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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan muutos koskee osaa satama-alueesta (LS) ja sillä muodostuu Haminan 15. 

Syväsataman kaupunginosan (T/kem-1) -korttelialue. 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaavamuutosalue sijaitsee Haminan sataman länsipuolella Paksuniemessä sijaitsevan öljysataman 

luoteispuolella. Alueelta on noin 5 kilometriä Haminan keskustaan ja noin 25 kilometriä Kotkan 

keskustaan. Kaavoitettava alue sijoittuu vanhan Hillonkylän varasto- ja teollisuusalueelle. Alue 

rajautuu Ensontien ja sataman porttialueen väliselle alueelle. Asemakaava koskee Hillon kiinteistöä 

75-402-1-256, sekä osaa kiinteistöistä 75-402-1-220, 75-402-1-231 ja 75-13-9901-13.  

 

 

Kuva 1-1 Suunnittelualueen rajaus peruskartalla (Maanmittauslaitos) 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Hillonlahden alueen asemakaavamuutos (vaihe I). Hillonlahden alueelle laaditaan 

yhtäaikaisesti kahta eri asemakaavaa. Suunnittelualueen länsipuolelle laadittava asemakaava on 

nimeltään Hillonlahden alueen asemakaavamuutos (vaihe II). Vaiheen II asemakaavan alueelle 

laaditaan kiviaineksen oton ympäristövaikutusten arviointia kaavaprosessin ohella. Alueet on 

eriytetty kahdeksi eri kaavaprosessiksi aikataulullisten ja toteutukseen liittyvien syiden takia.  

Alueelle on Haminan kaupungin toimeksiannosta laadittu yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 

2020). Yleissuunnitelmaratkaisulla on pyritty vastaamaan Hillonlahden pohjoispuoleisen satama-

alueeksi asemakaavoitetun alueen kehittämistarpeisiin. Kumpaakin Hillonlahdelle laadittavaa 

asemakaavamuutosta laaditaan yleissuunnitelman pohjalta ja asemakaavalla osoitettavat 

maankäytön ratkaisut tulevat yleissuunnitelmasta.  

Keskeisin asemakaavan muutoksen tarpeen aiheuttava maankäytön muutos on satama-alueen 

laajennukseksi osoitetun satama-alueen (LS) muutos teollisuusalueeksi (T/kem). Asemakaavoilla 

ratkaistaan myös kulkuyhteydet teollisuustonteille ja Hiltzin väylän uusi sijoittuminen.  

Vaiheen I asemakaava koskee Hillonlahden Satamatien viereistä kenttäaluetta. Alueelle osoitetaan 

aluevarausmerkintä, joka mahdollistaa akkumateriaalitehtaan toimintojen sijoittuminen 

Hillonlahden nykyiselle LS-alueelle (satama-alue).    

Hillonlahden alueelle on meneillään YVA-menettely akkumateriaaliteollisuuden sijoittamisesta 

suunnittelualueen länsipuolelle. YVA-menettelyssä tutkitaan useampaa eri 

akkumateriaaliteollisuuden sijoituspaikkaa, joista Haminan Hillonlahti on yksi tutkittavista alueista.  

 

Alueen kiviaineksen otosta ja murskauksesta on meneillään ympäristövaikutusten 

arviointimenettely (YVA). Tätä suunnittelualuetta koskevissa lähtötiedoissa on sivuttu YVA-

menettelyn alaista kiviainestoimintaa ja sen vaikutuksia. Kiviainestoiminta ja sen 

ympäristövaikutukset on kuvattu tarkemmin YVA- selostuksessa, joka liitetään kaavamuutoksen 

liiteaineistoon ehdotusvaiheessa. 
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Kuva 1-2 Kiviaineksen oton YVA-menettelyn hankealuerajaus 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Selostukseen kuuluu kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen. 

 

LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

 

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 

lähdemateriaalista 

• Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan (2008) selvitykset 

• Haminan kulttuuriympäristöohjelma, Valleilta kartanoihin – saaristosta kaskimaille (2008) 

• 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) 

1.6 Kaavatyön aikana laaditut ja laadittavat erillisselvitykset 

• Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 

• Meluselvitys 

• Kasvillisuus- ja biotooppiselvitys 

• Linnustoselvitys 

• Arkeologinen tarkkuusinventointi kylätontin osalta 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Haminan kaupunki on tehnyt aloitteen Hillonlahden asemakaavan muuttamiseksi.  

 

Haminan kaupungin kilpailukykyvaliokunnan toimintasäännön 5 §:n mukaan asemakaavan 

laatimisesta (MRL 51§) päättää kaupunginarkkitehti. Viranhaltijapäätös asemakaavan muutoksen 

vireilletulosta on tehty 7.7.2020 §1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.7.-

13.8.2020. Kaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnos) laatimisen aikana kaavatyö nähtiin 

tarpeelliseksi aikataulullisista syistä jakaa alueen I (kenttäalue Ensontien ja Satamatien välissä) ja 

alueen II kaavoitukseen. Tämän johdosta on valmisteltu alueelle I oma osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma. 

 

Vireilletulo 7.7.2020 §1/2020 

OAS:n nähtävilläolo 15.7.-13.8.2020. 

Luonnoksen nähtävilläolo 2.12.2020 - 4.1.2020 

Ehdotuksen nähtävilläolo, tavoiteaikataulu 02/2020 

Hyväksyminen, tavoiteaikataulu 03/2020 

 

2.2 Asemakaavan sisältö 

Asemakaavalla muutetaan satama-alueen laajennukseksi osoitetun satama-alueen (LS) 

teollisuusalueeksi (T/kem) Hillonlahden pohjoispuolella.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Kaavamuutosalue sijaitsee Haminan sataman länsipuolella Paksuniemessä sijaitsevan öljysataman 

luoteispuolella Hillonkylän alueella. Suunnittelualue koostuu pääosin rakentamattomasta 

kenttäalueesta ja satama-alueen teistä. Kaava-alueen etelä- ja lounaispuolella kenttäaluetta 

ympäröi sekapuuvaltainen metsikkö ja Hillolahden kosteikko. Suunnittelualueen pohjois- ja 

luoteispuolta reunustaa Ensontie ja itäpuolella sataman teollisuuskiinteistöt. 

3.2 Luonnonympäristö 

3.2.1 Maa- ja kallioperä 

Suunnittelualueen maaperä koostuu kalliomaasta (Ka) ja hiekkamoreenista (Mr). Suunnittelualueen 

länsiosaan sijoittuva uloke on liejua (Lj). Alueen kallioperä on viborgiittia. Suunnittelualueen 

läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita tai suojeltavia kallioperän muodostumia. 

 

 

Kuva 3-1 Suunnittelualueen maaperä (GTK, 2020.) 

3.2.2 Vesistöt, pohja- ja pintavedet 

Suunnittelualueella ei sijaitse vedenhankintaan tärkeitä tai soveltuvia pohjavesialueita tai muita 

pohjavesialueita. Lähin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Ruissalo (luokka 1, 059170), 

sijaitsee reilun 400 metrin etäisyydellä kaava-alueen luoteispuolella.  

 

Kaava-alueen lounaispuolella sijaitsee noin 2 ha kokoinen kosteikko, jonka kautta valuma-alueen 

hulevedet laskeutuvat Hillonlahteen. Hillonlahden yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä on 
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arvioitu karkeasti hulevesien tulva-alueet kerran sadassa vuodessa. Suunnittelualueen 

koillispuolella Ensontien yläpuolinen alue on tulva-aluetta kerran sadassa vuodessa toistuvalla 

rankkasateella. Yleissuunnitelman yhteydessä on lisäksi määritetty valuma-alueiden 

purkuvirtaamia ja vesien viivytystarpeita kerran kymmenessä vuodessa toistuvalla mitoitussateella. 

Hillonlahden itäosassa sijaitsevalle kosteikolle johdetaan lisäksi idänpuoleiselta satama-alueelta 

hulevedet hulevesiviemäriä pitkin (Ramboll Finland Oy, 2020).  

 

Suunnittelualue sijaitsee Suomenlahden rannikon päävesistöalueella (81), välivaluma-alueella 

81V013, joka on kooltaan noin 171 km2. Hillonlahti kuuluu Summan edustan vesimuodostumaan 

(FI2_SS_007), joka on tyypitelty Suomenlahden sisäsaaristoksi. Summan edustan ekologinen tila 

on viimeisimmän alustavan tila-arvion mukaan luokiteltu välttäväksi (Vesien tila/Suomen 

ympäristökeskus SYKE, 2020). 

 

 

Kuva 3-2 Suunnittelualueen pohja- ja pintavedet (Suomen ympäristökeskus SYKE, Maanmittauslaitos, 2020.) 

3.2.3 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelualueet 

 

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta hiekkakenttäaluetta. Lounaiskulmaan sijoittuu 

kosteikkoa rajaava sekametsä sekä länsilaidalle Hillonlahden kosteikkoon laskeva ojauoma. 

 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita. Suvirannan (FI0425006, 

SAC) Natura 2000 -alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä suunnittelualueesta itään. Samalla 

alueella sijaitsee myös Suvirannan yksityinen luonnonsuojelualue (YSA050029). 

 

Hillonkylän ja Hillonlahden alueiden luontoarvoja on selvitetty useampana vuonna alueen 

kaavoittamisen yhteydessä. Viimeisimmät selvitykset ovat vuodelta 2015 ja 2016, jolloin aluetta 
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on asemakaavoitettu satama-alueeksi. Hillonlahden rantametsät ovat sekametsiä, joiden puusto 

koostuu mm. kuusesta, tervalepästä, koivusta ja raidasta. Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuvan 

Savilahdenvuoren alueella on runsaasti keloja, lahoavaa puustoa ja varttunutta metsää. 

Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuvan Ruokosuon puuton pohjoisosa on luokiteltu 

Metsäkeskuksen aineistossa metsälain 10 § tarkoittamaksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi.  

 

Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuva Hillonlahti on monimuotoinen alue niin vedenalaisena 

ympäristönä kuin rantaluonnoltaankin. Hillonlahti on lajistoltaan poikkeuksellisen edustava 

rannikon laguuni Itäisen Suomenlahden alueella (Metsähallitus 2016). Hillonlahden alueella 

tavataan laaja-alaisena, edustavana 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 huomionarvoisin 

kasvi on erittäin uhanalainen (EN) ja luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltaviin lajeihin 

sisällytetty suolapunka (Samolus valerandi). Suolapunkaa esiintyy mm. Saunasaaren ja 

Putviikinpohjan alueilla (Metsähallitus 2016). 

 

Hillonlahden koillisosan kosteikko on luokiteltavissa luonnon monimuotoisuuden kannalta 

arvokkaaksi alueeksi sen alueella lisääntyvän suojellun lajiston johdosta. Kosteikossa sijaitsee 

viitasammakon lisääntymispaikka kevään 2020 kartoituksen perusteella. Viitasammakko on liito-

oravan tavoin luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittu tiukasti suojeltava laji. Lisäksi kosteikon 

eteläreunassa ratavallin ympäristössä sijaitsee kahden rauhoitetun sudenkorentolajin 

lisääntymispaikat. Lajit ovat luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainitut täplälampikorento ja 

idänkirsikorento. Näistä idänkirsikorennon lisääntymispaikaksi on todettu ainoastaan ratavallin 

Hillonlahden puoleinen ranta. Hillonlahden alueella tavataan myös rauhoitettua 

lummelampikorentoa, jonka lähin todettu lisääntymispaikka sijaitsee Hillonlahden koillisosan 

kosteikosta noin 600 metriä lounaaseen toisen kosteikon alueella. 

 

 

Varsinaisella suunnittelualueella ei ole todettu erityisiä luontoarvoja. Suunnittelualue on pääosin 

hiekkakenttää, eikä alueella pesinyt huomionarvoisia lintulajeja kesällä 2020 laaditun 

linnustoselvityksen perusteella. Puustoa on säilynyt ainoastaan suunnittelualueen länsiosassa. 

Tämän pienen sekametsäkuvion alueelta ei todettu huomionarvoista kasvillisuutta kesällä 2020 

tehdyn luontoselvityksen yhteydessä. Metsikön alueelta ei ole myöskään tehty havaintoja liito-

oravasta. Suunnittelualueen läntisimmällä laidalla oleva puusto mahdollistaa liito-oravan 

liikkumisen Hillonlahden eteläreunalta pohjoiseen Ensontien toiselle puolelle. Tämän mahdollisen 

kulkureitin alueelta ei ole kuitenkaan tehty tuoreita havaintoja liito-oravan liikkumisesta kaava-

alueen läheisyydestä, ja yhteys saattaa olla jo nykytilanteessa heikosti toimiva Ensontien 

muodostaman leveän puuttoman katkoksen vuoksi. Suunnittelualueen länsiosaan sijoittuu oja, 

jonka kautta vedet laskevat luoteesta kohti Hillonlahden koillisosan kosteikon pohjukkaa. Tämän 

ojan alueelta ei ole todettu huomionarvoista lajistoa. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat 

arvokkaat luontokohteet on esitetty Kuva 3-3.  
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Kuva 3-3 Suunnittelualueen lähellä sijaitsevat arvokkaat luontokohteet (Ramboll Finland Oy, 2020.) 

3.3 Maisema ja kulttuuriympäristö 

3.3.1 Maisemarakenne 

Hamina kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän laatimassa maisema-aluejaossa 

Eteläiseen rantamaahan ja siinä Suomenlahden rannikkoseudun itäosaan. Tätä maisema-aluetta 

luonnehtivat lukuisat saaret ja kallioperän rapakivi, joka tekee maisemasta louhikkoista ja 

kivikkoista. 

 

Suunnittelualue sijoittuu Hillonlahden pohjukkaan selänteen reuna-alueelle. Ennen 

satamatoimintojen laajentumista alueelle, on alueella ollut matalapiirteine kallioinen mäki. Satama-

alueen rakentamista varten suunnittelualue on tasattu kokonaan. 

 

Suunnittelualueelta lännen ja lounaan suunnassa taustamaisemaa rajaa Petkelvuoren ja 

Suvilahdenvuoren metsäinen selännealue. Luoteessa kohoaa Hapelinvuori. Koillisen–etelän 

maastonmuodot on tasattu satamarakentamisen myötä. 
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Kuva 3-4 Suunnittelualue vuoden 1968 kartalla (https://vanhatkartat.fi). 

3.3.2 Maisemakuva 

Suunnittelualue on pääosin tasaista, avointa kenttäaluetta. Etelän ja lännen suunnassa 

suunnittelualue rajautuu kapeaan sekametsäalueeseen ja kosteikkoon, pohjoisessa ja luoteessa 

puoliavoimeen tieympäristöön. Lähimaiseman satamatoiminnot laajoine kenttineen, suurine 

rakennuksineen ja korkeine valaisinmastoineen ja muine rakennelmineen luovat suunnittelualueelle 

suurimittakaavaisen teollisuusalueen maisemakuvan. Lounaan suunnassa taustamaiseman 

maamerkeiksi nousee tuulivoimaloita sekä Savilahdenvuoren rinteellä oleva masto. 

3.3.3 Kulttuuriympäristön pääpiirteet 

Suunnittelualue sijoittuu Hillon kylän alueelle. Aikojen saatossa aiempi Grotilan talonpoikaiskylä ja 

Norsbyn rälssikylä sulautuivat Poitsilan hoviin, jolloin vanhat nimet hävisivät ja korvautuivat 

uudella. Tällöin Grotilasta tuli Hillo ja Norsbystä Poitsila, joka sijoittuu Hillon pohjoispuolelle. 

Haminan kaupunki rakennutti 1930-luvulla Hillon syväsataman. Satamaolot paranivat Hillon 

satamaradan valmistuttua vuonna 1937. Satamaa laajennettiin 1950-luvulla Lakulahden satama-

altaalla. Myöhemmin satama-alue on laajentunut koko Hillonniemen alueelle. Hillossa on säilynyt 

myös eri aikakausien asuinalueita.  (Haminan kulttuuriympäristöohjelma 2008, s.21 ja 29). 

3.4 Muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet 

3.4.1 Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita.  
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Kaava-aluetta lounaispuolella noin 200 metrin etäisyydellä sijaitsee muinaisjäännösrekisterin 

mukainen muinaisjäännös, Hillon vanha kyläpaikka, jota on tutkittu useaan otteeseen, muun 

muassa alueen kaavoittamisen yhteydessä (Museovirasto 2016, Mikroliitti Oy 2018). Kyseiselle 

alueelle on tehty tarkkuusinventointi myös vuonna 2020, jossa selvitettiin muinaisjäännöksen 

suojeluarvoa ja aluerajausta (Mikroliitti Oy 2020). Muinaisjäännösalueen rajaus tarkentui 

selvityksen tuloksena. Savilahdenvuoren ympäristössä on myös kolme kiinteää muinaisjäännöstä 

ja 7 muiksi kulttuuriperintökohteiksi luokiteltua kohdetta, joilla ei ole varsinaista suojelustatusta. 

Kohteet ja ainoa alueella sijaitseva muinaisjäännösalue on lueteltu alla taulukossa. Tarkemmat 

tiedot kohteista löytyvät Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta (kyppi.fi), josta 

kohteita voi etsiä niiden yksilöivällä kohdetunnuksella. 

TAULUKKO 1-1- Suunnittelualueen lähellä sijaitsevat kulttuuriperintökohteet (Museovirasto, 2020.) 

Indeksinumero Tyyppi Nimi Kohdetunnus 

1 Muinaisjäännös, pisteet Petkelvuori 1000028817 

2 Muinaisjäännös, pisteet Hillo (Hillnäs) 1000008140 

3 Muinaisjäännös, pisteet Matinsaarentie (Uusi-Summa) 1000025637 

4 Muu kulttuuriperintökohde Savilahdenvuori 2 1000027458 

5 Luonnonmuodostuma Savilahdenvuori 4 1000028821 

6 Muu kulttuuriperintökohde Savilahdenvuori 3 1000027459 

7 Muu kulttuuriperintökohde Ruokosuo 1000031030 

8 Muu kulttuuriperintökohde Savilahdenvuori 5 1000031031 

9 Muu kulttuuriperintökohde Savilahdenvuori 6 1000031032 

10 Muu kulttuuriperintökohde Savilahdenvuori 7 1000031033 

(Alue) Muinaisjäännösalue Hillo (Hillnäs)  1000008140 

 

3.4.2 Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

Alueen länsipuolelle sijoittuu Petkeleen asuinalue, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi 

kulttuuriperintökohteeksi. Alueen on suunnitellut 1950-luvulla Alvar Aalto Summan paperitehtaan 

johtajistolle ja työväestölle. Alue edustaa modernia asuntosuunnittelua. Alueen asemakaava ja 

rakennusten julkisivut ovat säilyneet hyvin rakennusaikaisessa asussaan. (Museovirasto, 2020). 

 

Petkeleen asuinalueet sijaitsevat Summan paperitehtaalle johtavan tien varressa Petkelvuoren 

rinteessä, varsinaisen tehdasalueen koillispuolella. Työväen asuntoalue, Puu-Petkele, muodostuu 

kahdeksastatoista puurakenteisesta kahden perheen talosta, jotka on sijoitettu kiinni tielinjaan ja 

yhdistetty toisiinsa aidoilla. Puu-Petkeleen länsipuolella on kolme paperitehtaan virkailijoiden 

huvilamaista valkeaksi rapattua asuinrakennusta. (Museovirasto, 2020).  
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Kuva 3-5 Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsevat muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet 

(Museovirasto) 

3.5 Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö 

3.5.1 Yhdyskuntarakenne ja asutus 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan sataman ja Hillonlahden pohjoispuolella. Alueelta on noin 5 

kilometriä Haminan keskustaan ja noin 25 kilometriä Kotkan keskustaan. Kaava-alue rajautuu 

Ensontien ja sataman porttialueen väliselle alueelle. Haminan sataman toiminnot sijoittuvat 

suunnittelualueen itä- ja kaakkoispuolelle. Suunnittelualue on satama- ja varastotoimintojen 

aluetta. 

 

Suunnittelualue on YKR-aineiston perusteella maaseutua. Alue on luonteeltaan teollisuusaluetta. 

Kaava-aluetta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Ensontien pohjoispuolella ja 

suunnittelualueen länsipuolella Hillontien varrella. Hillonkylän alue on asemakaavoitettu satama-

alueeksi, minkä vuoksi suunnittelualueen lähiympäristön asutus on väistymässä. Kaupunki on 

hankkinut alueella sijaitsevia rakennuksia ja suurin osa rakennuksista on jo purettu. 
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Kuva 3-6 YKR-aineiston mukainen yhdyskuntarakenne (Tilastokeskus, 2018.) 

 

Kuva 3-7 Alueen rakennuskanta (Maanmittauslaitos, Haminan kaupunki, 2020) 
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3.5.2 Työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Haminan työllisyysaste vuonna 2017 oli 67 % ja työttömyysaste 14 %. Työpaikkoja oli noin 6 300 

ja työpaikkaomavaraisuusaste oli 82 %. Suurin osa työpaikoista oli vuonna 2017 palvelualoilla ja 

noin 21 % jalostuksessa. (Tilastokeskus 2020)  

 

Suunnittelualue sijaitsee Hilloniemen satama- ja teollisuusalueen pohjoispuolella. Satama-alueella 

toimii HaminaKotka Satama Oy:n lisäksi useita kemianteollisuuden yrityksiä kuten BASF ja St1 

Biofuels. Satamanosan kartta on esitetty seuraavassa. 

 

 

Kuva 3-8 Haminan satamanosan toiminnot ja alueet (HaminaKotka Satama, 2019) 
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3.5.3 Liikenne 

Suunnittelualueen merkittävimmät nykyiset autoliikenteen väylät ovat itäpuolella Haminan 

syväsatamaan johtava Satamantie ja alueen pohjoispuolella Ensontie. Jalankulku ja pyöräily on 

erotettu omalle väylälleen. 

 

Suunnittelualue sijaitsee Ensontien eteläpuolella. Ensontien keskimääräinen vuorokausiliikenne 

(KVL) on 1 579 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVLRAS) 106 

ajoneuvoa. Ensontieltä suuntautuu liikennettä Satamantielle, jonka KVL on 2 588 ajoneuvoa ja 

KVLRAS 685 ajoneuvoa (Väylä 2019). Satamantietä pitkin kulkee Hillonniemen satama-alueelle 

suuntautuva liikenne. 

 

Satamantie ja Ensontie ovat Haminan paikallisliikenteen joukkoliikennereittejä. Satamantiellä on 50 

km/h ja 60 km/h nopeusrajoitukset, jotka muuttuvat satama-alueen läheisyydessä 40 km/h 

aluenopeusrajoitukseksi. Ensontiellä on 50 km/h nopeusrajoitus. Katuosuudet ovat valaistuja. 

Jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä ei ole laskettu. 

 

Hillonniemeen sijoittuva Haminan satama on yksi HaminaKotkan Satama Oy:n satamanosista. 

Hillonkylän itäpuolitse kulkee satamaan sekä maantie- että rautatieyhteys. Suunnittelualueen 

välittömässä läheisyydessä alueen eteläpuolella Hillonlahden rannassa on vanha käytöstä poistettu 

rataosuus, joka on liittynyt entisen Summan paperitehtaan toimintaan.  

3.5.4 Tekninen huolto 

Kaava-alueella on kaupungin vesi- ja viemäriverkosto.  

Hillon alueen halki on myös rakentumassa uusi vesi- ja viemärijohto (Kuva 3-9, katkoviivalla 

kuvassa). Suunniteltujen vesi- ja viemärijohtojen itäpuolelle rakennetaan uusi kaasuputki, jonka 

rakentaminen alkaa vuonna 2021. 

Alueella on sähköverkko. Suunnittelualueen länsipuolella suunniteltujen putkilinjausten vieressä 

kulkee Kaakon Alueverkon 110 kV maakaapeli. 

 



Ramboll - Kaavaselostus 

 

  

 

17/35 

 

Kuva 3-9 Alueen vesi- ja viemäriverkosto  

3.5.5 Melu ja tärinä 

Suunnittelualue sijaitsee lähellä Haminan satamaa, johon liittyen melua aiheutuu liikenteestä, 

laivojen koneista ja laitteista, työkoneista sekä lastin käsittelystä. Hillonniemessä satama-alueella 

sijaitsee useita teollisuuslaitoksia, jotka aiheuttavat melua, ja joiden toimintaan liittyy liikennettä. 

Alueen melutilannetta on selvitetty mm. alueen kaavoittamisen yhteydessä vuonna 2003 

(Suunnittelukeskus Oy 2007). Nykyisin alueen melutilanteeseen vaikuttaa merkittävästi 

suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan palvelinkeskuksen laajennustyöt, mikä voi aiheuttaa 

melua myös hankkeen rakentamisen ajan. Tärinää alueella aiheutuu raide- ja tieliikenteestä sekä 

palvelinkeskuksen rakentamistöistä. 

 

Suunnittelualueen länsipuolisen teollisuusalueen – kuten myöskin nykyisen asemakaavan 

mukaisten satamatoimintojen – toteutuminen edellyttää alueen louhintaa ja tasoittamista, josta 

aiheutuu melua ja tärinää.  

3.5.6 Ilmanlaatu ja ilmasto 

Haminan–Kotkan alueella ilmanlaatua seurataan kahdella Kotkassa sijaitsevalla mittausasemalla 

sekä yhdellä siirrettävällä mittausasemalla, joka sijaitsi vuonna 2018 Haminan Hevoshaassa. 

Hevoshaka sijaitsee noin 5 km suunnittelualueesta koilliseen, joten se ei kuvaa Suunnittelualueen 

ilmanlaatua luotettavasti. Mittausasema sijaitsi katutasossa, liikenteen ja muiden lähipäästöjen 

vaikutuspiirissä. 

 

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet alittivat voimassa olevat ohje- ja raja-arvot. Hengitettävien 

hiukkasten vuorokausipitoisuudelle annettu raja-arvotaso, 50 µg/m3, ylittyi Haminassa kahdeksana 

päivänä, kun sallittujen ylitysten määrä on 35 kpl kalenterivuodessa. Haminassa pienhiukkasten 

vuosipitoisuus oli noin 44 % vuosiraja-arvosta. Typpidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden 

pitoisuudet alittivat voimassa olevat ohje- ja raja-arvot. 
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Haminassa suurin typenoksidien päästölähde oli HaminaKotka Satama Oy:n Haminan toiminta-alue, 

joka tuotti suurimman osan alueen laitosten typenoksidien päästöistä. Haminan tieliikenteen 

laskennalliset typenoksidipäästöt olivat hieman sataman päästöjä suuremmat. 

 

Suunnittelualueen länsipuolella suoritettava kiviainestoiminta aiheuttaa pölyämistä. 

Kiviainestoiminnassa pölyämistä aiheuttavia toimintoja ovat räjäytykset, louhinta, maa-aineksen 

lastaus ja purkaminen, kuljetus ja murskaus. Myös tuotteiden varastokasat sekä kentät ja kulkutiet 

pölyävät, säätilanteesta ja olosuhteista riippuen.  

3.6 Maanomistus 

Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.  

 

Kuva 3-10 Alueen maanomistus: harmaalla kaupungin omistamat maa-alueet, vihreällä kaupungin vuokraamat 

maa-alueet ja valkoisella yksityisten omistamat. (Haminan kaupunki, 2020) 
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4. SUUNNITTELUTILANNE 

4.1 Maakuntakaava  

 

Alue sijoittuu Kymenlaakson voimassa olevassa maakuntakaavassa satama-alueelle (LS). 

Kaavamääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät 

ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai 

valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa 

huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit.  

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. 

Kaavamuutosaluetta koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset ovat maakuntakaavaehdotuksessa 

2040 vastaavat kuin voimassa olevassa maakuntakaavassa. 

 

 

Kuva 4-1 Ote 15.6.2020 hyväksytystä Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040 

 

4.2 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen 

yleiskaava (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006 ja vahvistunut 5.11.2008) sekä 

Kotkan-Haminan seudun strateginen vaiheyleiskaava (voimaantulo 7.2.2019). 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee 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.  
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Kuva 4-2 Ote Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta 

 

Asemakaavamuutosalueelle on Kotkan-Haminan strategisessa vaiheyleiskaavassa osoitettu 

seuraava aluevarausmerkintä: 

 

Teollisuus-, logistiikka-, tilaa vaativien työpaikka- ja/tai satamatoimintojen alue 

Merkinnällä osoitetaan satama- ja laiturialueet, satamatoimintaan liittyvien varastojen ja 

terminaalien alueet sekä teollisuudelle, logistiikalle ja tavaraliikenteelle tarkoitetut alueet. Alueelle 

saa sijoittaa myös tilaa vaativia tai raskasta liikennettä aiheuttavia työpaikkatoimintoja. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisen 

ominaispiirteiden säilymiseen. 

 

Tämän lisäksi strategisessa yleiskaavassa on osoitettu Hillonlahden alueelle seuraavia 

elinkeinoelämää koskevia periaatemerkintöjä: 

 

TT Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue 

Alueelle voidaan sijoittaa ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä teollisuustoimintoja. Mikäli alueella 

varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen 

suunnittelussa huomioitava vaarallisista aineista alueelle ja sen lähiympäristölle aiheutuvat riskit. 

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Asemakaavassa määritellään toimintojen tarkempi 

sijoittuminen sekä ympäristöhaitoille reunaehdot. 

 

TP-1 Työpaikka-alue 

Alue on varattu tilaa vaativille, raskasta liikennettä aiheuttaville työpaikka- ja varastotoiminnoille.  
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LS Satama-alue 

Alue on varattu satama-alueeksi, jolle voi sijoittaa myös sataman toimintaedellytyksiä tukevaa tai 

satamaan tukeutuvaa muuta rakentamista, kuten teollisuus- ja työpaikkarakentamista. Alue on 

tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Asemakaavassa määritellään toimintojen tarkempi 

sijoittuminen. 

 

Lisäksi suunnittelualue sijoittuu strategisen vaiheyleiskaavan suojavyöhykkeelle (Seveso). 

Merkinnällä on osoitettu direktiivin 96/82/EY eli ns. Seveso III -direktiivin mukaisten laitosten 

konsultointivyöhyke (1 km). Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee pyytää alueellisen 

pelastuslaitoksen, TUKESin ja ympäristöviranomaisten lausunto.  

 

Luoteisreunassa kulkee seudullinen arkipyöräilyreitti. 

 

 

Kuva 4-3 Ote Kotkan-Haminan seudun strategisesta vaiheyleiskaavasta. 

4.3 Asemakaava 

 

Suunnittelualueella on voimassa Haminan sataman asemakaavan muutos vaihe II (13.11.2007 §79, 

lainvoimainen 23.9.2009). Asemakaavassa asemakaavamuutosalue on osoitettu satama-alueeksi 

(LS), jolle saa sijoittaa satamatoimintaan liittyviä rakennuksia ja laitteita. Alueelle on osoitettu 

ohjeellisia ajoyhteyksiä, luo-, sekä luo-1 -osa-aluemerkinnät. Luo-alueen määräys on ”Luonnon 

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan 

perhoslajin esiintymisalue, jonka paahde- ja joutomaaluonne tulee säilyttää pitämällä alue 

avoimena ja välttämällä nurmettamista.” Kyseisen merkinnän alaista aluetta on 

kaavamuutosalueen kaakkoisnurkassa. Luo-1 -alueen määräys on seuraava: ”Ennen kaava-alueella 
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toteutettavia toimenpiteitä tulee varmistaa, ettei toimenpide heikennä liito-oravan elinympäristöä”. 

Luo-1 -aluetta on kaavamuutosalueen länsinurkassa kenttäalueen ulkopuolella. 

 

 

Kuva 4-4 Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä. 

4.4 Rakennusjärjestys 

Haminan kaupungin rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.1.2011. 

4.5 Pohjakartta 

Pohjakarttana on käytetty Haminan kaupungin digitaalista pohjakarttaa (ETRS-GK27, N2000). 

4.6 Alueelle laadittavat selvitykset 

Kaava-alueelle on laadittu erillisselvityksiä, jotka on lueteltu selostuksen kohdassa 1.6. 
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5. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Hillolahden kenttäalueen asemakaavamuutos on käynnistetty Haminan kaupungin aloitteesta. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

5.2.1 Vireilletulo 

Vireilletulosta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla Kuulutukset-kohdassa, ilmaisjakelulehti 

Reimarissa sekä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2, Hamina). Lisäksi 

suunnittelualueen ja sen naapuruston kiinteistönomistajille tieto annetaan kirjeellä. 

 

Hillonalueen asemakaavan muuttaminen on tullut vireille 7.7.2020 kaupunginarkkitehdin 

päätöksellä (Dnro Hamina/170/2020 § 1/2020). Vireilletulosta on kuulutettu paikallisessa 

ilmaisjakelulehdessä Reimarissa, kaupungin verkkosivuilla sekä ilmoitettu osallisille. 

5.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, 

joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osalliset viranomaiset ovat lueteltu osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa, joka on liitteenä. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, 

arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

5.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Työn aluksi on laadittu MRL:n 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (selostuksen 

liitteenä). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kerrottu kaavan tavoitteista, aikataulusta, 

osallistumismahdollisuuksista ja vuorovaikutusmenettelyistä kaavoituksen aikana. 

5.3.3 Viranomaisyhteistyö 

Kaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu luonnosvaiheen nähtävilläolon päätyttyä.  

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Asemakaavan sisältövaatimukset MRL 54 §: 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 

elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua 

ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 

Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 

lähivirkistykseen soveltuvia alueita.  

 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä 

heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei 

myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta 

rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai 

vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 
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Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan valtioneuvoston päätöksellä 

1.4.2018. VAT:eet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin: 

1) Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2) Tehokas liikennejärjestelmä 

3) Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

4) Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

5) Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon alueen kaavoituksessa. 

5.4.2 Kaupungin asettamat tavoitteet 

Tavoitteena on muuttaa sataman porttialueelle osoitettu kaavamerkintä satama-alue (LS) 

teollisuusalueeksi (T/kem).  

5.4.3 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

 

Asemakaavamuutoksia alueella ohjaa yleiskaava. Kaavalla osoitettava maankäyttö on yleiskaavan 

mukaista.  

5.4.4 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

 

Asemakaavoituksen yhteydessä tulee tutkia alueen sisäiset liikenneyhteydet ja yhteensovittaa uusi 

maankäyttö alueen luontoarvojen kanssa. Varsinaiset todetut luontoarvot jäävät suunnittelualueen 

lounaispuolelle, mutta kaava-alueen länsinurkan poikki kulkee liito-oravan todennäköinen 

kulkuyhteys. 

 

Alue on sorapintaista kenttäaluetta, jolla kulkee asvaltoitu ajotie.  

5.4.5 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

5.4.5.1 Valmisteluvaiheessa saatu palaute 

Täydentyy luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen. 

5.4.5.2 Ehdotusvaiheessa saatu palaute 

Täydentyy ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen. 

5.4.6 Osallisten tavoitteet 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 8 mielipidettä. OAS:n laatimisen jälkeen kaava-alue 

on päätetty jakaa vaiheeseen I ja II. Pääosa OAS:sta saadusta palautteesta koskee aluetta II.  

 

Mielipiteet on toimitettu kaupungin kirjaamoon tai sähköpostilla suoraan kaupungin kaavoitukselle. 

Mielipiteissä esiin nostetut asiat otetaan huomioon kaavoituksessa. 

 

Mielipiteitä saatiin lähialueen asukkailta ja tahoilta, jotka ovat huolissaan alueen virkistyskäytön 

heikkenemisestä. Erityisesti huolta aiheutti kulkuyhteyden katkeaminen Matinsaareen. Matinsaari 

on virkistyksen ja luonnonarvojen kannalta tärkeä usealle käyttäjäryhmälle. Matinsaaren arvoja 

ovat mielipiteiden mukaisesti yleinen virkistyskäyttö, venevalkamamahdollisuus, opetustoiminta 
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(päiväkodit, koulut) sekä koirien uittomahdollisuus. Suurenkallioniemeen osoitettua virkistysaluetta 

ei nähdä potentiaalisena alueena korvaamaan Matinsaaren aluetta virkistyskäytössä. 

Matinsaari rajautuu pois nyt laadittavasta kaavamuutoksesta, jolloin alue säilyy suojaviheralueena 

(EV-2). Kulku Matinsaareen tullaan osoittamaan Hiltzin väylän uuden linjauksen kautta. Uusi linjaus 

mukailee vanhaa ratapohjaa.  

 

Lähialueiden asukkaiden suurimpana huolenaiheena on kiviaineksen otosta ja teollisuusalueen 

toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Petkeleen ja Uuden Summan asukkaat ovat 

ilmaisseet huolensa mm. pöly- ja meluvaikutuksista, jotka voivat aiheuttaa mielipiteiden mukaan 

terveyshaittoja. Alueella tapahtuva vilkas liikenne on yksi huolenaiheista. Mielipiteissä katsotaan, 

että vaikutuksia on arvioitu puutteellisesti lähialueen asukkaisiin. Louhinta alueelle tulisi rajoittaa 

päiväaikaan haittavaikutusten minimoimiseksi. Louhinta tapahtuu suhteellisen lähellä asutusta, 

joten myös vauriot asuinrakennusten rakenteissa huolettavat asukkaita. Useassa mielipiteessä 

edellytetään rakennekatselmusta, jossa tarkkaillaan sokkeliin kohdistuvaa tärinää louhinnan ja 

liikennöinnin aikana. Kiviaineksen oton aikainen kulku tulisi järjestää jotain muuta kautta, kuin 

Ensontietä tai Matinsaarentietä. Eräässä mielipiteessä on muistutettu, että kaupungilla on myös 

tyhjillään olevia teollisuustontteja reservissä (Paksuniemi). Alueella pesii uhanalainen liito-orava. 

 

Teollisuusalueen käytön aikana mahdollisesti alueelle sijoittuvan akkutehtaan prosessivedet tulee 

käsitellä asianmukaisesti siten, ettei Itämereen aiheudu kuormitusta.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteen yhteydessä kumpusi myös muutamia 

selvityspyyntöjä ja asiakirjoja kaupungin tekemistä hankintapäätöksistä koskien kaavakonsulttia. 

Pyydetyt asiakirjat on toimitettu asianosaisille. Kaavan sisältöön ja maankäyttömuotoihin liittyvät 

kysymykset ratkeavat kaavaprosessin aikana. Suunnitteluratkaisut tulevat perustumaan 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti alueelle laadittuihin selvityksiin sekä ympäristövaikutusten 

arviointiin (YVA-menettely). Suunniteltujen toimenpiteiden pohjalta alueelle ollaan laatimassa 

kahta erillistä YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017) mukaista 

ympäristövaikutusten arviointia, joiden johtopäätelmiä käytetään kaavasuunnittelun pohjana. 

Kaavoitushankkeesta tiedotetaan, kuten julkiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on 

kirjattu. Kaavasta on mahdollista jättää mielipiteitä ja muistutuksia nähtävilläoloaikoina.  
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6. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

6.1 Kaavamerkinnät 

6.1.1 Korttelialueet 

 

Kaavamerkintä Kaavamääräys 

 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vaarallisia 

kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. 

 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T/kem-1) pinta-ala on 135 668 m2. 

Rakennusoikeus e=1,0 osoitetaan tonttitehokkuusluvulla eli kerrosalan suhteena tontin pinta-alaan. 

Rakennusoikeutta muodostuu 135 668 k-m2. Rakennuksen vesikaton ylimmäksi sallituksi 

korkeusasemaksi (N2000) määrätään +80.00. Rakennuksen julkisivun korkeus ei kuitenkaan saa 

ylittää 55 metriä. 

6.1.2 Yleiset määräykset 

 

Alue sijaitsee Seveso III direktiivin mukaisella ympäristöriskejä aiheuttavan laitoksen 

konsultointivyöhykkeellä. Alueelle kohdistuvista hankkeista tulee pyytää Tukesin lausunto. 

 

Uusien rakennusten alimman sallitun rakentamiskorkeuden on oltava vähintään voimassa olevan 

valtakunnallisen rannikkoalueen alinta rakentamiskorkeutta koskevan suosituksen mukaisella 

tasolla. 

 

Alueen toteutussuunnitelmassa tulee varautua taajamatulvien hallintaan riittävillä valuma-altailla. 

 

Alimmalla sallitulla rakentamiskorkeudella tarkoitetaan sitä korkeutta, jolle vesi voi nousta ilman, 

että se vaurioittaa rakenteita. Maanvaraisen laatan varaan perustettaessa alin rakentamiskorkeus 

sijaitsee kapillaarinousun katkaisevan kerroksen alapinnan tasolla. Pilariperustuksissa ja 

tuulettuvissa alapohjissa on turvallinen korkeus vastaavasti sokkelia ja rakennuksen 

runkorakennetta erottavan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella. Alimpaan 

rakentamiskorkeuteen on lisättävä aaltoiluvara, joka määritellään kunkin rakennuspaikan 

rantaolosuhteiden mukaan. 

 

Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti: 

Teollisuuskortteleiden tonteilla on oltava toimintaan nähden riittävästi auto- ja 

polkupyöräpaikkoja. 

T/kem-1 korttelialueella: 

1 autopaikka toimistorakennusten ja vastaavien tilojen kerrosalan 50 m2 kohti. 

1 autopaikka teollisuusrakennusten tilojen kerrosalan 1000 m2 kohti. 

 

Hulevesien viivytysrakenteet on mitoitettava niin, että alueen purkuvirtaama säilyy luonnontilaisella 

tasolla kerran 3 vuodessa toistuvassa ja sitä yleisemmässä rankkasadetilastossa. 

 

Liikennöidyillä alueilla muodostuvat hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua 

parantavalla suodattavalla menetelmällä. Rakennusluvan yhteydessä on hyväksytettävä 

hulevesisuunnitelma, jossa tulee huomioida myös rakentamisen aikaiset hulevesien 

hallintajärjestelmät sekä mahdollisten sammutusvesien ja kemikaalivuotojen vaikutus hulevesien 

laatuun. 
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Alueen valaistus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että valo aiheuttaa mahdollisimman vähän 

häiriötä alueen ulkopuolelle. Häiriövalon minimoimiseksi käytettävät valaisimet on suunnattava 

alaspäin.  

 

Korttelialueelle on tehtävä sitova tonttijako. 

6.2 Mitoitus 

 

Kaavamuutosalue on noin 13,5 hehtaaria. Kaavamuutosalue osoitetaan kokonaisuudessaan T/kem-

1 -korttelialueeksi.  

6.3 Perusteet 

 

T/kem-1 -merkintä mahdollistaa alueelle sijoittuvan Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, 

jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Toiminnan 

vaikutukset arvioidaan alueelle sijoittuvien teollisuuslaitosten YVA-menettelyn yhteydessä. 

Suunnitellut toiminnot saattavat kuulua Seveso III -direktiivin (2012/18/EU) soveltamisalaan. 

Suuronnettomuusvaarallisille kohteille suositellaan yleisesti kaavamerkintää T/kem. 

Suunnittelualueen läheisyydessä satama-alueella sijaitsee nykyisellään toimintoja, joilla sovelletaan 

Seveso-direktiivin määräyksiä. Kaavamuutosalue sijaitsee jo nykyisellään osittain Seveso-

konsultointivyöhykkeellä.  

 

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan sallittu korkeusasema on N2000-korkeusjärjestelmässä 

+80.00. Yleisissä määräyksissä määrätään, että rakennuksen julkisivun korkeus ei saa ylittää 55 

metriä. Alueella on käytetty samaa julkisivun maksimikorkeutta myös muilla teollisuudelle 

osoitetuilla alueilla. Rakennustehokkuus on e=1,00. 

 

Hulevesien hallintaan liittyvät rajoittavat määräykset: Kaava-alueen rakentuminen kasvattaa vettä 

läpäisemättömän pinnan määrää ja alueelta syntyviä hulevesivirtaamia. Suunnittelualueen 

hulevesien laatu määräytyy erityisesti alueen tulevien toimintojen pohjalta. Yleisillä 

kaavamääräyksillä on varmistettu se, että satama-alueen edustan pintavesien laatu ei heikkene 

kaavalla osoitettavan maankäytön myötä. 

 

Auto- ja pyöräpaikkojen määrä on teollisuuskortteleiden tonteilla määritelty siten, että se on riittävä 

toimintaan nähden. 

6.4 Nimistö 

Kaavalla ei muodostu uusia yleisiä alueita tai katuja tai muuta nimistöä. 
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7. KAAVAN VAIKUTUKSET 

7.1 Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan ennakkoon kaavan toteuttamisen merkittävät vaikutukset. 

Vaikutusten arvioinnissa kaavan vaikutuksia verrataan nykytilaan. Kaavan vaikutusten arvioinnista 

on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa MRL 9 § ja MRA 1 §. 

 

Vaikutusarvioinnin toteuttaminen pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. ”Kaavan tulee perustua 

merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa 

laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen 

toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 

kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 

arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.” (MRL 9 §). 

 

Vaikutusten arviointia täydennetään kaavaehdotusvaiheessa, kun asemakaavan muutosalueelle 

mahdollisesti sijoittuvan laitoksen akkumateriaalituotannon ympäristövaikutusten arvioinnista 

saadaan asemakaavoitusta tukevaa lisätietoa. 

7.2 Suhde ylemmän asteen kaavoihin 

Asemakaavan muutos toteuttaa maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteita. Ylempien kaavatasojen 

suunnitelmissa kaavamuutosalue on osoitettu merkinnällä, joka sallii teollisuustoimintojen 

sijoittumisen alueelle.  

 

Maakuntakaavassa ja yleiskaavassa alueelle on annettu suunnittelumääräys, jonka mukaan alueella 

on huomioitava vaarallisista aineista alueelle ja sen lähiympäristölle aiheutuvat riskit. 

7.3 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Satama-alueeksi 

kaavoitetun kenttäalueen muutos teollisuusalueeksi ei aiheuta muutosta yhdyskuntarakenteeseen. 

Kaavamuutos tukeutuu nykyiseen tie- ja katuverkostoon, eikä edellytä uusien tie- tai 

katuyhteyksien rakentamista. 

 

Sataman elinkeinotoiminnan vilkastuminen voi tuoda kaupunkiin uusia asukkaita työpaikkojen 

lisääntyessä. Alueen pohjoispuolella on paljon kaavoitettuja pientalotontteja, joiden kysyntä voi 

kasvaa. Tällöin yhdyskuntarakenne tiivistyy ja luo paremmat edellytykset mm. joukkoliikenteen ja 

palvelujen järjestämiselle.  

7.4 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinympäristöön ja viihtyvyyteen 

 

Ihmisten terveyteen, elinympäristöön ja viihtyvyyteen vaikutuksia aiheuttavien toimintojen 

vaikutusten arviointia täydennetään akkumateriaalitehtaan YVA-menettelyn perusteella. 

Teollisuuslaitoksista voi aiheutua vaikutuksia lähinnä ihmisten terveyteen melun, pölyn tai pinta- ja 

pohjavesivaikutusten laadun kautta. Terveysvaikutuksien arvioinnissa huomioidaan myös 

onnettomuus- ja tapaturmariskit. 

 

Melu 

Melua aiheuttavien toimintojen vaikutusten arviointia täydennetään akkumateriaalitehtaan YVA-

menettelyn tiedoilla. 
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Rakentamisen aikana melua aiheuttavat mahdollinen paalutus riippuen perustamisolosuhteista, 

materiaalien kuljetus, rakentaminen ja rakentamiseen käytettävät koneet.  

 

Toiminnan aikana liikennemelua aiheuttavat työmaaliikenne ja raskaan liikenteen kuljetukset ja 

työmatkaliikenne. Teollisuuslaitosten melua aiheuttavia toimintoja ovat liikenteen lisäksi muun 

muassa prosessilaitteisto, kuten kompressorit, puhaltimet ja jäähdytystornit, sekä 

teollisuuslaitosten tukitoiminnot. Prosessin aiheuttamat melulähteet sijoitetaan mahdollisuuksien 

mukaan sisätiloihin, mikä vähentää ulkomelutasoja. Toimintojen sijoittelussa pyritään huomioimaan 

melua aiheuttavat toiminnot, jotta melun leviämistä lähiympäristöön voidaan vähentää. Alueelle 

sijoitettavien toimintojen osalta tarkistetaan riittävät suojaetäisyydet lähimpiin melulle alttiisiin 

kohteisiin kuten asuin- ja lomarakennuksiin siten, että valtioneuvoston ulkomelun ohjearvot asuin- 

ja lomarakennusten kohdalla eivät ylity. Tämä varmistetaan suunnitteluvaiheessa 

melumallinnuksella ja toiminnan aikana tehtävillä melumittauksilla.  

 

Ilman laatu 

Teollisuuslaitosten vaikutukset ilman laatuun riippuvat alueelle sijoittuvasta toiminnasta. 

Teollisuuslaitosten päästöt ilmaan ja vaikutukset alueen kokonaispäästöihin arvioidaan alueen 

nykyisten ilmapäästöjen, päästölisäyksen aiheuttaman muutoksen ja ilmanlaadun seurannan 

tulosten perusteella. Alueelle sijoittuvat toiminnot luvitetaan lainsäädännön määrittelemällä tavalla. 

Lupamenettelyssä huomioidaan mahdollisten haju-, pöly- ja hiukkaspäästöjen raja-arvot. 

Lupaviranomainen määrää kullekin laitokselle tarvittavat päästörajat ympäristöluvassa sekä 

tarvittaessa päästöjen käsittelemiseksi puhdistusvaatimukset ennen päästöä. 

 

Riskit ja poikkeustilanteet 

Teollisuuslaitosten rakentamisen aikaiset riskit liittyvät työmaakoneiden mahdollisiin 

polttoainevuotoihin ja liikenneonnettomuuksiin. Rakentamisen aikaisia riskejä ja niiden vaikutuksia 

ennaltaehkäistään rakennustöiden suunnittelulla ja riskeihin varautumisella. 

 

Alueelle sijoittuvien kemianteollisten laitosten riskinarvioinnit toteutetaan ja turvallisuus 

varmistetaan kemikaalilain mukaisessa lupamenettelyssä ja tarvittavissa asiakirjoissa. Koska 

teollisuuslaitoksissa käytetään, varastoidaan tai tuotetaan ympäristölle ja terveydelle haitallisia 

aineita, arvioidaan ympäristöriskeinä erityisesti kemikaalien aiheuttamat riskit ja vaikutukset.  

 

Teollisuuslaitosten toiminnan aikaiset riskit riippuvat kaava-alueelle sijoittuvasta toiminnasta. 

Tyypillisiä riskejä ovat mahdolliset kemikaalivuodot onnettomuuden, tulipalon tai muun 

poikkeuksellisen tilanteen seurauksena. 

 

Tärinä 

Liikenne voi aiheuttaa tärinää rakennus- ja toimintavaiheessa. Tärinävaikutukset arvioidaan 

rakennuspaikan ja maaperän olosuhteiden perusteella. 

7.5 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Kaavan mahdollistamasta toiminnasta ei normaalitilanteessa kohdistu päästöjä tai vaikutuksia maa- 

tai kallioperään. Kemikaalipäästöt ja maaperän pilaantuminen ovat mahdollisia vain onnettomuuden 

tai muun poikkeuksellisen tilanteen takia. Rakennesuunnittelulla ja teknisellä riskienhallinnalla 

estetään päästöt maaperään. 

 

Alue on tasattua kenttäaluetta. Kaavamuutoksella osoitettava maankäyttö ei vaadi 

rakentamisvaiheessa toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat merkittäviä vaikutuksia maa- tai 

kallioperään. 
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7.6 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 

Maantiekuljetukset kaava-alueelle suuntautuvat E18-moottoritieltä seututielle 170 ja edelleen 

Syväsatamantien kautta Satamatielle tai Ensontielle. Kaava-alue on liitettävissä katuverkkoon 

Ensontien ja Satamatien kautta, eikä kaavaratkaisu edellytä muutoksia katuverkkoon tai uusien 

väylien rakentamista. Sataman ja raideyhteyden läheisyys mahdollistavat kumipyöräkuljetusten 

ohella myös raide- ja merikuljetukset, mikäli teollinen toiminta sitä edellyttää. Alueen 

liikenneverkko toimii jatkossa hyvin.  

 

Rakentamisen aikaisten kuljetuksien arvioidaan tulevan joko Satamantien kautta E18-moottoritien 

suunnasta tai vaihtoehtoisesti osa teollisuuslaitosten rakentamiseen liittyvistä materiaaleista 

voidaan tuoda alueelle suoraan KotkaHaminan sataman kautta. Rakentamisen aikana pääosa 

liikenteestä on rakentamismateriaalien kuljettamisesta aiheutuvaa raskasta liikennettä ja osittain 

työmatkaliikennettä. Tieverkkoon kohdistuvat liikennemäärien muutokset rakentamisen aikana 

arvioidaan vähäisiksi. 

 

Toiminnan aikaiset liikennemäärät riippuvat alueelle sijoittuvan teollisuuden raaka-aineiden, 

muiden mahdollisten hyödykkeiden ja lopputuotteiden määristä, päivittäiseen kunnossapitoon ja 

huoltoon liittyvästä liikenteestä sekä teollisuuslaitoksissa että tukitoiminnoissa työskentelevän 

henkilöstön määrästä. Kaavamuutoksen mahdollistama teollisuustoiminta lisää ajoneuvoliikennettä 

raskaan liikenteen kuljetusten ja työmatkaliikenteen muodossa alueelle johtavalla tieverkolla.  

 

Satamatie on suunniteltu palvelemaan satama-alueen toimintaan liittyvää raskasta liikennettä ja 

liikenneverkko on mitoitettu runsaille liikennemäärille. Satamatie on valaistu, nopeusrajoitukset 

ovat alhaiset ja alueella on erilliset jalankulku- ja pyöräilyväylät, joten liikenneturvallisuuden ei 

arvioida heikentyvän teollisuuslaitosten rakentamisen tai toiminnan seurauksena. Itse satama-

alueelle kulku käy sataman portin kautta ja liikennöinti on rajattua. 

7.7 Vaikutukset pintavesiin 

Tuotantolaitoksen rakentamisen aikaiset vaikutukset pintavesiin arvioidaan enimmäkseen 

vähäisiksi ja niiden vaikutuksia voidaan hallita yksinkertaisin keinoin. Työmaavesien laadun yleisenä 

periaatteena on, että vesistöön johdettavan veden tulee vastata tai olla puhtaampaa kuin 

purkuvesistön laatu. Rakennustyömaalla voi maata kaivettaessa kertyä kaivantoihin vettä, joka 

muodostuu suorasta sadannasta ja maan pintaa pitkin valuvista hulevesistä. Kaivantoon saattaa 

kulkeutua maaperästä tai ympäröiviltä pinnoilta peräisin olevia aineita, joista tyypillisimpiä ovat 

kiintoaine, ravinteet sekä haitalliset aineet, kuten metallit. Rakentaminen edellyttää, että 

kaivantovedet pumpataan tai johdetaan muulla tavoin pois kaivannosta. Johdettavia vesiä voidaan 

viivyttää laskeutusaltaissa ja tarvittaessa niistä erotetaan mm. kiintoainetta ja öljyjä. Maastoon 

johdettavien vesien laatua seurataan. Työmaa-vesien hallinta suunnitellaan osana muuta 

rakentamista hyvissä ajoin.   

 

Kaava-alueen rakentuminen kasvattaa vettä läpäisemättömän pinnan määrää ja alueelta syntyviä 

hulevesivirtaamia. Suunnittelualueen hulevesien laatu määräytyy erityisesti alueen tulevien 

toimintojen pohjalta. Hulevesien käsittelyn tarve riippuu mm. onko teollisuustoiminta katetuissa ja 

suljetuissa tiloissa tapahtuvaa ja mikä on alueen liikennemäärä. Piha- ja paikoitusalueilta, 

kattopinnoilta muodostuvat hulevedet kerätään tasausaltaisiin tai muihin viivytysrakenteisiin ja 

tarvittaessa käsitellään ennen niiden johtamista vesistöön. Tarvittaessa hulevedet johdetaan öljyn- 

tai hiekanerotuksen tai suodatuksen kautta sadevesiviemäriin.  

 

Likaantuneet hulevedet johdetaan käsiteltäviksi ennen niiden johtamista vesistöön. Alueelle 

sijoittuvat teollisuuslaitokset suunnittelevat mahdollisten likaantuneiden hulevesien käsittelyn 

erikseen. Prosessijätevesi käsitellään ja puhdistetaan ennen niiden johtamista vesistöön. 



Ramboll - Kaavaselostus 

 

  

 

31/35 

Prosessijäteveden puhdistamotoiminnalle haetaan ympäristölupa. Jätevesien käsittelyn ja 

johtamisen vaikutukset arvioidaan alueelle sijoittuvien teollisuuslaitosten YVA-menettelyn 

yhteydessä. Suunnitelmat sammutusjärjestelmistä ja sammutusvesien hallinnasta laaditaan 

ympäristö- ja kemikaalilupamenettelyiden aikana ennen teollisuuslaitosten toiminnan 

käynnistymistä. 

 

Hillonlahden alueelle laaditussa yleissuunnitelman on arvioitu karkeasti hulevesien tulva-alueet 

kerran sadassa vuodessa. Kaavamuutoksella osoitetulla maankäytöllä ei arvioida olevan merkittäviä 

vaikutuksia pintavesien laatuun.  

 

Hulevesien käsittelystä on annettu seuraavat kaavamääräykset: 

 

Hulevesien viivytysrakenteet on mitoitettava niin, että alueen purkuvirtaama säilyy luonnontilaisella 

tasolla kerran 3 vuodessa toistuvassa ja sitä yleisemmässä rankkasadetilastossa. 

 

Liikennöidyillä alueilla muodostuvat hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua 

parantavalla suodattavalla menetelmällä. Rakennusluvan yhteydessä on hyväksytettävä 

hulevesisuunnitelma, jossa tulee huomioida myös rakentamisen aikaiset hulevesien 

hallintajärjestelmät sekä mahdollisten sammutusvesien ja kemikaalivuotojen vaikutus hulevesien 

laatuun. 

7.8 Vaikutukset pohjaveteen 

Suunnittelualueella ei sijaitse vedenhankintaan tärkeitä tai soveltuvia pohjavesialueita tai muita 

pohjavesialueita. Lähin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue sijaitsee runsaan 400 metrin 

etäisyydellä kaava-alueen luoteispuolella. Tällä kaavamuutoksella ei arvioida olevan vaikutuksia 

pohjaveden laatuun tai määrään. 

7.9 Vaikutukset luonnonympäristöön 

 

Suunnittelualueelta ei ole todettu uhanalaisten tai muuten huomionarvoisten lajien tai 

luontotyyppien esiintymiä, eikä kaavan mukaisesta rakentamisesta aiheudu siten suoria 

vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.  

 

Kaavan länsiosan puusto saattaa soveltua edelleen liito-oravan liikkumiselle. Kaavan mukainen 

rakentaminen aiheuttaa muutamien puuyksilöiden menetyksen tämän potentiaalisen 

kulkuyhteyden alueelta. Nykytilanteessa liito-oravan kulkuyhteyden toimivuus on heikkoa 

Ensontien kaava-alueen pohjoispuolelle aiheuttaman puuttoman alueen vuoksi. Asemakaavan 

muutos ei aiheuta merkittävää muutosta nykytilanteeseen nähden. Kyseisen potentiaalisen 

kulkuyhteyden ei tiedetä olevan nykytilanteessa liito-oravien käyttämä, eikä se liity Hillonlahdelta 

tunnistettujen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen välisen kulkuyhteystarpeen 

turvaamiseen. 

 

Kaava-alueelta tulevien hulevesien vaikutus Hillonlahden koillisosan kosteikossa elävien 

rauhoitettujen lajien (viitasammakko, täplälampikorento) osalta arvioidaan vähäisiksi, eikä niiden 

arvioida heikentävän lajien lisääntymispaikkoja. Hillonlahden koillisosan kosteikkoon tulee jo 

nykytilanteessa ojaa pitkin laajalta alueelta pintavesiä, mutta kosteikon luontainen kasvillisuus 

hidastaa tulevia virtaamia ja sitoo kiintoainesta, jolloin kosteikko itsessään toimii luontaisena 

laskeutusaltaana. 
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7.10 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön  

Suunnitellulla maankäytöllä ei ole vaikutuksia alueen nykyiseen maisemarakenteeseen. 

 

Suunnittelualue liittyy idässä ja koillisessa suoraan sekä etelässä Hillonlahden kautta nykyiseen 

satama-alueeseen. Lännessä ja lounaassa suunnittelualue rajautuu katualueeseen sekä 

rakentamattomiin alueisiin. Ensontien suunnasta katseltuna nykyinen laaja, avoin alue voi kaavan 

toteutumisen myötä muuttua rakennetuksi ja näkymiä sulkevaksi alueeksi. Rakentamisen 

korkeudesta riippuen yksittäiset rakennukset voivat kohota satama-alueen uusiksi maamerkeiksi. 

Asuinalueen suuntaan maiseman muutos ei ole merkittävä, koska maaston muodot ja maaston 

peitteisyys estävät näkymiä suunnittelualueen suuntaan. Lähimaiseman satamatoiminnot laajoine 

kenttineen, suurine rakennuksineen ja korkeine valaisinmastoineen ja muine rakennelmineen 

liittävät suunnittelualueen suurimittakaavaiseen teollisuusalueen maisemakuvaan ja näin ollen 

suunnittelualueelle osoitettava maankäyttö ei muuta maisemakuvaa merkittävästi. 

 

Alueella ei ole muinaisjäännöksiä tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita, joihin 

kaavamuutoksella olisi vaikutusta. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta lähiympäristön 

muinaisjäännösten säilymiseen eikä Petkeleen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 

kulttuuriympäristön arvoihin. 

 

Alueen valaisemista on annettu kaavamääräys, jotta valo aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriötä 

alueen ulkopuolelle. Häiriövalon minimoimiseksi käytettävät valaisimet on suunnattava alaspäin. 

Valaistus voidaan suunnitella esimerkiksi siten, että valonheittimien tulee olla 500–600 

(valonleviämiskulma) epäsymmetrisellä optiikalla vastustettuja. Valaisimia ei saa kallistaa.  

7.11 Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämään 

 

Vaikutukset työllisyyteen riippuvat uuden teollisuuden työvoimahakuisuudesta. Teollinen toiminta 

työllistää suoraan ja alihankintaketjujen kautta henkilöitä Haminassa ja muualla Suomessa. 

Haminan työllisyysaste vuonna 2017 oli 67 % ja työttömyysaste 14 %. Uusilla työpaikoilla on tärkeä 

sosiaalinen vaikutus ja kaupungin kannalta myös positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Suorien 

työpaikkavaikutusten lisäksi teollinen hanke aiheuttaa yleensä 3-4 -kertaisen vaikutuksen välillisinä 

työpaikkoina esimerkiksi palveluihin ja alihankintoihin.  

 

Kaavamuutosalueelle potentiaalisesti sijoittuvan akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyssä arvioidaan kolme eri tuotantomäärien kapasiteettivaihtoehtoa 20 000/60 

000/120 000 tn vuodessa. Finnish Minerals Group Oy:n teettämässä selvityksessä akkuarvoketjun 

aluetaloudellisista vaikutuksista tuotantomääränä tarkasteltiin 50 000 tn vuosituotantoa. 

Selvityksessä lasketut luvut sisältävät suorat ja tuotannon ja kulutuksen kautta syntyvät 

kerrannaisvaikutukset vuoden ajalta, minkä lisäksi tulevat rakentamisen aikaiset vaikutukset. 

Haminaan suunnitellaan prekursori- eli pCAM-tuotantoa. Arvioinnissa prekursori- ja 

katodiaktiivimateriaalitehtaiden henkilötyövuosiksi on arvioitu noin 4 500 henkilötyövuotta. 

Haminaan sijoittuisi prekursoritehdas. Bruttokansantuotetta prekursori- ja 

katodiaktiivimateriaalitehtaiden tuotannosta on arvioitu muodostuvan noin 600 M€ sekä verotuloja 

noin 200 M€ (Lähde: https://www.mineralsgroup.fi/fi/kaivos-ja-akkuala/hyotyja-akkuarvoketjun-

kehittamisesta.html) Kaava-alueelle suunniteltava hanke kehittää Kymenlaakson elinkeinopoliittista 

ekosysteemiä ja on kaupunkiseudun kehityksen kannalta tärkeä. 
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7.12 Vaikutukset tekniseen huoltoon  

 

Kaava-alue on kunnallisen vesi- ja jätevesihuollon piirissä ja siten liitettävissä kunnalliseen vesi- ja 

viemäriverkostoon. Alueelle sijoittuvasta teollisesta toimijasta riippuen vaarallisten kemikaalien 

käsittelyssä ja tuotannossa toiminnassa muodostuvien prosessivesien käsittely ei kuulu 

tavanomaisesti kunnalliseen vesi- ja jätevesihuollon piiriin, vaan prosessivesien käsittely, puhdistus 

ja johtaminen on toimijan vastuulla. 
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8. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

8.1 Toteuttamisen edellyttämät luvat 

Kaavan suunnittelualueelle sijoittuvien hankkeiden osalta arvioidaan tarvittavat suunnitelmat ja 

luvat kunkin hankkeen yhteydessä. Mahdollinen akkumateriaalitehdas vaatii ympäristöluvan sekä 

luvan vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia koskien 

(kemikaalilupa). Luvat voidaan myöntää hankkeen YVA-menettelyn päätyttyä. Asemakaavan 

mukaisen maankäytön toteuttaminen vaatii tai voi vaatia myös seuraavia lupia: rakennuslupa, 

vesitalouslupa, jätevesien viemäriverkkoon johtaminen, mahdollinen pilaantuneen maaperän 

puhdistamiseen liittyvä ilmoitus ja mahdolliset muut luvat, joilla yhtymäkohtia ympäristöasioihin. 

Muut luvat ovat pääosin teknisiä lupia, joiden tarkoituksena on mm. työturvallisuuden 

varmistaminen ja aineellisten vahinkojen estäminen. Näitä on mm. mahdollisesti tuleville korkeille 

rakenteille tarvittava ilmailulain mukainen lentoestelupa. 

8.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavaa voidaan toteuttaa sen tultua lainvoimaiseksi. Kaavan toteutuksesta vastaavat alueen 

toimijat.  

8.3 Toteutuksen seuranta 

Ympäristölainsäädäntö edellyttää ympäristöön vaikuttavista hankkeista ja toiminnoista vastaavilta 

ympäristövaikutusten seurantaa. Päästöjen seurantaa koskevat juridiset velvoitteet annetaan 

kunkin hankkeen ympäristölupapäätöksen lupaehdoissa ja vaikutuksia ympäristöön on seurattava 

viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. 

 

Akkumateriaatehtaan ympäristövaikutusten seurannan pääpiirteet esitetään ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksessa. Yksityiskohtaiset ympäristövaikutusten seurantaohjelmat laaditaan 

ympäristölupavaiheessa. 

 

Kuopiossa 1. päivänä joulukuuta 2020 

 

Ramboll Finland Oy 

Kaavoitus- ja ekologiayksikkö 

 

  

     

Jussi Mäkinen   Pirjo Pellikka 

Yksikön päällikkö  kaavoitusarkkitehti, YKS-424 
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9. YHTEYSTIEDOT 

 

Lisätietoja antaa: 

 

Haminan kaupunki 

Maankäyttö ja kaavoitus  

Puistokatu 2, PL 70 

49401 Hamina 

 

 

Milla Koskivirta  

(*lomalla 23.12. – 31.12.2020) 

kaupunginarkkitehti 

puh. 0400 485 531 

etunimi.sukunimi@hamina.fi 

Ramboll Finland Oy 

Kuopion toimipiste 

Savilahdentie 6 

70210 Kuopio 

 

 

Pirjo Pellikka  

(lomalla 23.12.2020 - 2.1.2021) 

projektipäällikkö 

puh. 040 5322 380 

etunimi.sukunimi@ramboll.fi 

 

 

Susanna Lääveri  

(*lomalla 23.12. – 28.12.2020) 

kaavoitusinsinööri 

puh. 050 432 0317 

etunimi.sukunimi@hamina.fi 

 

*loman aikana kaupungin kaavoituksen muu 

henkilökunta tavoitettavissa 

 

 

 

 

Jussi Mäkinen 

yksikönpäällikkö  

puh. 040 5761097 

etunimi.sukunimi@ramboll.fi 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 


