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1. Suunnittelualue 

Kaavamuutosalue sijaitsee Haminan sataman länsipuolella Paksuniemessä sijaitsevan öljysataman luo-
teispuolella. Alueelta on noin 5 kilometriä Haminan keskustaan ja noin 25 kilometriä Kotkan keskustaan. 
Kaavoitettava alue sijoittuu vanhan Hillonkylän alueelle ja rajautuu Hillonlahteen. Tarkempi rajaus on 
esitetty kuvassa 1-1. Haminan satama on yksi HaminaKotka Sataman satamanosista. Hillonlahden ranta-
alueella on vanha käytöstä poistettu teollisuusrata, joka on liittynyt entisen Summan paperitehtaan toi-
mintaan. Suunnittelualue on pääasiassa lehti-, seka- ja havumetsää sekä merenlahden ranta-aluetta. 
Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan asemakaavoitettu satama- ja varastotoimintojen alueeksi 
(LS). Kaavaa laatii konsulttitoimeksiantona Ramboll Finland Oy (yhteyshenkilö Pirjo Pellikka). 

 

 

Kuva 1-1. Suunnittelualueen rajaus (yhtenäinen rajaus kirkkaanpunaisella). 
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2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 

Alueelle on Haminan kaupungin toimeksiannosta laadittu yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 2020). 
Yleissuunnitelmaratkaisulla on pyritty vastaamaan Hillonlahden pohjoispuoleisen satama-alueeksi asema-
kaavoitetun alueen kehittämistarpeisiin, ja osaltaan myös tarkasteltu Hillonlahden täyttöön liittyviä näkö-
kohtia ja rakentamista osittain satama-alueeksi. Yleissuunnitelmassa laadittiin kaksi vaihtoehtoa, VEA ja 
VEB (kuva 2-1). Yleissuunnitelmassa on määritetty kolme teollisuusalueeksi osoitettavaa aluetta, T1–T3. 
Edelleen on tehty aluevaraus E energiantuotannon käyttöön, liikenneväyläkäytävä, suojavihervyöhykkeitä 
EV sekä vesialueesta täytettävää satama-aluetta LS. Kaksi nykyisin energiantuotantoon mantereella käy-
tettävää aluetta on jätetty selvitysalueeksi. Nyt tehtävä asemakaavamuutos perustuu yleissuunnitelmaan.  

 

Huomattavan laajalle vaikuttavien ja maankäyttöä sitovien hankkeiden toteuttaminen ei ole yleensä mah-
dollista ilman yksityiskohtaista kaavaa, koska rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa vaiku-
tuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia.  

Keskeisin asemakaavan muutoksen tarpeen aiheuttava maankäytön muutos on satama-alueen laajen-
nukseksi osoitetun satama-alueen (LS) muutos teollisuusalueeksi (T ja T/kem) Hillonlahden pohjoispuo-
lella. Asemakaavalla ratkaistaan myös kulkuyhteydet teollisuustonteille ja Hiltzin väylän uusi sijoittumi-
nen. 

Alueelle kohdistuu suunnitelmia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-laki 
252/2017). Kaavamuutosprosessi ja alueen tasaukseen liittyvä kiviaineksen louhinnan YVA-menettely 
kulkevat rinnakkaisina prosesseina. Kaava-YVA -yhteismenettely ei ole sovellettavissa tässä prosessissa 
MRL 9 §:n nojalla. 

3. Lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 

3.1 Kaavatilanne 
Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Kymenlaakson maakuntakaava on laadittu teemoittain neljässä vaiheessa. Voimassa olevat vaihemaa-
kuntakaavat ovat: 

- Taajamat ja niiden ympäristöt 
- Maaseutu ja luonto 

Kuva 2-1. Yleissuunnitelman vaihtoehdot VEA/VEB. 
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- Energiamaakuntakaava 
- Kauppa ja merialue 

 
Alue sijoittuu Kymenlaakson voimassa olevassa maakuntakaavassa satama-alueelle (LS) sekä vesialu-
eelle. Kaavamääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympä-
ristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan poltto-
nesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat 
ympäristöriskit. Alueella sijaitsee Haminan sataman raide (rs). Lisäksi suunnittelualue sijoittuu osin konsul-
tointivyöhykkeelle (sev), jota koskevan kaavamääräyksen mukaan Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai va-
rastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huo-
miota. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen, kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitet-
tujen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan 
palo- ja pelastusviranomaisen ja tarvittaessa TUKES:n lausunto. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Kaava-
muutosaluetta koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset ovat maakuntakaavaehdotuksessa 2040 vas-
taavat kuin voimassa olevassa maakuntakaavassa (kuva 3-2). 
 

 
Kuva 3-1. Ote Kymenlaakson vaihemaakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. 
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Kuva 3-2. Ote Kymenlaakson hyväksytystä maakuntakaavasta 2040. 
 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava 
(Kuva 2-3) (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006 ja vahvistunut 5.11.2008) sekä Kotkan-Ha-
minan seudun strateginen vaiheyleiskaava (voimaantulo 7.2.2019). Asemakaavamuutosalue sijait-
see Haminan keskeisten alueiden yleiskaavassa satama-alueella (LS), joka on varattu satamatoiminnoille ja 
niihin liittyville teollisuus-, logistiikka- ja terminaali- ja varastotoiminnoille. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi 
ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Alueen länsiosa sijaitsee teollisuus- ja va-
rastoalue (T). Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallis-
tekniikan rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et=0,02 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaa-
vaan. Hillonlahden rantaan sijoittuu rautatieliikenteen alue (LR).  Alue sijoittuu suojaviheralueelle (EV), 
jolla on ylläpidettävä kasvustoa, joka on paikalle luonteenomaista, kestää ympäristön rasitusta ja vaimentaa ympä-
ristön häiriötekijöiden kulkeutumista alueelta toiselle. Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja ja muita raken-
teita, jotka suojaavat viereisiä alueita liikenteen tai muun toiminnan aiheuttamilta haitoilta. Suojaviheralueelle on 
osoitettu ulkoilureitti Matinsaaresta Petkeleen asuinalueen länsipuolelta pohjoiseen. Satama- ja suojaviheralueelle 
on osoitettu kaasujohto (k) sekä suojaviheralueelle ulkoilureitti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeä alue (luo), jolla luonnonsuojelulain 47 § erityisesti suojellun eliölajin (sorsaputki) tai luonnonsuo-
jelulain 49 § mukaisen eliölajin (liito-orava) esiintymispaikka. Aluetta koskevat suunnitelmat on lähettävä alueelli-
seen ympäristökeskukseen lausuntoa varten. Asemakaavamuutosalue on Kotkan-Haminan strategisessa 
vaiheyleiskaavassa osoitettu ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT) 
sekä satama-alueeksi (LS). Lisäksi suunnittelualue sijoittuu strategisen vaiheyleiskaavan suojavyöhyk-
keelle (Seveso). Merkinnällä on osoitettu direktiivin 96/82/EY eli ns. Seveso III -direktiivin mukaisten 
laitosten konsultointivyöhyke (1 km). Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee pyytää alueellisen pe-
lastuslaitoksen, TUKESin ja ympäristöviranomaisten lausunto.  
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Kuva 3-3. Ote Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta. 
 

 
Kuva 3-4. Ote Kotkan-Haminan seudun strategisesta vaiheyleiskaavasta. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Hillonlahden pohjoispuolisen satama-alueen laajennus (KHO 7.3.2018, 
lainvoimainen 14.3.2018), Haminan sataman asemakaavan muutos vaihe II (13.11.2007 §79, lainvoi-
mainen 23.9.2009), sekä Hillon, Poitsilan ja Syväsataman asemakaava ja asemakaavan muutos ja KV 
17.9.2002, KHO 29.3.2004). 

Asemakaavoissa asemakaavamuutosalue on osoitettu satama-alueeksi (LS), jolle saa sijoittaa satamatoi-
mintaan liittyviä rakennuksia ja laitteita, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
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alueeksi (ET), satamaraidealueeksi (LRS), suojaviheralueeksi (EV), suojaviheralueeksi, jolla yleistä liikku-
mista alueella voidaan rajoittaa (EV-2), maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja katualueeksi. Yhdyskuntatek-
nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle (ET) on osoitettu tuulivoimaloiden alue (tv-1). 
Alueen länsiosassa on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo). Suunnittelu-
alueella on luo-1 -alueita, joissa ennen kaava-alueella toteutettavia toimenpiteitä tulee varmistaa, ettei 
toimenpide heikennä liito-oravan elinympäristöä. Asemakaavoissa on lisäksi annettu useita LS-aluetta 
koskevia yleisiä määräyksiä muun muassa suojaetäisyyksiä ja ympäristöhaittojen torjumista koskien. Sa-
vilahdenvuorelle on osoitettu muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuja kiinteitä muinaismuistoja (sm) 
sekä Hillonlahdentien asutuksen yhteyteen alueen osa (sm), jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu 
kiinteä muinaismuisto. Molempia muinaismuistoja koskevia merkintöjä koskee määräys: Alueen kaivami-
nen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla 
kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lau-
sunto. Kohteelle on tehtävä arkeologinen tutkimus ennen maahan kajoaviin toimiin ryhtymistä. Hiltzin 
väylältä on osoitettu ajo/pelastustie Matinsaarentieltä länteen. Saunasaaren pohjoispuolelle Hiltzin väylän 
ja radan väliin on määrätty merkinnällä (s) alueella sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien 
poistaminen on sallittua vain erityisestä syystä ja riittävän dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista 
suunnitelmista on kuultava museoviranomaista. 

 
Kuva 3-5. Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä. 

3.2 Rakennettu ympäristö 
Kaava-alueen pohjoispuolella Ensontien varressa sijaitsee Petkeleen asuinalue, missä pääosin pientaloja, 
sekä suunnittelualueeseen rajautuva Kuunarinkadun neljän omakotitalon alue. Petkeleen asutus on lä-
himmillään noin 150 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Varsinaisella suunnittelualueella on enää 
muutamia käytössä olevia asuinrakennuksia. Hillonkylän alue on asemakaavoitettu satama-alueeksi, 
minkä vuoksi alueen asutus on väistymässä. Kaupunki on hankkinut alueella sijaitsevia rakennuksia ja 
suurin osa rakennuksista on jo purettu. Hillonlahden pohjoisrannalla sijaitsevien vapaa-ajan rakennusten 
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(ns. kalastusmajat) tonttien vuokrasopimukset ovat päättyneet tai ovat päättymässä alueen satama- ja 
teollisuusalueen kehittämisen myötä. Lähimmät herkät kohteet, kuten koulut ja päiväkodit, sijaitsevat 
alueen pohjois- ja koillispuolella Uusi-Summan ja Etelä-Poitsilan asuinalueiden yhteydessä noin 2 km 
etäisyydellä. Alueesta lounaaseen sijaitsevassa Matinsaaressa on venelaitureita ja uimapaikka, joiden toi-
minnan kaupunki on siirtämässä muualle. 

3.3 Luonto ja maisema 
Luonto 
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita. Suvirannan (FI0425006, SAC) 
Natura 2000 -alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä hankealueesta itään. Samalla alueella sijaitsee 
myös Suvirannan yksityinen luonnonsuojelualue (YSA050029). 
 
Hillonkylän ja Hillonlahden alueiden luontoarvoja on selvitetty useana vuonna alueen kaavoittamisen yh-
teydessä, viimeksi vuosina 2015 ja 2016, jolloin aluetta on asemakaavoitettu satama-alueeksi. Lisäksi 
Hillonlahden alueen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä keväällä 2020 alueelta on selvitetty liito-
oravan osalta esiintymien nykytila ja laadittu ranta-alueen kosteikkojen osalta viitasammakkoselvitys. 
Hillonlahden rantametsät ovat sekametsiä, joiden puusto koostuu mm. kuusesta, tervalepästä, koivusta 
ja raidasta. Suunnittelualueen länsiosaan sijoittuvan Savilahdenvuoren alueella on runsaasti keloja, la-
hoavaa puustoa ja varttunutta metsää. Savilahdenvuoren lakiosa on harvapuustoinen ja paikoin alueella 
on jyrkänteitä ja isoja lohkareita. Hankealueen länsiosaan sijoittuvan Ruokosuon puuton pohjoisosa on 
tunnistettu Metsäkeskuksen aineistossa metsälain 10 §:n tarkoittamaksi erityisen tärkeäksi elinympäris-
töksi. Metsäkeskuksen aineistossa olevan rajauksen kautta on kuitenkin rakennettu tie ja aluetta kuivattaa 
oja, joten kohteen luonnontilaisuus ja rajauksen perusteet tulee tarkistaa.  
 
Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuva Hillonlahti on monimuotoinen alue niin vedenalaisena ympäris-
tönä kuin rantaluonnoltaankin. Hillonlahti on lajistoltaan poikkeuksellisen edustava rannikon laguuni Itäi-
sen Suomenlahden alueella (Metsähallitus 2016). Hillonlahden alueella tavataan laaja-alaisena, edusta-
vana ja elinvoimaisena erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltua luontotyyppiä näkinpartaisyhteisöt. Ko. 
luontotyyppi on lisäksi määritelty EU:n luontodirektiivissä Suomen vastuuluontotyypiksi. Toinen yleisesti 
havaittu tärkeä vedenalainen luontotyyppi oli uposkasvivaltaiset pohjat, joka on luokiteltu vaarantuneeksi 
(VU). Hillonlahden uhanalainen yksittäinen kasvi on erittäin uhanalainen (EN) ja luonnonsuojeluasetuk-
sessa erityisesti suojeltaviin lajeihin sisällytetty suolapunka (Samolus valerandi). Suolapunkaa esiintyy 
mm. Saunasaaren ja Putviikinpohjan alueilla. (Metsähallitus 2016). Suunnittelualueen läheisyydessä ei 
sijaitse ekologisesti merkittäväksi vedenalaiseksi meriluontoalueeksi (EMMA) arvioituja alueita (Lappalai-
nen ym. 2020). Suunnittelualueen maa-alueiden osalta laaditaan kesän 2020 aikana kasvillisuus- ja luon-
totyyppiselvitys. 
 
Suunnittelualueen liito-oravatilanne on kartoitettu viimeksi keväällä 2020, lisäksi alueelle on tehty aiem-
min useita kartoituksia, mm. vuonna 2015 (Rintanen). Suunnittelualueen kaakkoisosaan Savilahdenvuo-
ren eteläpuolelle sijoittuu vanhojen ratapohjien väliselle alueelle liito-oravan elinympäristö; alueelta ha-
vaittiin useita liito-oravan papanapuita sekä viisi pesäpuuksi tulkittavaa puuta keväällä 2020. Alueelta on 
tehty aikaisemmin havaintoja liito-oravasta ainakin vuonna 2010. Hajanaisempia havaintoja liito-oravasta 
tehtiin selvitysalueen itäosista Hillonkylän alueelta. Alue käsittää vanhoja metsittyneitä peltoaloja, pieniä 
sekapuustoisia metsiköitä sekä valtaosin tyhjillään olevia rakennuksia ja niiden piha-alueita. Tällä alueella 
haapaa kasvaa runsaasti ja alue on kokonaisuudessaan erittäin soveliasta liito-oravan elinympäristöksi. 
Myös tältä alueelta on tehty havaintoja liito-oravasta vuonna 2010. Kevään 2020 kartoitusten perusteella 
tehdyt liito-oravan elinympäristörajaukset on esitetty alla olevassa kuvassa. 
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Kuva 3-6. Liito-oravan elinympäristöt ja todennäköiset kulkuyhteydet suunnittelualueella. Kuvan selvitys-
alueen rajaus on yleissuunnitelman mukainen selvitysalueen rajaus. 
 
Hillonlahden koillisosan kosteikossa sijaitsee viitasammakon lisääntymispaikka kevään 2020 kartoituksen 
perusteella. Viitasammakko on liito-oravan tavoin luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittu tiukasti suo-
jeltava laji. 
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Kuva 3-7. Viitasammakon lisääntymisalueen rajaus suunnittelualueella. Kuvan selvitysalueen rajaus on 
yleissuunnitelman mukainen selvitysalueen rajaus. 
 
Elinympäristötarkastelun perusteella luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittujen tiukasti suojeltujen su-
denkorentolajien, täplälampikorennon (Leucorrhinia pectoralis), lummelampikorennon (Leucorrhinia 
caudalis) ja idänkirsikorennon (Sympecma paedisca), esiintyminen Hillonlahden ranta-alueilla on arvioitu 
mahdolliseksi, sillä lajeja on tavattu vastaavilla biotoopeilla Haminan seudulla. Elinympäristön perusteella 
lepakoiden esiintymistä alueella voidaan pitää todennäköisenä, sillä lepakoita tavataan runsaasti meren-
lahtien läheisillä metsäalueille ja rantavyöhykkeessä. Lisäksi suunnittelualueen rakennukset voivat sovel-
tua lepakoiden lisääntymispaikoiksi. 
 
Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuvalla ratalinjalta on tavattu vaarantuneeksi (VU) luokiteltua loisto-
kaapuyökköstä (Cucullia argentea). Lajin toukka elää ratavallilla kasvavalla ketomarunalla. 
 
Suunnittelualueen linnustosta tehdään selvitys kesän 2020 aikana. Selvitys perustuu kahden kartoitus-
kerran laskentaan sekä muiden selvityskäyntien yhteydessä tehtyjen lintuhavaintojen kokoamiseen vesi-
alueen osalta. Alustavien havaintojen perusteella metsäalueiden linnusto on tyypillistä havu- ja sekamet-
sien lajistoa, eikä erityisiä huomionarvoisia lajeja esiinny alueella. Rantavyöhykkeen ruovikkoisilla lahdilla 
pesii silkkiuikkuja, nokikanoja, telkkiä, isokoskeloita, taivaanvuohia sekä varpuslinnuista mm. pajusirk-
kuja, ruokokerttusia, rytikerttusia ja rastaskerttusia. 
 
Maisema 
Suunnittelualueen maasto on vaihtelevaa maanpinnan noustessa Hillonlahden rannalta Petkelvuoren laelle 
(+22,5 m merenpinnan yläpuolella). Maisema on rantoja lukuun ottamatta sulkeutunutta, sillä alue on 
pääosin metsien peitossa. Hillonlahden rannalta avautuu näkymiä merelle ja sataman suuntaan. Suunnit-
telualuetta halkoo nykyisellään Hillontie – Hillonkuja, jonka varrella on pääosin asuinkäytöstä poisjääneitä 
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rakennuksia tai purettujen rakennusten pohjia. Vanha ratapohja muodostaa metsäisen käytävän Hillon-
lahden rantaan ja lounaassa kaksi tuulivoimalaa sekä telemasto nousevat alueen selkeiksi maamerkeiksi.  

3.4 Pohjavesialueet 
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Ruissalon vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka 
1, 059170). Pohjavesialue on pinta-alaltaan 3,4 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 1,9 km2. 
Pohjavesialue sijaitsee harjulla, jolla on ollut laajamittaista soranottoa, joka on pohjavesialueen pohjois- 
ja eteläosassa ulottunut pohjavesipinnan alapuolelle muodostaen lampia. Pohjavesialueen keskiosasta 
pohjavesi purkautuu useammasta kohdasta harjun itäpuolella olevaan puroon. Puron varresta on kartoi-
tettu muutamia lähdepurkautumapaikkoja. Pohjavesialueen eteläosan pohjavesi purkautuu harjun etelä-
päässä olevaan Ryljynlähteeseen. Ryljynlähteen valuma-alueen pohjoisrajalla on pohjavesipinnan yläpuo-
lelle nouseva kalliokieleke, joka erottaa eteläisen valuma-alueen pohjavesialueen pohjoisosista. Harju ra-
jautuu länsireunaltaan kallioharjanteeseen, paitsi aivan pohjavesialueen pohjoispäässä. Pohjavesialueella 
on Haminan Veden käytössä olevat Ryljyn ja Uuden Summan vedenottamot. (Ramboll 2014) 

3.5 Muinaismuistot 
Asemakaavamuutosalueella sijaitsee muinaisjäännösrekisterin (Museovirasto 2020) kohteita, joita on tut-
kittu tarkemmin alueen suunnittelun yhteydessä (Museovirasto 2016, Mikroliitti Oy 2018). Alueella sijait-
seva muinaisjäännös on Hillon vanha kyläpaikka. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Petkelvuoren muinais-
jäännös ja länsiosassa useita Savilahdenvuoren kohteita, jotka ovat muinaisjäännösrekisterissä edelleen 
kulttuuriperintökohteita, mutta joista ainakin osa on todettu tarkemmissa tutkimuksissa (Mikroliitti Oy) 
mm. luontaisiksi kivikoiksi. 

Asemakaavan yhteydessä tehdään Hillon vanhan kylätontin arkeologinen tarkkuusinventointi, jossa sel-
vitetään Hillon vanhan kylätontin muinaisjäännösrajaus ja suojeluarvo. 

3.6 Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
Alueella ja sen läheisyydessä on olemassa oleva kunnallistekninen verkosto, johon uusien toimintojen ja 
rakennusten on mahdollista liittyä. 
 
Hillonniemeen sijoittuva Haminan satama on yksi HaminaKotkan Satama Oy:n satamanosista. Suunnitte-
lualue sijoittuu tämän pohjoispuolelle, Hillonkylän alueelle. Hillonkylän itäpuolitse kulkee satamaan sekä 
maantie- että rautatieyhteys. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä alueen eteläpuolella Hillon-
lahden rannassa on vanha käytöstä poistettu rataosuus, joka on liittynyt entisen Summan paperitehtaan 
toimintaan.  
 
Suunnittelualue sijaitsee Ensontien eteläpuolella. Ensontien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on 
1 579 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVLRAS) 106 ajoneuvoa (Kuva 
6-44). Ensontieltä suuntautuu liikennettä Satamantielle, jonka KVL on 2 588 ajoneuvoa ja KVLRAS 685 
ajoneuvoa (Väylä 2019). Satamantietä pitkin kulkee Hillonniemen satama-alueelle suuntautuva liikenne. 
 
Rakennusjärjestys 
Haminan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2011. Voimassa oleva Haminan kaupungin 
rakennusjärjestys huomioidaan asemakaavasuunnittelussa. 
 
Kartat 
Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa 1:100. 
 
3.7 Suunnitteluun vaikuttavia päätöksiä ja suunnitelmia 
• Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan (2008) selvitykset 
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• Hillolahden pohjoispuolisen alueen asemakaavan (2018) selvitykset 
• Hamina Hillonlahti arkeologinen inventointi (2016) 
• Hillonlahden alueen yleissuunnitelma (2020) 
• Akkumateriaalitehtaan YVA-ohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto siitä (2020) 
• Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan YVA-ohjelma (06/2020) 

3.8 Laadittavat selvitykset 
• maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 
• meluselvitys 
• kasvillisuus- ja biotooppiselvitys 
• linnustoselvitys 
• arkeologinen tarkkuusinventointi kylätontin osalta 

4. Arvioitavat vaikutukset 

Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä.  
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan arvioitavia vaikutuksia ovat: 
 
• vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen, yhdyskunta- ja energiatalouteen, liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperin-
töön sekä rakennettuun ympäristöön (Maankäyttö ja rakennusasetuksen 1 §) 

• lisäksi tulee selvittää tarpeellisessa määrin suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mu-
kaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset koko siltä alueelta, 
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia (Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §) 

 
Suunnittelualueelle on laadittu yleissuunnitelma, akkumateriaalituotannon ympäristövaikutusten arvioin-
timenettely (YVA) ja kaavoituksen kanssa yhtä aikaa toteutetaan kiviaineksen oton YVA-menettely. Sel-
vityksistä saatuja tietoja ja laadittuja vaikutusten arviointeja hyödynnetään asemakaavassa. 

4.1 Yleissuunnitelmavaiheessa tunnistetut vaikutukset 
Yleissuunnitelmavaiheessa on tarkasteltu mm. seuraavia asioita ja niitä tarkennetaan tässä kaavapro-
sessissa:  
 
• Tonttien korkeustasot 
• Kokoojakadun liikenteelliset tarkastelut, tievaihtoehtojen tarkastelut 
• Viheralueyhteyden sijoitus ja mitoitus sekä arvokkaiden luontokohteiden huomiointi 
• Uudet putkiyhteydet 
• Hillonlahden täyttöön liittyvät näkökohdat 
• Hulevesien määrät ja määrien hallinta (hulevesiselvitys) 

4.2 Akkumateriaali-YVA-menettelyssä arvioidut vaikutukset 
Alueelle on tehty YVA-ohjelma akkumateriaalituotantoon liittyen. Ohjelmasta on saatu viranomaisen lau-
sunto. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen kannalta keskeisimmiksi tunnistettuja vaikutuksia, joita ovat 
pintavesi-, maankäyttö-, luonto-, maisema- ja sosiaaliset vaikutukset. Asiat raportoidaan tarkemmin ase-
makaavan kaavaselostukseen. 
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4.3 Kiviaineksen oton YVA-menettelyssä arvioitavat vaikutukset 
Kaavaprosessin yhteydessä toteutetaan YVA-menettely kiviaineksen louhinnan vaikutusten arvioi-
miseksi. Louhinta ja alueen tasaus ovat välttämättömiä, jotta suunnittelualueelle voidaan toteuttaa ase-
makaavan mukaisia toimintoja. Louhinnan puolesta vaikutukset painottuvat seuraavasti: melu ja ilman-
laatu, maa- ja kallioperä, maisemavaikutukset sekä vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen. 
 
Nykytilanteessa melua satama-alueella aiheutuu liikenteestä, laivojen koneista ja laitteista, työkoneista, 
lastin käsittelystä sekä erityisesti maaliikenteestä ja teollisuuslaitoksista. Tärinää alueella aiheutuu raide- 
ja tieliikenteestä.  
 
Muut vaikutukset täsmentyvät kaavoituksen ja YVA-menettelyjen aikana ja ne raportoidaan asemakaa-
van kaavaselostukseen. 

5. Osalliset 

Osallisia ovat mm.: 
• Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
• Kaava-alueen ja sen naapuruston kiinteistönomistajat, vuokralaiset, yritykset, elinkeinonharjoittajat 

ja asukkaat 
• Alueen rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallistuvat 
• Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavat yhteisöt 
• Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen 
• Kaupungin ympäristöviranomainen 
• Kaupungin pelastus- ja paloviranomainen 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
• Väylävirasto 
• Museovirasto ja Kymenlaakson museo 
• HaminaKotka Satama 
• Haminan Energia 
• Kymenlaakson Sähkö 
• Haminan Vesi 
• Kaakkois-Kymi ry (SLL paikallisyhdistys) 
• Etelä-Poitsilan Asukasyhdistys ry 
• Finnish Battery Chemicals, alueelle toimintaa suunnitteleva yhtiö (YVA-menettely käynnissä) 

5.1 Kaavoituksen kulku, aikataulu ja osallistuminen  
Kaavoituksen ja YVA-menettelyn aikataulut pyritään yhdistämään. Kuulutusilmoitukset tehdään erikseen, 
mutta hankkeeseen liittyvät tilaisuudet suunnitellaan yhteisiksi. Alustava aikataulu on esitetty alla.  
 
Kaavan nähtävilläoloaikoina esillä on myös kaavan mahdollista lähtöaineistoa sekä kaavoitusta varten 
laadittuja selvityksiä. 
 
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee antaa em. yhteystiedoilla Haminan kaupungille kir-
jallisesti nähtävilläolon päättymiseen mennessä. 
 
Kaavamuutosprosessi ja alueen tasaukseen liittyvä kiviaineksen louhinnan YVA-menettely kulkevat rin-
nakkaisina prosesseina. Arviointiohjelmaa ja meneillään olevaa asemakaavan muutosta käsittelevä ylei-
sötilaisuus pidetään tiistaina 11.8 klo 17.30 alkaen Vehkalahtisalissa, Ruissalontie 8, 49410 Poit-
sila, Hamina.  
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06-08/2020 

 
ALOITUSVAIHE  
Hankkeen käynnistysvaiheesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla Kuulutukset-kohdassa, il-
maisjakelulehti Reimarissa sekä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2, Hamina). 
Lisäksi suunnittelualueen ja sen naapuruston kiinteistönomistajille tieto annetaan kirjeellä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää palautetta sähköpostilla osoitteeseen kir-
jaamo@hamina.fi tai kirjeitse osoitteeseen Haminan kirjaamo, PL 70, 49401 Hamina. OAS:n 
mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kaavaa koskevan muun tiedottamisen yhteydessä. 
 
Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin päätöksellä 7.7.2020 §1/2020. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.7.-13.8.2020. 
 
Palaute OAS:sta tulee antaa yhteystiedoilla kirjallisesti 13.8.2020 mennessä. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely vaihe: 
YVA-ohjelma 
 

 
08-10/2020 

 
LUONNOSVAIHE 
Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla Kuulutukset-
kohdassa, ilmaisjakelulehti Reimarissa sekä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 
(Puistokatu 2, Hamina). Lisäksi suunnittelualueen ja sen naapuruston kiinteistönomistajille 
tieto annetaan kirjeellä. 
 
Osalliset voivat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti. Mielipide jä-
tetään sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hamina.fi. Viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään 
tarvittavat lausunnot. Mielipiteet ja lausunnot voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla. 
 
Kaavaluonnoksesta ja YVA-ohjelmasta järjestetään nähtävilläoloaikana yhteinen yleisötilaisuus, 
josta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla sekä ilmaisjakelulehti Reimarissa. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely vaihe: 
YVA-selostus 
 

 
10/2020-01/2020 

 
EHDOTUSVAIHE 
Kilpailukykyvaliokunta käsittelee luonnoksesta saadun palautteen ja päättää kaavaehdotuksen 
asettamisesta nähtäville. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin 
verkkosivuilla Kuulutukset-kohdassa sekä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Li-
säksi suunnittelualueen ja sen naapuruston kiinteistönomistajille tieto annetaan kirjeellä. 
 
Osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen yhteystietoineen nähtävillä 
olon aikana. Muistutus osoitetaan kaupunginhallitukselle ja sen voi toimittaa kirjaamoon (Puis-
tokatu 2, 49400 Hamina) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hamina.fi. Lausuntoja pyy-
detään tarvittavilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Muistutukset voidaan julkaista kaupungin 
verkkosivuilla. Muistutuksiin annetaan kirjalliset vastineet. 
 
Kaavaehdotuksesta ja YVA-selostuksesta järjestetään nähtävilläoloaikana yhteinen yleisötilai-
suus, josta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla sekä ilmaisjakelulehti Reimarissa. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely vaihe: 
Perusteltu päätelmä 
 

 
02-03/2021 

 
HYVÄKSYMISVAIHE  
Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksesta saadun palautteen ja päättää esityksen tekemisestä 
kaupunginvaltuustolle hyväksyä asemakaavamuutoksen. Kaavan hyväksyy Haminan kaupun-
ginvaltuusto. Osalliset ja kunnan jäsenet voivat valittaa kaupunginvaltuuston kaavan hyväksy-
mistä koskevasta päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän valitusaikana. Hallinto-
oikeuden päätöksestä on mahdollisuus valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 

 
04-05/2021 

 
VOIMAANTULO 
Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua kaupunginvaltuuston päätöksestä, mikäli 
kaavasta ei ole valitettu. Kaava tulee voimaan kuulutuksella. 

mailto:kirjaamo@hamina.fi
mailto:kirjaamo@hamina.fi
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6. Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa luetel-
luilta viranomaisilta sekä lupavaliokunnalta (rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojelu-
viranomaisilta). Kaavahankkeesta järjestetään MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaiset viranomaisneuvotte-
lut. 

7. Yhteystiedot 

Lisätietoja antaa: 
 
Haminan kaupunki 
Maankäyttö ja kaavoitus  
Puistokatu 2, PL 70 
49401 Hamina 
 
 
Milla Koskivirta (tavoitettavissa 3.8.2020 lähtien) 
kaupunginarkkitehti 
puh. 0400 485 531 
etunimi.sukunimi@hamina.fi 

Ramboll Finland Oy 
Kuopion toimipiste 
Savilahdentie 6 
70210 Kuopio 
 
 
Pirjo Pellikka (tavoitettavissa 3.8.2020 lähtien) 
projektipäällikkö 
puh. 040 5322 380 
etunimi.sukunimi@ramboll.fi 

 
 
Susanna Lääveri  
kaavoitusinsinööri 
puh. 050 432 0317 
etunimi.sukunimi@hamina.fi 
 
 
 

 
 
Niina Ahlfors  
yksikönpäällikkö  
puh. 040 176 8252  
etunimi.sukunimi@ramboll.fi 
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