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1. Suunnittelualue 

Kaavamuutosalue sijaitsee Haminan sataman luoteispuolella, Paksuniemessä sijaitsevan öljysataman 

pohjoispuolella. Alueelta on noin 4 kilometriä Haminan keskustaan ja noin 25 kilometriä Kotkan keskus-

taan. Kaavoitettava alue sijoittuu Hilloon sataman varasto- ja teollisuusalueelle. Alue rajoittuu pohjoisessa 

Ensontiehen, idässä Satamantiehen ja etelässä Hillonlahden kosteikkoon. Asemakaava koskee Hillon kiin-

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

laatii konsulttitoimeksiantona Ramboll Finland Oy (yhteyshenkilö Pirjo Pellikka). 

 

 

Kuva 1-1. Suunnittelualueen rajaus. 
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2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 

Hillonlahden alueen asemakaavamuutos laaditaan kahdessa vaiheessa. Vaiheiden I ja II asemakaavat 

ovat erillisiä kaavaprosesseja. Asemakaavojen muutoksilla pyritään mahdollistamaan akkumateriaaliteh-

taan toimintojen sijoittuminen Hillonlahden pohjoispuoliselle alueelle. Vaiheet I ja II on eriytetty erillisiksi 

prosesseiksi aikataulullisten ja toteutukseen liittyvien syiden takia. Asemakaavoissa tutkitaan satama-

alueen muuttamista teollisuusalueeksi (T/kem). Samalla tutkitaan alueen sisäiset liikenneyhteydet ja yh-

teensovitetaan uutta maankäyttöä alueen luontoarvojen kanssa. 

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. Asemakaavojen muutosten pohjana käytetään yleissuun-

nitelman materiaaleja ja maankäytölle määritettyjä suuntaviivoja. Yleissuunnitelmassa osoitetut alueva-

raukset ja liikenneyhteydet tutkitaan asemakaavoituksen yhteydessä tarkemmalla tasolla.  

3. Lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 

3.1 Kaavatilanne 

Maakuntakaava 

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

sen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin rat-

kaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaa-

rallisia aineita, on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit.  

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Kymen-

laakson maakuntahallitus on kokouksessaan 24.8.2020 määrännyt maakuntakaavan tulemaan voimaan 

maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 201 § mukaisesti ennen kaavan lainvoimaisuutta. Maakuntakaava 

on kuulutettu voimaantulleeksi 31.8.2020.  

 

 

Kuva 3-1 Ote 15.6.2020 hyväksytystä Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040 
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Yleiskaava 

 

Suunnittelualueella on voimassa Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava 

(hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006 ja vahvistunut 5.11.2008) sekä Kotkan-Haminan seu-

dun 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 va-

raudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen.  

 

 

Kuva 3-2 Ote Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta 

 

Asemakaavamuutosalueelle on Kotkan-Haminan strategisessa vaiheyleiskaavassa osoitettu seu-

raava 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 va-

rastoidaan, 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 sata-

maan 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, TUKE-

Sin ja ympäristöviranomaisten lausunto.  

 

 

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

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Haminan sataman asemakaavan muutos vaihe II nro 446, (13.11.2007 

§79, lainvoimainen 23.9.2009) sekä Hillonlahden pohjoispuolisen alueen asemakaavan muutos nro 466 

(KV 30.5.2017 §44, KHO 7.3.2018, voimaantulo 14.3.2018). 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 suojel-

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

mena ja välttämällä nurmettamista.” Kyseisen merkinnän alaista aluetta on kaavamuutosalueen kaak-

koisnurkassa. Luo-1 -alueen määräys on seuraava: ”Ennen kaava-alueella toteutettavia toimenpiteitä 

tulee varmistaa, ettei toimenpide heikennä liito-oravan elinympäristöä”. Luo-1 -aluetta on kaavamuu-

tosalueen länsinurkassa kenttäalueen ulkopuolella. 
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Kuva 3-4 Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä. 

3.2 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan sataman ja Hillonlahden pohjoispuolella. Alueelta on noin 4 kilometriä 

Haminan keskustaan ja noin 25 kilometriä Kotkan keskustaan. Kaava-alue sijoittuu Hillon alueelle ja ra-

jautuu Ensontien ja sataman porttialueen väliselle alueelle. Haminan sataman toiminnot sijoittuvat 

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

 

Kaava-aluetta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Ensontien pohjoispuolella Hillontien varrella. Alu-

een länsipuolellasijaitseva Hillonkylän alue on asemakaavoitettu satama-alueeksi, minkä vuoksi suunnit-

telualueen lähiympäristön asutus on väistymässä. Lähes kaikki alueen asuinkiinteistöt on hankittu kau-

pungille. Vanhojen asuinrakennusten purkaminen on käynnistynyt ja etenee edelleen. Vaiheen I suun-

nittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Alue on rakennettua, osin aidattua hiekkakenttää.  

3.3 Luonto ja maisema 

Luonto 

Suunnittelualue on pääosin sorapintaista kenttäaluetta, jolla kulkee asfaltoitu ajotie. Lounaiskulmaan si-

joittuu kosteikkoa rajaava sekametsä. Suunnittelualueen lounaispuolelle jäävässä Hillonlahteen rajautu-

vassa kosteikossa sijaitsee viitasammakon lisääntymispaikka kevään 2020 kartoituksen perusteella. Vii-

tasammakko on luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittu tiukasti suojeltava laji. Kaava-alueen länsinur-

kan poikki kulkee liito-oravan todennäköinen kulkuyhteys.  

 

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). 
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Hillonkylän ja Hillonlahden alueiden luontoarvoja on selvitetty useampana vuonna alueen kaavoittamisen 

yhteydessä. Selvityksiä on tehty vuosina 2015 ja 2016, jolloin osaa aluetta on asemakaavoitettu. Viimei-

simmät arvokkaiden luontokohteiden kartoitukset on tehty keväällä 2020.  

 

Maisema 

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

rajautuu kapeaan sekametsäalueeseen ja kosteikkoon, pohjoisessa ja luoteessa puoliavoimeen tieympä-

ristöön. Lähimaiseman satamatoiminnot laajoine kenttineen, suurine rakennuksineen ja korkeine valai-

sinmastoineen ja muine rakennelmineen luovat suunnittelualueelle suurimittakaavaisen teollisuusalueen 

maisemakuvan. Lännen ja lounaan suunnassa taustamaisemaa rajaa Petkelvuoren ja Suvilahdenvuoren 

metsäinen selännealue. Lounaan suunnassa taustamaiseman maamerkeiksi nousee tuulivoimaloita. 

3.4 Kulttuuriympäristö 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueen länsipuolella, Ensontien eteläpuolella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennetun 

kulttuuriympäristön (RKY) alue Petkeleen asuinalueet. Petkeleen asuinalueet sijaitsevat metsäisessä ym-

päristössä. 

 

Muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei sijaitse kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. 

 

Kaava-aluetta lounaispuolella noin 250 metrin etäisyydellä sijaitsee muinaisjäännösrekisterin mukainen 

muinaisjäännös, Hillon vanha kyläpaikka, jota on tutkittu useaan otteeseen, muun muassa alueen kaa-

voittamisen yhteydessä (Museovirasto 2016, Mikroliitti Oy 2018). Kyseiselle alueelle on tehty myös 

vuonna 2020 tarkkuusinventointi, jossa selvitettiin muinaisjäännöksen suojeluarvoa ja aluerajausta (Mik-

roliitti Oy 2020). 

3.5 Vesistöt, pinta- ja pohjavesialueet 

Suunnittelualueella ei sijaitse vedenhankintaan tärkeitä tai soveltuvia pohjavesialueita tai muita pohjave-

sialueita. Lähin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Ruissalo (luokka 1, 059170), sijaitsee reilun 

400 metrin etäisyydellä kaava-alueen luoteispuolella.  

 

Kaavaa-alueen lounaispuolella sijitsee noin 2 ha kokoinen kosteikko, jonka kautta valuma-alueen 

hulevedet laskevat Hillonlahteen. Hillonlahden yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä on arvioitu karke-

asti hulevesien tulva-alueet kerran sadassa vuodessa. Suunnittelualueen koillispuolella Ensontien yläpuo-

linen alue on tulva-aluetta kerran sadassa vuodessa toistuvalla rankkasateella. Yleissuunnitelman yhtey-

dessä 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).  

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 HaminaKotka Satama Oy:n satamanosista. Suunnitte-

lualue sijoittuu tämän pohjoispuolelle, satama-alueen yhteyteen, Hillon alueelle. Hillon itäpuolitse kulkee 

satamaan sekä maantie- että rautatieyhteys. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä alueen etelä-

puolella Hillonlahden rannassa on vanha käytöstä poistettu rataosuus, joka on liittynyt entisen Summan 

paperitehtaan toimintaan.  
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Suunnittelualueen merkittävimmät nykyiset autoliikenteen väylät ovat itäpuolella Haminan syväsata-

maan johtava Satamantie ja alueen pohjoispuolella entisille Summan tehtaille johtava Ensontie. Jalan-

kulku ja pyöräily on erotettu omalle väylälleen. Satamantie ja Ensontie ovat Haminan paikallisliikenteen 

joukkoliikennereittejä. 

 

Rakennusjärjestys 

Haminan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2011. Voimassa oleva Haminan kaupungin 

rakennusjärjestys huomioidaan asemakaavasuunnittelussa. 

 

Kartat 

Alueesta on laadittu pohjakartta mittakaavassa 1:1000, ja se on ajan tasalla.  

 

3.7 Suunnitteluun vaikuttavia päätöksiä ja suunnitelmia 

• Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan (2008) selvitykset 

• 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 ja mallinnukset 

Suunnittelualue on pääosin hiekkakenttäaluetta. Lounaiskulmaan sijoittuu kosteikkoa rajaava seka-

metsä. Alueen I selvitysten osalta tukeudutaan samanaikaisesti vireillä olevan Hillonlahden pohjoispuoli-

sen teollisuusalueen louhinnan sekä akkumateriaalituotannon ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yh-

teydessä laadittaviin selvityksiin. 

 

Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan YVA-menettelyn selvitykset 

• kasvillisuus- ja biotooppiselvitys 

• linnustoselvitys 

 

Akkumateriaalin tuotannon YVA-menettelyn selvitykset 

• maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 

• sudenkorentoselvitys 

• virtaus- ja vedenlaatumallinnukset 

• ilmapäästöjen riskinarviointi 

• meluselvitys 

 

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 §) 
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• 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 

suunnittelualueen länsipuolelle jäävälle vaiheen II asemakaava-alueelle. Selvityksistä saatuja tietoja ja 

laadittuja vaikutusten arviointeja hyödynnetään asemakaavassa. 

4.1 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. 

4.2 Kiviaineksen oton YVA-menettelyssä arvioitavat vaikutukset 

Suunnittelualueen länsipuolelle jäävän vaiheen II asemakaavan kaavaprosessin yhteydessä toteutetaan 

YVA-menettely kiviaineksen louhinnan vaikutusten arvioimiseksi. Vaiheen II aluetta joudutaan tasaa-

maan toimintojen sijoittamiseksi alueelle. Louhinnan puolesta vaikutukset painottuvat seuraavasti: melu 

ja ilmanlaatu, maa- ja kallioperä, maisemavaikutukset sekä vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen. Osa 

vaikutuksista kohdistuu myös vaiheen I asemakaavan alueelle.  

 

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 
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• Finnish Battery Chemicals, alueelle toimintaa suunnitteleva yhtiö (YVA-menettely käynnissä) 

5.1 Kaavoituksen kulku, aikataulu ja osallistuminen  

Alla taulukossa on kuvattu kaavoituksen kulku, aikataulu ja osallisten mahdollisuuden vaikuttaa kaava-

prosessiin. 

 

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 I akkumateriaalituotannon YVA-menettely kulkevat rinnakkaisina proses-

seina. Viereisen alueen II tasaukseen liittyvän kiviaineksen louhinnan arviointiohjelmaa ja meneillään ole-

vaa asemakaavan muutosta käsittelevä yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 11.8 Vehkalahtisalissa, Ruissalon-

tie 8, 49410 Poitsila, Hamina.  

 
 
06-11/2020 

 
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. Vireilletulo-

päätös koskee Hillonlahden alueen asemakaavamuutoksen vaihetta I ja II. Kummallekin alu-
eelle laaditaan erilliset osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Vaiheen I OAS on nähtävillä sa-

manaikaisesti luonnosvaiheen aineiston kanssa 2.12.2020 - 4.1.2021. 
 

Palaute OAS:sta tulee antaa yhteystiedoilla kirjallisesti 4.1.2021 mennessä. 
 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely vaihe: 
YVA-ohjelma 

 

 
10-12/2020 

 
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. 

 

Kaavaluonnosta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 2.12.2020 - 4.1.2021 ensisijaisesti kaupun-

gin verkkosivuilla www.hamina.fi. Mahdolliset lausunnot/palautteet kaavaluonnoksesta tulee 
toimittaa viimeistään ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaa-

voitus, PL 70, 49401 Hamina tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hamina.fi. Viranomaisilta 
ja yhteisöiltä pyydetään tarvittavat lausunnot. Mielipiteet ja lausunnot voidaan julkaista kau-

pungin verkkosivuilla.  
 

COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia asiakirjoihin tutustuminen pai-
kan päällä Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on mahdollista ottamalla etukä-

teen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan. Asemakaavan luonnos-
kartta on nähtävillä kaupungintalon asiointipalvelun ikkunassa. 

 
Kaavaluonnoksesta ja YVA-ohjelmasta järjestetään nähtävilläoloaikana yhteinen yleisötilaisuus, 

josta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla sekä ilmaisjakelulehti Reimarissa. 
 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely vaihe: 
Akkumateriaalituotannon YVA-selostus laatiminen vuoden 2020 loppuun 
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01-02/2021 

 
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: 

Akkumateriaalituotannon YVA-selostuksen laatiminen vuoden 2020 loppuun, YVA-
selostus nähtäville alkuvuodesta 2021. 

 

 

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. 

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. 
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7. Yhteystiedot 

 

Lisätietoja antaa: 

 

Haminan kaupunki 

Maankäyttö ja kaavoitus  

Puistokatu 2, PL 70 

49401 Hamina 

 

 

Milla Koskivirta  

(*lomalla 23. - 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 

 

*lomien aikana kaupungin kaavoituksen 

muu henkilökunta tavoitettavissa 

 

 

 

 

Jussi Mäkinen 

yksikönpäällikkö  

puh. 040 5761097 

etunimi.sukunimi@ramboll.fi 
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