan suuntainen
laituri on lyhyempi kuin vaihtoehdossa 1. Pistolaituri rakennetaan yksipuoleisena suojaamaan sataman pohjoispuolen luonnonsuojelualuetta
melun, potkurivirtojen ja aaltoeroosion vaikutuksilta. Rannansuuntaista
pohjoisenpuoleista laituria käyttävät bulk/konttialukset ja etelänpuoleista
ROPAX-alukset. Pistolaituria käyttävät ro-ro alukset.
Laiturialueen edustalta ruopataan 114 000 m3ktr ja vesialuetta täytetään
23 000 m2. Tuloväylän syventäminen edellyttää ruoppauksia myös Hästö
Busö/Tvärminneön läheisyydessä. Väylää tulee leventää myös
ruoppaamalla/louhimalla kalliota arviolta 6 000 m3ktr. Aluskäyntejä on
arviolta 800 vuodessa.
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VE2+:

Kuten VE2, mutta sataman eteläpuolella oleva rannansuuntainen laituri on
bulk-laituri, jonka eteläpuolella on pistolaituri, jossa on laivapaikat
molemmilla puolilla. Laiturialueen edustalta ruopataan 120 000 m3ktr ja
vesialuetta täytetään 26 000 m2. Louhintamäärä on sama kuin vaihtoehdossa 2. Aluskäyntejä on arviolta 1100 vuodessa.

VE3:

Satama-altaan pohjoispuoli on sama kuin vaihtoehdossa VE 2+, mutta
eteläpuoleinen rannansuuntainen laituri on bulk-laituri ja eteläinen pistolaituri
on käytössä vain toiselta puolelta. Laiturialueen edustalta ruopataan 243 000
m3ktr ja vesialuetta täytetään 26 000 m2. Louhinnan määrä on sama kuin
vaihtoehdoissa VE2 ja VE2+. Aluskäyntejä on arviolta 900-1150 vuodessa.

VE4:

Laiturien asettelu on sama kuin muissakin vaihtoehdoissa, mutta pohjoisen
rannansuuntaisen kontti/bulk-laiturin kulkusyvyys on 10 metriä ja eteläisen
bulk-laiturin kulkusyvyys 14 metriä. Eteläinen pistolaituri on käytössä vain
pohjoispuolelta. Väylä syvennettään 14 metriin, mikä vaatii hieman
suurempia louhintoja kauempana väylällä. Ruoppauksia tehdään noin 168
000 m3ktr. Aluskäyntien arvio on sama kuin VE3:ssa. Hangon Satama Oy on
valinnut toteutettavaksi vaihtoehdoksi vaihtoehdon 4.

Hanke käsittää laiturien ja kenttäalueiden rakennukset, sataman edustan ruoppaukset
ja toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen väylän louhinnan, näiden massojen
sijoituksen sekä sataman toiminnan.
Kaikki satama-alueeksi merkityt alueet eivät ole vielä Hangon Sataman hallinnassa,
mutta todennäköisesti koko asemakaavoitettu alue otetaan tulevaisuudessa sataman
käyttöön. Alueelle on tarkoitus rakentaa kenttäalueita lasteille ja toimintatilaa
satamaoperaattoreille ja muille mahdollisesti alueelle sijoittuville toimijoille. Alueelle on
tarkoitus perustaa myös ns. katastrofikenttä, jota voidaan käyttää Suomenlahdella
tapahtuvan öljyonnettomuuden hoitamiseen.
Hankealueesta on etäisyyttä lähimpään asutukseen (Ekön saari) noin 1,2 km ja
lähimpään asutuskeskittymään (Lappohjan kylä) on etäisyyttä noin 1,6 km.
Lähisaarissa on runsaasti vapaa-ajan astutusta, joista lähimmät sijaitsevat noin 900
metrin etäisyydellä satama-alueesta. Lappohjan EU-uimaranta sijaitsee noin 600
metrin etäisyydellä satama-alueesta. Satama alueen eteläpuolella sijaitsee
Puolustusvoimien käytössä oleva Syndalenin ampuma-alue ja sataman edustan
vesialue kuuluu myös ampuma-alueeseen.
Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:
Talousvesi
Arviointiselostuksen mukaan Koverharin alue kuuluu laajaan, Hankoniemen aluetta
peittävään pohjavesimuodostumaan, mikä on jaettu useaksi pohjavesialueeksi. Kaikki
pohjavesialueet on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi pohjavesialueiksi. Osa
hankealueesta sijaitsee pohjavesialueella, mutta Koverharin entisen terästehtaan
aluetta ei ole luokiteltu pohjavesialueeksi. Satamatoiminta rajautuu Isolähteen ja
Syndalenin pohjavesialueisiin.
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Isolähteen pohjavesialue kattaa suurimman osan Hankoniemestä. Isolähteen
pohjavesialueella on Hangon Vesi -liikelaitoksen omistamat Isolähteen, Lappohjan ja
Koverharin vedenottamot. Koverharin vedenottamot sijaitsevat noin 100 metrin
etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella. Syndalenin pohjavesialueella ei ole
vedenottamoita.
Hankkeen vaikutuksia Isolähteen pohjavesialueeseen arvioitiin käyttämällä hyväksi
alueen kaavoitusta varten laadittua hydrogeologista selvitystä, GTK:n vuoden 2004
pohjaveden rakenneselvitystä sekä GTK:n pohjaveden haavoittuvuusraporttia
vuodelta 2017. Haavoittuvuusraportin mukaan hankealueen pohjavesi on helposti
haavoittuvaa.
Isolähteen pohjavesialueella pohjaveden virtaussuunnaksi on arvioitu etelään ja
kaakkoon kohti merta. Pohjaveden pinta rannan läheisyydessä on noin 0,5-1,5 metrin
syvyydessä. Koverharin entisen terästehtaan alue on ollut suureksi osaksi pinnoitettua
tai täyttömaata, minkä takia vesi ei suotaudu alueen läpi samalla tavalla kuin aluetta
ympäröivillä alueilla. Osalle alueesta on läjitetty terästehtaan toiminnassa syntynyttä
kuonaa.
Arviointiselostuksen mukaan ruoppausmassat on tarkoitus sijoittaa maa-alueelle,
mutta tarkempia sijoituspaikkoja ei ole vielä päätetty. Massoja on suunniteltu
käytettävän ainakin sataman kenttä- ja laiturialueiden taustatäytöissä. Massat
kuivataan kenttä-alueella ja niiden suotovedet otetaan talteen ja puhdistetaan ennen
päästämistä ympäristöön. Satama-alueen sedimenttitutkimusten perusteella
sedimentissä esiintyy kohonneita pitoisuuksia haitta-aineita, mutta pitoisuudet alittavat
pääosin PIMA-asetuksen kynnysarvot, eikä suurinta osaa massoista siten luokitella
pilaantuneiksi, kun ne läjitetään maalle. Sedimenteissä saattaa esiintyä myös
happamia sulfaattimaita.
Sataman normaalitoimintaan liittyvistä toiminnoista (lastien purku, materiaalien
varastointi, jätehuolto, liikenne) ei arvioida kohdistuvan suoria vaikutuksia pohjavesiin,
mutta esimerkiksi onnettomuustilanteiden kautta hanke voi olla merkityksellinen
pohjavesialueelle. Lisäksi pohjaveden laatuun voivat vaikuttaa sataman toimintaan
välillisesti liittyvät toiminnot, kuten teiden kunnossapito ja satama-alueen liukkauden
esto. Hankkeesta johtuva rekkaliikenteen kasvu lisää myös pohjavesien
saastumisriskiä liukkauden torjunnan lisääntymistarpeen ja onnettomuusriskin
kasvaessa pohjavesialueella.
Selostuksen mukaan suurin osa satama-alueeksi kaavoitetusta alueesta on tarkoitus
pinnoittaa (pois lukien jyrkimmät alueet ja vanhat kaatopaikka-alueet). Selostuksessa
ehdotetaan, että kaikkiin hulevesikaivoihin asennetaan hiekan- ja öljynerottimet
(hälyttimillä) sekä hulevesijärjestelmään sulkuventtiilit. Lisäksi suositellaan
ruoppausmassat kuivatettavaksi pinnoitetulla alueella niin, että suotovedet saadaan
kerättyä talteen. Suotovedet voidaan käsitellä paikan päällä siirrettävällä suotovesien
puhdistuslaitoksella tai imeyttää maaperään pohjavesialueen ulkopuolella.
Koverharin vedenottamoon sekä Isolähteen ja Lappohjan vedenottamoihin ei arvioida
kohdistuvan hankkeen johdosta vaikutuksia pohjaveden virtaussuunnista johtuen.
Isolähteen ja Lappohjan vedenottamot sijaitsevat myös kaukana hankealueesta.
Vaikka Koverharin alueen pohjavesiä on selvitetty melko kattavasti, ei
arviointiselostuksen mukaan silti pystytä varmasti määrittämään pohjaveden
virtaussuuntia tietyssä kohdassa aluetta. Pohjaveden purkautumista mereen on myös
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hankala arvioida. Selostuksessa esitetäänkin tarkkailtavaksi pohjaveden pinnan tasoa
ja veden laatua (esimerkiksi vedenottamoilla) rakennustöiden aikana, jotta mahdolliset
vaikutukset pohjaveteen voidaan havaita mahdollisimman pian.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää välttämättömänä, että hanke toteutetaan
kaikilta osin siten, ettei sillä vaaranneta talousvetenä käytettävän pohjaveden laatua ja
määrää. Ympäristöluvassa tulee asettaa talousveden laadun ja määrän turvaamiseksi
riittävät lupaehdot ja seurantavelvoitteet, koskien sekä rakentamisen aikaista toimintaa
että satamatoimintaa. Lupaehdoissa tulee satama-alueella toimijoilta edellyttää myös
huolellista ennalta varautumista mahdollisiin onnettomuuksiin.
Uimavesi
Arviointiselostuksen mukaan meriveden samentumisen vaikutuksia voidaan lieventää
ajoittamalla ruoppaus- ja läjitystoiminnat uimakauden ulkopuolelle, huomioimalla
virtausolosuhteet sekä käyttämällä ilmakupla- tai silttiverhoa sedimenttien leviämisen
ehkäisemiseksi.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää hyvänä, että meriveden samentumista
aiheuttavat toiminnot ajoitettaisiin uimakauden ulkopuolelle sekä ilmakupla- tai
silttiverhon käyttämistä sedimenttien leviämisen ehkäisemiseksi.
Melu
Meluvaikutuksia arvioitiin asiantuntija-arviona perustuen Hangon Länsisataman
meluselvityksiin sekä arvioon syntyvän liikenteen määrästä. Alueen melutasoon
vaikuttaa sataman toiminta, Syndalenin ampuma-alueen ampumaharjoitukset,
rekkaliikenne sekä muu toiminta, jota muodostuu vanhan terästehtaan lähialueelle
alueen kehityksen edetessä. Arviointiselostuksen mukaan satamalle laaditaan
tarkempi meluselvitys ympäristölupahakemuksen yhteydessä.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena meluselvityksen tekemistä
ympäristölupahakemuksen yhteydessä, kuten selostuksessa on esitettykin.
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ylitarkastaja
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Metsähallituksen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto Hangon
Koverharin sataman rakentamisen vaikutuksista Tammisaaren ja Hangon
saariston sekä Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue -nimisen Naturaalueen luontoarvoihin
Hangon satama Oy suunnittelee Koverharin sataman laajentamista Hankoniemellä ja Väylävirasto
satamaan liittyvän väylän syvyyden ja väyläalueen rajauksen muuttamista. Koverharin sataman
laajentamisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteydessä on samalla arvioitu
sataman rakentamisen vaikutuksia Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden
merensuojelualue –nimisen Natura-alueen (FI0100005) luontoarvoihin. Arvion ovat tehneet
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy sekä Kala- ja vesitutkimus Oy. Vesikasvillisuuden ja vedenalaisten
luontotyyppien osalta Natura-arvioinnin on tehnyt FT Ari Ruuskanen, jonka raportista (naturaarvioinnin liite 1) löytyy yksityiskohtaisempia perusteluita vaikutusarviolle (Ruuskanen
2016,2019). Myös VELMU-aineistoja ja mallinnuksia on käytetty hyväksi arvioinnissa.
Satama-alueen ja sen edustan vesialue kuuluvat Tammisaaren ja Hangon saariston ja
Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueeseen. Sataman laajentaminen mahdollistaa aiempaa
suurempien alusten tulon satamaan. Tällä saattaa olla vaikutusta myös ulompana merellä
sijaitsevaan Natura-alueeseen Hangon itäinen selkä (FI0100107).
Koverharin sataman YVA-menettelyssä arvioidaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoa. Näistä kaksi
kuvaa nykytilannetta ja sen kehittymistä, ja viisi hankkeen toteuttamisen eri vaihtoehtoja.
Vaihtoehdoilla on eroa mm. laiturien koon ja sijoittelun suhteen, alusten liikennemäärissä,
ruoppaus- ja täyttömäärissä, sekä väylän kunnostustarpeissa. Koverharin sataman laajentamisen
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta v. 2019 (Hangon Satama Oy) löytyvät tarkemmat
tiedot eri vaihtoehdoista.
Viranomaisen on pyydettävä arviosta lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja
siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Valtion omistuksessa ja Metsähallituksen
Luontopalvelujen eli julkisten hallintotehtävien hallinnassa on osia Tammisaaren ja Hangon
saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue Natura-alueesta sekä Hangon itäinen selkä
natura-alueesta. Metsähallitukselta on pyydetty YVA-selostuksen lausuntopyynnön yhteydessä
Natura-arvioinnin (liite 10 YVA-selostuksessa) lausuntoa
Metsähallitus katsoo, että vaikutusten selvitys on tehty asianmukaisella tavalla, ja että
arvioinnin pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä vaikutusten merkittävyydestä. Vaikutusalueeksi
on tunnistettu sekä sataman laajentamisen rakentamisaikaiset että käytön aikaiset vaikutukset.
Edelliset kohdistuvat sataman lähialueisiin ja väylän kunnostettaviin osiin ja jälkimmäiset käytön
aikaiset vaikutukset ulottuvat koko väyläosuudelle alusten/laivojen koon kasvamisen myötä.
Metsähallitus katsoo tehtyjen selvitysten ja arvioinnin pohjalta, että Koverharin sataman
laajentamisen vaihtoehto 1 merkittävästi heikentää Tammisaaren ja Hangon saariston ja
Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue –nimisen Natura-alueen sen luontotyypin vedenalaiset
hiekkasärkät osalta. Arvioinnissa on tuotu esille, että lieventävien toimenpiteiden käytöstä
huolimatta vedenalaiset hiekkasärkät -luontotyypin tutkimuspisteiden kasvillisuus
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todennäköisesti katoaa rakentamisen aikaisten toimenpiteiden johdosta sekä VE1 näytepiste J
katoaa lopullisesti täyttömaan alle. Myös arvioinnin loppupäätelmänä on, että
varovaisuusperiaatteen mukaan täytön kokonaisvaikutus ja vaikutus vedenalaisen osan eheyteen
on merkittävän kielteinen vedenalaiset hiekkasärkät- luontotyypin osalta.
Vaihtoehdoissa 2, 2+,3 ja 4 kasvillisuuden palautuminen saattaa olla mahdollista arvioinnin
mukaan, mikäli niissä käytetään lieventäviä toimenpiteitä. Jos lievennystoimia ei käytetä,
aiheuttavat kaikki vaihtoehdot merkittäviä kielteisiä vaikutuksia hankkeen vaikutusalueella
esiintyviin meriluontotyyppeihin.
Mikäli lievennystoimia käytetään, Metsähallitus katsoo, että sataman laajentamisen
vaihtoehtojen 2-4 vaikutukset luontotyyppeihin eivät ole merkittävästi heikentäviä, edellyttäen
että kiintoaineksen leviämistä pystytään tehokkaasti estämään. Arvioinnissa on esitetty
lieventämistoimenpiteinä ruoppauksen teko kiintoaineksen leviämisen estävän rakenteen sisällä.
Samentumista aiheuttavat työt tulee myös keskittää syksyyn ja talveen. Linnustoa häiritsevät
työt kuten paalutus- ja räjäytystyöt tulee myös tehdä pesimäajan ulkopuolella, jotta merkittäviä
heikentäviä vaikutuksia linnustoon ei synny vaihtoehtojen 2-4 osalta sataman alueella.
Vaihtoehdoissa 2-4 kuuluva väylän syventäminen edellyttää ruoppauksia ja louhintoja Hästö
Busön ja Tvärminnen läheisyydessä. Tällä voi olla merkittäviä heikentäviä vaikutuksia
harmaahylkeeseen (luontodirektiivin liitteen II laji) sekä lintudirektiivin liitteen I lajeihin.
Metsähallitus on samaa mieltä arvioinnin johtopäätöksistä, jonka mukaan
lieventämistoimenpiteiden (lajien karkotus ja vedenalaisen kuplaverhon käyttö meluhaittojen
estämiseksi) avulla vaikutukset eivät ole merkittävästi heikentäviä hylkeeseen ja lintudirektiivin
lajeihin. Töiden ajoitus tulee kuitenkin lisäksi tehdä linnuston pesimäajan ulkopuolella ja
samentumista aiheuttavat toimet keskitettävä syksyyn ja talveen, jolloin minimoidaan
hankealueella esiintyvien meriluontotyyppien kasvillisuuteen kohdistuvat, kiintoaineksen ja
samentumisen aiheuttamat haitat.
Metsähallitus toteaa, että hankkeen edetessä tulee lupaprosesseissa edelleen valitun
toteuttamisvaihtoehdon osalta kuvata ja määritellä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin
lieventämistoimia (mm. meluhaittojen leviäminen kuplaverhojen avulla, lajien (harmaahylje,
linnut, kalat) karkotus työalueilta, mahdolliset nopeusrajoitukset, räjäytys- ja paalutustöiden
teko lintujen pesimäajan ulkopuolella, satama- ja lähialueen ruoppaus kiintoeineksen estävän
rakenteen sisällä) sekä ottaa ne mukaan lupaehtoihin. Riutat - luontotyypin esiintymistä
väyläalueella tulee selvittää ja tarkentaa arviointia ja mahdollisesti suunnitelmaa kerättyjen
maastotietojen perusteella. Myös kokonaisvaikutuksiin väylän ulkopuolella tulee kiinnittää
huomiota ympäristöluvan myöntämisessä.
Metsähallitus katsoo, että kun edellä mainitut asiat huomioidaan ja toteutetaan niin Koverharin
sataman laajennuksen vaihtoehdot 2-4 eivät merkittävästi heikennä Natura-alueiden
Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue (FI0100005) ja
Hangon itäinen selkä (FI0100107) suojelun perusteella olevia luonnonarvoja.

Mikael Nordström, Aluepäällikkö
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