Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab:n ympäristöpolitiikka
Johdanto
Hangon Satama on yksi merkittävimpiä kansainvälisten merikuljetusten solmukohtia Suomessa.
Hanko sijaitsee Suomen eteläisimmällä kärjellä ja pysyy lähes jäättömänä läpi vuoden. Satama
palvelee kaupan ja teollisuuden tuontia, vientiä sekä transitoliikennettä.
Toimintaa harjoitetaan kolmessa satamaosassa: Hankoniemellä, Länsisatamassa, Ulkosatamassa
sekä Koverharin satamassa. Hangon Satama toimii luotettavasti, tehokkaasti, turvallisesti ja
ympäristöystävällisesti vuoden jokaisena päivänä.

Toimintaympäristö ja vaatimukset
Hangon satama sijaitsee osittain keskellä kaupunkia suojellussa kulttuuriympäristössä, mikä asettaa
toiminnalle korkeita vaatimuksia. Satama toimii myös ainutlaatuisessa ympäristössä Itämeren
ympäröimällä Hankoniemellä, jossa toimintaympäristön määrittävät useat pohjavesi-, luonnonsuojeluja Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet, kansainvälisesti tärkeät lintualueet sekä Itämeren
tutkimuksen kannalta keskeiset alueet. Satamatoiminnan keskeisin ympäristövaatimus on herkästä
ympäristöstä huolehtiminen.
Hangon Sataman toimintaa ja kehitystä säätelevät ympäristö- ja vesiluvat, jotka asettavat
vaatimuksia satamatoiminnalle. Myös lainsäädäntö asettaa yleisen ympäristönsuojelun tason
ylläpitämisen lisäksi satamatoiminnalle erityisiä vaatimuksia. Tämä asettaa vaatimuksia myös muille
satamassa toimiville tahoille.
Hangon Satama seuraa säännöllisesti oman toimintansa päästöjä sekä ympäristön tilaa mm.
tarkkailemalla toiminnan melua, merialueen vedenlaatua sekä rannikkoalueen biodiversiteettiä.
Lisäksi satamatoiminnan kehittämisen yhteydessä seurataan ja ennaltaehkäistään rakentamisesta
seuraavia merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuten ruoppauksien aiheuttamaa veden samentumista,
rakennusmelua sekä vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen.
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Sitoumukset ja tavoitteet
Hangon Satama on sitoutunut ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn ja kestävän kehityksen huomioon
ottamiseen jokapäiväisessä toiminnassaan. Tavoitteena on vähentää toiminnasta aiheutuvia
paikallisia, alueellisia ja Itämereen kohdistuvia ympäristövaikutuksia sekä ylittää lainsäädännön ja
viranomaisten toiminnalle asettamat ympäristövaatimukset.
Hangon Satama tuntee vastuunsa ilmastonmuutoksen lievittämisessä ja luonnon monimuotoisuuden
eli biodiversiteetin suojelemisessa ja on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen
ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.
Hangon Sataman ympäristötavoitteita ovat oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen ja liikenteen
päästöjen vähentäminen. Tämän lisäksi tavoitteena on Koverharin alueen biodiversiteetin
turvaaminen ja ylläpito yhteistyössä Tvärminnen eläintieteellisen tutkimusaseman kanssa.
Myös rakennushankkeille asetetaan ympäristötavoitteet. Hankkeissa huomioidaan
kierrätysmahdollisuudet ja materiaalien saatavuus lähialueilta. Lisäksi satama-alueita rakennettaessa
ja kunnostettaessa hyödynnetään kestävän kehityksen ratkaisuja.
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