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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan muutos koskee 14. huhtikuuta 2021 päivättyä kaavakarttaa, jota on päivitetty 

1.6.2021.  

15. Syväsataman kaupunginosa 

Asemakaavan muutos koskee satama-, satamaraide-, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra-

kennusten ja laitosten, maa- ja metsätalousvaltaisia, suojaviher- ja katualueita. Asemakaavan 

muutoksella muodostuu Haminan Hillonkylän alueen osa 77 ja 826 korttelialueita, sekä katu- ja 

erityisaluetta. Kaupunginosarajojen siirto. 

13. Hillon kaupunginosa 

Asemakaavan muutos koskee Ensontien katualuetta. 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

 

Kaavamuutosalue sijaitsee Haminan sataman yhteydessä Hillonlahden pohjoispuolella. Alueelta on 

noin 5 kilometriä Haminan keskustaan ja noin 25 kilometriä Kotkan keskustaan. Kaavoitettava alue 

sijoittuu vanhan Hillonkylän alueelle ja rajautuu Hillonlahteen. Haminan satama on yksi Hamina-

Kotka Sataman satamanosista. Hillonlahden ranta-alueella on vanha käytöstä poistettu teollisuus-

rata, joka on liittynyt entisen Summan paperitehtaan toimintaan. Suunnittelualue on pääasiassa 

lehti-, seka- ja havumetsää sekä merenlahden ranta-aluetta. Suunnittelualue on lähes kokonaisuu-

dessaan asemakaavoitettu satama- ja varastotoimintojen alueeksi (LS). Asemakaavan muutos kos-

kee seuraavia kiinteistöjä tai osaa niistä: 

 

Kiinteistötunnus  
(MML 12/2020) 

  

75-406-2-2 75-406-2-322 75-402-1-125 
75-406-876-1 75-402-1-231 75-402-1-103 
75-406-57-7 75-402-1-245 75-402-1-127 
75-871-2-1 75-402-876-1 75-402-1-8 
75-402-1-220 75-402-1-246 75-402-1-101 
75-406-2-322 75-402-1-220 75-402-1-220 
75-13-9901-13 75-402-1-220 75-402-1-101 
75-402-1-220 75-13-755-4 75-402-1-220 
75-402-1-99 75-402-876-1 75-402-1-248 
75-402-1-187 75-402-876-1 75-402-1-247 
75-13-807-1 75-406-2-322 75-402-878-1 
75-402-1-231 75-402-1-250 75-402-1-231 
75-402-1-256 75-402-1-231 75-402-1-166 
75-402-1-252 75-402-1-255 75-402-878-1 
75-402-1-231 75-13-756-9 75-402-876-1 
75-402-1-254 75-402-1-249 75-402-1-100 
75-402-1-253 75-402-1-231 75-402-1-231 
75-402-876-1 75-402-1-231 75-402-1-220 
75-402-1-99 75-13-755-3 75-402-1-135 
75-402-1-99 75-402-876-1 75-402-1-258 
75-13-745-7 75-402-1-220 75-402-1-258 
75-402-1-251 75-402-1-101 75-402-1-220 
75-402-1-231 75-402-1-232 75-402-1-89 
75-402-1-190 75-402-1-104 75-402-1-136 
75-402-1-220 75-402-1-257 75-406-2-275 
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Kuva 1-1 Suunnittelualueen rajaus peruskartalla (MML, 2020) 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

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

yhtäaikaisesti kahta eri asemakaavan muutosta. Suunnittelualueen itäpuolelle laadittava asema-

kaava on nimeltään Hillonlahden alueen asemakaavamuutos (vaihe I). Vaiheen I asemakaavan alu-

eelle laaditaan akkumateriaalituotannon ympäristövaikutusten arviointia ja vaiheen II asemakaa-

van alueelle Hillonlahden pohjoispuoleisen alueen louhinnan ympäristövaikutusten arviointia kaa-

vaprosessin ohella. Alueet on eriytetty kahdeksi eri kaavaprosessiksi aikataulullisten ja toteutuk-

seen 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, ja osaltaan myös tarkasteltu Hillonlahden 

täyttöön liittyviä näkökohtia ja rakentamista osittain satama-alueeksi. Yleissuunnitelmassa laadit-

tiin kaksi vaihtoehtoa, VEA ja VEB (kuva 2-1). Yleissuunnitelmassa on määritetty kolme teollisuus-

alueeksi osoitettavaa aluetta, T1–T3. Edelleen on tehty aluevaraus E energiantuotannon käyttöön, 

liikenneväyläkäytävä, suojavihervyöhykkeitä EV sekä vesialueesta täytettävää satama-aluetta LS. 

Kaksi nykyisin energiantuotantoon mantereella käytettävää aluetta on jätetty selvitysalueeksi. Nyt 

tehtävä asemakaavamuutos perustuu yleissuunnitelmaan.  

Keskeisin asemakaavan muutoksen tarpeen aiheuttava maankäytön muutos on satama-alueen laa-

jennukseksi osoitetun satama-alueen (LS) muutos teollisuusalueeksi (T-1 ja T/kem) Hillonlahden 

pohjoispuolella. Asemakaavalla ratkaistaan myös kulkuyhteydet teollisuustonteille ja Hiltzinväylän 

uusi sijoittuminen. 

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. 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Selostukseen kuuluu kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen. 

 

LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

LIITE 2 Asemakaavan seurantalomake  

LIITE 3  Valmisteluvaiheen kuulemisen vastineet 

LIITE 4  Muinaisjäännösneuvottelun muistio 23.3.2021 

Yleissuunnitelman vaihtoehdot VEA/VEB. 
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LIITE 5 Hillonlahden luontoselvitys 2020 

LIITE 6  Murtalhon eteläosan liito-oravaselvitys ja Hillon alueen viitasammakkoselvitys 2020 

LIITE 7 Haminan Hillonlahden sudenkorentoselvitys 2020 

LIITE 8 Ehdotusvaiheen kuulemisen vastineet 

LIITE 9 Hamina Hillo (Hillnäs) arkeologinen kaivaus 2021 - esiraportti  

LIITE 10  Museoviraston lausunto 26.5.2021 

 

  

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 

lähdemateriaalista 

• Akkumateriaalituotannon YVA-ohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto siitä (2020) 

• Akkumateriaalituotannon YVA-selostus (2021) https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_lu-

vat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Akkuma-

teriaalin_tuotanto_Finnish_Battery_Chemicals_Oy__Kotka_Hamina_Kokkola_ja_Vaasa 

• Arkeologisten kohteiden tarkastukset 2016 (Marita Kykyri, Kymenlaakson museo) 

• Hakola, H., H. Hellén, T. Tykkä, A-M. Mäkelä, A. Praplan, H. Saari & J. Latikka 2017. Haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden mittauksia Haminan satama-alueella ja sen ympäristössä 2017. Ulkoil-

man hiilivedyt ja aldehydit. Ilmatieteen laitos – Ilmanlaatu ja Energia. Helsinki 13.2.2018. 

• Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan (2008) selvitykset 

• Hamina Hillonlahti arkeologinen inventointi (2016) 

• Hamina, Savilahdenvuori 1-4 röykkiökohteiden arkeologiset tutkimukset 2015 (Mikroliitti Oy) 

• Hillonlahden alueen yleissuunnitelma (2020) 

• Hillolahden pohjoispuolisen alueen asemakaavan (2018) selvitykset 

• Ilmanlaatumittaukset Haminan satamassa vuonna 2016 (Eija Värri, Kotkan kaupunki, ympäris-

tökeskus) 

• Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan YVA-ohjelma ja yhteysviranomaisen lau-

sunto siitä (2020) 

• Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan YVA-selostus (2021) https://www.ym-

paristo.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arvi-

ointi/YVAhankkeet/Hillonlahden_pohjoispuolisen_teollisuusalueen_louhinta_Hamina/Hillonlah-

den_pohjoispuolisen_teollisuusa(57977) 

• Murtalhon eteläosan liito-oravaselvitys ja Hillon alueen viitasammakkoselvitys (2020) 

• Promethor 2012. Tuulivoimaloiden ympäristö- ja sisämeluselvitys. Loppuraportti mittausajan-

jaksolta 6.6.–10.8.2012. Selvityksen kohde: Hamina, Petkele. Turku. 16.12.2012. 

• WinWind Oy 2011. Hamina Petkele WinWinD3 Shadow Flicker Analysis. 

  

 

 

1.6 Kaavatyön aikana laaditut erillisselvitykset 

Seuraavat selvitykset on raportoitu Hillonlahden pohjoispuoleisen alueen louhinnan YVA-selostuk-

sen liiteraportteihin: 

• havainnekuvat 

• kasvillisuus-, biotooppi- ja linnustoselvitys 

• Arkeologinen tarkkuusinventointi 2020 (Mikroliitti Oy) (kylätontin arkeologinen tarkkuusinven-

tointi) 

• meluselvitys 

• pölyselvitys 

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys on raportoitu osana Hillonlahden teollisuusalueen louhinnan 

YVA-selostusta. 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Akkumateriaalin_tuotanto_Finnish_Battery_Chemicals_Oy__Kotka_Hamina_Kokkola_ja_Vaasa
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Akkumateriaalin_tuotanto_Finnish_Battery_Chemicals_Oy__Kotka_Hamina_Kokkola_ja_Vaasa
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Akkumateriaalin_tuotanto_Finnish_Battery_Chemicals_Oy__Kotka_Hamina_Kokkola_ja_Vaasa
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Hillonlahden_pohjoispuolisen_teollisuusalueen_louhinta_Hamina/Hillonlahden_pohjoispuolisen_teollisuusa(57977)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Hillonlahden_pohjoispuolisen_teollisuusalueen_louhinta_Hamina/Hillonlahden_pohjoispuolisen_teollisuusa(57977)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Hillonlahden_pohjoispuolisen_teollisuusalueen_louhinta_Hamina/Hillonlahden_pohjoispuolisen_teollisuusa(57977)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Hillonlahden_pohjoispuolisen_teollisuusalueen_louhinta_Hamina/Hillonlahden_pohjoispuolisen_teollisuusa(57977)
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Seuraavat selvitykset on raportoitu Akkumateriaalituotannon YVA-selostuksen liiteraportteihin: 

• ammoniakin leviämismallinnus 

• havainnekuvat 

• meluselvitys 

• pintavesimallinnus 

• Hillonlahden sudenkorentoselvitys 2020, Luontoselvitys Kotkansiipi 

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys on raportoitu osana Akkumateriaalituotannon YVA-selos-

tusta. 
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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 laatimi-

sesta (MRL 51§) päättää kaupunginarkkitehti. Viranhaltijapäätös asemakaavan muutoksen vireille 

tulosta on tehty 7.7.2020 § 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 15.7.-13.8.2020. 

Kaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnos) laatimisen aikana kaavatyö nähtiin tarpeelliseksi aika-

taulullisista syistä jakaa alueen I (kenttäalue Ensontien ja Satamatien välissä) ja alueen II kaavoi-

tukseen. Tämän johdosta on valmisteltu alueelle II oma osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

 

Kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) on nähtävillä 10.3. – 8.4.2021. Kuulutus julkaistiin 

23.4.2021 Reimarissa.  

 

Vireilletulo 7.7.2020 §1/2020 

OAS:n nähtävilläolo 15.7.-13.8.2020. 

Luonnoksen nähtävilläolo 10.3. - 8.4.2021 

Ehdotuksen nähtävilläolo 30.4. - 31.5.2021 

2.2 Asemakaavan sisältö 

Asemakaavan muutoksella muutetaan satama-alueen laajennukseksi osoitetun satama-alueen laa-

jennuksen (LS) muutos teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-1 ja T/kem-1) Hillon-

lahden pohjoispuolella. Asemakaavan muutoksella osoitetaan myös yhdyskuntateknistä huoltoa 

palveleva alue (ET) sekä suojaviheralueita (EV, EV-1). Asemakaavan muutoksella ratkaistaan kul-

kuyhteydet teollisuustonteille ja Hiltzinväylän uusi sijoittuminen. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Alueen toteuttaminen edellyttää 

louhintaa ja tasausta. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue sijaitsee Haminan sataman yhteydessä Hillonlahden pohjoispuolella. Alueelta on 

noin 5 kilometriä Haminan keskustaan ja noin 25 kilometriä Kotkan keskustaan. Kaavoitettava alue 

sijoittuu vanhan Hillonkylän alueelle ja rajautuu Hillonlahteen. Haminan satama on yksi Hamina-

Kotka Sataman satamanosista. Hillonlahden ranta-alueella on vanha käytöstä poistettu teollisuus-

rata, joka on liittynyt entisen Summan paperitehtaan toimintaan. Suunnittelualue on pääasiassa 

lehti-, seka- ja havumetsää sekä merenlahden ranta-aluetta. Suunnittelualue on lähes kokonaisuu-

dessaan asemakaavoitettu satama- ja varastotoimintojen alueeksi (LS). 

3.2 Luonnonympäristö 

3.2.1 Maa- ja kallioperä 

Suunnittelualueen maaperä koostuu kalliomaasta (Ka), hiekkamoreenista (Mr), sekä alavimmilla 

alueilla savesta (Sa). Savilahdenvuoren itäpuolella on kapea kaistale rahkaturvetta (St). 

 

 

Kuva 3-1 Ote maaperäkartasta (GTK) 

Pääosa alueesta on koroltaan alavaa, alle 10 metriä merenpinnan yläpuolella. Savilahdenvuori ja 

Petkelvuori kohoavat yli 20 m mpy. Korkeusmalli on tuotettu laserkeilausaineistosta. 
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Kuva 3-2 Alueen korkeusmalli (MML, 2020) 

3.2.2 Vesistöt, pohja- ja pintavedet 

Suunnittelualue sijaitsee Suomenlahden rannikon päävesistöalueella (81) välivaluma-alueella 

81V013, joka on kooltaan noin 171 km2. Alueen pintavedet virtaavat ojia pitkin Hillonlahteen. Hil-

lonlahti kuuluu Summan edustan vesimuodostumaan (2_Ss_007), joka on tyypitelty Suomenlahden 

sisäsaaristoksi. 

 

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 pohja-

vesialueen pohjois- ja eteläosassa ulottunut pohjavesipinnan alapuolelle muodostaen lampia. Poh-

javesialueen keskiosasta pohjavesi purkautuu useammasta kohdasta harjun itäpuolella olevaan pu-

roon. Puron varresta on kartoitettu muutamia lähdepurkautumapaikkoja. Pohjavesialueen etelä-

osan pohjavesi purkautuu harjun eteläpäässä olevaan Ryljynlähteeseen. Ryljynlähteen valuma-alu-

een pohjoisrajalla on pohjavesipinnan yläpuolelle nouseva kalliokieleke, joka erottaa eteläisen va-

luma-alueen pohjavesialueen pohjoisosista. Harju rajautuu länsireunaltaan kallioharjanteeseen, 

paitsi aivan pohjavesialueen pohjoispäässä. Pohjavesialueella on Haminan Veden käytössä olevat 

Ryljyn ja Uuden Summan vedenottamot (Ramboll 2014). 

 

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

hulevedet laskeutuvat Hillonlahteen. Hillonlahden yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä on arvi-

oitu 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 vii-
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vytystarpeita kerran kymmenessä vuodessa toistuvalla mitoitussateella. Hillonlahden itäosassa si-

jaitsevalle kosteikolle johdetaan lisäksi idänpuoleiselta satama-alueelta hulevedet hulevesiviemäriä 

pitkin (Ramboll Finland Oy 2020). 

 

 

Kuva 3-3 Alueen pohja- ja pintavedet (SYKE, MML, 2020). 

3.2.3 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelualueet 

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 useana vuonna alueen kaavoittami-

sen yhteydessä, viimeksi vuosina 2015 ja 2016, jolloin aluetta on asemakaavoitettu satama-alu-

eeksi. 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. kuu-

sesta, tervalepästä, koivusta ja raidasta. Suunnittelualueen länsiosaan sijoittuvan Savilahdenvuo-

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

on harvapuustoinen ja paikoin alueella on jyrkänteitä ja isoja lohkareita. Suunnittelualueen länsi-

osaan sijoittuvan Ruokosuon puuton pohjoisosa on tunnistettu Metsäkeskuksen aineistossa metsä-

lain 10 §:n tarkoittamaksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi. Metsäkeskuksen aineistossa olevan 

rajauksen kautta on kuitenkin rakennettu tie ja aluetta kuivattaa oja, joten kohteen luonnontilaisuus 

ja rajauksen perusteet tulee tarkistaa.  

 

Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuva Hillonlahti on monimuotoinen alue niin vedenalaisena ym-

päristönä kuin rantaluonnoltaankin. Hillonlahti on lajistoltaan poikkeuksellisen edustava rannikon 
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laguuni Itäisen Suomenlahden alueella (Metsähallitus 2016). Hillonlahden alueella tavataan laaja-

alaisena, edustavana ja elinvoimaisena erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltua luontotyyppiä näkin-

partaisyhteisöt. Ko. luontotyyppi on lisäksi määritelty EU:n luontodirektiivissä Suomen vastuuluon-

totyypiksi. Toinen yleisesti havaittu tärkeä vedenalainen luontotyyppi oli uposkasvivaltaiset pohjat, 

joka on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Hillonlahden uhanalainen yksittäinen kasvi on erittäin uhan-

alainen (EN) ja luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltaviin lajeihin sisällytetty suolapunka 

(Samolus valerandi). Suolapunkaa esiintyy mm. Saunasaaren ja Putviikinpohjan alueilla. (Metsä-

hallitus 2016). Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse ekologisesti merkittäväksi vedenalaiseksi 

meriluontoalueeksi (EMMA) arvioituja alueita (Lappalainen ym. 2020). Suunnittelualueen maa-alu-

eiden osalta laadittiin kesän 2020 aikana kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys. 

 

Suunnittelualueen liito-oravatilanne on kartoitettu viimeksi keväällä 2020, lisäksi alueelle on tehty 

aiemmin useita kartoituksia, mm. vuonna 2015 (Rintanen). Suunnittelualueen kaakkoisosaan Sa-

vilahdenvuoren eteläpuolelle sijoittuu vanhojen ratapohjien väliselle alueelle liito-oravan elinympä-

ristö; alueelta havaittiin useita liito-oravan papanapuita sekä viisi pesäpuuksi tulkittavaa puuta ke-

väällä 2020. Alueelta on tehty aikaisemmin havaintoja liito-oravasta ainakin vuonna 2010. Haja-

naisempia havaintoja liito-oravasta tehtiin selvitysalueen itäosista Hillonkylän alueelta. Alue käsit-

tää vanhoja metsittyneitä peltoaloja, pieniä sekapuustoisia metsiköitä sekä valtaosin tyhjillään ole-

via rakennuksia ja niiden piha-alueita. Tällä alueella haapaa kasvaa runsaasti ja alue on kokonai-

suudessaan erittäin soveliasta liito-oravan elinympäristöksi. Myös tältä alueelta on tehty havaintoja 

liito-oravasta vuonna 2010. Kevään 2020 kartoitusten perusteella tehdyt liito-oravan elinympäris-

törajaukset on esitetty kuvassa Kuva 3-4. 

 

 

Kuva 3-4 Arvokkaat luontokohteet suunnittelualueella (Ramboll Finland Oy, 2020) 

Hillonlahden koillisosan kosteikossa sijaitsee viitasammakon lisääntymispaikka kevään 2020 kartoi-

tuksen perusteella. Viitasammakko on liito-oravan tavoin luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittu 

tiukasti suojeltava laji. 
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Elinympäristötarkastelun perusteella luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittujen tiukasti suojeltu-

jen sudenkorentolajien, täplälampikorennon (Leucorrhinia pectoralis), lummelampikorennon (Leu-

corrhinia 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 le-

pakoita tavataan runsaasti merenlahtien läheisillä metsäalueille ja rantavyöhykkeessä. Lisäksi 

suunnittelualueen rakennukset voivat soveltua lepakoiden lisääntymispaikoiksi. 

 

Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuvalla ratalinjalta on tavattu vaarantuneeksi (VU) luokiteltua 

loistokaapuyökköstä (Cucullia argentea). Lajin toukka elää ratavallilla kasvavalla ketomarunalla. 

Hillonlahden itäosissa sataman sisääntulotien ja radan varrella on arvokkaaksi elinympäristöksi ra-

jattu ruderaattialue, jossa esiintyy huomionarvoisista lajeista loistokaapuyökkösen lisäksi myös 

erittäin uhanalaista (EN) maitekääpiökoita (Trifurcula subnitidella). (Faunatica 2006)  

 

Suunnittelualueen linnustosta tehtiin selvitys kesän 2020 aikana. Selvitys perustuu kahden kartoi-

tuskerran laskentaan sekä muiden selvityskäyntien yhteydessä tehtyjen lintuhavaintojen kokoami-

seen vesialueen osalta. Alustavien havaintojen perusteella metsäalueiden linnusto on tyypillistä 

havu- ja sekametsien lajistoa, eikä erityisiä huomionarvoisia lajeja esiinny alueella. Rantavyöhyk-

keen ruovikkoisilla lahdilla pesii silkkiuikkuja, nokikanoja, telkkiä, isokoskeloita, taivaanvuohia sekä 

varpuslinnuista mm. pajusirkkuja, ruokokerttusia, rytikerttusia ja rastaskerttusia. 

3.3 Maisema ja kulttuuriympäristö 

3.3.1 Maisemarakenne  

Hamina kuuluu ympäristöministeriön (1992) maisema-aluetyöryhmän laatimassa maisema-alueja-

ossa Eteläiseen rantamaahan ja siinä Suomenlahden rannikkoseudun itäosaan. Tätä maisema-alu-

etta luonnehtivat lukuisat saaret ja kallioperän rapakivi, joka tekee maisemasta louhikkoista ja ki-

vikkoista. Kymenlaakson maakuntakaavan maisema-aluejaossa Kymenlaakso jakautuu kuuteen 

erilaiseen maisematyyppiin, joista Hamina sijoittuu rannikon kulttuurimaisema-alueelle. Alueen eri-

tyispiirteenä on Kymijoen haarojen luonto ja rannikkokaistan luonnon ominaispiirteet. 

 

Suunnittelualueen maasto on vaihtelevaa maanpinnan noustessa Hillonlahden rannalta, merenpin-

nan tasosta Petkelvuoren (+23 m merenpinnan yläpuolella) ja Savilahdenvuoren (+30 m mpy) 

lakialueille. Petkelvuori ja Savilahdenvuori liittyvät laajempaan pohjois- eteläsuuntaiseen kallioiseen 

selännealueeseen, jonka lakialueet kohoavat suunnittelualueen pohjois- ja luoteispuolella tason 

+20 m mpy yläpuolelle. Hankealueen pohjoispuolella, Petkeleen asuinalueen lähiympäristössä on 

jyrkkäpiireisiä kalliokohoumia jyrkänteineen. Selänteen rinteillä on rantakerrostumia ja moreenia. 

Hankealueen etelä- ja itäpuolella maasto on alavampaa ja nykyisellään satamatoimintojen vuoksi 

tasattua. 
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Kuva 3-5 Suunnittelualueen ja ympäristön korkeussuhteet. 

3.3.2 Maisemakuva 

Suunnittelualueen maisema on pääosin sulkeutunutta tai puoliavointa metsämaisemaa. Kallioiden 

lakialueen ja talousmetsänä hoidetut mäntykankaat ovat harvapuustoisia, mutta näkymiä kauko-

maisemaan ei niiltäkään avaudu. Hillonlahden ranta on myös puustoinen, mutta aivan rantaviivan 

tuntumasta, hankealueen eteläpuolelta avautuu näkymiä merelle ja sataman suuntaan. 

 

Suunnittelualuetta halkoo nykyisellään Hillontie/Hillonkuja, jonka varrella on pääosin asuinkäytöstä 

poisjääneitä rakennuksia. Hillonkujan ympäristö on pienipiirteistä, väljästi rakentunutta pääosin  

jälleenrakennuskauden ja modernin ajan asuinympäristöä. Käytöstä poistettu, Summan paperiteh-

taan toimintaan liittynyt rautatie muodostaa avoimen–puoliavoimen käytävän Hillonlahden rantaan. 

Savilahdenvuoren eteläpuolella Haminan Energian tuulivoimala sekä pohjoispuolella Hillon masto 

nousevat alueen maamerkeiksi. Tuulivoimaloita on kaksi suunnittelualueen lähiympäristössä, toinen 

noin 300 metrin päässä hankealueen lounaispuolella ja toinen noin 1,3 kilometrin päässä suunnit-

telualueen luoteispuolella. 

 

Suunnittelualueen etelän ja idän puolelle sijoittuvat satamatoiminnot laajoine kenttineen, suurine 

rakennuksineen ja korkeine valaisinmastoineen ja muine rakennelmineen muodostavat suurimitta-

kaavaisen teollisuusalueen maisemakuvan. Suunnittelualueen länsipuolella, Summanlahden ran-

nalla entiset paperitehtaan rakennukset ympäristöineen muodostavat yhdessä sataman kanssa laa-

jan teollisen rantavyöhykkeen. 
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Kuva 3-6. Petkelvuoren lakialuetta suunnittelualueen pohjoisosassa. 

 

Kuva 3-7. Hillonlahden itäosasta, suunnittelualueen kaakkoisosasta avautuva näkymä sataman suuntaan. Lahden 

länsiosan niemien ja saarten vuoksi näkymiä merelle ei avaudu. 

 

Kuva 3-8. Hillontien varrella on käytöstä poistuneita rakennuksia, joista osa on jo purettu. Kuva on otettu kesällä 

2020. 
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3.3.3 Kulttuuriympäristön historiaa 

Suunnittelualue sijoittuu Hillon kylän alueelle. Hillon kylän asutuksen historiatiedot alkavat 1500-

luvulta, mutta asutuksen sijaintia kuvaavaa tietoa löydetään varhaisintaan vasta vuoden 1775 kar-

talta, jossa kylälle on merkitty talo – Hillon säteri. (Mikroliitti Oy 2020). Hankealueella, Hillonlahden 

pohjoispuolella, Hillonkylässä on ollut asutusta nykyistä enemmän ainakin 1960-luvulla, jolloin osa 

alueesta oli maanviljelyskäytössä (Kuva 3-9). Myöhemmin alueen viljelykäyttö on loppunut ja osa 

asuinrakennuksista on tyhjillään. Petkeleen asuinalueet hankealueen pohjoispuolella on rakennettu 

1950-luvulla Summan paperitehtaan johtajistolle ja työväestölle. 

 

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

maradan valmistuttua vuonna 1937. Satamaa laajennettiin 1950-luvulla Lakulahden satama-al-

taalla. Myöhemmin satama-alue on laajentunut koko Hillonniemen alueelle. (Haminan kulttuuriym-

päristöohjelma 2008). 

 

Hankealueen länsipuolella, Hillonlahden rannalla sijaitsee entinen Summan paperitehdas. Tehdas 

aloitti toimintansa vuonna 1955 ja se suljettiin vuonna 2008. Vanhaan tehtaaseen valmistui Googlen 

palvelinkeskus vuonna 2011. Vuonna 2020 alueella toimii viisi Googlen palvelinkeskusta ja kuuden-

nen palvelinkeskuksen odotetaan valmistuvan vuonna 2021. 

 

 

Kuva 3-9 Suunnittelualue vuoden 1968 kartalla (https://vanhatkartat.fi). 

3.3.4 Arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt 

Suunnittelu-alueen pohjoispuolelle sijoittuu Petkeleen asuinalueet, jotka on luokiteltu valtakunnal-

lisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Petkeleen asuinalueet sijaitsevat 

metsäisessä ympäristössä Summan paperitehtaalle johtavan tien varressa Petkelvuoren rinteessä, 

varsinaisen tehdasalueen koillispuolella. Alueen on suunnitellut 1950-luvulla Alvar Aalto Summan 

paperitehtaan johtajistolle ja työväestölle. Alue edustaa modernia asuntosuunnittelua. Alueen ase-

makaava ja rakennusten julkisivut ovat säilyneet hyvin rakennusaikaisessa asussaan. (Museovi-

rasto 2020). 

https://vanhatkartat.fi/
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Petkeleen asuinalueet sijaitsevat Summan paperitehtaalle johtavan tien varressa Petkelvuoren rin-

teessä, varsinaisen tehdasalueen koillispuolella. Työväen asuntoalue, Puu-Petkele, muodostuu kah-

deksastatoista puurakenteisesta kahden perheen talosta, jotka on sijoitettu kiinni tielinjaan ja yh-

distetty toisiinsa aidoilla. Puu-Petkeleen länsipuolella on kolme paperitehtaan virkailijoiden huvila-

maista valkeaksi rapattua asuinrakennusta (Museovirasto, 2020).  

 

Alvar Aalto on suunnitellut myös suunnittelualueen länsipuolelle jäävän Summan paperitehtaan al-

kuperäiset konehallit 1 ja 2. Hallit ovat nyt palvelinkeskuksen käytössä. 

 

 

Kuva 3-10. Kuunarikadun asuinaluetta, joka kuuluu Petkeleen asuinalueen RKY-alueeseen. 

 

 

Kuva 3-11. Bernerintien asuinaluetta, joka kuuluu Puu-Petkeleen asuinalueen RKY-alueeseen. 
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3.4 Muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet 

3.4.1 Muinaisjäännökset 

 

Kooste suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvasta tunnetuista muinaisjäännöksistä ja 

muista kulttuuriperintökohteista on esitetty taulukossa (Taulukko 3-1) ja kartalla (Kuva 3-12). Tar-

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

josta kohteita voi etsiä niiden yksilöivällä kohdetunnuksella. 

 

Suunnittelualueella sijaitsee yksi (kartan kohde 2), muinaisjäännösrekisterin mukainen muinais-

jäännös, Hillo (Hillnäs), Hillon historiallinen kylänpaikka (mj-tunnus 1000008140). Kyseiselle alu-

eelle on tehty arkeologinen tarkkuusinventointi elokuussa 2020, jossa selvitettiin muinaisjäännök-

sen suojeluarvoa ja aluerajausta (Mikroliitti Oy 2020). Tutkimuksessa vanhan kylätontin sijainti 

selvitettiin tarkasti vuosien 1775 ja 1834 kartoilta. Kartoilta paikannetun kylätontin kohdalle kai-

vettiin koekaivantoja, joista löytyi ehjiä muinaisjäännöskerroksia ja -rakenteita, kuten kiveyksiä. 

Kaksi eri muinaisjäännösaluetta (sm) rajattiin näiden muinaisjäännöksiksi tulkittujen kiveysten koh-

dalle (Kuva 3-13). 

 

Kaavan valmisteluvaiheen jälkeen, 23.3.2021, muinaismuistolain (295/1963) 13 §:n tarkoittamissa 

neuvotteluissa on todettu, että kaavan tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää Hillo (Hill-

näs) -muinaisjäännökseen kajoamista. Muinaisjäännöksen on neuvotteluissa todettu tuottavan 

merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa kaavan tarkoittamalle yhdyskuntakehitykselle. Kaava 

voidaan toteuttaa ja rakentaminen aloittaa sen jälkeen, kun muinaisjäännöskohteissa on suoritettu 

riittävät arkeologiset tutkimukset. Haminan kaupunki vastaa tutkimusten suorittamisesta vuoden 

2021 aikana. Arkeologisten tutkimusten suorittajalla on oltava muinaismuistolain 10 §:n mukainen. 

tutkimuslupa, jonka myöntää Museovirasto. Museovirasto arvioi tutkimusten riittävyyden tutkimuk-

sen suorittajan laatiman alustavan tutkimusraportin perusteella. Muinaismuistolain 11 §:n tarkoit-

tamaa kajoamislupaa ei kaavan mukaista rakennushanketta varten siten erikseen haeta. Edellä 

tarkoitetun muinaismuistolain 13 §:n tarkoittaman neuvottelun asiakirjat ovat tämän kaavaselos-

tuksen liitteenä (Liite 4). 

 

Haminan Hillon (Hillnäs) historiallisella kyläpaikalla toukokuussa 2021 tehdyissä arkeologisissa tut-

kimuksissa (Mikroliitti Oy, esiraportti 25.5.2021) alueelta paljastui neljä uunirakennetta sekä niihin 

liittyviä rakennejäännöksiä, kulttuurikerroksia ja löytöjä. Rakenteet poistettiin tutkimusten yhtey-

dessä. Koska muinaisjäännös on poistettu tutkimusten yhteydessä, lausui Museovirasto 26.5.2021, 

ettei sitä merkitä asemakaavaan. 

 

Suunnittelualueella, Savilahdenvuorella on 6 muiksi kulttuuriperintökohteiksi luokiteltua kohdetta 

(kartan kohteet 4 ja 6-10) sekä yksi luonnonmuodostuma (kartan kohde 5). Kartan kohteille 4-5 

(Savilahdenvuori 2, 3 ja 4) on tehty arkeologiset tutkimukset vuonna 2018 (Mikroliitti Oy 2018) ja 

niiden poistamiseen on saatu museoviranomaisen lupa. 

 

Kartan kohteet 7-10 (Ruokosuo sekä Savilahdenvuori 5, 6 ja 7) ovat muinaisjäännösrekisteriin 

merkitty statuksella ”muu kulttuuriperintökohde”. Kohteille on tehty arkeologisen kohteen tarkas-

tukset vuonna 2016 (Marita Kykyri, Kymenlaakson museo). Hillo (Hillnäs) -muinaisjäännökseen 

kajoamista varten järjestetyssä muinaismuistolain (295/1963) 13 §:n tarkoittamissa neuvotteluissa 

todettiin suunnittelualueen muiden kulttuuriperintökohteiden ja luonnonmuodostuman osalta, että 

ne on riittävästi tutkittu sekä dokumentoitu eikä niitä tarvitse merkitä kaavaan (Liite 4). 

 

Suunnittelualueen pohjoispuolella on 3 kiinteää muinaisjäännöstä (kartan kohteet 1,3 ja 11). 
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Taulukko 3-1 Suunnittelualueella ja sen lähellä sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset, kulttuuriperintökohteet ja 

luonnonmuodostumat (Museovirasto, 2021). 

  

Numero 
kartalla  

Arkeologinen sta-
tus, tyyppi, ajoitus 

Nimi Kohde-
tunnus 

Viimeisin tutkimus Ajantasa-asemakaava Kajoamislupa 

1 
(ei suunnit-
telu-alueella) 

Kiinteä muinaisjään-
nös, työ- ja valmistus-
paikat / pyyntikuopat, 
historiallinen 

Petkelvuori 1000028
817 

Haminan Hillonlahden ase-
makaava-alueen arkeologi-
nen inventointi 15.-
17.6.2016. (Museoviraston 
arkeologiset kenttäpalvelut) 

Kaava vahvistettu 1958 
 
 
Ei merkintää kaavassa 

- 

2 Kiinteä muinaisjään-
nös, asuinpaikat / ky-
länpaikat, historialli-
nen 

Hillo (Hillnäs) 1000008
140 

Arkeologinen tarkkuusinven-
tointi 2020 (Mikroliitti Oy) 

Kaava hyv. 2017, lainvoimainen 
2018 
 
Aluemerkintä sm: Alueen osa, 
jolla sijaitsee muinaismuisto-
lailla (295/1963) rauhoitettu 
kiinteä muinaismuisto. 

- 

3 
(ei suunnit-
telu-alueella) 

Kiinteä muinaisjään-
nös, kivirakenteet / ra-
jamerkit, historiallinen 

Matinsaaren-
tie (Uusi-
Summa) 

1000025
637 

Tarkastus 2014 (Marita Ky-
kyri, Kymenlaakson museo) 

Kaava hyv. 2017, lainvoimainen 
2017 
 
Ei merkintää kaavassa 

- 

4 Muu kulttuuriperintö-
kohde, kivirakenteet / 
rajamerkit, historialli-
nen 

Savilahden-
vuori 2 

1000027
458 

Hamina, Savilahdenvuori 1-4 
röykkiökohteiden 
arkeologiset tutkimukset 
2018 (Mikroliitti Oy) 

Kaava hyv. 2017, lainvoimainen 
2018 
 
Kohdemerkintä sm: Muinais-
muistolailla (295/1963) rauhoi-
tettu kiinteä muinaismuisto 

HAMINA, Kajoa-
minen muinais-
jäännökseen ti-
lalla Rajakallio 
075-406-2-232, 
ratkaisupäivä 
9.1.2019 

5 Luonnonmuodos-
tuma, kivirakenteet / 
röykkiöt, ajoittamaton 

Savilahden-
vuori 4 

1000028
821 

Hamina, Savilahdenvuori 1-4 
röykkiökohteiden 
arkeologiset tutkimukset 
2018 (Mikroliitti Oy) 

Kaava hyv. 2017, lainvoimainen 
2018 
 
Ei merkintää kaavassa 

HAMINA, Kajoa-
minen muinais-
jäännökseen ti-
lalla Rajakallio 
075-406-2-232, 
ratkaisupäivä 
9.1.2019 

6 Muu kulttuuriperintö-
kohde, 
kivirakenteet / röyk-
kiöt, historiallinen 

Savilahden-
vuori 3 

1000027
459 

Hamina, Savilahdenvuori 1-4 
röykkiökohteiden 
arkeologiset tutkimukset 
2018 (Mikroliitti Oy) 

Kaava hyv. 2017, lainvoimainen 
2018 
 
Kohdemerkintä s: Alueella si-
jaitsevien historiallisten raken-
teiden ja kerrostumien poista-
minen 
on sallittua vain erityisestä 
syystä ja riittävän dokumen-
toinnin jälkeen. 
Aluetta koskevista suunnitel-
mista on kuultava museoviran-
omaista. 

HAMINA, Kajoa-
minen muinais-
jäännökseen ti-
lalla Rajakallio 
075-406-2-232, 
ratkaisupäivä 
9.1.2019 
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Kuva 3-12 Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat muinaisjäännökset sekä muut muinaisjäännösre-

kisterin kohteet (Museovirasto 2021). 

 

Numero 

kartalla 

 

Arkeologinen sta-

tus, tyyppi, ajoitus 

Nimi Kohde-

tunnus 

Viimeisin tutkimus Ajantasa-asemakaava Kajoamis-lupa 

7 Muu kulttuuriperintö-

kohde, kivirakenteet / 

rajamerkit, historiallinen 

Ruokosuo 1000031

030 

Arkeologisen kohteen tarkas-

tus 2016 (Marita Kykyri, Ky-

menlaakson museo) 

Kaava hyv. 2017, lainvoimainen 

2018 

 

Ei merkintää kaavassa 

- 

8 Muu kulttuuriperintö-

kohde, kivirakenteet / 

rajamerkit, historiallinen 

Savilahden-

vuori 5 

1000031

031 

Arkeologisen kohteen tarkas-

tus 2016 (Marita Kykyri, Ky-

menlaakson museo) 

Kaava hyv. 2017, lainvoimainen 

2018 

 

Kohdemerkintä sm: Muinais-

muistolailla (295/1963) rauhoi-

tettu kiinteä muinaismuisto. 

- 

9 Muu kulttuuriperintö-

kohde, kivirakenteet / 

rajamerkit, historiallinen 

Savilahden-

vuori 6 

1000031

032 

Arkeologisen kohteen tarkas-

tus 2016 (Marita Kykyri, Ky-

menlaakson museo) 

Kaava hyv. 2017, lainvoimainen 

2018 

 

Ei merkintää kaavassa 

- 

10 Muu kulttuuriperintö-

kohde, kivirakenteet / 

rajamerkit, historiallinen 

Savilahden-

vuori 7 

1000031

033 

Arkeologisen kohteen tarkas-

tus 2016 (Marita Kykyri, Ky-

menlaakson museo) 

Kaava hyv. 2017, lainvoimainen 

2018 

 

Ei merkintää kaavassa 

- 

11 

(ei suunnit-

telu- alueella) 

Kiinteä muinaisjäännös, 

työ- ja valmistuspaikat / 

hiilimiilut, historiallinen 

Petkele 1000039

817 

Hamina Vesihuolto- ja maa-

kaasuputkilinjausten arkeolo-

ginen inventointi 2020 (Kult-

tuuriympäristö-palvelut Heis-

kanen & Luoto Oy) 

Kaava vahvistettu 1980 

 

Ei merkintää kaavassa 
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Kuva 3-13 Tarkkuusinventoinnin tuloksena rajatut kiinteät muinaisjäännökset (sm) punaisina alueina (Mikroliitti 

Oy 2020). 

3.5 Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö 

3.5.1 Yhdyskuntarakenne ja asutus 

Suunnittelualue on yhdyskuntarakenteeltaan pääosin harvaa haja-asutusaluetta. Suunnittelualue 

sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti taajama-alueen tuntumassa väljästi rakennettujen asuin-, te-

ollisuus- ja satama-alueiden läheisyydessä. Suunnittelualue sijoittuu Hillonkylän alueelle ja rajautuu 

Hillonlahden ja Summan edustan merialueeseen. Haminan satama on yksi Hamina-Kotka Sataman 

satamanosista. Hillonlahden ranta-alueella on käytöstä poistettu teollisuusrata, joka on liittynyt 

Summan paperitehtaan toimintaan. 

 

Kaava-alueen pohjoispuolella Ensontien varressa sijaitsee Petkeleen asuinalue, missä on pääosin 

pientaloja, sekä suunnittelualueeseen rajautuva Kuunarinkadun neljän omakotitalon alue. Petke-

leen asutus lähimmillään Kuunarinkadulla rajautuu suunnittelualueeseen. Varsinaisella suunnittelu-

alueella on enää muutamia käytössä olevia asuinrakennuksia. Hillonkylän alue on asemakaavoitettu 

satama-alueeksi, minkä vuoksi alueen asutus on väistymässä. Kaupunki on hankkinut alueella si-

jaitsevia rakennuksia ja suurin osa rakennuksista on jo purettu. Hillonlahden pohjoisrannalla sijait-

sevien vapaa-ajan rakennusten (ns. kalastusmajat) tonttien vuokrasopimukset ovat päättyneet tai 

ovat päättymässä alueen satama- ja teollisuusalueen kehittämisen myötä. Lähimmät herkät koh-

teet, kuten koulut ja päiväkodit, sijaitsevat alueen pohjois- ja koillispuolella Uusi-Summan ja Etelä-

Poitsilan asuinalueiden yhteydessä noin 2 km etäisyydellä. Alueesta lounaaseen sijaitsevassa Ma-

tinsaaressa on venelaitureita ja uimapaikka, joiden toiminnan kaupunki on siirtämässä muualle. 

 



Ramboll - Kaavaselostus 

 

  

 

23/86 

 

Kuva 3-14 YKR-aineiston mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2018 (Tilastokeskus, 2018) 

 
 



Ramboll - Kaavaselostus 

 

  

 

24/86 

 

Kuva 3-15 Alueen rakennuskanta (MML, 2020) 

3.5.2 Työpaikat ja elinkeinotoiminta  

 

Haminan työllisyysaste vuonna 2018 oli 70 % ja työttömyysaste 11,4 %. Työttömyysaste on las-

kenut viime vuosina, mutta se on silti hiukan koko maata suurempi. Vuonna 2018 työpaikkoja oli 

noin 6450 ja työpaikkaomavaraisuus oli 82,2 (vertailuarvo 100). Tämä kertoo, että alueen työpaik-

kojen määrä on pienempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Suurin osa työpai-

koista (74 %) oli vuonna 2017 palvelualoilla, 21 % jalostuksessa ja 3 % alkutuotannossa (Tilasto-

keskus 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. 
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Kuva 3-16 Haminan satamanosan toiminnot ja alueet (HaminaKotka Satama 2019) 

3.5.3 Liikenne 

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

Suunnittelualue sijoittuu tämän pohjoispuolelle, Hillonkylän alueelle. 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.  
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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. 

3.5.4 Tekninen huolto 

Alueella ja sen läheisyydessä on olemassa oleva kunnallistekninen verkosto, johon uusien toimin-

tojen ja rakennusten on mahdollista liittyä. 

Suunnittelualueen poikki on suunnitteilla uusia teknisen huollon linjoja. Alueelle on suunniteltu uusi 

vesihuoltolinja, jossa kulkee vesi-, raakavesi- ja viemärilinjat. Vesihuoltolinjan itäpuolella on uusi 

kaasuputki, jonka on määrä rakentua vuoden 2021 aikana. Kaasuputken osalta suunnittelutyössä 

tulee ottaa huomioon tarpeelliset suojavyöhykkeet.  

 

Kuva 3-17 Alueen tekninen huolto 

3.6 Ympäristöhäiriöt 

3.6.1 Melu ja tärinä 

 

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

vojen 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 (Suunnit-

telukeskus Oy 2007). Nykyisin alueen melutilanteeseen vaikuttaa merkittävästi suunnittelualueen 

länsipuolella sijaitsevan Googlen palvelinkeskuksen laajennustyöt, mikä voi aiheuttaa melua myös 
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rakentamisen ajan. Tärinää alueella aiheutuu raide- ja tieliikenteestä sekä palvelinkeskuksen ra-

kentamistöistä. 

 

3.6.2 Ilmanlaatu ja ilmasto 

 

Haminan–Kotkan alueella ilmanlaatua seurataan kahdella Kotkassa sijaitsevalla mittausasemalla 

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

voshaka sijaitsee noin 5 km suunnittelualueesta koilliseen, joten se ei kuvaa kaava-alueen ilman-

laatua luotettavasti. Mittausasema sijaitsi katutasossa, liikenteen ja muiden lähipäästöjen vaiku-

tuspiirissä. Vuonna 2019 Haminan ympäristölupavelvollisten laitosten kokonaispäästöt olivat 2,7 

tonnia hiukkasia, 193 tonnia typenoksideja ja 5 tonnia rikin oksideja. Suurin ilmapäästöjen aiheut-

taja oli HaminaKotka Satama Oy:n Haminan toiminta-alue. Haminan tieliikenteen päästöiksi arvioi-

tiin vuodelle 2018: hiukkaset 3,4 tonnia ja typenoksidit 137 tonnia. Liikenteen rikinoksidien päästöt 

olivat 0,2 tonnia vuonna 2018. 

 

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 pitoi-

suudet alittivat voimassa olevat ohje- ja raja-arvot. 

 

Haminassa suurin typenoksidien päästölähde oli HaminaKotka Satama Oy:n Haminan toiminta-alue, 

joka tuotti suurimman osan alueen laitosten typenoksidien päästöistä. Haminan tieliikenteen las-

kennalliset typenoksidipäästöt olivat hieman sataman päästöjä suuremmat. 

 

HaminaKotka Satama Oy:n Hamina Hiirenkarintie 7:ssä rajatarkastusaseman kupeessa sijainneella 

siirrettävältä ilmanlaadun mittausasemalta seurattiin ulkoilman hengitettävien hiukkasten (PM10), 

pienhiukkasten (PM2,5) ja typen oksidien (NO2, NO) pitoisuuksia vuonna 2016. Ilmanlaatuindeksillä 

arvioituna mittausympäristön ilmanlaatu oli hyvä tai tyydyttävä 98 % mittausajasta. Huonoa tai 

erittäin huonoa ilmanlaatu oli vain 30 tunnin ajan. Ilmanlaadulle terveysperusteisesti annetut ohje- 

ja raja-arvot eivät ylittyneet. PM10 vuosikeskiarvo oli neljäsosan vuosiraja-arvosta ja samaa suu-

ruusluokkaa kuin Palokankaan mittauspisteestä v. 2011 saatu keskiarvo, mutta selvästi pienempi 

kuin Paksuniemeltä v. 2006 saatu tulos sekä pienempi kuin Kotkassa Rauhalan liikennepainottei-

selta mittausasemalta v. 2016 saatu vuosikeskiarvo. PM10-pitoisuudelle annettu vuorokausiraja-

arvotaso, 50 µg/m3, ei ylittynyt yhtenäkään päivänä. PM2.5 hiukkasten vuosipitoisuus oli hieman 

alempi kuin WHO:n vuosiohjearvo ja vuorokausikeskiarvo ylitti kuusi kertaan mittausjakson aikana 

WHO:n suosituksenomaisen vuorokausi keskiarvon. Ylitykset liittyivät kerran inversiotilanteeseen 

ja viidesti lähipäästöihin sekä väylien ja sataman kenttäalueen pölyämiseen. Typpioksidin osuus 

ilmanlaadun heikentäjänä oli hyvin vähäinen eikä satamaliikenteellä ollut yhtä suurta vaikutusta 

mittausasemalla mitattuihin pitoisuuksiin kuin aiempina mittausvuosina. NO2:n vuosipitoisuus oli 

10 µg/m3, neljäsosan ilmanlaatuasetuksen vuosiraja-arvosta. Suurin tuntipitoisuus mitattiin 88 

µg/m3maaliskuussa.  (Kotkan kaupunki 2016). 

 

Lisäksi Haminan satama-alueella ja sen ympäristössä on vuonna 2017 (Hakola ym.) mitattu ulkoil-

man haihtuvien hiilivetyjen pitoisuuksia. Mittaukset käsittivät aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuk-

sien seurannan kahdessa erillisessä jaksossa; 25.1–17.5.2017 ja 4.9–11.12.2017 kahdeksalta eri 

mittauspisteeltä satama-alueelta ja sen ympäristöstä. Lisäksi lyhyemmillä mittausjaksoilla mitattiin 

mm. pienimolekyylisiä aldehydejä ja kevyitä hiilivetyjä (C2-C6). Aromaattisia hiilivetyjä pääsee il-

maan muun muassa autojen pakokaasuista ja muusta fossiilisten polttoaineiden palamisesta, puun 
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pienpoltosta, haihtumisesta autojen tankkauksen yhteydessä, polttoaineiden varastoinnista ja teol-

lisuuden päästöistä. Mitatut aromaattisten hiilivetyjen pitoisuudet vastasivat normaaleja kaupunki-

taustapitoisuuksia, eivätkä ne olleet muuttuneet oleellisesti aikaisemmista, vuosina 2011–2012, 

tehdyistä mittauksista. 

3.7 Maanomistus 

Suunnittelualue on pääosin kaupungin omistuksessa. Hillonlahden kylän alueella on yksityisessä 

omistuksessa olevia tontteja, joita kaupunki on ostanut ja lunastanut itselleen.  

 

Kuva 3-18 Alueen maanomistus (Haminan kaupunki, MML, 2020). 
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4. SUUNNITTELUTILANNE 

4.1 Maakuntakaava  

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020 ja 

määrättiin voimaan maakuntahallituksessa 24.8.2020 maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 201 § 

mukaisesti ennen kaavan lainvoimaisuutta. Maakuntakaava on kuulutettu voimaantulleeksi 

31.8.2020. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt kaikki valitukset 21.4.2021. 

 

Kaavamuutosaluetta koskevat mm. seuraavat kaavamerkinnät ja -määräykset: Satama-alue (LS). 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät satamien liikennealueet sekä 

yhteysalusliikenteen satamat. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tukevaa varas-

tointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakenta-

misrajoitus. Aluetta koskee suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tu-

lee 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. Ennen uusiin 

vesialueisiin kohdistuvia toimenpiteitä tulee selvittää alueiden vedenalaisten muinaisjäännösten in-

ventoinnin tarve. 

 

Suunnittelualue kuuluu osittain konsultointivyöhykkeeseen (sev). Merkinnällä osoitetaan Seveso III 

-direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. Vyöhykettä koskee suunnittelumääräys: 

Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen yksi-

tyiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa riskille alttiiden 

toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitettujen kokoontumisti-

lojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan 

palo- ja pelastusviranomaisen sekä tarvittaessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto. 

 

Suunnittelualue rajautuu taajamatoimintojen alueeseen (A) sekä teollisuus- ja varastoalueeseen 

(T). Suunnittelualueen pohjoisosa ja Ensontie sijoittuvat taajamatoimintojen alueelle. Suunnittelu-

alue sijoittuu osin kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeälle alueelle (Petke-

leen asuinalue). Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta mer-

kittävät alueet. merkinnän perustelut ilmaistaan seuraavilla indekseillä: ma/v = kulttuuriympäristön 

tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (kaavakartalla merkinnässä reunaviiva). Suunnitte-

lumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäris-

tön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilymi-

nen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja 

kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 



Ramboll - Kaavaselostus 

 

  

 

30/86 

 

 

Kuva 4-1 Ote 15.6.2020 hyväksytystä Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040. Suunnittelualue on rajattu mustalla 

viivalla. 

 

4.2 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleis-

kaava (Kuva 4-2) (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006 ja vahvistunut 5.11.2008) sekä 

Kotkan-Haminan seudun strateginen vaiheyleiskaava (voimaantulo 7.2.2019). Asemakaava-

muutosalue sijaitsee Haminan keskeisten alueiden yleiskaavassa satama-alueella (LS), joka on va-

rattu satamatoiminnoille ja niihin liittyville teollisuus-, logistiikka- ja terminaali- ja varastotoimin-

noille. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistek-

niikan rakentamiseen. Alueen länsiosa sijaitsee teollisuus- ja varastoalue (T). Alue on tarkoitettu 

asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Tont-

titehokkuuden et=0,02 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan. Hillonlahden rantaan 

sijoittuu rautatieliikenteen alue (LR).  Alue sijoittuu suojaviheralueelle (EV), jolla on ylläpidettävä 

kasvustoa, joka on paikalle luonteenomaista, kestää ympäristön rasitusta ja vaimentaa ympäristön 

häiriötekijöiden kulkeutumista alueelta toiselle. Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja ja 

muita rakenteita, jotka suojaavat viereisiä alueita liikenteen tai muun toiminnan aiheuttamilta hai-

toilta. Suojaviheralueelle on osoitettu ulkoilureitti Matinsaaresta Petkeleen asuinalueen länsipuolelta 

pohjoiseen. Satama- ja suojaviheralueelle on osoitettu kaasujohto (k) sekä suojaviheralueelle ul-

koilureitti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo), jolla luonnonsuojelu-

lain 47 § erityisesti suojellun eliölajin (sorsaputki) tai luonnonsuojelulain 49 § mukaisen eliölajin 

(liito-orava) esiintymispaikka. Aluetta koskevat suunnitelmat on lähettävä alueelliseen ympäristö-

keskukseen lausuntoa varten.  
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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 terminaa-

lien alueet sekä teollisuudelle, logistiikalle ja tavaraliikenteelle tarkoitetut alueet. Alueelle saa si-

joittaa myös tilaa vaativia tai raskasta liikennettä aiheuttavia työpaikkatoimintoja. Erityistä huo-

miota on kiinnitettävä paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisen ominaispiirtei-

den säilymiseen. 

 

Tämän lisäksi strategisessa yleiskaavassa on osoitettu Hillonlahden alueelle seuraavia elinkeinoelä-

mää 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 si-

joittuminen sekä ympäristöhaitoille reunaehdot. 

 

TP-1 Työpaikka-alue 

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

 

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 tar-

koitettu asemakaavoitettavaksi. Asemakaavassa määritellään toimintojen tarkempi sijoittuminen. 
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Lisäksi suunnittelualue sijoittuu strategisen vaiheyleiskaavan suojavyöhykkeelle (Seveso). Merkin-

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

tivyöhyke (1 km). Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee pyytää alueellisen pelastus-

laitoksen, TUKESin ja ympäristöviranomaisten lausunto. 

  

Lisäksi suunnittelualue sijoittuu strategisen vaiheyleiskaavan suojavyöhykkeelle (Seveso). Merkin-

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

tivyöhyke (1 km). Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee pyytää alueellisen pelastus-

laitoksen, TUKESin ja ympäristöviranomaisten lausunto. 

 

Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu seuraava informatiivinen, oikeusvaikutukseton päällekkäis-

merkintä: 

Viher-, virkistys- tai retkeilyalue  

Merkinnällä on osoitettu seudullinen pääviherverkko, joka pääosin muodostuu nykyisellään tai ny-

kyisenkaltaisina säilyvistä olemassa olevan viherverkon osista. 

 

Itäosassa Ensontietä 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. 

 

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 
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§79, lainvoimainen 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 sa-

tamatoimintaan liittyviä rakennuksia ja laitteita, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-

ten ja laitosten alueeksi (ET), satamaraidealueeksi (LRS), suojaviheralueeksi (EV), suojaviheralu-

eeksi, jolla yleistä liikkumista alueella voidaan rajoittaa (EV-2), maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja 

katualueeksi. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle (ET) on osoi-

tettu tuulivoimaloiden alue (tv-1). Alueen länsiosassa on luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-

tyisen tärkeitä alueita (luo). Suunnittelualueella on luo-1 -alueita, joissa ennen kaava-alueella to-

teutettavia 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. Savilahdenvuorelle on osoitettu muinais-

muistolailla (295/1963) rauhoitettuja kiinteitä muinaismuistoja (sm) sekä Hillonlahdentien asutuk-

sen yhteyteen alueen osa (sm), jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaismuisto. 

Molempia muinaismuistoja koskevia merkintöjä koskee määräys: Alueen kaivaminen, peittäminen, 

muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. 

Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 

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 4-4 Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä. 
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4.4 Rakennusjärjestys 

Haminan kaupungin rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.1.2011. 

4.5 Pohjakartta 

Asemakaavan pohjakarttana käytetään Haminan kaupungin digitaalista pohjakarttaa koordinaatis-

tossa ETRS-GK27, korkeusjärjestelmässä 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 alueen asemakaavamuutos (vaihe II) on käynnistetty Haminan kaupungin aloitteesta. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaava on tullut vireille kaupunginarkkitehdin päätöksellä 7.7.2020 §1/2020. 

5.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.3.1 Osalliset 

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

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

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

suunnitelmassa, joka on liitteenä. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen 

vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

5.3.2 Vireilletulo 

Vireilletulosta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla Kuulutukset-kohdassa, ilmaisjakelulehti Rei-

marissa sekä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2, Hamina). Lisäksi suunnittelualu-

een ja sen naapuruston kiinteistönomistajille tieto annetaan kirjeellä. 

 

Kaava on asetettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituk-

sen kokouksessa 7.7.2020 §1/2020, jonka jälkeen se on asetettu nähtäville koko kaavoitusproses-

sin ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute on koostettu kappaleeseen 5.4.6. 
  

5.3.3 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. 

5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavasta käytiin viranomaisneuvottelu 24.2.2021 ja muinaisjäännösneuvottelu Museoviraston 

kanssa 23.3.2021. .ELY-keskuksen kanssa käytiin työneuvottelut 20.4.2021 ja 20.5.2021 sekä 

maastokatselmus 27.5.2021. Valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta pyydettin viranomaislau-

sunnot. 

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. Kaa-

voitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistyk-

seen soveltuvia alueita.  
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Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikke-

nemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myös-

kään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai 

aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syr-

jäyttämättä voidaan välttää. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan valtioneuvoston päätöksellä 

1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 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 mahdollistaa satama-alueen laajennukseksi osoitetun satama-alueen (LS) muutos 

teollisuusalueeksi (T-1 ja T/kem) Hillonlahden pohjoispuolella. Asemakaavalla ratkaistaan myös 

kulkuyhteydet teollisuustonteille ja Hiltzinväylän uusi sijoittuminen. 

5.4.3 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

 

Yleissuunnitelman suunnittelualueeseen kohdentuvat tarpeet: 

- Teollisilla toimijoilla on alueelle kohdistuvia toimitilatarpeita. 

- HaminaKotka Sataman tavoitteena on turvata satamaan toinen logistinen yhteys, joka toi-

misi samalla pelastustienä. 

- Infran rakentamiseen liittyy tarpeita kuten Haminan Energian uusi maakaasuputki ja Hami-

nan Veden uusi vesijohtolinja. 

- Nykyisessä asemakaavassa osoitetun Hiltzinväylän katuyhteys on tarpeen sovittaa yhteen 

alueen muuttuvan maankäytön sekä luonnonarvojen kanssa. 

- Haminan Energialla on myös energiantuotantoon liittyviä uusia aluetarpeita mantereelle. 

- Hillonlahti on nykyisessä asemakaavassa osoitettu satamatoimintojen alueeksi. Yleissuun-

nitelmassa pohditaan lahden täyttöön liittyviä näkökohtia. 

- Alueelle muodostuvan laajan teollisuusalueen hulevesien käsittelyä ja johtamista tarkastel-

laan. 

- Suunnitelman toteuttaminen edellyttää kahden laajan kallioesiintymän tasaamista. 

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 kulkuyh-

teys. 
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5.4.5 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

5.4.5.1 Valmisteluvaiheessa saatu palaute 

 Valmisteluaineistosta (kaavaluonnos) saatiin 13 lausuntoa ja neljä mielipidettä, joista yhdeltä hen-

kilöltä saatiin kaksi mielipidettä. Vastineraportti on kaavaselostuksen liitteenä. 

5.4.5.2 Ehdotusvaiheessa saatu palaute 

Ehdotusaineistosta saatiin 13 lausuntoa ja 15 muistutusta. Vastineraportti on selostuksen liitteenä. 

Kaavaehdotuskarttaan ja-määräyksiin on kuulemisen jälkeen tehty seuraavat muutokset saadun 

palautteen johdosta: 

 

- Museovirasto on lausunnossaan kaavaehdotuksesta lausunut seuraavasti: ” Tehdyt arkeo-

logiset tutkimukset ovat riittävät, eikä alueen maankäytölle enää ole muinaismuistolain 

(295/1963) perusteella estettä. Koska muinaisjäännös on poistettu tutkimusten yhtey-

dessä, sitä ei merkitä asemakaavaan.” Lausunnon johdosta on merkintä ja määräys pois-

tettu. Rakenteet poistettiin tutkimusten yhteydessä. Koska muinaisjäännös on poistettu 

tutkimusten yhteydessä, lausui Museovirasto 26.5.2021, ettei sitä merkitä asemakaavaan. 

- DNA on lausunnossaan esittänyt kaavaan varausta putki/kaapelireitille teletoimintaa var-

ten, jotka merkitään kaavakarttaan. Ohjeellinen johtoa varten varattu alueen osa. 

(pk=putki/kaapeli teletoimintaa varten) 

- ELY-keskuksen lausunnon johdosta on liito-oravien kulkuyhteyksien turvaamiseksi T-1-

korttelialuelle osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue (luo-2) ja paran-

nettava ekologinen yhteys. luo-2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue, eko-

loginen käytävä, jolla tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä varten vähin-

tään 30 m leveä puustoinen kaista. Kulkuyhteyksien tarkempi sijainti tulee osoittaa aluetta 

koskevissa suunnitelmissa. Metsienkäsittely- ja muista suunnitelmista on pyydettävä ym-

päristöviranomaisen lausunto. Samalla parannettavan ekologisen kulkuyhteyden määräystä 

muutettiin korvaamalla katualueen ylityksen mahdollistamista koskeva teksti liikkumiseen 

tarvittavilla puustoisilla kulkuyhteyksillä seuraavasti: Parannettava ekologinen yhteys. Alu-

een puustoa tulee kehittää siten, että mahdollistetaan liito-oravan liikkumiseen tarvitsemat 

puustoiset kulkuyhteydet. 

- luo-2 merkinnän ja määräyksen vuoksi keltamataraa koskevan luonnon monimuotoisuuden 

kannalta arvokkaan alueen indeksi muutetaan luo-4:ksi. 

- ELY-keskuksen lausunnon johdosta lisäksi tarkistettiin korttelialueiden 77  (T-1) ja 826 

(T/kem-1) välissä suojaviheraluetta (EV), jota muutettiin suojaviheralueeksi (EV-1) ja alu-

etta levennettiin korttelialueen 77 (T-1) suuntaan.  

- Lisäksi lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevaa yleismääräystä tarkennettiin 

seuraavasti: Alueella mahdollisesti sijaitsevien luontodirektiivin liitteen IV(a) lepakoiden li-

sääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 

§:n perusteella kielletty. Ennen aluetta muuttavia toimenpiteitä on varmistuttava, ettei niillä 

heikennetä lajin elinoloja. 

- Muistutuksen johdosta on lisätty Hilzinväylän ja Ensontien risteykseen  nä näkemäalueeksi 

varattu alueen osaa. 

 

Kaavaselostukseen on tehty vähäisiä muutoksia ja korjauksia, jotka ovat pääasiallisesti teknillis-

luontoisia. Hillonkyläpaikan muinaisjäännöstä koskevaa nykytilakuvausta ja vaikutusten arviointia 

on täydennetty muinaisjäännösneuvottelun ja inventoinnin/poistamisen vuoksi. Vaikutusten arvi-

ointia on täydennetty luontoarvojen osalta koskien liito-oravaa ja sen kulkuyhteyksiä.  

5.4.6 Osallisten tavoitteet 
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Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta  
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 8 mielipidettä. Mielipiteet on toimitettu kunnan kir-

jaamoon tai sähköpostilla suoraan kaupungin kaavoitukselle. Mielipiteissä esiin nostetut asiat ote-

taan 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 

(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 Hiltzinväylän uuden linjauksen kautta. Uusi linjaus 

mukailee vanhaa ratapohjaa.  

 

Lähialueiden asukkaiden suurimpana huolenaiheena on kiviaineksen otosta ja teollisuusalueen toi-

minnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Petkeleen ja Uuden Summan asukkaat ovat ilmaisseet 

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

toja. Alueella tapahtuva vilkas liikenne on yksi huolenaiheista. Mielipiteissä katsotaan, että vaiku-

tuksia on arvioitu puutteellisesti lähialueen asukkaisiin. Louhinta alueelle tulisi rajoittaa päiväaikaan 

haittavaikutusten minimoimiseksi. Louhinta tapahtuu suhteellisen lähellä asutusta, joten myös vau-

riot asuinrakennusten rakenteissa huolettavat asukkaita. Useassa mielipiteessä edellytetään raken-

nekatselmusta, jossa tarkkaillaan sokkeliin kohdistuvaa tärinää louhinnan ja liikennöinnin aikana. 

Kiviaineksen oton aikainen kulku tulisi järjestää jotain muuta kautta, kuin Ensontietä tai Matinsaa-

rentietä.  

 

Eräässä mielipiteessä on muistutettu, että kaupungilla on tyhjillään olevia teollisuustontteja reser-

vissä (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 selvitys- ja 

asiakirjopyyntöjä kunnan tekemistä hankintapäätöksistä koskien kaavakonsulttia. Pyydetyt asiakir-

jat on toimitettu asianosaisille. Kaavan sisältöön ja maankäyttömuotoihin liittyvät kysymykset rat-

keavat kaavaprosessin aikana. Suunnitteluratkaisut tulevat perustumaan Maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaisesti alueelle laadittuihin selvityksiin ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA-menet-

tely). 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, ku-

ten julkiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on kirjattu. Kaavasta on mahdollista jättää 

mielipiteitä ja muistutuksia nähtävilläoloaikoina. 

 

Osallisilta saatu palaute kaavan valmisteluvaiheessa (kaavaluonnos) ja kaavaehdotusvaiheessa on 

raportoitu palauteraportteihin, jotka ovat kaavaselostuksen liitteenä. 
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6. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

6.1 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

6.1.1 Korttelialueet 

 

Kaavamerkintä Kaavamääräys 

 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vaarallisia 

kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. 

 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jonne saa myös sijoittaa da-

takeskusrakennuksia ja niiden oheisrakennuksia. 

 

6.1.2 Aluevaraukset 

 

 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.  

 

Suojaviheralue. 

 

Suojaviheralue. 

Alueella tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhteydet turvaava puusto ja käyttää 

puustoistutuksia. Puustoyhteyksien välille ei saa muodostua 20-30 metriä le-

veämpiä aukkoja. 

 

Satamaraidealue. 

 

Satama-alue.  

Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaan liittyviä rakennuksia ja laitteita. 

 

Yleisen tien alue. 

 

6.1.3 Muut kaavamerkinnät ja -määräykset 

 

 

 

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja 

 Osa-alueen raja. 

 

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. 

 Ohjeellinen osa-alueen raja. 

 
Kaupungin- tai kunnanosan raja. 

 

Kaupunginosan numero. 

 
Kaupunginosan nimi. 

 
Korttelin numero. 

 Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. 

e=0,80 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. 



Ramboll - Kaavaselostus 

 

  

 

40/86 

 

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkein sallittu korkeusasema 

(N2000). Rakennuksen julkisivun korkeus ei kuitenkaan saa ylittää 55 m. 

 

Rakennuksen suurin sallittu korkeus on 30 metriä maanpinnasta. Laitosten 

rakenteet ja piiput voivat olla korkeampia. 

 
Rakennusala. 

 
Tuulivoimaloiden alue. 

- Luku tv-merkinnän yhteydessä osoittaa, kuinka monta tuulivoimalaa 

alueelle saa sijoittaa. 

- Yksittäisen tuulivoimalana kokonaiskorkeus saa olla enintään 150 

metriä maanpinnasta. 

- Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää ilmailu-

viranomaisen asettamia korkeusrajoituksia. 

- Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on pyydettävä il-

mailuviranomaiselta lentoestelausunto. Mikäli lentoestelupaa edelly-

tetään, tulee tuulivoimalalle hakea ilmailulain (864/2014) 158 §:n 

mukainen lentoestelupa Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom). 

- Mikäli tuulivoimalan paikka muuttuu Puolustusvoimien antamasta 

hyväksyvästä lausunnosta, tulee pyytää uusi lausunto ja ilmoittaa 

tuulivoimalan uusi sijainti ja korkeusasemat. Lopulliset koordinaatit  

on ilmoitettava PEOPS:lle. Ennen tuulivoimalan rakennusluvan 

myöntämistä on toteuttamiseen liittyvistä suunnitelmista pyydet-

tävä lausunto Pääesikunnan Operatiiviselta osastolta. 

 

 

Katu. 

 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. 

 

Ohjeellinen ajoyhteys, 

 
Ohjeellinen ajoyhteys pelastustienä. 

 
Näkemäalueeksi varattu alueen osa.  

 

Johtoa varten varattu alueen osa. (k=kaasu, vj=vesi ja viemäri) 

 
Ohjeellinen johtoa varten varattu alueen osa. (pk=putki/kaapeli teletoimintaa 

varten) 

 Ohjeellinen teollisuusraide. 

 

Maisemallisesti arvokas alue. Alue liittyy Petkeleen valtakunnallisesti arvok-

kaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueelle kohdistuvista hank-

keista ja suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon lausunto. 

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue. Alueella sijaitsee luonto-

direktiivin liitteen IV(a) eläinlajin lisääntymis- ja levähdyspaikka, jonka hä-

vittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 § perusteella kielletty. 

Ennen aluetta muuttavia toimenpiteitä on varmistuttava, ettei niillä heiken-

netä lajin elinoloja. 

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue, ekologinen käytävä, jolla 

tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä varten vähintään 30 m 

leveä puustoinen kaista. Kulkuyhteyksien tarkempi sijainti tulee osoittaa alu-

etta koskevissa suunnitelmissa. Metsienkäsittely- ja muista suunnitelmista on 

pyydettävä ympäristöviranomaisen lausunto. 
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue. Alueella sijaitsee luon-

nonsuojelulain 42 §:n tarkoittama, koko maassa rauhoitetun lajin valkoleh-

dokin esiintymä. Esiintymä tulee säilyttää, mikäli se on mahdollista. Esiinty-

män sijainti on tarkennettava ennen toimenpiteitä. 

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue. Alueella sijaitsee uhan-

alaisen, luonnonsuojelulain 46 §:n tarkoittaman lajin keltamataran esiintymä. 

Ennen aluetta muuttavia toimenpiteitä on varmistuttava, ettei niillä heiken-

netä lajin elinoloja. 

 
Parannettava ekologinen yhteys. 

Alueen puustoa tulee kehittää siten, että mahdollistetaan liito-oravan liikku-

miseen tarvitsemat puustoiset kulkuyhteydet. 

 

6.1.4 Yleiset määräykset 

 

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeasta laitteesta, rakennuksesta, rakennelmasta 

tai merkistä tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta. 

 

Yli 30 metriä (kokonaiskorkeus maan- tai vedenpinnasta) korkeasta laitteesta, rakennuksesta, ra-

kennelmasta tai merkistä on haettaa ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukainen lentoestelupa Lii-

kenne- ja viestintävirastolta (Traficom). 

 

Uusien rakennusten alimman sallitun rakentamiskorkeuden on oltava vähintään voimassa olevan 

valtakunnallisen rannikkoalueen alinta rakentamiskorkeutta koskevan suosituksen mukaisella ta-

solla.  

 

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 tuulettu-

vissa alapohjissa on turvallinen korkeus vastaavasti sokkelia ja rakennuksen runkorakennetta erot-

tavan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella. Alimpaan rakentamiskorkeuteen on 

lisättävä aaltoiluvara, joka määritellään kunkin rakennuspaikan rantaolosuhteiden mukaan. 

 

Rakentamisessa ja toimintojen sijoittelussa on varauduttava tulvariskiin N2000 järjestelmässä ta-

soon +3,2 m ja rakennuspaikan aaltoiluvaraan 0,3 m siten, ettei tulva suoraan tai välillisesti vaa-

ranna henkilöturvallisuutta, aiheuta ympäristö- tai omaisuusvahinkoja. Erityisen haavoittuvia tai 

vaaraa aiheuttavia kohteita ei tule sijoittaa tason N2000 +3,55 m (ilman aaltoiluvaraa) alapuolelle. 

Esitetyt tasot ovat alimpia sallittavia rakentamiskorkeuksia. 

 

Alueen toteuttamissuunnitelmassa tulee varautua taajamatulvien hallintaan riittävillä valuma-al-

tailla. 

 

Hulevesien viivytysrakenteet on mitoitettava niin, että alueen purkuvirtaama säilyy luonnontilaisena 

tasolla kerran 3 vuodossa toistuvassa ja sitä yleisemmässä rankasadetilanteessa. 

 

Liikennöidyillä alueilla muodostuvat hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua paranta-

valla suodattavalla menetelmällä. Rakennusluvan yhteydessä hyväksytettävä hulevesisuunnitelma 

jossa tulee huomioida myös rakentamisenaikainen hulevesien hallintajärjestelmä sekä mahdollisten 

sammutusvesien ja kemikaalivuotojen vaikutus hulevesien laatuun. 
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Rakennusten värityksen tulee sopeutua ympäristöön. Rakennusmassat tulee jakaa pienempiin osiin 

ja julkisivut rytmittää muodoin, struktuurein tai aukotuksin siten, että rakennusmassa vaikuttaa 

kevyemmältä ja soveltuu ympäristöön. 

 

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

häiriötä alueen ulkopuolelle. Häiriövalon minimoimiseksi käytettävät valaisimet on suunnattava 

alaspäin. 

 

Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettua asetuksen Valtio-

neuvoston asetuksen 551/2009 mukaisesti. 

 
Ennen kaava-alueelle sijoittuvien rakennusten purkamista tulee varmistaa, onko niissä luonnonsuo-
jelulain 49§ nojalla suojeltuja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

 

Hillonlahden täyttöä suunniteltaessa tulee ottaa sen rannalla olevat luo-merkinnät huomioon. 

 

Alueen rakentamisessa ja muissa maisemaa muuttavissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon liito-

oravan liikkumiseen tarvittavan puuston säilyminen. 

 

Alueella mahdollisesti sijaitsevien luontodirektiiviin liitteen IV(a) lepakoiden lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella kielletty. 

Ennen aluetta muuttavia toimenpiteitä on varmistuttava, ettei niillä heikennetä lajin elinoloja. 

 

Alue sijaitsee Seveso III -direktiivin mukaisella ympäristöriskejä aiheuttavan laitoksen konsultoin-

tivyöhykkeellä. Alueelle kohdistuvista hankkeista tulee pyytää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 

(Tukes) lausunto. 

 

Rakentamisen ja toiminnot on sijoitettava siten, ettei melutaso ylitä yhdessä alueen muiden toi-

mintojen kanssa VNp 993/1992 melun päivä- ja yöajan ohjearvoja asuinalueella. Rakentamisen ja 

toimintojen osalta on huolehdittava riittävästä meluntorjunnasta. 
 

Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti: 

Teollisuuskortteleiden tonteilla on oltava toimintaan nähden riittävästi auto- ja polkupyöräpaikkoja. 

T-1 ja T/kem-1 korttelialueella: 

1 autopaikka toimistorakennusten ja vastaavien tilojen kerrosalan 50 m2 kohti. 1 autopaikka teol-

lisuusrakennusten tilojen kerrosalan 1000 m2 kohti. 

 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T/kem-1) toiminnot on erotettava muista ympä-

röivistä toiminnoista ja yleisistä kulkuväylistä 2 metriä korkealla kiinteällä aidalla. 

 

Korttelialueelle 826 on tehtävä sitova tonttijako. 
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6.2 Mitoitus 

 

Kaavamuutoksen alainen alue on kooltaan noin 117 hehtaaria.  

 

Aluevaraus Merkinnän selitys Pinta-ala ha Rakennusoikeus 

kem2 

T/kem-1 Teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialue, jolle saa sijoittaa vaarallisia 

kemikaaleja valmistavan tai varastoivan 

laitoksen. 

31,5920 252 736 

T-1 Teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialue, jonne saa myös sijoittaa 

datakeskusrakennuksia ja niiden 

oheisrakennuksia. 

37,9273 303 418 

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 

rakennusten ja laitosten alue. 

1,5002  

EV Suojaviheralue. 12,5359  

EV-1 Suojaviheralue. Alueella tulee säilyttää liito-

oravan kulkuyhteydet turvaava puusto ja 

käyttää puustoistutuksia. Puustoyhteyksien 

välille ei saa muodostua 20-30 metriä le-

veämpiä aukkoja. 

19,9517  

LRS Satamaraidealue. 5,1713  

LS Satama-alue.  

Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaan 

liittyviä rakennuksia ja laitteita. 

0,0002  

LT Yleisen tien alue. 0,0113  

 Katualueet. 7,3929  

 Kevyen liikenteen kadut. 0,9488  

Yhteensä 117,0314 556 154 

 

6.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

T/kem-1 -merkintä mahdollistaa alueelle sijoittuvan teollisuus- ja varastorakennuksia, jolle saa si-

joittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Toiminnan vaikutukset on ar-

vioitu tarkemmin YVA-menettelyn yhteydessä. Suunnitellut teollisuuslaitokset kuuluvat Seveso III 

-direktiivin (2012/18/EU) soveltamisalaan. Suuronnettomuusvaarallisille kohteille suositellaan ylei-

sesti kaavamerkintää T/kem. Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsee nykyisellään toimintoja, 

joilla sovelletaan Seveso-direktiivin määräyksiä. 

 

Korttelissa 77 T-1 ja korttelissa 826 T/kem-1 rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkein sal-

littu korkeusasema on +80.00 (N2000). Rakennuksen julkisivun korkeus ei kuitenkaan saa ylittää 

55 m. Korttelissa 77 T-1 rakennuksen suurin sallittu korkeus on 30 metriä maanpinnasta. Laitosten 

rakenteet ja piiput voivat olla korkeampia. Rakennustehokkuus eli kerrosalan suhde tontin pinta-

alaan molemmilla korttelialueilla on e=0.80. 
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Hulevesien hallintaan liittyvät rajoittavat määräykset. Kaava-alueen rakentuminen kasvattaa vettä 

läpäisemättömän pinnan määrää ja alueelta syntyviä hulevesivirtaamia. Suunnittelualueen huleve-

sien 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. 

 

Rakennusten korkeutta, väritystä, rakennusmassoja ja julkisivuja sekä valaistusta koskevilla mää-

räyksillä tavoitellaan turvallista ja ympäristöön sopeutuvaa rakentamista, jonka haitallisia vaiku-

tuksia lievennetään. 

6.4 Nimistö 

Kaavamuutoksella muutetaan kaavamuutosalueelle sijoittuvan nykyisen Hiltzinväylän nimi entisel-

leen Ensontieksi. Uusi Ensontieltä Paksuniemeen johtava katu nimetään Hiltzinväyläksi. 

 

Kaavamuutoksella muutetaan myös Uusi-Summan ja Syväsataman mukaista kaupunginosajakoa. 
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7. KAAVAN VAIKUTUKSET 

7.1 Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan ennakkoon toteuttamisen merkittävät vaikutukset tehtäessä 

kaavaa koskevia ratkaisuja. Vaikutusten arvioinnissa kaavan vaikutuksia verrataan nykytilaan. Kaa-

van 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 vaihto-

ehtojen 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 §). 

 

Kaavamuutoksen vaikutuksia arvioidaan voimassa olevaan kaavaan. 

Vaikutusten arvioinnin perustana käytetään asemakaavan muutosalueen louhinnan ympäristövai-

kutusten arviointimenettelystä (YVA) ja asemakaavan muutosalueelle mahdollisesti sijoittuvan ak-

kumateriaalituotannon ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) saatavia selvityksiä ja vaikutusten 

arviointeja sekä aluetta koskevia aiempia suunnitelmia ja selvityksiä. Rakennetun ja voimassa ole-

van asemakaavan mukaisen tuulivoimalan osalta tukeudutaan lupamenettelyissä ja seurannoissa 

laadittuihin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. Lähialueen muiden hankkeiden ja toimintojen 

selvityksiä ja vaikutusten arviointeja hyödynnetään myös. Kaava mahdollistaa myös muiden toi-

mintojen kuin akkumateriaalituotannon sijoittumisen alueelle, eikä muista hankkeista ole kaavaa 

laadittaessa tarkempaa tietoa.  Vaikutuksia arvioidaan kaavan mahdollistaman maankäytön ja ra-

kentamisen osalta siinä määrin kuin tässä suunnitteluvaiheessa on mahdollista arvioida.  Asema-

kaavan muutos mahdollistaa myös muunlaisen teollisuus- ja varastotoiminnan teollisuus- ja varas-

torakennusten korttelialueelle (T-1) sekä vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan teolli-

suuslaitoksen sijoittumisen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T/kem-1). Tämä huo-

mioidaan kaavamuutoksen vaikutusten arvioinnissa. 

7.2 Vaikutukset suhteessa ylemmän asteen kaavoihin 

 

Voimassa olevassa Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 asemakaavan muutosalue on osoitettu 

satama-alueeksi (LS). Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät satamien 

liikennealueet sekä yhteysalusliikenteen satamat. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoi-

tusta tukevaa varastointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voimassa MRL 33 § 

mukainen rakentamisrajoitus. Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaisesti yksityiskohtai-

semmassa suunnittelussa on pyritty ratkaisemaan merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin 

ja riittävin suoja-aluein.  Alueen suunnitteluun teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (T-

1, T/kem-1) ja satama-alueeksi (LS) liittyvät riskit on tunnistettu ja esitetty toimenpiteitä niiden 

ehkäisemiseksi louhinnan ja akkumateriaalituotannon YVA-menettelyissä sekä annettu asemakaa-

van muutoksessa näihin liittyvät kaavamääräykset. Asemakaavan muutoksen vaikutukset taajama-

toimintojen alueeseen (A) ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeälle alu-

eelle (Petkeleen asuinalue) on arvioitu ja kaavaratkaisussa huomioitu keinot vähentää haitallisia 

vaikutuksia, kuten varmistamalla riittävät suojaetäisyydet häiriintyviin kohteisiin, osoittamalla suo-

javiheralueet ja sijoittamalla rakentamisen taso tasaussuunnitelman mukaisesti häiriintyviä koh-

teita alemmaksi.  
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Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava sekä Kotkan-Haminan strateginen vai-

heyleiskaava ohjaavat asemakaavan muutosta. Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

pääkäyttötarkoitus satama-alue (LS), joka on varattu satamatoiminnoille ja niihin liittyville teollisuus-, 

logistiikka- ja terminaali- ja varastotoiminnoille. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudu-

taan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen, mahdollistaa asemakaavan muutoksen teollisuusalu-

eeksi. Kaavamuutoksen länsiosan merkintä ja määräys teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-

alueesta Savilahdenvuoren alueella toteuttaa yleiskaavan määräystä teollisuus- ja varastoalueesta 

(T), joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakenta-

miseen. Tonttitehokkuuden et=0,02 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.  Asemakaavan 

muutos poikkeaa yleiskaavassa länsiosaan osoitetun suojaviheralueen ja ulkoilureittiyhteyden 

osalta, jotka louhitaan. Asemakaavan muutoksessa suojaviheralueet sijoittuvat louhittavan alueen 

pohjoispuolelle Petkeleen asutuksen suuntaan sekä eteläpuolelle Hillonlahden ja raidealueen väliin 

sekä suunnittelualueen itäosaan kosteikkoalueen laidalle liito-oravan ekologisen yhteyden turvaa-

miseksi. Lisäksi kortteleiden 77 ja 826 keskelle jää louhimaton alue suojaviheralueeksi, jolle osoi-

tetaan asemakaavan muutoksessa myös johtokäytävä sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteys Petke-

leen suunnasta etelään korvaamaan ulkoilureittiä. Suojaviheraluetta on lisätty yleiskaavassa sa-

tama-alueeksi (LS) osoitetulle alueelle. Asemakaavan muutos huomioi yleiskaavan mukaisen kaa-

sujohdon. Yleiskaavan rautatiealue (LR) osoitetaan satamaraidealueena (LRS) Hillonlahden rantaa 

pitkin Paksuniemen satama-alueen suuntaan. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa keskeisten alueiden 

oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai strategisen vaiheyleiskaavan kanssa, kun huomioidaan yleiskaa-

voituksen tarkkuustaso ja strategisen vaiheyleiskaavan aluetta koskeva merkittävien teollisuustoi-

mintojen alueesta. 

 

Asemakaavan muutoksella ei ratkaista Matinsaaren maankäyttöä, eikä Matinsaari kuulu kaavamuu-

tosalueeseen.  

 

Strategisen yleiskaavan aluevaraus teollisuus-, logistiikka, tilaavaa vaativien työpaikka- ja/tai sa-

tamatoimintojen alueesta tukee asemakaavan muutosta teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-

alueiksi (T-1, T/kem-1) ja pieni osa satama-alueeksi (LS). Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien 

teollisuustoimintojen alueen (TT) määräyksessä mahdollistetaan ympäristövaikutuksiltaan merkit-

tävien teollisuustoimintojen sijoittaminen alueelle. Suunnittelumääräyksellä varmistetaan, mikäli 

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

alueen suunnittelussa huomioitava vaarallisista aineista alueelle ja sen ympäristölle aiheutuvat ris-

kit. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Asemakaavassa määritellään toimintojen tarkempi 

sijoittuminen sekä ympäristöhaitoille reunaehdot. Asemakaavan muutos toteuttaa liikenneyhteyk-

siin kohdistuvia merkintöjä ja määräyksiä pääradasta ja pääkadusta. Suunnittelualueelle ulottuvat 

kaksi suojavyöhykettä (Seveso), joita koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee pyytää alueelli-

sen pelastuslaitoksen, TUKES:n ja ympäristöviranomaisen lausunto. 

7.3 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee yhdyskuntarakenteen näkökulmasta edullisesti satama-alueen 

ja Summan teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä pääosin satama-alueeksi asemakaavoite-

tulla alueella. Asemakaavanmuutoksen toteuttaminen ei hajauta tai laajenna yhdyskuntaraken-

netta. Asemakaavanmuutoksen toteuttaminen ei edellytä uusien merkittävien liikenneväylien ra-

kentamista, vaan hanke tukeutuu olemassa olevaan liikenneverkkoon. Voimassa olevassa asema-

kaavassa osoitetun Hiltzinväylän linjausta tarkistetaan teollisen ja satamatoiminnan toiminnan si-

joittumisen kannalta toimivampaan paikkaan, mikä mahdollistaa kaavamuutosalueen tonttikoon 

laajamittaisen teollisuuden käyttöön ja sataman toisen pelastustieyhteyden. Teollisen toiminnan 

keskittyminen satamatoimintojen ja teollisuustoimintojen kanssa samoille alueille on yhdyskunta-

rakenteen näkökulmasta tavoiteltavaa.  
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7.4 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinympäristöön ja viihtyvyyteen 

Alueen voimassa olevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttaminen edellyttävät alu-

een louhintaa ja tasausta. Ihmisten terveyteen, elinympäristöön ja viihtyvyyteen vaikutuksia ai-

heuttavien toimintojen vaikutuksia on arvioitu Hillonlahden pohjoispuoleisen alueen louhinnan ja 

akkumateriaalituotannon YVA-menettelyjen arviointien tulosten perusteella sekä muiden alueelle 

mahdollisesti sijoittuvien toimintojen osalta yleisellä tasolla. Teollisuuslaitoksista voi aiheutua vai-

kutuksia ihmisille lähinnä melun, liikenteen tai pintavaikutusten kautta. Terveysvaikutuksien arvi-

oinnissa huomioidaan myös onnettomuus- ja tapaturmariskit. 

7.4.1 Elinolot ja viihtyvyys 

Teollisuusalueen esirakentamisen louhinnan vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Vaikutukset asuinviihtyvyyteen syntyvät kiviaineksenottohankkeissa useimmiten melusta, pölystä, 

tärinästä ja liikenteestä. Lähin asuinrakennus sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä suunnittelualu-

eesta. Meluvaikutusten arvioinnin mukaan alueen louhinta ja tasaus kasvattaa melutasoja suunnit-

telualueella ja sitä ympäröivillä lähialueilla ja vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan keskisuu-

riksi kielteisiksi. Melumallinnuksen mukaan meluvalleilla saadaan Kuunarikadullakin päiväajan kes-

kiäänitaso pysymään alle ohjearvojen. Muissa mittauspaikoissa päivisin ja kaikissa mittauspaikoissa 

öisin melun keskiäänitaso pysyy ohjearvoissa. Melumallinnuksen perusteella päivän tai yön kes-

kiäänitasot eivät tule ylittämään ohjearvoja lähimpien loma-asutusten suunnalla. Räjäytystöiden 

aikana melupiikit voivat olla suuria. Niiden suhteen hallintaa on ehdotettu toteutettavaksi tiedotta-

misen avulla. Asukkaiden huoli meluvaikutuksista on aiheellinen, koska osalla lähiasukkaista on jo 

nykyisin kokemuksia teollisuuden (satama, liikenne, alueen rakentaminen) melusta, joka on ajoit-

tain aiheuttanut häiriötä. 

 

Louhinta ja murskaus aiheuttavat muutoksen hankkeen lähiympäristön äänimaailmassa, vaikkakin 

alueella on jo nykyisellään teollisuuden aiheuttamaa melua. Louhinnan ja murskauksen sekä niihin 

liittyvien toimintojen vaikutus melutasoon on kuitenkin tilapäinen ja lakkaa toiminnan päättyessä. 

Tilapäisyydestä huolimatta viisi vuotta on asuinviihtyvyyden näkökulmasta pitkä aika, etenkin asuk-

kaille, jotka viettävät aikaa melun vaikutusalueella päivittäin. Melusta syntyvä sosiaalinen vaikutus 

aiheutuu melun häiritsevyyden lisäksi huolesta ja epävarmuudesta asuinviihtyvyyden heikentymi-

sen suhteen jo ennen toiminnan aloittamista. 

 

Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin mukaan hiukkaspitoisuuksien arvioidaan alittavan suunnittelualu-

etta lähimpien vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen osalta raja- ja ohjearvot. Yleisötilaisuudessa 

nousi esiin aiemmat huonot kokemukset alueen teollisuuden kielteisistä pölyvaikutuksista. Ilman-

laatumallinnuksen perusteella voidaan todeta, että vakituisten tai loma-asuntojen luona vaikutukset 

ilmanlaatuun ovat pieniä, mutta silti aiempien kokemuksen vuoksi pölyäminen herättää huolta pai-

kallisissa. Pienet pölypäästöt voivat aiheuttaa ajoittaista haittaa asumisviihtyvyydelle ja suunnitte-

lualueen ympäristön lähivirkistyskäytölle. Jos vähäisiksi arvioituja pölypäästöjä pystytään vielä lie-

ventämään, vaikutukset asuinviihtyvyyteen ja elinoloihin jäänevät vähäisiksi. 

 

Maisemavaikutusten arvioinnin mukaan louhinnan ja tasauksen aiheuttamat maisemavaikutukset 

arvioidaan merkittävyydeltään kohtalaiseksi tai suureksi kielteiseksi. Arvioinnin mukaan louhinta ja 

alueen tasaus aiheuttavat suuria muutoksia maisemaan, mutta ne näkyvät lähiympäristöön vähäi-

sesti. Suurin muutos maisemassa sataman puolelta katsottaessa on tuulivoimalan ja maston pois-

tuminen. Petkeleen asuinalueen suunnasta tarkastellessa metsäalueet peittävät näkymät hanke-

alueen suuntaan. Asukkaiden huoli itselle tärkeänä ja kauniina koetun maiseman ja lähivirkistys-

alueena toimivan alueen osittaisesta muuttumisesta pysyvästi teolliseksi ympäristöksi samalla pie-

nentäen lähivirkistyskäyttöön soveltuvia alueita, voi vaikuttaa heikentävästi asuinviihtyvyyteen jo 

ennen hankkeen toteutumista etenkin suunnittelualuetta lähimpänä sijaitsevilla asuinalueilla. 
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Hankkeen liikennevaikutusten arvioinnin mukaan liikenteen vaikutukset arvioidaan merkittävyydel-

tään vähäisiksi kielteisiksi. Raskaan liikenteen kuljetukset liikkuvat pelkästään työmaa- ja satama-

alueella ja työmatkaliikenne on hyvin vähäistä. Täten hankkeen liikennevaikutukset asuinviihtyvyy-

teen ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi.  

 

Kiviaineshankkeissa tärinää aiheuttavat mm. räjäytykset, murskaus ja kuljetukset. Tärinävaikutus-

ten arvioinnin mukaan hankkeesta voi toteutuessaan aiheutua tärinää ja paineaaltoja, jonka osa 

asukkaista kokee häiritsevänä. Rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä, kun pysytään raja-

arvojen alapuolella. 

 

Hankkeen toteutumisen myötä suunnittelualueen läpi kulkevat polut häviävät. Suunnittelualueella 

sijaitsevien polkuverkostojen häviäminen louhinnan seurauksena aiheuttaa estevaikutuksen nykyis-

ten polkujen käytölle, vaikka vuosien kuluessa jäljelle jääville metsäalueille voikin muodostua käy-

tön myötä jonkin verran uutta polkuverkostoa. Louhinnan myötä ihmisten Suunnittelualueeseen 

kokonaisuutena liittämät luonto- ja virkistysarvot menetetään alueen käytön muuttuessa.  

 

Louhinnan seurauksena suunnittelualue muuttuu pysyvästi luonnonympäristöstä teolliseksi ympä-

ristöksi. Jos pitkään muuttumattomana pysyneeseen tai vain hitaasti muuttuvaan ympäristöön koh-

distuu suuri ja epämiellyttäväksi koettu muutos, se voidaan kokea häiritsevänä ja voimakkaasti 

kielteisenä. Alue on kuitenkin jo aiemmin osoitettu satama-alueeksi, jolloin alue tulee muuttumaan 

nykytilasta vääjäämättä tulevaisuudessa. 

 

Toiminnanaikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Vaikutukset asuinviihtyvyyteen syntyvät teollisuustoiminnasta useimmiten melusta, pölystä, täri-

nästä, liikenteestä ja elinympäristön muutoksista kuten maiseman tai virkistykseen käytettävien 

alueiden käytön muutoksista. Asemakaavan muutoksessa virkistyskäyttöön ja maisemaan suurim-

mat vaikutukset syntyvät jo louhinnan aikana, jolloin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-

eiden virkistyskäyttö menetetään, eikä teollisten toimintojen rakentaminen tuo tähän muutosta. 

 

Käytön aikana uudet teollisuusrakennukset, muut toimintaan liittyvät rakenteet ja esimerkiksi va-

laistus muuttavat maisemaa etenkin suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä. Selkeimmin mai-

sema muuttuu suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä noin 500 metrin säteellä. Me-

ren suunnalta katsottuna muutos ei ole suuri, sillä uudet rakenteet sulautuvat satamaympäristöön. 

Asutuksen väliin osoitetaan asemakaavan muutoksessa suojavihervyöhyke, joka vähentää näkymiä 

suunnittelualueen suuntaan sekä annetaan valaistusta ja rakentamisen korkeutta koskevia mää-

räyksiä. Virkistyskokemus jäljelle jäävillä alueilla voi heikentyä, jos teollisuusalue näkyy pohjois-

puolisen metsäalueen laidalle. 

 

Paikallisilla on jo kokemuksia teollisuuden (satama, liikenne, rakentaminen) aiheuttamasta melusta, 

josta on saatu palautetta alueen asemakaavan muutoksen ja Hillonlahden pohjoispuolisen alueen 

louhinnan YVA-menettelyn aikana. Tämän takia melu voidaan kokea häiritsevänä, vaikka ohjearvot 

eivät ylitykään asutuksen kohdalla. Asemakaavan muutosalueen louhinnan, rakentamisen tai käy-

tön aikana ei raskasta liikennettä ohjata Tenkkiilintien kautta. 

7.4.2 Melu 

Esirakentamisen maanrakennustyöt, louhinta ja tasaus aiheuttavat hetkittäin suurta melutason 

nousua. Meluisten rakennustyövaiheiden määrä ja kesto on rajallinen ja melutaso laskee rakennus-

vaiheiden päätyttyä. Asemakaavan muutosalueen itäosan rakentamisen meluisten rakennustyövai-

heiden aikana potentiaalisia melulle altistuvia asuinrakennuksia on Hillontiellä ja Kuunarinkadulla.   
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Louhinnan aikaista melua on mallinnettu ja arvioitu neljässä mallinnustilanteessa louhinnan sijoit-

tumisen vaiheiden mukaan yö- ja päiväajan tilanteissa Hillonlahden pohjoispuoleisen alueen lou-

hinnan YVA-menettelyssä. Asemakaavan muutosalueen eteläosien louhinnoissa melun ohjearvot 

alittuvat. Melutasot jäävät asutuksen kohdalla alle 55 dB ja loma-asutuksen kohdalla alle 45 dB ja 

laskentaepävarmuus huomioiden ohjearvojen tasolle tai alle. Pohjoisosien louhinnan ja murskauk-

sen osalta tarvitaan meluntorjuntatoimenpiteitä. 

 

 

Kuva 7-1 Hillonlahden pohjoispuoleisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja 

räjäytysten päiväajan keskiäänitaso LAeq (7-22). Mallinnustilanteessa 1. louhinta Petkelvuoren etelä-

osassa ei ole tarvetta erilliselle meluntorjunnalle. 
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Kuva 7-2 Hillonlahden pohjoispuoleisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja 

räjäytysten päiväajan keskiäänitaso LAeq (7-22). Mallinnustilanteessa 2. louhinta Petkelvuoren pohjois-

osassa porauksen melua tulee estää Kuunarinkadun suuntaan ja murskauksen melua Peltokadun 

suuntaan. Mallinnus on tehty ilman meluntorjuntaa. Mallinnuksen mukaan kallion päällä olevan me-

luesteen harjakorkeus tulisi olla vähintään 6 metriä maanpinnasta ja murskauspaikalla vähintään 5 

metriä. 
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Kuva 7-3 Hillonlahden pohjoispuoleisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja 

räjäytysten päiväajan keskiäänitaso LAeq (7-22). Mallinnustilanteessa 2. louhinta Petkelvuoren pohjois-

osassa. meluvallit kallion päällä ja murskan koillispuolella. 
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Kuva 7-4 Hillonlahden pohjoispuoleisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja 

räjäytysten päiväajan keskiäänitaso LAeq (7-22). Mallinnustilanteessa 3, louhinta Savilahdenvuoren 

kohdalla ei ole tarvetta erilliselle meluntorjunnalle. 
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Kuva 7-5 Hillonlahden pohjoispuoleisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja 

räjäytysten päiväajan keskiäänitaso LAeq (7-22). Mallinnustilanteessa 4, louhinta Savilahdenvuoren 

pohjoisosassa murskausmelun leviäminen Bernerinkujan suuntaan tulee estää joko meluesteellä tai 

sijoittamalla murskaus rintauksen suojaan. Meluesteen tulee olla vähintään 5 metriä maanpinnan 

tasosta. 
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Kuva 7-6 Hillonlahden pohjoispuoleisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja 

räjäytysten päiväajan keskiäänitaso LAeq (7-22). Mallinnustilanteessa 4, louhinta Savilahdenvuoren 

pohjoisosassa. Melueste 5 m murskan pohjoispuolella. 

 

Yöajan keskiäänitasot alittavat kaikissa mallinnustilanteissa asuinrakennusten raja-arvon 50 dB ja 

loma-asutuksen raja-arvon 40 dB ilman mitään erityisiä meluntorjuntoja. 
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Kuva 7-7 Hillonlahden pohjoispuoleisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja 

räjäytysten yöajan keskiäänitaso LAeq (22-7). Mallinnustilanteessa 1, louhinta Petkelvuoren etelä-

osassa. 
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Kuva 7-8 Hillonlahden pohjoispuoleisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja 

räjäytysten yöajan keskiäänitaso LAeq (22-7). Mallinnustilanteessa 2, louhinta Petkelvuoren pohjois-

osassa. 
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Kuva 7-9 Hillonlahden pohjoispuoleisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja 

räjäytysten yöajan keskiäänitaso LAeq (22-7). Mallinnustilanteessa 3, louhinta Savilahdenvuoren koh-

dalla. 
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Kuva 7-10 Hillonlahden pohjoispuoleisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja 

räjäytysten yöajan keskiäänitaso LAeq (22-7). Mallinnustilanteessa 4, louhinta Savilahdenvuoren poh-

joisosassa. 

 

Jos louhinta tehdään pidemmällä aikavälillä 20 vuoden aikana, ei yhtäaikaisia melua aiheuttavia 

toimintoja (esim. louhinta- ja murskausurakat) välttämättä ole jatkuvasti käynnissä ja louheen kul-

jetus ei ole yhtä aktiivista kuin jos louhinta tehdään noin viidessä vuodessa. Toisaalta louhinnan 

jakaantuessa useammalle vuodelle meluvaikutukset kestävät useita vuosia pidempään. Louhinnan 

meluvaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään kohtalaiseksi kielteiseksi. 
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Toiminnan aikana liikennemelua aiheuttavat raskaan liikenteen kuljetukset sekä työmatkaliikenne. 

Teollisuuslaitosten melua aiheuttavia toimintoja ovat liikenteen lisäksi muun muassa prosessilait-

teisto, kuten kompressorit, puhaltimet ja jäähdytystornit, sekä teollisuuslaitosten tukitoiminnot. 

Prosessin aiheuttamat melulähteet sijoitetaan pääsääntöisesti sisätiloihin, mikä vähentää ulkome-

lutasoja. Toimintojen sijoittelussa huomioidaan 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 varmis-

tetaan suunnitteluvaiheessa melumallinnuksella ja toiminnan aikana tehtävillä melun tarkistusmit-

tauksilla.  

 

Esimerkiksi suunnittelualueelle mahdollisesti sijoittuvan akkumateriaalituotannon YVA-menette-

lyssä on arvioitu tuotantokapasiteetin ollessa 60 000 t/a toiminnan laajennuttua länteen prosessi-

melun vaikutusten olevan vähäisiä Hillontiellä ja Kuunarinkadulla. Vähäisiä meluvaikutuksia yltää 

myös Hillonlahdelle. Yhtään asuinrakennusta tai loma-asuntoa ei jää melun ohjearvot ylittäviin me-

lutasoihin. Tuotantokapasiteetin ollessa 120 000 t/a prosessimelun 55 dB melualue rajoittuu suu-

relta osin yhä asemakaavan muutoksen suunnittelualueella. Hillontiellä ja Kuunarinkadulla proses-

simelun vaikutukset pysyvät vähäisinä. Yhtään asuin- tai lomarakennusta ei jää melun ohjearvot 

ylittäviin keskiäänitasoihin. Näillä perustein muutoksen suuruus arvioidaan pieneksi kielteisiksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7-11 Akkumateriaalitehtaan hankevaihtoehdon VE2 mukaiset mukaiset pCAM-tuotantolaitok-

set. keskiäänitaso, LAeq7-22/22-7 (Lähde: Finnish Battery Chemicals 2021). 

 

Kaavassa osoitetulle tuulivoima-alueelle voi kaavan mukaan sijoittaa nykytilan mukaisen 150 m 

korkean tuulivoimalan. Tuulivoimalan aiheuttamaa melua on arvioitu alueen tuulivoimaloiden ra-

kentamislupavaiheessa, jolloin on laadittu tarkempi meluselvitys. Vuoden 2012 (Promethor) melu-

selvityksessä alueen tuulivoimaloiden (yhteensä 4 kpl) aiheuttamaa ääntä on mallinnettu ja tulosten 

perusteella on voitu todeta, että tulos alittaa asumiseen käytettävien alueiden päivä‐ ja yöajan 

suunnitteluohjearvot 45 ja 40 dB(A) lähimmillä tarkkailupisteillä Bernerinkujalla sekä Matinsaaren-

tien varrella. Mallinnuksen tuloksia pyrittiin varmistamaan äänitasomittauksin, mutta sataman 

suunnalta aiheutuva taustamelu häiritsi mittauksia. Tuulivoimala ei täten ole merkittävä melulähde 

alueen kokonaismelutilanne huomioiden. 

7.4.3 Välke eli vilkkuva varjo 

 

Tuotanto 

60 000 t/a 

Tuotanto 20 000 

t/a 

Tuotanto 

120 000 t/a 
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Melun lisäksi tuulivoimalasta aiheutuu välkettä eli valon ja varjon vaihtelua (ns. liikkuva varjo). 

Välkevaikutuksia esiintyy auringon säteiden vaikutuksesta, kun tuulivoimala on toiminnassa, niin 

auringonsäteiden kohdatessa pyörivän roottorin lavat muodostuu vastakkaiselle puolelle vilkkuvaa 

varjoa. Kaavassa osoitetun tuulivoima-alueen nykyisen voimalan välkettä on mallinnettu (WinWind 

Oy 2011) melun tavoin. Petkeleen lähimmillä asuinrakennuksilla Bernerinkujalla vuotuiset mallin-

netut välkemäärät ovat 8 tunnin molemmin puolin. Suomessa tuulivoimaloiden välkevaikutuksilla 

ei ole määritelty ohjearvoja, joten tuulivoimaloiden suunnittelussa suositellaan käytettäväksi mui-

den maiden suosituksia. Tanskassa on määritetty vuotuisen todellisten (Real Case) välketuntien 

suositusarvoksi 10 tuntia. Ruotsissa vastaava arvo on 8 tuntia ja korkeintaan 30 minuuttia päivässä. 

Näihin ohjearvoihin verrattuna 10 tunnin ohjearvo alittuu, mutta 8 tunnin ohjearvo ylittyy. Välke-

vaikutuksen etäisyyteen ja esiintyvyyteen vaikuttavat tuulivoimalan korkeus ja roottorin halkaisija 

sekä lavan paksuus, vuodenajan- ja vuorokauden aika, maaston muodot sekä näkyvyyttä rajoitta-

vat tekijät kuten kasvillisuus ja pilvisyys. 

7.4.4 Ilmanlaatu ja ilmasto 

Ilmapäästöjä aiheutuu esirakentamisen liikenteen pölypäästöistä ja louhinnasta. Hankkeen ilman-

päästöt eivät kuitenkaan aiheuta terveydellistä riskiä lähialueen asukkaille, sillä ilmanpäästöt eivät 

ylitä raja-arvoja hankealueen tai kuljetusreitin ulkopuolella. Etenkin Savilahdenvuoren eteläosan 

louhinnan aikana pölyämistä voidaan havaita suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ja kul-

jetusreiteillä, mutta siitä ei ole terveydellisiä vaikutuksia. Pölyn vaikutukset terveyteen arvioidaan 

tämän perusteella pieneksi kielteiseksi.  

 

Louhinnasta laaditun pölymallinnuksen mukaan kuljetusreitit muodostivat suurimman osuuden 

päästöstä ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun olivat hallitsevia. Asuin- ja lomarakennusten luona 

pölyn vaikutukset ilmanlaatuun ovat pieniä, sillä vaikutukset keskittyvät kuljetusreitin varrelle sa-

tamaan, missä ei ole ko. rakennuksia.  

 

Pölyn raja- tai ohjearvojen ylityksiä ei tapahtunut mallinnustilanteissa. Korkeimmat vuorokausioh-

jearvot esiintyivät pienellä alueella vaiheessa 3, jolloin louhinta keskittyy Savilahdenvuoren etelä-

osaan. Alue, jolla ylitys tapahtui, sijaitsee suunnitellun louhintatoiminnan lähellä suunnittelualu-

eella. 

Taulukko 7-1. Mallinnetut PM10 -pitoisuudet (µg/m3) eri vaiheissa louhintaa. 

Toteutusvaihe Vuorokausiraja-arvo 

(50 µg/m3) 

Vuosiraja-arvo 

(40 µg/m3) 

Vuorokausiohjearvo 

(70 µg/m3) 

VE1 (tilanne 1) 7,6 3,8 15 

VE1 (tilanne 2) 2,5 1,2 5,8 

VE1 (tilanne 3) 28 13 62 

VE1 (tilanne 4) 2,0 1,2 4,6 

 

Arvion mukaan louhinnalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen ilmanlaatuun tai ilmastoon ja vai-

kutukset arvioidaan kasvihuonekaasupäästöjen perusteella pieneksi kielteiseksi. 

 

Asemakaavan muutosalueen rakentamisen aikana vaikutukset ilmanlaatuun muodostuvat mm. 

maarakennustöistä ja liikenteestä. Rakentamisenaikaiset ilmanlaatuvaikutukset muodostuvat hiuk-

kas- ja pakokaasupäästöistä. Vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja paikallisia eivätkä kaikki rakenta-

misenaikaiset vaikutukset ajoitu samanaikaisesti. 

 

Teollisuus- ja varastorakennusten alueiden toiminnanaikaiset vaikutukset ilmanlaatuun muodostu-

vat laitosten ilmapäästöistä, mahdollisista höyrypäästöistä ja liikennepäästöistä. Teollisuuslaitosten 

vaikutukset ilman laatuun riippuvat alueelle sijoittuvasta toiminnasta. Teollisuuslaitosten päästöt 
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ilmaan ja vaikutukset alueen kokonaispäästöihin arvioidaan alueen nykyisten ilmapäästöjen, pääs-

tölisäyksen aiheuttaman muutoksen ja ilmanlaadun seurannan tulosten perusteella. Alueelle sijoit-

tuvat toiminnot luvitetaan lainsäädännön määrittelemällä tavalla. Esimerkiksi energiantuotantolai-

toksen (kuten höyrykattila) lupamenettelyssä huomioidaan ilmaan kohdistuville päästöille määrätyt 

raja-arvot. Lupaviranomainen määrää kullekin laitokselle tarvittavat päästörajat ympäristöluvassa 

sekä tarvittaessa päästöjen käsittelemiseksi puhdistusvaatimukset ennen päästöä. Päästökom-

ponentit, joihin raja-arvot on määritetty, riippuvat valittavasta polttoaineesta (esim. maakaasu 

ja/tai kiinteä biopolttoaine). Tarvittavien piippujen korkeudet mitoitetaan riittäviksi.  

7.4.5 Tärinä 

Esirakentamisen louhinnan aikana tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskaukseen 

käytettävistä koneista sekä kuljetusliikenteestä. Räjäytyksen vaikutus voidaan havaita jopa kilo-

metrin etäisyydellä louhittavasta kohteesta. Louhinnassa räjäytys synnyttää kallioon jännitysaallon, 

joka aiheuttaa paitsi kiven irtoamista myös väliaineen hiukkasissa liikettä eli tärinää. Räjäytyskoh-

teesta leviävä tärinä voi pahimmillaan vaurioittaa viereisiä rakennuksia ja herkkiä laitteita sekä 

häiritä ihmisiä. Asianmukaisesti suoritettu räjäytys ei kuitenkaan aiheuta rakenteiden rikkoutumista 

tai vastaavia omaisuushaittoja. Louhinnan tärinävaikutukset keskittyvät tyypillisesti päiväsaikaan. 

 

Alueella tehtävä louhintatoiminta voi aiheuttaa mahdollisia tärinävaikutuksia alueen ympäristössä. 

Liikenne ja erityisesti raskas liikenne tulee lisääntymään alueella, mutta koska liikennöintiväylien 

varrella sijaitseva asutus on perustettu kalliolle tai koville kitkamaille, ei liikenteen tärinävaikutuk-

sissa kuitenkaan tapahdu merkittävää muutosta nykyiseen. 

 

Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat alle 100 metrin etäisyydellä louhinta-alueesta. Tä-

rinästä rakennuksiin aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä, mikäli pysytään raja-

arvojen alapuolella. Tärinä voi aiheuttaa häiriötä osalle vaikutusalueen asukkaista ja rakenteissa 

saattaa ilmetä pieniä pintahalkeamia. 

 

Nykyinen ja tuleva maakaasulinja sijaitsevat lähimmillään vain noin 10 metrin etäisyydellä louhinta-

alueista, joten louhintatärinästä aiheutuu merkittävä riskin putkien vaurioitumiselle. Maakaasuput-

kien osalta tärinämittaus tehdään aina laajamittaisissa louhintakohteissa, jotka sijaitsevat alle 100 

metrin päässä putkesta. Maakaasuputkiston lähellä tehtävissä pohja- ja maanrakennustöissä tä-

rinämittaus suoritetaan, kun työ sijaitsee alle 30 metriä maakaasuputkesta tai mikäli on syytä 

epäillä, että työ voi aiheuttaa merkittävää tärinää. Maakaasuputkiston heilahdusnopeuden raja-

arvo pohja- ja maanrakennustöissä on 8 mm/s.  

 

Teollisuusalueella toiminnan aikana tärinää muodostuu lähinnä raskaasta liikenteestä ja mahdolli-

sesta raideliikenteestä. Asemakaavan muutoksessa osoitettu ohjeellinen teollisuusraide ja satama-

raidealue sijoittuvat asutukseen nähden teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T/kem-

1) rakentamisen vastakkaiselle puolelle ja Hillonlahdenrantaan, jolloin raideliikenteen aiheutta-

masta tärinästä ei asuinalueille aiheudu tärinää. Hiltzinväylä sijoittuu asutusta lähimmältä osaltaan 

kallioleikkaukseen alemmalle tasolle, eikä maaperä koostu laajoista savikkoalueista, jotka johtaisi-

vat hyvin tärinää. Teollisuusalueelle ei ole sijoittumassa tärinälle erityisen herkkiä toimintoja. 

 

Lieventämistoimenpiteet 

Tärinän häiritsevyyttä voidaan myös merkittävästi vähentää tärinää aiheuttavien toimintojen, eri-

tyisesti räjäytysten, sijoittamisella päiväsaikaan klo 8–16. Ilta-aikaan havaittava tärinä yhdistettynä 

meluun häiritsee ihmisiä merkittävästi enemmän kuin päiväsaikainen tärinä, jolloin valtaosa asuk-

kaista on joko poissa kotoa tai muuten aktiivisesti liikkeessä. Tiedottamalla räjäytyksistä ja niiden 
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ajankohdasta etukäteen lähimmille häiriintyville asukkaille voidaan vähentää räjäytyksistä aiheutu-

vaa säikähtämisvaikutusta. Tiedotukset voidaan asukkaiden suostumuksesta riippuen hoitaa esi-

merkiksi tekstiviesteillä tai sähköposteilla. 

 

Ennen louhinnan aloittamista on tehtävä riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet 

räjäytysten turvallisen suorittamisen varmistamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu mm. kiinteistöjen 

katselmustarpeen selvittäminen ja mahdollisten riskikohteiden tunnistaminen, räjäytyksissä synty-

vien tärinöiden johtuvuuden selvittämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysmäärien käytön 

varmistaminen. Riskianalyysien perusteella määritetään tärinää mittaavalle heilahdusnopeudelle 

raja-arvot, joita ei saa ylittää räjähdystoiminnan aikana. 

 

Tarkkailumittauksia tärinän osalta on syytä tehdä etenkin toiminnan alkuvaiheessa maaperältään 

ja rakenteiltaan erityyppisissä kohteissa, eri etäisyyksillä ja eri ilmansuunnilla louhinta-alueelta. 

Tärinämittareiden sijoituspaikat määritellään alustavan riskianalyysin mukaisesti perustuen louhin-

taa lähinnä oleviin rajoittaviin rakennuksiin, rakenteisiin tai laitteisiin. Herkkien laitteiden tärinää 

on mitattava suoraan laitteesta, mikäli mahdollista.  

 

Maakaasuputkilinjojen tärinämittaukset tulee tehdä kolmikomponenttisilla tärinämittareilla, joiden 

mittausanturit kiinnitetään maakaasuputkistoon. Tärinämittausarvoja seurataan jatkuvasti työn ai-

kana ja ne kirjataan tärinämittauspöytäkirjaan tai vaihtoehtoisesti sähköiseen mittausjärjestel-

mään. Mittausarvot sekä panostettujen kenttien sijaintitiedot (etäisyys mittauspisteeseen) toimite-

taan Gasgridin yhteyshenkilölle viikoittain. Maakaasuputkilinjojen mittaustuloksista tulee laatia kir-

jallinen loppuraportti Gasgridin edustajalle. 

 

Lähialueen talot suositellaan katselmoitavaksi ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen. Katsel-

moitavaksi esitetään kaikkia alle 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta sijaitsevia asuin-

rakennuksia. Lisäksi katselmoidaan ne yli 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta sijait-

sevat rakennukset, joissa mahdollisesti tehdään tärinän tarkkailumittauksia. Ennen ja jälkeen toi-

minnan tehtävät katselmukset dokumentoidaan erillisiin raportteihin. 

7.4.6 Riskit ja poikkeustilanteet 

Teollisuuslaitosten rakentamisen aikaiset riskit liittyvät työmaakoneiden mahdollisiin polttoainevuo-

toihin ja liikenneonnettomuuksiin. Rakentamisen aikaisia riskejä ja niiden vaikutuksia ennaltaeh-

käistään rakennustöiden suunnittelulla ja riskeihin varautumisella. 

 

Teollisuuslaitosten toiminnan aikaiset riskit riippuvat kaava-alueelle sijoittuvasta toiminnasta. Ris-

kejä ovat mahdolliset kemikaalivuodot onnettomuuden, tulipalon tai muun poikkeuksellisen tilan-

teen seurauksena. Tulipalossa muodostuu haitallisia palokaasuja, kuten häkää ja metallien oksideja, 

jotka leviävät ympäristöön ja voivat aiheuttaa tilapäistä terveyshaittaa. Tulipalo voi myös aiheuttaa 

läheisten prosessilaitteiden, säiliöiden ja putkijärjestelmien vahingoittumista, jolloin niiden sisältö 

voi vuotaa. Teollisuuslaitoksissa laaditaan palo- ja pelastussuunnitelmat. Käytetyt palo- ja pelas-

tusvedet kootaan suunniteltuihin altaisiin tai säiliöihin. Akkumateriaalituotannon YVA-menettelyssä 

mallinnettiin ja arvioitiin ammoniakkivuodon riskiä. Suoja-altaaseen vuotaneen ammoniakkiveden 

haihtumisesta aiheutuvan ammoniakkipilven leviäminen tuotti laajimmat AEGL-vyöhykkeet. Vyö-

hykkeet ulottuivat kauimmaksi kesän sääolosuhteissa +18 °C, tuulen nopeus 2 m/s ja ilmakehän 

stabiilisuus F=stabiili, jolloin AEGL-2-etäisyydet olivat suoja-altaan lokeron pinta-alasta riippuen: 

500–620 m. AEGL-2 -taso tarkoittaa palautumattomia tai muita vakavia, pitkäkestoisia vaikutuksia 

tai alentunutta toimintakykyä paeta paikalta. Kyseinen säätyyppi ei edusta tyypillistä alueella esiin-

tyvää olosuhdetta. Kylmissä oloissa ammoniakin leviäminen on vähäisempää, koska se höyrystyy 

hitaammin. Säiliövuoto arvioitiin epätodennäköiseksi. Säiliöt kuuluvat säiliötarkastuksen ja ennak-

kohuollon piiriin. 
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Alueelle sijoittuvien kemianteollisten laitosten riskinarvioinnit toteutetaan ja turvallisuus varmiste-

taan kemikaalilain mukaisessa lupamenettelyssä ja tarvittavissa asiakirjoissa. Koska teollisuuslai-

toksissa käytetään, varastoidaan tai tuotetaan ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita, arvioi-

daan ympäristöriskeinä erityisesti kemikaalien aiheuttamat riskit ja vaikutukset. Normaalitoimin-

nassa kemikaaliriskejä ei aiheudu, tämä varmistetaan rakenteellisin ja teknisin riskienhallintatoimin 

sekä tehdasalueen ja kulkuväylien päällystämisellä. 

 

Laitossuunnittelua tehdään yhteistyössä Tukesin kanssa, jolta tullaan hakemaan käyttö- ja kemi-

kaaliluvat. Tehtaalle tehdään mm. Hazscan- (vaaralliset skenaariot) ja Hazop- (prosessin poik-

keamat) -analyysit sekä laaditaan turvallisuussuunnitelma, jota päivitetään tarpeen vaatiessa. 

 

Hillonlahden ympäristössä esiintyy usein merivesitulvia, jotka ovat suurempia kuin valumavesistä 

aiheutuvat tulvat. Kaavamääräyksissä on varauduttu merivesi- ja taajamatulviin. Suunnittelussa 

tulva-alueella tulee huomioida ilmastonmuutos, jolloin merkitsevä erittäin harvinainen tulvataso 

(1/250a) on noin N2000+ 3,2 m ilman aaltoiluvaraa. Alin suositeltava rakentamiskorkeus kriittisille 

ja helposti haavoittuville kohteille, kuten vaarallisia aineita käsittelevälle laitokselle on N2000+ 3,55 

m ilman aaltoiluvaraa. 

7.1 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

 

Suunnittelualueesta noin 69 hehtaarin alueella kallioperä louhitaan tasoon +2,0…+6,3 m mpy kah-

dessa vaiheessa, täytetään ja tasoitetaan murskeella ja maa-aineksilla tasoon +3,0…7,3 m mpy 

(Kymen Sipti Oy 2020b). Kallioperää poistetaan arviolta noin 3,5 milj. m3. Louhinta suoritetaan 

kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 käsittää Petkelvuoren alueen ja vaihe 2 Savilahdenvuoren alueen. 

Ottotoiminta kestää kokonaisuudessaan viisi vuotta. Syntyvä louhe ja murske hyödynnetään joko 

suunnittelualueen ja sataman täytöissä tai pieneltä osin ohjataan kaupalliseen käyttöön, mitkä 

kaikki vähentävät painetta kallioalueiden louhinnalle muualla tai harjualueiden kiviaineksen otolle. 

Vaikutukset arvioidaan suuruudeltaan keskisuuriksi kielteisiksi, sillä suunnittelualueen kallioperä 

tuhoutuu louhittavalta alueelta. 

 

Suunnittelualueen eteläosaa ei alustavan suunnitelman mukaan tarvitse louhia, vaan alue tasataan 

maaleikkauksilla ja täytöillä keskimäärin tasoon +3,0 m mpy. 
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Kuva 7-12 Louhinta-alueet ja vaiheistus. Vasta rakennuslupavaiheessa mahdollistuva Petkelvuoren 

louhinta on merkitty punaisella (lähde: Ramboll 2021). 

 

 

Kuva 7-13 YVA-menettelyn vaihtoehdon VE1 mukainen ottamissuunnitelma (lähde: Hillonlahden 

pohjoispuoleisen louhinnan YVA-selostus, Ramboll. Tasaussuunnitelma Kymen Sipti Oy). 
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7.2 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 

 

Teollisuusalueen esirakentamisen louhinnan kiviaineskuljetukset asemakaavan toteuttamista var-

ten eivät edellytä kokonaan uusien väylien rakentamista, mutta Hillonlahden pohjoisrannan rata-

penkka Hillonlahden edellyttänee vahvistamista ja liittymän rakentamista, jotta sitä voidaan käyttää 

louheen kuljettamiseen sataman täyttöihin. Asemakaavan muutoksessa osoitettavien teollisuus- ja 

varastorakennusten korttelialueiden rakentaminen edellyttää myös kunnallisteknisten verkostojen 

ja Hiltzinväylän rakentamista. 

 

Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen YVA-selostuksessa on arvioitu louhintaa vaihtoeh-

doissa VE0 ja VE1. Vaihtoehdossa VE0 on tarkasteltu alueen ottamista asemakaavan mukaiseen 

käyttöön pidemmällä aikavälillä ja louhintamäärillä, joilla YVA-hankeluettelon vuotuinen louhinta-

määrä ei ylity. Vaihtoehdossa VE1 on tarkasteltu suurempia ottomääriä lyhyempänä aikana noin 

viiden vuoden aikana.  

 

Vaihtoehdossa VE1 kiviaineksen oton maksimimäärä on noin 0,7 milj. m3ktr. vuodessa. Vuosittainen 

maksimikuljetusmäärä on 33 500 kuormaa, joka tarkoittaa noin 140 kuljetusta arkivuorokaudessa. 

Vaikutus kokonaisliikennemäärään on tällöin 280 edestakaista kuljetusta vuorokaudessa, jotka 

kaikki kulkevat samaa reittiä vanhaa ratapohjaa–Satamatietä–Paksuniementietä pitkin. 

 

Vaihtoehdossa VE0 kiviaineksen otto on enimmillään 200 000 m3 vuodessa. Vuosittainen maksimi-

kuljetusmäärä 18 700 ajoneuvoa, 78 edestakaista kuljetusta vuorokaudessa arkisin. Jos kuljetusten 

oletetaan jakautuvan tasaisesti klo 6–18 välille, on vaikutus tuntiliikenteeseen noin 7 edestakaista 

kuljetusta. Raskas liikenne kulkee työmaa- ja satama-alueella, joten sillä ei ole vaikutuksia yleisten 

teiden liikenteeseen. 

 

Taulukko 7-2.  Asemakaavan muutosalueen louhinnan aiheuttama raskas liikenne kahdessa eri vaihtoehdossa. 

Raskas liikenne VE0 VE1 

Kuljetuksia päivässä (/d) 

Edestakaisia kuljetuksia päivässä 

40 

80 

140 

280 

Kuljetuksia vuodessa (/a) 

Edestakaisia kuljetuksia vuodessa 

9 300 

18 700 

33 500 

67 100 

 

Satamantien viereisen jalankulun ja pyöräilyn väylän turvallisuuteen suuret maansiirtoautot eivät 

vaikuta, jos tien leveys on riittävä ja sijoittuu kevyenliikenteen vastakkaiselle puolelle tietä. Maan-

siirtoautot voivat vaikuttaa pienesti kielteisesti jalankulun ja pyöräilyn väylän turvallisuuteen, jos 

kevyen liikenteen käyttäjät joutuvat ylittämään tien. Vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja turval-

lisuuteen Satamantiellä, Tenkkiilintiellä ja Ensontiellä ei todennäköisesti synny. Louhintahankkeen 

synnyttämä raskaan liikenteen kasvu on kohtalaista ja kohdistuu vain työmaa- ja satama-alueelle. 

Henkilöautoliikenne kasvaa hyvin vähän työmatkaliikenteen takia. 

 

Teollisuusalueen rakentamisenaikaisten kuljetusten arvioidaan tulevan joko Satamantien kautta 

E18-moottoritien suunnasta tai vaihtoehtoisesti osa teollisuuslaitosten rakentamiseen liittyvistä 

materiaaleista voidaan tuoda alueelle suoraan KotkaHaminan sataman kautta. Rakentamisen aikai-

set liikennevaikutukset ovat lyhytkestoisia ja riippuvat rakentamisen vaiheesta. Rakentamisen ai-

kana pääosa liikenteestä on rakentamismateriaalien kuljettamisesta aiheutuvaa raskasta liikennettä 

ja osittain työmatkaliikennettä. Liikennemäärän lisääntymisen arvioidaan olevan kohtuullista alueen 

nykyisiin liikennemääriin nähden. Liikenneverkko kestää hyvin rakentamisenaikaisen liikenteen, 

sillä verkolla on kapasiteettia ja se soveltuu hyvin raskaalle liikenteelle. Mahdolliset erikoispitkät tai 

leveät kuljetukset voidaan tuoda suunnittelualueelle seututien 170 erikoiskuljetusreittiä pitkin. 
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Myös KotkaHaminan sataman kautta voidaan rakennusmateriaaleja kuljettaa. Rakentamisen aikai-

nen liikenne ei aiheuta merkittäviä turvallisuus- ja sujuvuusvaikutuksia.  Tieverkkoon kohdistuvat 

liikennemäärien muutokset rakentamisen aikana arvioidaan vähäisiksi. Näillä perusteilla muutoksen 

suuruus arvioidaan vähäiseksi kielteiseksi. 

 

Toiminnanaikaiset 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 lii-

kenteen kuljetusten ja lähinnä työmatkaliikenteen muodossa alueelle johtavalla tieverkolla.  

 

Kaava-alueelle ja sen viereiselle kaava-alueelle mahdollisesti sijoittuvan akkumateriaalitehtaan lii-

kennemäärä keskimäärin vuorokaudessa kasvaa noin 260 ajoneuvolla ja hankkeen laajimmassa 

vaihtoehdossa viereiselle alueelle sijoittuvien toimintojen kanssa yhdessä enintään 830 ajoneuvolla 

vuorokaudessa, mikä tarkoittaa, että Satamantien liikennemäärä kasvaa arvioilta enintään 10-32 

%. Liikenne suuntautuu pääosin valtatielle 7 länteen (E18-tie). 

 

Kasvava liikenne ei kuitenkaan heikennä liikenneturvallisuutta tai sujuvuutta, sillä pyöräliikenne ja 

jalankulku risteää Satamatien kanssa pääasiassa eritasossa. Satamatielle on toteutettu kapasitee-

tiltaan riittävät järjestelyt kääntymiskaistoineen, jotka mahdollistavat kuljetusten kasvun. Tenkkii-

lintien kautta ei ole tarpeen johtaa liikennettä. Tenkkiilintien kautta voi tapahtua henkilöajoneuvo-

liikennettä. Haittoja voidaan lieventää myös ohjeistamalla suositeltavista kuljetusreiteistä kuljetta-

jia, jotta raskas liikenne ei suuntaudu epätoivottua kautta esimerkiksi asuinalueen läpi. 

 

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-alu-

eelle kulku käy sataman portin kautta ja liikennöinti on rajattua. Jalankulun ja pyöräilyn väylän 

rakentaminen kaasuputken rakentamistien kautta kaavan suunnittelualueen pohjoispuolen asuin-

alueiden suunnasta Paksuniemeen parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää pyöräilyä työmatkalii-

kennemuotona. Jalankulun ja pyöräilyn väylien houkuttelevuutta voidaan lisätä rakentamisessa 

korkeatasoisella toteutuksella, jossa huomioidaan tuulensuojan tarve ja ympäristörakentaminen. 

 

Asemakaavan muutoksen mahdollistaman maankäyttömuodon liikennevaikutukset painottuvat te-

ollisuustoiminnan aikaiseen tilanteeseen. Tuotantolaitokselle saapuu päivittäin raaka-ainekuljetuk-

sia ja lähtee lopputuotekuljetuksia tiekuljetuksina. Henkilökunnan työmatkoista aiheutuu henkilö-

autoliikennettä. Alueen tieverkko soveltuu hyvin raskaalle liikenteelle ja on kapasiteetiltaan nykyti-

lanteessa hyvällä tasolla: lisääntyvän liikenteen vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

 

Alueen liikenneyhteyksiä on suunniteltu parannettavan raideliikenteen osalta. Asemakaavan muu-

toksessa nykyisen satamaraidealueen (LRS) kautta mahdollistetaan raideliikenne Paksuniemen 

suuntaan. Satamaraidealueelta erkanemaan osoitetaan ohjeellinen teollisuusraide korttelialueelle 

826 (T/kem-1). Suunnittelualueelle sijoittuvista toimijoista riippuu missä määrin raideyhteyttä voi-

daan kuljetuksissa hyödyntää. Alueelle kaavailtu teollisuusraideyhteys mahdollistaisi raaka-ainei-

den kuljettamisen teollisuudelle ja voisi vähentää arviolta puolet raaka-aineiden tiekuljetuksista 

riippuen teollisesta toiminnasta, mikäli alueelle sijoittuu laajamittaista teollista toimintaa. 

7.1 Vaikutukset pintavesiin 
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Teollisuusalueen esirakentamisen louhinnan vaikutukset pintavesiin on arvioitu Hillonlahden poh-

joispuolisen teollisuusalueen YVA-selostuksessa kokonaisuutena jäävän molemmissa arvioidussa 

vaihtoehdossa pieniksi kielteisiksi. Tasaaminen louhinnalla muuttaa suunnittelualueen osavaluma-

alueita siten, että nykytilanteeseen nähden kolme osavaluma-aluetta yhdistyy ja suunnittelualue 

rajautuu louhinnan jälkeen kahteen valuma-alueeseen. Alueen tasaaminen lisää suunnittelualueelta 

muodostuvien hulevesien virtaamia.  

 

Yleissuunnitelman yhteydessä määritettiin valuma-alueiden purkuvirtaamia ja vesien viivytystar-

peita kerran kymmenessä vuodessa toistuvalla mitoitussateella. Rankkasadetilanteiden purkuvir-

taamat kasvaisivat louhinnan vaihtoehdossa VE1 nykytilanteeseen nähden kuusinkertaiseksi han-

kealueelta ja nelinkertaiseksi koko valuma-alueelta. Näin ollen rankkasateiden virtaamia tulee vii-

vyttää. Kosteikkojen tilantarpeet on huomioitu kaavakartan suojaviheralueilla. Louhinnan aiheut-

tama hulevesikuormitus muodostuu lähinnä räjäytysaineiden ylijäämien sisältämistä typpiyhdis-

teistä. Hankealueelta on arvioitu louhittavan enimmillään 708 000 m3ktr vuodessa, jolloin louhinnan 

aiheuttama typpikuormitus arvioidaan olevan luokkaa 10 kgN/vrk.  Typpikuormitus kohdistuu Hil-

lonlahteen ja Summan edustan merialueelle. Suurin osa merialueen kuormituksesta on peräisin 

Summanlahteen laskevasta Summanjoesta, jonka tuoma typpikuormitus 970 kg/vrk. Näin ollen 

louhinnan aiheuttama typpikuormitus olisi siitä ainoastaan 1 %. Lisäksi hulevesien hallinnalla yleis-

suunnitelmassa esitetyn mukaisesti voidaan vähentää louhinnan aiheuttamia typpipäästöjä. Kos-

teikkojen typenreduktiot arvioidaan olevan kasvukaudella luokkaa 50–60 % ja kevätsulannan ai-

kaan 40 %.  

 

Louhinnan vaihtoehdossa VE0 pintavesivaikutukset ovat lähes samat kuin vaihtoehdossa VE1. Lou-

hinnan aiheuttaman vuosittainen typpikuormitus on pienempi, mutta ajoittuu pidemmälle ajalle. 

Vaihtoehdossa VE0 louhinnan aiheuttama typpikuormitus arvioidaan olevan luokkaa 3 kgN/vrk, 

mikä on Summanjoen tuomasta typpikuormituksesta vain 0,3 %.  

 

Alueen hulevesien hallinta suositellaan toteutettavan Hillonlahden alueen yleissuunnitelman mukai-

sesti. Hankealueella muodostuvat vedet suositellaan johdettavan yleissuunnitelmassa (Ramboll 

2020a) esitettyjen ja alueelle toteutettavien kosteikkojen kautta, minkä avulla voidaan hallita vir-

taamahuippuja ja vähentää hulevesikuormitusta. Kosteikot pidättävät kiintoainesta tehokkaasti 

(reduktio noin 80 %) ja vähentävät tyyppipäästöjä merialueelle. Typpikuormitusta voidaan huleve-

sien käsittelyn lisäksi vähentää myös räjähdysaineiden laadun oikealla valinnalla ja huolellisella 

käytöllä. 

 

Tuotantolaitosten rakentamisen aikaiset vaikutukset pintavesiin arvioidaan enimmäkseen vähäisiksi 

ja niiden vaikutuksia voidaan hallita yksinkertaisin keinoin. Työmaavesien laadun yleisenä periaat-

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

laatu. Rakennustyömaalla voi maata kaivettaessa kertyä kaivantoihin vettä, joka muodostuu suo-

rasta sadannasta ja maan pintaa pitkin valuvista hulevesistä. Kaivantoon saattaa kulkeutua maa-

perästä tai ympäröiviltä pinnoilta peräisin olevia aineita, joista tyypillisimpiä ovat kiintoaine, ravin-

teet 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.   

 

Tuotantolaitosten toiminnan aikana kaava-alueen rakentuminen kasvattaa vettä läpäisemättömän 

pinnan määrää ja alueelta syntyviä hulevesivirtaamia. Suunnittelualueen hulevesien laatu määräy-

tyy 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 sekä kattopinnoilta muodostuvat hulevedet kerätään tasausaltaisiin tai 
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muihin viivytysrakenteisiin ja tarvittaessa käsitellään ennen niiden johtamista vesistöön. Tarvitta-

essa hulevedet johdetaan öljyn- tai hiekanerotuksen tai suodatuksen kautta sadevesiviemäriin.  

 

Likaantuneet hulevedet johdetaan käsiteltäviksi ennen niiden johtamista vesistöön. Alueelle sijoit-

tuvat teollisuuslaitokset suunnittelevat mahdollisten likaantuneiden hulevesien käsittelyn erikseen. 

Prosessijätevesi käsitellään ja puhdistetaan ennen niiden johtamista vesistöön. Prosessijäteveden 

puhdistamotoiminnalle haetaan ympäristölupa. Jätevesien käsittelyn ja johtamisen vaikutukset ar-

vioidaan alueelle sijoittuvien teollisuuslaitosten YVA-menettelyn ja ympäristölupamenettelyn yhtey-

dessä. Suunnitelmat sammutusjärjestelmistä ja sammutusvesien hallinnasta laaditaan ympäristö- 

ja kemikaalilupamenettelyiden aikana ennen teollisuuslaitosten toiminnan käynnistymistä. 

 

Hillonlahden alueelle laaditussa yleissuunnitelmassa 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 luonnontilaisena 

tasolla kerran 3 vuodossa toistuvassa ja sitä yleisemmässä rankasadetilanteessa. 

 

Liikennöidyillä alueilla muodostuvat hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua paranta-

valla suodattavalla menetelmällä. Rakennusluvan yhteydessä hyväksytettävä hulevesisuunnitelma, 

jossa tulee huomioida myös rakentamisenaikainen hulevesien hallintajärjestelmä sekä mahdollisten 

sammutusvesien ja kemikaalivuotojen vaikutus hulevesien laatuun. 

 

Merivesitulvan suorat ja mahdolliset epäsuorat vaikutukset 

Hillonlahdessa ei ole isoa avointa ulappaa, jolta tuuli pyyhkäisisi isoa aallokkoa ja ranta on suhteel-

lisen loiva. Aaltoiluvarana voidaan käyttää +30 cm. 

 

Tulvavesiin varautumisesta on annettu seuraavat kaavamääräykset: 

Uusien rakennusten alimman sallitun rakentamiskorkeuden on oltava vähintään voimassa olevan 

valtakunnallisen rannikkoalueen alinta rakentamiskorkeutta koskevan suosituksen mukaisella ta-

solla.  

 

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 tuulettu-

vissa alapohjissa on turvallinen korkeus vastaavasti sokkelia ja rakennuksen runkorakennetta erot-

tavan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella. Alimpaan rakentamiskorkeuteen on 

lisättävä aaltoiluvara, joka määritellään kunkin rakennuspaikan rantaolosuhteiden mukaan. 

 

Rakentamisessa ja toimintojen sijoittelussa on varauduttava tulvariskiin N2000 järjestelmässä ta-

soon +3,2 m ja rakennuspaikan aaltoiluvaraan 0,3 m siten, ettei tulva suoraan tai välillisesti vaa-

ranna henkilöturvallisuutta, aiheuta ympäristö- tai omaisuusvahinkoja. Erityisen haavoittuvia tai 

vaaraa aiheuttavia kohteita ei tule sijoittaa tason N2000 +3,55 m (ilman aaltoiluvaraa) alapuolelle. 

 

Alueen toteuttamissuunnitelmassa tulee varautua taajamatulvien hallintaan riittävillä valuma-al-

tailla. 
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7.2 Vaikutukset pohjaveteen 

Teollisuusalueen esirakentamisen louhinnan vaikutukset pohjavesiin on arvioitu Hillonlahden poh-

joispuolisen teollisuusalueen YVA-selostuksessa kokonaisuutena pieniksi kielteisiksi ja merkittävyy-

deltään vähäisiksi. Louhinnan vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuksiin voidaan tarvittaessa lie-

ventää tiivistystoimenpitein. Suunnittelualueella ei sijaitse vedenhankintaan tärkeitä tai soveltuvia 

pohjavesialueita tai muita pohjavesialueita. Lähin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue si-

jaitsee noin 500 metrin etäisyydellä kaava-alueen pohjoispuolella. Suunnittelualue ei sijaitse Ryl-

jynlähteen tai Ryljyn vedenottamon valuma-alueella. 

 

Suunnittelualueesta noin noin 69 hehtaaria louhitaan tasoon +2,0…+6,3 m mpy kahdessa vai-

heessa, täytetään ja tasoitetaan murskeella ja maa-aineksilla tasoon +3,0…7,3 m mpy (Kymen 

Sipti 2020a). Maaperän kaivua ja kallioperän louhintaa ei uloteta suunnittelualueen pohjoispuolella 

sijaitseville hyvin vettä johtaville maalajialueille. Kallioperän louhinta ei todennäköisesti ulotu poh-

javedenpinnan alapuolelle, koska pohjavedenpinta alueella on lähellä merenpinnantasoa, eikä hank-

keella siten ole merkittävää alentavaa vaikutusta pohjavedenpinnankorkeuteen alueella.  

 

Suunnittelualueen pohjois- ja koillisosan ottotasot (+5,0…+5,5 m mpy) jäävät korkeammalle kuin 

Ryljynlähde ja Ryljyn vedenottamo (+2...+4 m mpy). Suunnittelualueen ja Ryljynlähteen välissä 

on kalliopaljastumia, joiden väliin jäävän kapean hiekkakankaan (noin 150 m) leikkaa todennäköi-

sesti maanalainen kalliokynnys. Toiminnalla ei siten arvioida olevan vaikutuksia Ryljynlähteen poh-

javeden määrään, laatuun tai virtaussuuntiin tai Ryljyn vedenottamon käyttöön vedenottamona. 

Louhinnan vaikutukset eivät ulotu myöskään Uuden Summan vedenottamolle. 

 

Kallion louhinta voi aiheuttaa typpipäästöjä pohjaveteen sekä pohjaveden samentumista. Alueen 

pohjavesi virtaa kohti Hillonlahtea, joten mahdolliset laatuvaikutukset eivät ulotu läheiselle pohja-

vesialueelle.  

 

Tuotantolaitosten toiminnan aikana ei muodostu päästöjä tai vaikutuksia pohjavesiin. Normaaliti-

lanteessa toiminnasta ei arvioida muodostuvan merkittäviä vaikutuksia alueen pohjavesien muo-

dostumiseen, virtaussuuntiin tai laatuun. Käytön aikana pohjavesiin kohdistuvat vähäiset määrälli-

set vaikutukset ovat pysyviä. Onnettomuuden tai muun poikkeustilanteen seurauksena voi kemi-

kaalipäästö aiheuttaa pohjaveden pilaantumista, johon varaudutaan kunkin toimijan toimintojen 

edellyttämissä lupamenettelyissä ja suunnitelmissa. Teollisuuslaitosten toiminnan aikaiset riskit 

riippuvat kaava-alueelle sijoittuvasta toiminnasta.  Onnettomuustilanteissa aiheutuvat laadulliset 

vaikutukset on arvioitu väliaikaisiksi. Teollisuus- ja varastorakennusten katetut katot ja piha-alueet 

vähentävät imeytyvien pintavesien määrää ja näin ollen vaikuttavat alueella muodostuvien pohja-

vesien määrään. pohjavedet virtaavat alueelta kohti Hillonlahtea, eikä suunnittelualueen ja Hillon-

lahden välissä ole pohjaveden käyttökohteita, joihin pohjaveden muodostumisen vähentymisellä 

olisi vaikutusta, joten pohjavesien muodostumisen vähentymisestä aiheutuvat vaikutukset on arvi-

oitu merkityksettömiksi. 

7.3 Vaikutukset luonnonympäristöön 

7.3.1 Vaikutusten alkuperä 

Kaavan toteuttaminen muuttaa alueen nykyisen luonnonympäristön teolliseksi ympäristöksi. Lou-

hinta-alueelle sijoittuvat luontotyypit ja elinympäristöt menetetään louhinnan myötä kokonaan. Li-

säksi vaikutuksia aiheutuu elinympäristöjen pirstoutumisesta, rakennustöiden sekä toiminnan ai-

heuttamasta melusta ja ihmistoiminnan aiheuttamasta visuaalisesta häiriöstä. Pintamaiden ja kas-

villisuuden poisto vaikuttaa hulevesien pidättymiseen alueella, mikä lisää Hillonlahteen joko suoraan 

tai viivytysrakenteiden kautta päätyvien hulevesien määrää. Louhimisen ja maanrakennustöiden 
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vuoksi alueella tapahtuu pölyämistä. Kaavan mahdollistaman toiminnan aikaiset ilmapäästöt taas 

jäävät todennäköisesti merkitykseltään vähäisiksi.     

7.3.2 Louhinnan vaikutukset luonnonympäristöön 

Louhittaville ja tasattaville alueille sijoittuvat luontotyypit ja kasvillisuus, sekä elinympäristöjen tu-

houtumisen vaikutuksesta myös muu lajisto menetetään kokonaan, eikä alue tule palaamaan luon-

nonoloiltaan tai äänimaailmaltaan nykyistä vastaavaan tilaan. Luontotyyppien kannalta merkittä-

vimmät heikennykset kohdistuvat Savilahdenvuoren luonnontilaisen kaltaiseksi arvioidulle kalliolle 

ja iäkkäämmille metsäalueille. Hillonlahden alueen muiden huomionarvoisten luontotyyppien esiin-

tymät eivät sijoitu louhittaville alueille ja näihin kohdistuvia vaikutuksia ei näin ollen kaavan toteut-

tamisesta arvioida aiheutuvan.  

 

Louhinnan myötä lisäntyvien hulevesien mukana pintavesiin mahdollisesti päätyvä kiintoaineskuor-

mitus sekä räjähdysaineista peräisin olevan typen kuormitus kohdistuu Hillonlahteen. Hillonlahti on 

ympäristönä jo lähtökohtaisesti voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamaa, mutta alueella esiintyy 

huomionarvoisia vesiluontotyyppejä ja kasvilajistoa, erityisesti suolapungan neljä tunnettua esiin-

tymää Putviikinpohjan ja Saunasaaren alueilla. Hulevesien mukana Hillonlahteen päätyvällä typpi-

kuormituksella ei arvioida olevan merkittävää rehevöittävää vaikutusta, ellei alueelle kohdistuisi 

samanaikaisesti myös lisääntyvää fosforikuormitusta.  

 

Huomionarvoisista kasvilajeista valkolehdokin Savilahdenvuoren itäpuolelle sijoittuvat esiintymät 

ovat louhintasuunnitelman mukaisesti tasattavaksi osoitetulla alueella. Keltamataran esiintymä jää 

louhittavien alueiden ulkopuolelle. Vaikutuksia huomionarvoisten kasvilajien esiintymiin voidaan 

joiltain osin vähentää alueelle tulevien toimintojen, erityisesti perustettavien kulkuyhteyksien si-

joittelulla. Mikäli huomionarvoisten kasvilajien esiintymiä ei pystytä säästämään, näiden hävittämi-

selle on haettava poikkeuslupa.  

 

Kaava-alueelle sekä sen välittömään läheisyyteen sijoittuu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien li-

sääntymis- ja levähdyspaikoiksi tunnistettuja alueita. Liito-oravan ydinalueet ja pesäpuut alueella 

tullaan säilyttämään rakentamisvaiheessa ja ekologisten yhteysväylien säilyminen ja kehittäminen 

on huomioitu sekä I- että II-alueen kaavoissa. Ensontien yli pohjoiseen suuntautuvaa liito-oravan 

yhteysreittiä sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden välistä luode-pohjoiseen suun-

taava yhdysreittiä parannetaan kehittämällä alueen puustoa. Puuston kehittymistä odottaessa liito-

oravan kulkuyhteyttä parannetaan tarvittaessa hyppytolppien avulla. Suojaviheralueen EV-1 ja 

luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan alueen (luo-2) tarkoituksena on mahdollistaa liito-

oravan siirtymismahdollisuudet lisääntymispaikkojen välillä sekä toisaalta kaava-alueen ja sen ul-

kopuolisten alueiden välillä. EV-1 ja luo-2 -alueet on sovitettu yhteen kaava-alueen ulkopuolisen 

maankäytön kanssa. Em. kaavamerkinnöillä pyritään turvaamaan liito-oravan liikkuminen yhdys-

käytävin sekä Ensontien yli pohjoiseen että kaava-alueen länsi-luoteispuoleisille puustoisille alueille 

Murtalhon suuntaan.   

 

Viitasammakon sekä kolmen alueella esiintyvän luontodirektiivin liitteen IV(a) korentolajin elinym-

päristöt sijoittuvat varsinaisen hankealueen ulkopuoliselle kosteikkoalueelle. Myöskään ratavallin 

pohjoispuolelle jäävään kosteikkoon ei kohdistu maaston muokkausta. Alueen louhinnasta luonto-

direktiivin liitteen IV lajeille aiheutuvien vaikutusten arvioidaan jäävän merkitykseltään kohtalaisen 

vähäisiksi kielteisiksi, ja kohdistuvan pääosin liito-oravaan, jonka elinympäristöt sijoittuvat lähim-

mäksi louhittavia alueita. Tunnistettujen ekologisten kulkuyhteyksien jättämisellä alueelle sekä 

pohjoiseen suuntautuvan yhteyden kehittämisellä ehkäistään elinympäristön pirstoutumisesta ai-

heutuvaa haittaa. Liito-oravan, viitasammakon, täplälampikorennon, lummelampikorennon sekä 

idänkirsikorennon ydinalueilla elinympäristöjen säilyttäminen turvataan kaavamääräyksin. Lisäksi 

huomionarvoisista elinympäristöistä kaavamerkinnällä turvataan alueen uhanalaisen perhoslajiston 
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kannalta merkittävä ruderaattialue sataman sisääntulotien ja radan varrella. Toinen huomionarvoi-

nen ruderaattialue, Hillonkylän ratapohja lännempänä sijaitsevan kosteikkoalueen länsipuolella, jää 

kaavan mahdollistamien toimintojen ulkopuolelle, eikä siihen näin ollen arvioida kohdistuvan vai-

kutuksia.   

 

Hillonlahden alueella sijaitsee vanhoja rakennuksia, jotka ovat potentiaalisia lepakoiden lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkoja. Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat luontodirektiivin liitteessä 

IV(a) mainittuja ja tällöin niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskee luonnonsuojelulain 49 § 

mukainen hävittämis- ja heikentämiskielto. Kaavan toteuttaminen edellyttää rakennusten purka-

mista alueelta ja tällöin ennen purkamista rakennukset tulee tarkastaa mahdollisten lepakkoha-

vaintojen varalta. Mikäli rakennukset ovat selvityksen perusteella tulkittavissa lepakoiden lisäänty-

mis- ja levähdysalueiksi, tulee niiden purkamiselle hakea ELY-keskukselta poikkeamislupa.   

 

Louhinnan aikainen melu, tärinä ja visuaaliset häiriötekijät kuten työkoneiden valot, ihmisten ja 

koneiden liikkuminen alueella aiheuttavat alueen eläimistöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia lou-

hinnan ja kiviaineksen murskauksen ollessa käynnissä. Vaikutusten arvioidaan olevan suurimpia 

metsäalueiden pesimälinnustolle nykyisellään luonnontilaisimmissa osissa, joihin sataman tai idän-

puoleisten liikenneväylien äänet eivät kuulu erityisen voimakkaasti. Hillonlahden eteläpuolella si-

jaitsevista satamatoiminnoista ja niiden aiheuttamasta meluisuudesta johtuen ranta-alueilla pesi-

vän linnuston ei arvioida olevan lähtökohtaisesti erityisen herkkää melulle. 

 

Pölyämisen vaikutukset alueen luonnonympäristöön arvioidaan jäävän lyhytkestoiseksi ja rajoittu-

van syntypisteen läheisyyteen.  

7.3.3 Rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset luonnonympäristöön 

Akkumateriaalituotantoon liittyvien rakennusten ja rakenteiden perustaminen on normaalia teolli-

suusrakentamista, joka aiheuttaa lähinnä melua ja vähäisissä määrin pölyämistä. Lisäksi rakenta-

mistöiden yhteydessä alueelta hulevesien mukana kulkeutuvan kiintoaineskuormituksen määrä alu-

een eteläpuoliseen Hillonlahteen voi lisääntyä lyhytaikaisesti. Rakentamisesta aiheutuvat vaikutuk-

set jäävät kuitenkin kokonaisuudessaan vähäisiksi. Käytön aikaiset vaikutukset aiheutuvat lähinnä 

toiminnan vesistöpäästöjen aiheuttamasta suolaisuuden ja typpikuormituksen lisääntymisestä. Vai-

kutukset riippuvat toiminnan tuotantokapasiteetista sekä prosessivesien purkupisteen sijainnista. 

Mikäli akkumateriaalitehtaan jäähdytysvetenä käytetään merivettä ja lämmin paluuvesi johdetaan 

takaisin mereen, niin tämä aiheuttaa purkupisteen läheisyydessä veden lämpötilan kohoamista noin 

1 °C verran. Tämä ei poikkea merkittävästi lämpötilan luonnollisesta vaihtelusta ja näin ollen läm-

pötilan nousulla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen vesiluonnolle tai lajistolle. 

 

Akkumateriaalitehtaan toiminnasta aiheutuvan melun ja ilmapäästöt on arvioitu jäävän vähäisiksi, 

eikä niillä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia alueen luonnonympäristöön. Toiminnasta aiheu-

tuva melu ei lisää tai muuta merkittävästi alueen meluisuuden luonnetta nykytilassa. Melu kohdis-

tuu pääsääntöisesti hankekiinteistölle ja vaimenee nopeasti etäämmälle siirryttäessä. Koillispuoli-

sen, luontoarvoiltaan merkittävän kosteikkoalueen kohdalla toiminnasta aiheutuva melu on enää 

45 dB.  

7.4 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

7.4.1 Vaikutusten alkuperä 

Kaavan toteutumisen vaikutukset maisemarakenteeseen, maisemakuvaan ja kulttuuriympäristöön 

aiheutuvat suunnittelualueen nykytilan muuttumisesta: alueen louhinnasta, teollisuusrakennusten 

ja satama-alueen rakentamisesta sekä muista toimintaan liittyvistä rakenteista ja toiminnan aikai-

sista tilapäisistä muutoksista, kuten valaistuksesta. 
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7.4.2 Louhinnan vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Alueen tasaus aiheuttaa suuria, paikallisia muutoksia maisemarakenteessa ja maisemakuvassa. 

Samalla poistuu alueella olleet kulttuuriympäristön jäänteet. Karttatarkastelun, maastokäynnin ja 

havainnekuvien perusteella on arvioitu, että louhinnan aiheuttamat muutokset suunnittelualueella 

näkyvät alueen lähiympäristöön vain vähäisesti. Tarkasteltaessa aluetta etelästä sataman suun-

nasta, merkittävin muutos maisemakuvassa on yhden tuulivoimalan sekä maston poistuminen alu-

een maamerkeistä. Savilahdenvuoren siluetin poistumisen voi havaita valokuvasovitteena esite-

tyssä havainnekuvassa, mutta muutos suurmaisemassa on erittäin vähäinen (Kuva 7-17).  Louhit-

tavan alueen ja Hillonlahden väliin jäävä suojapuusto katkaisee näkymälinjat etelän ja idän suun-

nasta louhittavalle alueelle. Kauempaa mereltä, idän ja lännen väliseltä sektorilta katseltaessa jää 

louhittava alue laajan satama-alueen ja palvelinkeskusalueen taakse, eikä muutos maisemaan ole 

mainittava. 

 

Petkeleen asuinalueen suunnalla maiseman muutos näkyy vain louhittavan ja teollisuusalueen vä-

littömään lähiympäristöön, eikä se vaikuta kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden 

säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. Petkeleen asuinalueiden ja teollisuusalueen välinen ny-

kyinen virkistyskäytössä oleva metsä osoitetaan suunnittelualueella suojaviheralueeksi ja sen ny-

kyiseen luonteeseen voi kohdistua muutoksia osittain. Jäljelle jäävällä, välittömästi katu- (Hiltzin-

väylä) ja teollisuusalueeseen rajautuvalla virkistysalueella kokemus alueesta voi muuttua kieltei-

sesti. 

 

 

Kuva 7-14. Viistoilmakuvassa on esitetty punaisella rajauksella louhinnan hankesuunnitelman mukaiset louhinta-

alueet. Nykytilassa louhinta-alueelle sijoittuu metsien lisäksi yksi tuulivoimala, masto ja pientaloja. 
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Kuva 7-15. Viistoilmakuvassa on esitetty harmaina alueina louhinnan hankesuunnitelman mukaiset louhinta-alu-

eet ja korkeuskäyrät. 

  

Kuva 7-16. Näkymä (valokuva syyskuu 2020) kohti suunnittelualuetta Hillonlahden kaakkoispuolelta satama-alu-

een rannasta, Öljysatamantien varrelta. Valokuvassa on osoitettu suunnitellun louhinnan jälkeiset muutokset ny-

kytilaan: Savilahdenvuoren siluetti poistuu, Savilahdenvuoren lounaisrinteen tuulivoimalan poistuu ja Savilahden-

vuoren koillispuolinen masto poistuu. 
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Kuva 7-17. Havainnekuva valokuvasovitteena louhinnan jälkeisestä tilanteesta Näkymässä kohti suunnittelualu-

etta Hillonlahden eteläpuolelta satama-alueen rannasta, Öljysatamantien varrelta. Kuvassa ei ole huomioitu kaa-

vamuutoksessa osoitettujen teollisuus- ja satama-alueiden rakentamista. 

7.4.3 Rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Uusien rakennusten ja rakenteiden toteuttaminen muuttaa suunnittelualueen maisemakuvaa eniten 

suunnittelualueen välittömän lähimaiseman osalta. Alueen itäosassa, T/kem-1 -alueella (kortteli 

826) ja länsiosan T-1 -alueella (kortteli 77) kaavamääräys sallii alueelle enintään 55 metriä maan-

pinnasta korkeat rakennusten julkisivut. Molemmilla alueilla rakennuksen vesikaton ylimmän koh-

dan korkein sallittu korkeusasema (N2000). T-1 -alueelle, korttelissa 77, suunnittelualueen lounais-

osassa kaavamääräys sallii alueelle enintään 30 metriä maanpinnasta korkeat rakennukset. Lou-

naisosan T-1 -alueella laitosten rakenteet ja piiput voivat olla korkeampia. 

 

T/kem-1 -alueelle suunniteltujen akkumateriaalituotantoon liittyvien rakennusten korkeudeksi on 

oletettu enintään 25-35 m. Tuotantolaitosten korkeus ja massa eivät todennäköisesti poikkea suu-

resti satama-alueella olemassa olevista rakennuksista. Rakennusten sijoittelu voinee olla nykyistä 

satama-aluetta tiiviimpää. Suunnittelualueen länsi- ja lounaisosan T-1 alueet liittyvät suoraan ny-

kyiseen datakeskusten teollisuusalueeseen, jossa rakennusten julkisivujen enimmäiskorkeus on 55 

m. 

 

Rakentamisen korkeudesta riippuen yksittäiset rakennukset voivat kohota satama-alueen uusiksi 

maamerkeiksi. Kaavan sallima yli 55 m korkea rakenne tarkoittaa lähinnä piippua tai muuta vas-

taavaa, kevyttä / kapeaa rakennetta. 

 

Petkeleen asuinalueet sijoittuvat pääosin korkeustasoille +14 - 22 m mpy. Asuinalueiden ja noin 

korkeustasoon +3 - 7 m mpy tasoon louhittavan T/kem-1 ja T-1 -alueiden väliin jää tasoon +12 -

21 m mpy metsäalueita (kaavassa merkinnällä EV). Maaston muodot ja maaston peitteisyys estävät 

näkymiä suunnittelualueen suuntaan. Kaavan sallima korkea rakennus tai rakennelma voi kuitenkin 

näkyä yksittäisenä kohteena asuinalueen suuntaan. 

 

Lähimaiseman satamatoiminnot laajoine kenttineen, suurine rakennuksineen ja korkeine valaisin-

mastoineen ja muine rakennelmineen liittävät suunnittelualueen suurimittakaavaiseen teollisuus-

alueen maisemakuvaan ja näin ollen suunnittelualueelle osoitettava maankäyttö ei muuta lähiym-

päristön maisemakuvaa merkittävästi. Muutos maisemakuvassa meren suunnalta tarkasteltaessa 
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ei ole erityisen suuri, koska uusi rakentaminen sijoittuu muiden satamatoimintojen ja pääosin suo-

javiheralueiden taakse. Kaavan sallima korkea rakennus tai rakennelma voi kuitenkin näkyä yksit-

täisenä kohteena kauas meren suuntaan. 

 

Suunnittelualuetta lähin kulttuuriympäristön arvoalue, Petkeleen asuinalueet (RKY), sijoittuu han-

kealueen pohjoispuolelle ja pieneltä osin hankealueen pohjoisosaan. Pieni osuus RKY-alueen itänur-

kasta, jonne ei sijoitu rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, on suunnittelualueella osoitettu 

T/kem-1 -alueeksi ja katualueeksi. Kulttuuriympäristöön kuuluvat asuinrakennukset sijaitsevat lä-

himmillään noin 90 metrin päässä louhittavasta alueesta ja suunnitellusta Hiltzinväylästä. Petkeleen 

asuinrakennusten ja suunniteltujen teollisuusalueiden väliin jää puustoisia metsäalueita, jotka peit-

tävät näkymiä asuinalueilta louhittavan ja rakennettavan alueen suuntaan. Teollisuusalue ja Hilt-

zinväylä sijoittuvat merkittävästi Petkeleen asuinalueita matalammalle tasolle (korkeusero on pie-

nimmällään hankealueen pohjoisreunassa noin 10 metriä) ja hankealueen sekä asuinalueiden väliin 

jää metsäalueita, jotka on kaavassa osoitettu suojaviheralueiksi (EV). Petkeleen asuinalueen suun-

nalla kaavan mahdollistama maiseman muutos näkyy pääosin vain katu- ja teollisuusalueiden rajan 

välittömään lähiympäristöön, eikä se vaikuta kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirtei-

den säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. Petkeleen asuinalueita ympäröiviin virkistysmetsiin 

rajautuvilla kaavassa osoitetuilla suojaviheralueilla kokemus alueesta voi muuttua kielteisesti, mi-

käli teollisuusrakennuksia ja -aluetta näkyy virkistysmetsän laidalle. 

 

Rakennettava teollisuusalue näkyy lähimaisemaan parhaiten Ensontien varrelta, jossa teollisuus-

alue rajautuu tien laitaan asti. Kyseisellä paikalla nykyinen metsäinen rinne poistuu ja tieltä avautuu 

näkymiä tasattavalle ja rakennettavalle teollisuusalueelle. 

 

Akkumateriaalituotantoon liittyvien rakennusten näkymistä on tutkittu hankkeen YVA-menette-

lyssä. Akkumateriaalituotantoon liittyviä rakennuksia tai osia niistä voi näkyä selkeimmin hanke-

alueella ja alueen välittömässä lähiympäristössä noin 500 m:n säteellä. Enintään 25-35 m korkeat 

rakenteet voivat näkyä sataman avoimille alueille sekä Hillonlahden pohjoisosaan (Kuva 7-18). 

Hankealueen välitöntä lähiympäristöä kauempana uudet rakennukset jäävät joko puuston ja maas-

ton muotojen katveeseen tai nykyisten satamarakennusten taakse. Kaukomaisemassa uudet ra-

kenteet voivat näkyä laajimmin merelle suoraan sataman itä- eteläpuolelle. Muutos maisemaku-

vassa meren suunnalta tarkasteltaessa ei ole erityisen suuri, koska uusi rakentaminen sijoittuu 

muiden satamatoimintojen taakse. Uudet rakenteet ovat mittakaavaltaan satamaympäristöön so-

pivia, eikä eivätkä ne muuta merkittävästi lähialueen maisemakuvaa (Kuva 7-19 ja Kuva 7-20). 

 

Muu kuin akkumateriaalituotannon yva-menettelyssä tutkittu rakentaminen T/kem-1 -alueella ja T-

1 -alueella on maisemavaikutuksiltaan samankaltainen edellä esitetyn arvion kanssa. Kaavaehdo-

tuksen laadintavaiheessa tehtiin näkyvyysanalyysit kaavan salliman rakentamisen enimmäiskor-

keuden perusteella (Kuva 7-21). Analyyseissä tutkittiin teoreettisen, + 80 m mpy korkeuteen sijoit-

tuvan rakenteen näkymistä lähiympäristössä. Analyysin mukaan rakenteet voivat näkyä sataman 

avoimille alueille sekä merialueille. Näkyvyys suunnittelualueen pohjoispuolelle on erittäin vähäistä 

alueen peitteisyyden vuoksi. Enimmäiskorkeuteen yltävät rakenteet tulisivat olemaan kaava-alueilla 

yksittäisiä. 

 

Läntisimmät T-1 alueet sijoittuvat lähemmäs avoimia merialueita, mutta edelleen mereltä katsot-

taessa satamatoimintojen taakse tai olemassa olevien teollisuusalueiden viereen lännessä. Louhin-

nan myötä myös T-1 -alueilla maanpinta jää pohjoispuolisia asuinalueita huomattavasti matalam-

malle tasolle eikä merkittäviä maisemavaikutuksia näin ollen synny pohjoisen suuntaan. 
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Suunnittelualueen satamaraidealueen (LRS) toteutuminen aiheuttaa maisemallisia vaikutuksia Hil-

lonlahden ranta-alueelle, kun nykyisellään melko luonnontilainen Hillonlahden pohjoisranta muut-

tuu rakennetuksi. Uusi satamaraidealue liittyy Hillonlahden kautta muuhun olemassa olevaan sata-

mamaisemaan eikä näin ollen aiheuta suurta muutosta laajemmassa maisemakuvassa. 

 

Kaavassa määrätään uusien rakennusten sopeuttamisesta ympäristöönsä massoittelun ja julkisivu-

jen käsittelyn osalta. Alueen valaisemista on annettu kaavamääräys, jotta valo aiheuttaisi mahdol-

lisimman 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 kal-

listaa. 

 

Kaavassa osoitetaan tuulivoimaloiden alue suunnittelualueen lounaisosaan, jossa on nykyään käy-

tössä oleva tuulivoimala. Nykyinen tuulivoimala on kokonaiskorkeudeltaan 150 m ja saman verran 

kaavassa sallitaan voimalan korkeudeksi. Tuulivoimalan näkyminen lähiympäristössään tutkittiin 

teoreettisen näkyvyysanalyysin perusteella. Analyysin perusteella tuulivoimala näkyy parhaiten sa-

taman avoimille alueille, merialueille sekä vähäisesti luoteen ja pohjoisen suunnan avoimille kentille 

(Kuva 7-22).  Yhdessä lähiympäristön muiden tuulivoimaloiden kanssa suunnittelualueen tuulivoi-

mala vahvistaa alueen teollista ja rakennettua maisemakuvaa. Yksittäisenä maamerkkinä se on 

hyvä vertailukohta mahdollisten kaava-alueen korkeiden piippujen tai muiden rakenteiden merki-

tyksestä alueen maisemakuvassa. 
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Kuva 7-18 Hillon asemakaavamuutosten I ja II alueille alustavasti suunniteltujen akkumateriaalituotantoraken-
nusten teoreettinen näkyvyysalue. Suunnitelluille rakennuspaikoille on mallinnettu pisteitä 25 m ja 35 m korkeu-

teen ja analyysillä on tutkittu näiden pisteiden teoreettinen näkyvyysalue. Analyysissä on huomioitu näkymiä es-

tävinä tai avaavina tekijöinä nykyinen maanpinnan korkeustaso, louhinnalla tasattavat alueet, aluetta ympäröivä 

nykyinen puusto sekä nykyiset rakennukset. Analyysissä on otettu huomioon maaston muodot, puusto ja olemassa 

olevat rakennukset Maanmittauslaitoksen vuoden 2013 laserkeilausaineistosta saatujen korkeustietojen perus-

teella. 
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Kuva 7-19. Mallinnettu viistoilmakuva Hillon asemakaavamuutosten I ja II alueille alustavasti suunniteltujen ak-

kumateriaalituotantorakennusten sijoittumisesta. Kuvan näkymäsuunta on kohti etelää. Petkeleen asuinalueet si-

joittuvat kuvan oikeaan yläkulmaan. 

 

 
Kuva 7-20. Mallinnettu viistoilmakuva Hillon asemakaavamuutosten I ja II alueille alustavasti suunniteltujen ak-

kumateriaalituotantorakennusten sijoittumisesta. Kuvan näkymäsuunta on kohti luodetta. Kuvan vasemmassa 

alalaidassa on Hillonlahden vesialuetta. 
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Kuva 7-21 Hillon asemakaavamuutoksen salliman korkean rakennelman / rakennelmien teoreettinen näkyvyys-

alue. Suunnittelualueelle on mallinnettu pisteitä + 80 m mpy korkeuteen ja analyysillä on tutkittu näiden pisteiden 

teoreettinen näkyvyysalue. Analyysissä on huomioitu näkymiä estävinä tai avaavina tekijöinä nykyinen maanpin-

nan korkeustaso, louhinnalla tasattavat alueet, aluetta ympäröivä nykyinen puusto sekä nykyiset rakennukset. 

Analyysissä on otettu huomioon maaston muodot, puusto ja olemassa olevat rakennukset Maanmittauslaitoksen 

vuoden 2013 laserkeilausaineistosta saatujen korkeustietojen perusteella. 
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Kuva 7-22 Hillon asemakaavamuutoksen salliman tuulivoimalan teoreettinen näkyminen lähiympäristössä. Suun-

nittelualueelle on mallinnettu 150 m kokonaiskorkuinen tuulivoimala ja analyysillä on tutkittu korkeimman pisteen 

teoreettinen näkyvyysalue. Analyysissä on huomioitu näkymiä estävinä tai avaavina tekijöinä nykyinen maanpin-

nan korkeustaso, louhinnalla tasattavat alueet, aluetta ympäröivä nykyinen puusto sekä nykyiset rakennukset. 
Analyysissä on otettu huomioon maaston muodot, puusto ja olemassa olevat rakennukset Maanmittauslaitoksen 

vuoden 2013 laserkeilausaineistosta saatujen korkeustietojen perusteella. 
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7.4.4 Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Kaavan toteuttamisen myötä poistuvat suunnittelualueella sijaitseva kiinteä muinaisjäännös, Hillon 

historiallinen kylänpaikka (mj-tunnus 1000008140) ja 6 muuksi kulttuuriperintökohteeksi luokitel-

tua kohdetta sekä yksi luonnonmuodostuma. 

  

Suunnittelualueella oleva kiinteä muinaisjäännös, Hillon historiallinen kylänpaikka, on rauhoitettu 

muinaismuistolailla (295/63). Kaavan valmisteluvaiheen jälkeen, 23.3.2021, muinaismuistolain 

(295/1963) 13 §:n tarkoittamissa neuvotteluissa on todettu, että kaavan tarkoituksenmukainen 

toteuttaminen edellyttää Hillo (Hillnäs) -muinaisjäännökseen kajoamista. Muinaisjäännöksen on 

neuvotteluissa todettu tuottavan merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa kaavan tarkoittamalle 

yhdyskuntakehitykselle. Kaava voidaan toteuttaa ja rakentaminen aloittaa sen jälkeen, kun mui-

naisjäännöskohteissa on suoritettu riittävät arkeologiset tutkimukset. Haminan kaupunki vastaa 

tutkimusten suorittamisesta vuoden 2021 aikana. Arkeologisten tutkimusten suorittajalla on oltava 

muinaismuistolain 10 §:n mukainen. tutkimuslupa, jonka myöntää Museovirasto. Museovirasto ar-

vioi tutkimusten riittävyyden tutkimuksen suorittajan laatiman alustavan tutkimusraportin perus-

teella. Muinaismuistolain 11 §:n tarkoittamaa kajoamislupaa ei kaavan mukaista rakennushanketta 

varten siten erikseen haeta. Edellä tarkoitetun muinaismuistolain 13 §:n tarkoittaman neuvottelun 

asiakirjat ovat tämän kaavaselostuksen liitteenä (Liite 4). Museovirasto on lausunnossaan kaava-

ehdotuksesta lausunut seuraavasti: ” Tehdyt arkeologiset tutkimukset ovat riittävät, eikä alueen 

maankäytölle enää ole muinaismuistolain (295/1963) perusteella estettä. Koska muinaisjäännös on 

poistettu tutkimusten yhteydessä, sitä ei merkitä asemakaavaan.” 

 

Muilla suunnittelualueella olevilla kulttuuriperintökohteilla ja luonnonmuodostumalla ei ole lain mu-

kaista rauhoitusvelvoitetta ja niiden poisjättäminen kaavasta on neuvoteltu Museoviraston kanssa 

(Liite 4). 

 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan vaikutusta lähiympäristön muinaisjäännösten säilymiseen. 

Kiinteä muinaisjäännös Petkelvuori (mj-tunnus 1000028817) sijoittuu aivan suunnittelualueen poh-

joisrajan tuntumaan, suunnittelualueen ulkopuolelle. Petkelvuoren muinaisjäännöksen ja louhitta-

van alueen (katu- ja teollisuusalue) väliin jää noin 115 m suojaviheraluetta (EV). Kiinteä muinais-

jäännös Petkele (mj-tunnus 1000039817) sijoittuu edellisestä kohteesta lännen suuntaan, aivan 

suunnittelualueen pohjoisrajan tuntumaan, suunnittelualueen ulkopuolelle. Petkeleen muinaisjään-

nöksen ja louhittavan alueen (T-1 -alue) jää noin 120 m suojaviheraluetta (EV). Suojaviheralueen 

pohjoisreunaan, lähelle muinaisjäännöstä on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 

katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h) sekä johtoa varten osoitetut alueen osat (k=kaasu ja vj= 

vesi ja viemäri). Suunnittelualueelle sijoittuessaan kyseinen väylä ja putkikaivaukset eivät aiheuta 

vaikutusta muinaisjäännöksen säilymiseen. Kiinteä muinaisjäännös Matinsaarentie (Uusi-Summa) 

(mj-tunnus 1000025637) sijoittuu noin 118 m päähän T-1 -alueesta. 
 

7.5 Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämään 

Vaikutukset työllisyyteen riippuvat uuden teollisuuden työvoimavaltaisuudesta. Teollinen toiminta 

työllistää suoraan ja alihankintaketjujen kautta henkilöitä Haminassa ja muualla Suomessa. Hami-

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

sosiaalinen vaikutus ja kaupungin kannalta myös positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Suorien työ-

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

työpaikkoina esimerkiksi palveluihin ja alihankintoihin.  

 

Kaavamuutosalueelle potentiaalisesti sijoittuvan akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelyssä arvioidaan kolme eri tuotantomäärien kapasiteettivaihtoehtoa 20 000/60 
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000/120 000 tn vuodessa. Finnish Minerals Group Oy:n teettämässä selvityksessä akkuarvoketjun 

aluetaloudellisista vaikutuksista tuotantomääränä tarkasteltiin 50 000 tn vuosituotantoa. Selvityk-

sessä lasketut luvut sisältävät suorat ja tuotannon ja kulutuksen kautta syntyvät kerrannaisvaiku-

tukset vuoden ajalta, minkä lisäksi tulevat rakentamisen aikaiset vaikutukset. Haminaan suunnitel-

laan 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 muo-

dostuvan 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 ke-

hittää Kymenlaakson elinkeinopoliittista ekosysteemiä ja on kaupunkiseudun kehityksen kannalta 

tärkeä. 

7.6 Vaikutukset tekniseen huoltoon  

 

Louhinnan ja esirakentamisen aikana tarvittava talousvesi otetaan toiminta-alueelle kunnan ver-

kostosta. Sosiaalitilojen (parakki) jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin tai kerätään säiliöön. Kau-

pungin jätevesiverkosto ulottuu asemakaavan muutosalueen itäosan puretuille rakennuksille.   

Murskaustoiminnassa ei muodostu jätevesiä. Kasteluvetenä pölyntorjunnassa voidaan hyödyntää 

alueen hulevettä. Esimerkiksi murskausprosessissa vettä suihkutetaan kiviaineksen päälle. Vesi si-

toutuu murskeeseen. 

Teollisuusalueen toiminnanaikaiset hulevedet johdetaan Hillonlahteen, tarvittaessa viivästysaltaan 

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

vesi- ja viemäriverkostoon. Alueelle sijoittuvasta vaarallisten kemikaalien käsittely- ja tuotantotoi-

minnasta muodostuvien prosessivesien käsittely ei kuulu tavanomaisesti kunnalliseen vesi- ja jäte-

vesihuollon piiriin, vaan prosessivesien käsittely, puhdistus ja johtaminen on toimijan vastuulla; 

sitä varten rakennetaan oma vesienkäsittelylaitos. 

 

Asemakaavan muutoksessa on huomioitu tilantarpeet ja annettu kaavamääräykset Haminan Ener-

gian maakaasuputkelle ja uudelle maakaasuputkelle sekä Haminan Veden vesi- ja viemäriputkille 

Paksuniemestä Hillonlahden pohjoispuolelle. Putket sijoittuvat suojaviheralueelle, katualueelle ja 

maakaasuputken asennustietä hyödynnetään jatkossa jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna ka-

tuna/tienä, jolla huoltoajo on sallittu. Putkiin on huomioitu tarvittavat suojavyöhykkeet.  

 

Kaavamuutos aiheuttaa muutostarpeita infra- ja kaapeliverkkoon. Kaavamuutosalueella putkijoh-

tojen ja kaapelireittien siirrot ja muutostyöt suunnitellaan ja toteutetaan kaavamuutoksen toteut-

tamisen yhteydessä. Suunnittelu tehdään kaupungin, Haminan Energian, Haminan Veden, Kaakon 

alueverkon ja  HaminaKotka Satama Oy:n kanssa yhteistyössä. Savilahdenvuoren koillispuolella 

Kaakon alueverkon 110 kV:n maakaapeli sekä suunniteltu pumppaamon syöttökaapeli asemakaa-

van muutosalueen länsiosassa sijoittuvat osin louhittavalle teollisuus- ja varastorakennusten kort-

telialueelle (T-1). 

 

Asemakaavan muutoksen mahdollistama maankäyttö edellyttää myös liikenneverkon täydentä-

mistä uudella Hiltzinväylän linjauksella, jonka yhteyteen voidaan rakentaa aluetta palvelevaa uutta 

kunnallisteknistä verkostoa. Kaavamuutos aiheuttaa muutostarpeita infra- ja kaapeliverkkoon. 

 

Asemakaavan muutoksen yhdyskuntateknisen huollon (ET) aluevarauksella vastataan Haminan 

Energian energiantuotantoon liittyviin uusiin aluetarpeisiin. Voimassa olevan asemakaavan tuuli-

voimaloiden alueella sijaitseva rakennettu tuulivoimala osoitetaan nykyiseen sijaintiinsa.  

 

https://www.mineralsgroup.fi/fi/kaivos-ja-akkuala/hyotyja-akkuarvoketjun-kehittamisesta.html
https://www.mineralsgroup.fi/fi/kaivos-ja-akkuala/hyotyja-akkuarvoketjun-kehittamisesta.html
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7.7 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

 

Valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen val-

takunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ohella. Tavoitteiden ensisijai-

sena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maa-

kuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoituk-

sena on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä 

turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksenmukaista toteuttamista. 

 

TAVOITE TOTEUTUMINEN 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa 
ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja 
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyö-
dyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yri-
tystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen 
edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuo-
tannolle. 

Kaava-alueelle suunniteltava hanke tai muu alueelle 
sijoittuva toiminta kehittää Kymenlaakson elinkeino-
poliittista ekosysteemiä ja on kaupunkiseudun kehi-
tyksen kannalta tärkeä. Kaavamuutos vastaa suurten 
teollisuustonttien kysyntään Haminan alueella. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehok-
kaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisi-
jaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla 
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntaraken-
teen eheyttä. 

Kaava-alueelle suunniteltava hanke luo edellytyksiä 
vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehi-
tykselle. Asemakaavan muutoksella ei laajenneta yh-
dyskuntarakennetta, vaan satama-alueeksi kaavoite-
tulle alueelle osoitetaan teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueita satama-alueen lisäksi.  

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan 
alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien 
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä sekä viestintä- ja liikkumis- ja kuljetuspal-
veluiden kehittämistä. 
 

Kaavamuutos mahdollistaa teollisuus- ja varastora-
kennusten alueelle kuljetukset raideyhteydellä, mi-
käli tuotannon volyymit ja raaka-ainekuljetukset sen 
mahdollistavat. 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toi-
mivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijai-
sesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja 
sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen 
ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja 
kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen sol-
mukohtien toimivuudelle. 

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muu-
tos edellyttävät louhintaa. Kiviainesten kuljetukset 
eivät edellytä kokonaan uusien väylien rakentamista 
ja kuljetuksiin sataman täyttöihin on mahdollista 
hyödyntää ratapenkkaa. Sataman ja raideyhteyden 
läheisyys mahdollistavat kumipyöräkuljetusten 
ohella myös raide- ja merikuljetukset, mikäli teolli-
nen toiminta sitä edellyttää. 

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti mer-
kittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja 
kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoase-
mien ja rajanylityspaikkojen toimintamahdollisuudet. 

Asemakaavan muutosta on laadittu tiiviissä yhteis-
työssä alueen muiden toimijoiden kanssa ja Suomen 
suurimman vientisataman toimintaedellytysten tur-
vaaminen on ollut keskeinen lähtökohta. Asemakaa-
van muutoksen toteuttaminen ei aiheuta muutoksia 
valtakunnallisten liikenneverkkojen toimivuuteen. 
Kaavamuutosalue sijaitsee Haminan sataman yhtey-
dessä. HaminaKotka Satama on Suomen suurin yleis-
, vienti-, kontti- ja transitosatama, josta on yhteydet 
kaikkiin merkittäviin eurooppalaisiin satamiin ja sitä 
kautta maailmalle. Sataman toiminnan ja kehittämis-
mahdollisuuksien turvaamisella on tärkeä valtakun-
nallinen merkitys. Valtakunnallisissa alueidenkäyttö-
tavoitteissa asemakaavoitusta koskevat erityisesti 

sataman valtakunnallisen merkityksen vuoksi yh-
teysverkkojen toimivuuteen sekä toimivaan aluera-
kenteeseen liittyvät tavoitteet.  

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-
mintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat jouk-
koliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin 
saavutettavissa. 

Jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentaminen kaasu-
putken rakentamistien kautta kaavan suunnittelualu-
een pohjoispuolen asuinalueiden suunnasta Paksu-
niemeen edistää pyöräilyä työmatkaliikennemuotona 
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ja toteuttaa kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tavoit-
teita. 

Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaa-
dusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 

Kaavaselostuksessa on arvioitu yleisesti melu-, tä-
rinä- ja ilmalaatuvaikutuksia. Kaavamuutoksen mah-
dollistamien toimintojen ympäristövaikutuksia sekä 
niiden vähentämismahdollisuuksia on arvioitu YVA-
menettelyjen yhteydessä ja arvioidaan tarkemmin lu-
pamenettelyjen yhteydessä. Vaikutusten arviointi 
jatkuu ympäristöluvan sekä kemikaaliturvallisuuslain 
mukaisessa lupakäsittelyssä. Arviointia tehdään jat-
kossa alueelle sijoittuvien toimijoiden hankekohtai-
sissa YVA- ja lupamenettelyissä. 
 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoi-
tetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvaris-
kien hallinta varmistetaan muutoin 

Asemakaavan muutoksessa määrätään alin sallittu 
rakentamiskorkeus, rakentamisen ja toimintojen si-
joittelussa varautumisesta tulvariskeihin ja taajama-
tulvien hallintaan sekä hulevesien käsittelystä. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä 
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toi-
mintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai 
riskit hallitaan muulla tavoin. 

Pohjoispuolella Ensontien varressa sijaitsee Petke-

leen asuinalue, missä on sekä pien- että kerrostaloja. 
Lähimmät herkät kohteet, kuten koulut ja päiväkodit, 
sijaitsevat suunnittelualueen pohjois- ja koillispuo-
lella Uusi-Summan ja Etelä-Poitsilan asuinalueiden 
yhteydessä noin 2 km etäisyydellä. 
Kaupunki on ostanut kaavamuutosalueen rakennuk-
set ja rakennuksia on purettu Kaavamuutosalueen 
asutus on väistymässä. Hillonlahden rannalla sijait-
sevat vapaa-ajan asunnot ovat olleet ns. kalastusma-
joja ja nykyisellään Haminan kaupungin omistuk-
sessa. 
Louhinnan ja akkumateriaalituotannon YVA-menette-
lyissä on arvioitu haitalliset terveysvaikutukset ja on-
nettomuusriskit. Vaikutusarviointien perusteella ase-
makaavan muutoksessa on huomioitu riittävät etäi-
syydet teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-
eilta herkkiin kohteisiin. Terveysvaikutuksia seura-
taan lupaehtojen mukaisesti. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemi-
kaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten jär-
jestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalu-
eista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kan-
nalta herkistä alueista. 

Toiminnanaikaisia onnettomuus- ja poikkeustilan-
teita, niiden mahdollisia seurauksia sekä niistä ym-
päristöön kohdistuvia mahdollisia vaikutuksia on ar-
vioitu YVA-selostuksen riskienarvioinnissa. Riskiarvi-
oinnin sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa saatu-
jen tulosten perusteella asemakaavan muutoksessa 
osoitetaan sellaiset määräykset ja sijoitetaan toimin-
not siten, että mahdollisia haitallisia ympäristövaiku-
tuksia voidaan vähentää. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö 

Edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.  

 

Kaava-alueelta louhittavat kiviainekset pyritään hyö-
dyntämään lähialueella sataman täytöissä, mikä vä-
hentää pitkistä kuljetuksista aiheutuvien päästöjen ja 
liikenteestä aiheutuvien haittojen määrää. Alueelle 
mahdollisesti sijoittuvan akkumateriaalilaitos käyttää 
luonnonvaroja, mutta myös mahdollistaa sähköauto-
liikenteen kasvun ja hyödyntää kierrätettyjä materi-
aaleja tuotannossa.    

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-

vokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säily-

mistä. 

 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 

riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuu-

desta. 

Kaavamuutosta varten on liito-oravan esiintyminen 
alueella kartoitettu. Liito-oravan lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä kos-
keva kielto  on huomioitu kaavamääräyksessä. Kaa-
vamääräyksellä määrätään liito-oravan liikkumiseen 
tarvittavan puuston säilymisen huomioimisesta alu-
een rakentamisessa ja muissa toimenpiteissä. Liito-
oravan yhteyksien turvaamiseksi on määrätty EV-1 
suojaviheralueella säilytettäväksi liito-oravan kulku-
yhteydet turvaava puusto ja käytettäväksi puustois-
tutuksia. puustoyhteyksien välille ei saa muodostuva 
20-30 metriä leveämpiä aukkoja. Ensontien ylitse 
osoitetaan parannettava ekologinen yhteystarve, 
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jolla alueen puustoa tulee kehittää siten, että mah-
dollistetaan liito-oravan liikkuminen katualueen 
ylitse.  
Alueen uhanalaisen LSL 46 § tarkoittaman kasvilajin 
sekä LSL 42 § tarkoittaman kasvilajin esiintymät sekä 
luontodirektiivin IV(a) eläimen lisääntymis- ja leväh-
dyspaikat on osoitettu luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaiksi alueiksi. 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-
sesta. 

Petkeleen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön liittyvä maisemallisesti ar-
vokas alue on huomioitu kaavamääräyksellä ma-1. 
Petkeleen asuinalueen suunnalla kaavan toteuttami-
seen tarvittavan louhinnan aiheuttama maiseman 
muutos näkyy vain suunnittelualueen välittömään lä-
hiympäristöön, eikä se vaikuta kulttuuriympäristön 
kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen 
mahdollisuuksiin heikentävästi. Maisemavaikutukset 
laajimmassa akkumateriaalitehtaan hankevaihtoeh-
dossa on arvioitu enintään kohtalaiseksi Petkeleen 
asuinalueen RKY-alueelle aivan suunnittelualueen lä-
heisyydessä suojaviheralueella. 
 
Suunnittelualueelle sijoittuva muinaisjäännös, Hillon 

kylänpaikka on tarkkuusinventoitu ja sille haetaan 
kajoamislupaa. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen 
edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuu-
livoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean 
voimalan yksiköihin. 
 
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta 
merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen 
tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteut-
tamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyö-
dynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytä-
viä. 

Asemakaavan muutoksella ei osoiteta uusia tuulivoi-
maloita alueelle rakennetun tuulivoimalan lisäksi. 
 
Aluetta halkovat kaasu- ja vesiputket on sijoitettu 
keskitetysti samaan käytävään.   
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8. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

8.1 Toteutusta ohjaavat suunnitelmat 

 

Kaavan suunnittelualueelle sijoittuvien hankkeiden osalta arvioidaan tarvittavat suunnitelmat ja lu-

vat kunkin hankkeen yhteydessä. Mahdollinen akkumateriaalitehdas vaatii ympäristöluvan sekä lu-

van vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia koskien (kemikaali-

lupa). Luvat voidaan myöntää hankkeen YVA-menettelyn jälkeen. Asemakaavan mukaisen maan-

käytön toteuttaminen vaatii tai voi vaatia myös seuraavia lupia, ilmoituksia tai sopimuksia: raken-

nuslupa, vesitalouslupa, sopimus jätevesien viemäriverkkoon johtamisesta, mahdollinen pilaantu-

neen maaperän puhdistamiseen liittyvä ilmoitus ja mahdolliset muut luvat, joilla yhtymäkohtia ym-

päristöasioihin. Muut luvat ovat pääosin teknisiä lupia, joiden tarkoituksena on mm. työturvallisuu-

den varmistaminen ja aineellisten vahinkojen estäminen. Näitä on mm. mahdollisesti tuleville kor-

keille rakenteille tarvittava ilmailulain mukainen lentoestelupa. 

 

Asemakaavan toteuttaminen saattaa edellyttää muinaismuistolain edellyttämää kajoamislupaa Hil-

lon historiallisen kylänpaikan (mj-tunnus 1000008140) osalta. Hillon kyläpaikan muinaisjäännöksen 

kajoamislupamenettely on vireillä ja sitä varten tarvittava arkeologinen tarkkuusinventointi on 

tehty. Savilahdenvuori 2, 3 ja 4 on haettu ja saatu kajoamislupa aiempien tutkimusten perusteella. 

8.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavaa voidaan toteuttaa sen tultua lainvoimaiseksi. Asemakaavaa voidaan toteuttaa sen 

tultua lainvoimaiseksi. Kaavan toteutuksesta vastaavat Haminan kaupunki ja alueen toimijat.  

8.3 Toteutuksen seuranta 

Kaupunki valvoo kaavamääräysten ja rakennuslupien kautta uudisrakennusten soveltumista alu-

eelle. Ympäristölainsäädäntö edellyttää ympäristöön vaikuttavista hankkeista ja toiminnoista vas-

taavilta ympäristövaikutusten seurantaa. Päästöjen seurantaa koskevat juridiset velvoitteet anne-

taan kunkin hankkeen ympäristölupapäätöksen lupaehdoissa ja vaikutuksia ympäristöön seurataan 

viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. 

 

Akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutusten seurannan pääpiirteet esitetään ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksessa. Yksityiskohtaiset ympäristövaikutusten seurantaohjelmat laaditaan ympä-

ristölupavaiheessa. 
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