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1. Lupavaliokunta, Haminan kaupunki 8.4.2021 

Aikataulusyistä ja koska maankäyttömuoto ei olennaisesti muutu vaikutuksiltaan, lupavaliokunnan lau-

sunto annetaan viranhaltijalausuntona. Maakuntakaavassa ja yleiskaavassa muutosalue on merkitty sa-

tama-alueeksi. 

 

Ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Liito-oravan ydinalue on otettava huomioon rakennusalaa määriteltäessä. Muutoin liito-orava on otettu 

riittävästi huomioon. Samoin keltamataran esiintymisalue on huomioitu. Valkolehdokki tulee häviämään 

alueelta kaavan toteuttamisen myötä. 

 



 

 

Alueelle voi sijoittaa vain sellaisia ympäristölupaa edellyttäviä toimintoja, jotka ovat asemakaavan mukai-

sia. Ehdotettu LS ja T/kem sopivat alueen suunniteltuun käyttötarkoitukseen. 

 

 
 

Kaavaselostuksen kohdassa 3.6.2 Ilmanlaatu tulee huomioida myös Haminan sataman ilmanlaatumittauk-

set, joita on tehty viiden vuoden välein. 

 

 
 

Terveydensuojeluviranomainen 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ihmisten terveyteen, elinympäristön ja viihtyvyyteen vaikuttavien 

toimintojen vaikutuksia on arvioitu Hillonlahden pohjoispuoleisen alueen louhinnan ja akkumateriaalituo-

tannon YVA-menettelyjen tulosten perusteella sekä muiden alueelle mahdollisesti sijoittuvien toimintojen 

osalta yleisellä tasolla. Kaavamuutosprosessi ja alueen tasaukseen liittyvä kiviaineksen louhinnan YVA-

menettely kulkevat rinnakkaisina prosesseina kaavan valmistelussa. OAS:ssa on arvioitu kaavan vaiku-

tuksia mm. melun, pölyn ja tärinän osalta. 

 

Meluvaikutusten arvioinnin mukaan alueen louhinta ja tasaus kasvattavat melutasoja suunnittelualueella 

ja sitä ympäröivillä lähialueilla kaava-alueen esirakentamisen aikana ja vaikutukset arvioidaan kokonai-

suudessaan keskisuuriksi kielteisiksi. Kaava-alueelle sijoittuvan toiminnan aikaisen melun ei arvioida ylit-

tävän valtioneuvoston asetuksen ohjearvoja asuin- ja lomarakennusten kohdalla. Teollisuus- ja asuinalu-

eiden väliin kaavassa on osoitettu suojaviheralueita. Teollisuusalueelta (T/kem-1) Peltokadun suuntaan ei 

suojaviheraluetta tai muuta vastaavaa suoja-aluetta ole. Asutus on lähellä eikä asuinalueilla ulkomelutasot 

saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettuja päivä (klo 7-22) ja yöajan (klo 22- 7) ohjear-

voja 55 dB(A) ja 50 dB(A) eikä loma-asumiseen käytettävällä alueella päiväajan ohjearvoa 45 dB(A) eikä 

yöajan ohjearvoa 40 dB(A). Kaavassa tulisi huomioida esim. erillisellä määräyksellä, että asutukseen näh-

den melusuojaus tullaan toteuttamaan riittävissä määrin tai että rakentaminen ja toiminnot sijoitetaan 

siten, että asuinkiinteistöjen ja loma-asuinkiinteistöjen kohdalla ulkomelutasot eivät ylitä valtioneuvoston 

asetuksessa määriteltyjä ohjearvoja.  

 

Vastine asiaan 1. 

 

Alueen osoittaminen T/kem-1 -alueeksi ei poista luonnonsuojelulain velvoitteita alueelta mahdollisesti 

tavattavan luontodirektiivin IV-liitteen lajin lisääntymis- ja levähdyspaikan osalta, vaan tällöin kyseisen 

kohdan hävittäminen edellyttää luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa. Liito-oravan osalta 

tämä on huomioitu luo-1 -alueen kaavamääräyksessä, joka velvoittaa selvittämään ennen toimenpi-

teitä, ettei niillä heikennetä lajien elinoloja. Luo-1 -alueen rajaus on laajempi kuin selvitysten mukainen 

liito-oravan suojeltu lisääntymis- ja levähdyspaikka. Liito-oravan ydinalue kuvaa lajin erityisesti suosi-

maa elinympäristön osaa, jonka osalta tulee varmistua ennen toimenpiteitä, että kyseinen osa-alue 

voidaan ottaa teollisuusaluekäyttöön. 

 

Huomionarvoisista kasvilajeista valkolehdokkiesiintymä sijoittuu Savilahdenvuoren itäpuolella louhitta-

valle ja rakennettavalle teollisuusalueelle. Mikäli kasvilajin esiintymää ei pystytä säästämään, niin hä-

vittämiselle haetaan tarvittaessa poikkeuslupa. 

Vastine asiaan 2. 

Kaavaselostusta täydennetään Haminan sataman ilmanlaatumittauksista.  



 

 

 
 

Rakennusvalvontaviranomainen 

Rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa Hillonlahden asemakaavamuutoksen II-vaiheesta. 

2. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 8.4.2021 

Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

 

Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava 2040. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt kaavan ko-

kouksessaan 15.6.2020. Maakuntahallitus on määrännyt kaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja ra-

kennuslain (132/1999 myöh. MRL) 201 §:n mukaisesti ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

 

Maakuntakaavassa on suunnittelualueelle osoitettu seuraavat kaavamerkinnät ja - määräykset. 

 

Satama-alue (LS). Satama-alueen merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät sa-

tamien liikennealueet sekä yhteysalusliikenteen satamat. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoi-

tusta tukevaa varastointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueelle on voimassa MRL 33 §:n mu-

kainen rakentamisrajoitus. Satama-alueen (LS) suunnittelumääräys on seuraava: Alueen yksityiskohtai-

semmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-

aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita 

on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit. Ennen 

uusiin vesialueisiin kohdistuvia toimenpiteitä tulee selvittää alueiden vedenalaisten muinaisjäännösten in-

ventoinnin tarve. 

 

Osalle kaavamuutosaluetta on maakuntakaavassa osoitettu konsultointivyöhyke (sev). Merkinnällä on 

kaavassa osoitettu Seveso III- direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. Alueen suunnittelu-

määräys on seuraava: Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointi-

vyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa riskille 

alttiiden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitettujen kokoontumis-

tilojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja 

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

 

Lisäksi kaavamuutosalue rajautuu länsipuolella maakuntakaavan teollisuus- ja varastoalueeseen (T). Mer-

kinnällä on osoitettu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueellisesti laajat teollisuusalueet ja 

Vastine asiaan 3. 

Lähimpiin Peltokadun asuinrakennuksiin on noin 250 metriä (T/kem-1) korttelialueen rakennusalasta. 

Ensontie sekä voimassa olevan asemakaavan lähivirkistys- (VL) ja puistoalueet (P) sijaitsevat asutuk-

sen ja teollisuusalueen välissä.  

 

Teollisuusalueen esirakentamista valmistelevan louhinnan ja alueelle mahdollisesti sijoittuvan toimin-

nan melutasot jäävät asutuksen kohdalla alle 55 dB ja loma-asutuksen kohdalla alle 45 dB ja lasken-

taepävarmuus huomioiden ohjearvojen tasolle tai alle. Louhinnan melumallinnuksen mukaan meluval-

leilla saadaan myös Peltokatua lähempänä sijaitsevalla Kuunarikadulla päiväajan keskiäänitaso pysy-

mään alle raja-arvojen.   

 

Lisätään kaavamääräys meluntorjunnasta ja valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 melun ohjear-

vojen huomioimisesta. 

 

Tarvittavat suojaetäisyydet riippuvat alueelle sijoittuvista toiminnoista kuten melulähteistä, käsiteltä-

vistä ja varastoitavista kemikaaleista ja niiden määristä. Kaava mahdollistaa  monenlaisen toiminnan 

sijoittumisen alueelle. T/kem-1 korttelialueelle sijoittuu toimintoja, jotka edellyttävät varoetäisyyksiä 

ja toimintoja, jotka eivät niitä edellytä. Näiden sijainti ratkeaa yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja 

lupamenettelyissä, joissa huomioidaan tarkemmin tarvittavat varotoimenpiteet ja suojaetäisyydet. 

Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin varotoimenpiteet ja suojavyöhykkeet tarkentuvat  

ja niistä päätetään lupamenettelyissä. 



 

 

teollisuuden varastoalueet. Alueen suunnittelumääräys on seuraava: Alueen yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suojaetäisyyksin. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja huleve-

situlvien ehkäisyyn. Erityistä huomiota tulee kiinnittää paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennus-

historiallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen. 

 

Kaavan pohjoisreuna rajautuu maakuntakaavan A-alueeseen. A-merkinnällä on kaavassa osoitettu taaja-

matoimintojen alueet. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, pal-

velu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää taa-

jamien sisäiset liikenneväylät, kevyen liikenteen väylät, ulkoilureitit, yhdyskuntateknisen huollon alueet, 

paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet. Taajamatoimintojen alueen (A) suunnittelumääräykset 

ovat seuraavat: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen ehey-

tymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnalli-

sesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi 

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä 

niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöar-

vojensäilyminen turvataan. Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uu-

sien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alu-

eilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus. 

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten 

arvojen säilyminen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedelly-

tyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. 

 

Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja huleve-

situlvien ehkäisyyn. 

 

Lisäksi asemakaavan muutosalueen pohjoisosassa on maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maise-

makuvan vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma/v). Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman 

vaalimisen kannalta merkittävät alueet. Kyseessä on kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta valtakun-

nallisesti tärkeä alue (Petkeleen asuinalue). Alueen suunnittelumääräys on: Alueen yksityiskohtaisem-

massa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvat-

tava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on so-

vitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 

Yleiskaava 

 

Suunnittelualueella on voimassa Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava sekä Kotkan-

Haminan seudun strateginen yleiskaava. 

 

Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraa-

vat kaavamerkinnät ja -määräykset: 

 

Satama-alue (LS). Alue on varattu satamatoiminnoille ja niihin liittyville teollisuus-, logistiikka- ja termi-

naali- ja varastotoiminnoille. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn 

kunnallistekniikan rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et=0,05 ylittävä rakentaminen tulee perustua ase-

makaavaan. 

 

Suunnittelualueen länsiosassa on yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalue (T). Alue on tarkoitettu asema-

kaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Tonttitehokkuuden 

et=0,02 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan. 

 

Osa suunnittelualueesta sijoittuu yleiskaavan suojaviheralueelle (EV). Kaavamääräyksen mukaan alueella 

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 häiriöiltä. 

 

Suojaviheralueelle on osoitettu myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo) sekä 

ulkoilureitti. Luo -alueen määräys on: Luonnonsuojelulain 47 § erityisesti suojellun eliölajin (sorsanputki) 

tai luonnonsuojelulain 49 § mukaisen eliölajin (liito-orava) esiintymispaikka. Aluetta koskevat suunnitel-

mat on lähetettävä alueelliseen ympäristökeskukseen lausuntoa varten. 

 

Voimassa oleva asemakaava 

 

Alueella on voimassa Haminan sataman asemakaavan muutos vaihe II. Asemakaava on tullut lainvoi-

maiseksi 23.9.2009, lisäksi alueella on voimassa Hillonlahden pohjoispuolen satama-alueen alueen laajen-

nus (lv. 14.3.2018) sekä Hillon, Poitsilan ja Syväsataman asemakaava ja asemakaavan muutos (lv. 

29.3.2004). Kaupungin karttapalvelun ajantasakaava-aineiston mukaan suunnittelualueelle sijoitettu uusi 

kevyenliikenteenväylä näyttää kulkevan osittain Summan kylän rakennuskaavan kautta. 

 

Voimassa olevissa asemakaavaoissa suunnittelualueelle on osoitettu satama-aluetta (LS), yhdyskuntatek-

nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET), satamaraidealuetta (LRS), suojaviheralu-

etta (EV), suojaviheraluetta, jolla yleistä liikkumista voidaan rajoittaa (EV-2), maa- ja metsätalousaluetta 

(M), ET-alueelle osoitettu tuulivoimaloiden alue (tv-1). 

 

Lisäksi alueelle on osoitettu luo- ja luo-1 alueita sekä rauhoitettuja kiinteitä muinaismuistoja (sm). Suun-

nittelualueen pohjoisosassa on myös maisemallisesti merkittävän alueen aluerajaus (ma-1) 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Asemakaavan vaikutusten arvioinnista on säädetty arvioida maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999 MRL) 

9 §:ssä sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999 MRA) 1 §:ssä. 

 

MRL 32 §:n 1 momentin mukaisesti maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa 

ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. MRL 32 §:n 

3 momentin mukaisesti maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteinen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella 

voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevien vaikutuksen osalta. 

 

MRL 42 §:n 1 momentin mukaisesti yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa 

sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Esitetty kaavaratkaisu kaven-

taa Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa suojaviheralueeksi varattua aluetta 

sekä poistaa yleiskaavaan merkityn ulkoilureittiyhteyden, mutta esitetyssä kaavaratkaisussa on kuitenkin 

lisätty suojaviheraluetta yleiskaavassa satama-alueeksi (LS) osoitetulle alueelle sekä suunnitellulle Hiltzin 

väylän yhteyteen on osoitettu kevyenliikenteenväylä. Kun asiassa otetaan huomioon yleiskaavan tark-

kuustaso ja se, että alue on strategisessa yleiskaavassa osoitettu merkittävien teollisuustoimintojen alu-

eeksi, ei esitetty kaavaratkaisu ole ristiriidassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan kanssa siten, että syntyisi 

tarve yleiskaavamuutokselle. Kaavaselostuksessa on arvioitu esitetyn kaavaratkaisun vaikutuksia suh-

teessa ylemmän asteen kaavoihin. 

 



 

 

 
 

Lausuntopyynnön liitteenä toimitettuun kaavan valmisteluaineistoon ei ole liitetty luontoselvityksiä. Kaa-

vaselostuksessa on esitetty alueelle tehtyjen luontoselvityksien johtopäätöksiä. Kaavaselostuksen koh-

dassa 1.6 on kerrottu, että osa luontoselvityksistä on raportoitu alueelle laadittavien YVA-selostuksen lii-

teraportteihin. Selostuksen kohdassa 7.1 on esitetty, että vaikutusten arvioinnin perustana käytetään ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyssä saatuja tietoja. ELY-keskus pitää hyvänä, että vaikutusten arvi-

oinnissa käytetään mahdollisimman paljon eri prosesseissa syntyneitä selvityksiä. Kuitenkin kaavamuu-

toksessa käytettävien selvitysten liittäminen kaavan asiakirjoihin olisi kaavaprosessin vuorovaikutuksen ja 

läpinäkyvyyden kannalta tärkeää. Suunnittelualuetta koskettaa kaksi erillistä YVA-menettelyä. Alueen lou-

hintaa koskeva sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan akkutehtaan ympäristövaikutusten arviointimenet-

tely. YVA-prosessi on kuitenkin erillinen ja eri lakiin perustuva menettely. 

 

 
 

Kaavaselostuksessa on hyvin arvioitu alueen esirakentamisen louhinnan vaikutuksia. Louhinnasta on myös 

käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely samanaikaisesti. Kaavaselostuksen kohdassa 7.1 on 

esitetty, että vaikutusten arvioinnin perustana käytetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä saa-

tuja tietoja. Asemakaavamuutoksen osalta tulee kuitenkin huomioida, että vaikutukset tulee arvioida kaa-

valla mahdollistettavan maankäytön ja rakentamisen mukaan. 

 

 
 

Vastine asiaan 1. 

Keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava ja Kotkan-Haminan seudun vaiheyleiskaava ohjaa-

vat asemakaavan muutosta. Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisen yleiskaavan pääkäyttötarkoituk-

sen (LS) kaavamääräys mahdollistaa asemakaavan muutoksen satama-alueesta teollisuusalueeksi. 

Kaavamuutoksen länsiosan merkintä ja määräys teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta Sa-

vilahdenvuoren alueella toteuttaa yleiskaavan määräystä teollisuus- ja varastoalueesta (T). 

 

Asemakaavan muutos poikkeaa keskeisten alueiden yleiskaavassa länsiosaan Savilahdenvuoren etelä- 

ja itäpuolelle osoitetun suojaviheralueen sijainnin ja ulkoilureittiyhteyden osalta. Yleiskaavan tarkkuus-

taso huomioiden kyse on tarkentumisesta, eikä kaavaratkaisu ole ristiriidassa yleiskaavan tavoitteiden 

ja periaatteiden kanssa. Ulkoilureitin sijaan on osoitettu jalankulun ja pyöräilyn yhteys putkilinjojen 

asennustietä mukaillen suojaviheralueelle suunnittelualueen pohjoispuolelta Tenkkiilintien eteläpäästä 

Hillonlahden rantaan, josta yhteys jatkuu Hiltzin väylän yhteyteen rakennettavan kevyen liikenteen 

väylän kautta. Asemakaavan muutoksessa on osoitettu Hillonlahden rantaan ja kaavamuutosalueen 

keskiosaan ranta-alueelta pohjoiseen sekä itäosaan suojaviheraluetta voimassa olevan yleiskaavan ja 

asemakaavan satama-alueelle. 

Vastine asiaan 2. 

Kaavan valmistelussa käytetyt selvitysasiakirjat on kaava-asiakirjoina kerrottu kaavaselostuksessa. 

Selvitysasiakirjoja on paljon, joten varsinaisiin kaavaselostuksen liitteisiin niitä ei ole kirjattu. Kaikki 

selvitykset löytyvät Haminan kaupungilta, jos niihin joku haluaa tutustua, niin ne toimitetaan hänelle 

erikseen pyydettäessä. Päättäjillä on myös halutessaan mahdollisuus tutusta selvityksiin ennen ko-

kouksia. Vain tätä kaavamuutosta varten tehdyt selvitykset lisätään kaavaselostuksen liitteeksi. 

Vastine asiaan 3. 

Molemmat käynnissä olevat YVA-menettelyt tuottavat paitsi hankekohtaista, niin myös geneeristä tie-

toa kaavan suunnittelualueesta ja lähiympäristöstä sekä vaikutuksista, jota on tarkoituksen mukaista 

hyödyntää kaavan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vaikutusten arviointia laadittaessa. 

 

Rakennetun ja voimassa olevan asemakaavan mukaisen tuulivoimalan osalta tukeudutaan sen lupa-

menettelyissä ja seurannoissa laadittuihin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. Lähialueen muiden 

hankkeiden ja toimintojen selvityksiä ja vaikutusten arviointeja hyödynnetään myös. Kaava mahdollis-

taa myös muiden toimintojen kuin akkumateriaalituotannon sijoittumisen alueelle, eikä muista hank-

keista ole kaavaa laadittaessa tarkempaa tietoa.  Vaikutuksia arvioidaan kaavan mahdollistaman maan-

käytön ja rakentamisen osalta siinä määrin kuin tässä suunnitteluvaiheessa on mahdollista arvioida.   



 

 

Kaavaselostuksen kohdassa 7.4.1 elinolot ja viihtyvyys on arvioitu louhinnan vaikutuksia elinoloihin ja 

viihtyvyyteen seikkaperäisesti. Vaikutuksina on mainittu esimerkiksi suunnittelualueen muuttuminen lou-

hinnan seurauksena pysyvästi luonnonympäristöstä teolliseksi ympäristöksi. Tällä hetkellä voimassa oleva 

asemakaava mahdollistaa suunnittelualueen rakentamisen pääsääntöisesti satamatoimintojen alueeksi. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueen esirakentamisen vaikutukset eivät merkit-

tävästi poikkea jo voimassa olevan kaavan mahdollistaman toiminnan esirakentaminen vaikutuksista. 

 

 
 

Kaavaluonnoksessa on esitetty teollisuusalueiden rakennusten vesikaton ylimmäksi sallituksi korkeusase-

maksi +80.00 metriä merenpinnasta. Kaavassa on myös määrätty, että rakennuksen julkisivun korkeus 

ei saa kuitenkaan ylittää 55 metriä. Kaavan mahdollistama rakennuskanta voi, toteutuessaan täysimää-

räisenä, olla erittäin massiivisen näköistä. Sekä suunnittelualueella voimassa olevassa asemakaavassa, 

että suunnittelualueen länsipuolella on voimassa olevassa asemakaavassa (Summan tehdasalueen ase-

makaavan muutos) on annettu vastaava määräys liittyen rakennusten suurimpaan sallittuun korkeuteen. 

Kuitenkin suunniteltu kaavamuutos mahdollistaa merkittävästi suuremman rakennusmassan rakentami-

sen alueelle kuin voimassa oleva asemakaava. 

 

Kaavaselostuksessa on esitetty, että alueelle suunnitellun akkutehtaan rakennusten korkeus olisi 25-35 

metriä. Kaavaa laatiessa on kuitenkin vaikutukset selvitettävä suurimman kaavassa sallitun rakentamisen 

mukaisesti. Kaakkois-Suomen ELY-keskus suosittelee liittämään kaavaselostukseen esimerkiksi havainne-

kuvan, josta selviää kaavassa sallitun suurimman rakennuskannan vaikutukset maisemaan. Lisäksi kaa-

vaselostuksessa olisi hyvä arvioida tarkemmin suurimman sallitun rakentamisen vaikutuksia alueen ym-

päristöön. ELY-keskus näkee kuitenkin hyvänä, että kaavalla varaudutaan isoonkin rakennusmassaan ja 

mahdollistetaan sitä kautta erilaisten teollisuustoimintojen sijoittumismahdollisuudet alueelle. 

 

 
 

Esirakentamisen aikaisia meluvaikutuksia on kaavaselostuksessa arvioitu seikkaperäisesti ja riittävän kat-

tavasti. Myös kaavamuutoksen alueelle mahdollistaman toiminnan meluvaikutukset on selostuksessa ar-

vioitu ELY-keskuksen näkemyksen mukaan arvioitu riittävällä tarkkuudella. Mahdollisen rakentuvan toi-

minnan meluvaikutukset arvioidaan kuitenkin tarkemmin tulevan rakentamisen lupaprosesseissa, joten 

ELY-keskus katsoo melun aiheuttamien vaikutusten arvioinnin olevan riittävällä tasolla. 

 

Alueen rakentamisesta aiheuttamat vaikutukset alueella syntyviin hulevesiin on arvioitu riittävällä tark-

kuudella. Kaavassa on annettu riittävän yksityiskohtaiset määräykset hulevesien käsittelystä alueella. 

 

Kaavamuutoksella ei ole arvioitu olevan vaikutusta pohjavesiin. ELY-keskus katsoo, että vaikutusten arvi-

ointi pohjavesien osalta on riittävällä tasolla. 

Vastine asiaan 4. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 5. 

Teollisuuskorttelialueet sijoittuvat nykyistä maanpinnan korkeusasemaa huomattavasti alemmaksi lou-

hinnan jälkeen alue tasataan tasoon 3-7,3 m merenpinnan yläpuolella. Teollisuusalueen pohjoisosaan 

muodostuu leikkaus suojaviheralueen ja asutuksen suuntaan.  Rannassa T-1 korttelialueella on mää-

rätty rakennuksen suurimmaksi sallituksi korkeudeksi 30 metriä maanpinnasta. Muilla korttelialueilla 

rakennuksen julkisivun korkeus ei saa ylittää 55 metriä. Laitosten rakenteet ja piiput voivat olla kor-

keampia.   

 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan enimmillään vastaavan korkuinen rakentaminen kuin voi-

massa olevassa asemakaavassa ja viereisen Summan tehdasalueen asemakaavan muutoksessa. On 

erittäin epätodennäköistä, että koko asemakaavan muutosalue rakennettaisiin maksimikorkeuteen. Ar-

vioidaan kaavamuutoksen mahdollistaman maksimikorkeuden, joka on esimerkiksi akkumateriaalituo-

tannon YVA-selostuksessa arvioitua korkeampi, maksimivaikutukset kaavaselostukseen. Tehdään nä-

kyvyystarkastelu, jolloin voidaan todeta tarkemmin maisemavaikutusten kohdentuminen. Maksimikor-

keudella varaudutaan tulevaisuuden kehittämishankkeiden rakentamiseen siten, ettei asemakaavan 

muutos tai poikkeaminen olisi tarpeen. 



 

 

 

 
 

Liikenne 

 

Pääväylä muulta tieliikenneverkolta alueelle on maantie 372 Haminan satamatie, katuverkkonimeltään 

Satamantie. Nykyiselläänkin esimerkiksi Hillonniemen teollisuusalueelle suuntautuva liikenne kulkee Sa-

tamantietä pitkin. Maantie 372 päättyy Ensontien ja Satamantien liittymään muuttuessaan kaupungin ka-

tuverkoksi. Mt 372 rakentamisen yhteydessä on alustavasti varauduttu satamaan suuntautuvan raskaan 

liikenteen määrien ja sen aiheuttamien vaikutusten kasvuun. Toinen alueelle johtava maantie on mt 14672 

Summan tehtaan maantie, katuverkkonimiltään Tenkkiilintie (Väyläviraston tierekisteriosoitejärjestel-

mässä väli 14672/1/0-2552) sekä Ensontie (14672/1/2552-3010). Mt 14672 palvelee nykyisellään lähinnä 

paikallista asumiseen liittyvää liikennettä. Liikennemäärä maantiellä 372, Satamantie, on n. 2600 ajoneu-

voa vuorokaudessa, joista raskaita n. 690 ajon./vrk. Liikennemäärä maantiellä 14672 on n. 1600 ajoneu-

voa vuorokaudessa, joista raskaita n. 110 ajon./vrk. 

 

Nopeusrajoitus Satamantiellä, Ensontiellä ja Tenkkiilintiellä on 50 km/h. Googlen aloitettua toimintansa 

entisellä Stora Enson Summan tehtaalla, ohjattiin Googlen liikenne kulkemaan mt 372/Satamatien kautta 

ja Tenkkiilintie rauhoitettiin työmatkaliikenteelle ja paikalliselle liikenteelle. Tenkkiilintien varressa sijaitsee 

mm. Uuden Summan koulu, jonka kohdalle toteutettiin liikenteenrauhoittamistoimenpiteenä keskisaarek-

keellinen suojatie. 

 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Ensontien eteläpuolella ja Satamantien länsipuolella. Nykytilanteessa 

kulku alueelle valtion tieverkolta tapahtuu länsireunassa Matinsaarentien kautta ja alueen koilliskulmasta 

Hillonlahdentien kautta.  

 

Kaavaluonnoksen mukaisessa tilanteessa Hillonlahdentien yhteys lakkaa. Kulku alueelle tapahtuu Hiltzin-

väylän kautta. Hiltzinväylä liittyy Ensontien katuosuuteen, joka edelleen liittyy idässä maantiehen 372 

Satamantie ja lännessä maantiehen 14672 Ensontie. Itäpäässä Hilzinväylä liittyy Matinsaarentiehen, joka 

edelleen liittyy maantiehen 14672 Ensontien ja Tenkkiilintien liittymässä. 

 

Näin ollen alueelle suunnitellun maankäytön aiheuttama liikenne tulee kuormittamaan alueelle johtavia 

maanteitä, sekä alueen rakentamisvaiheessa, että lopullisessa valmiudessaan. 

 

Asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen 1.3.2021 päivätyssä kaavakartassa on siis esitetty em. uusi Hilt-

zinväylän liittymä kaavoitettavalle alueelle. Kaavakarttaan ei ole merkitty mahdollisia liittymäkieltoja 

kaava-alueelle. 

 

 
 

Alueelle suunniteltu maankäyttö synnyttää jonkin verran liikennettä sekä alueen rakentumisen aikana että 

alueen toiminnan käynnistyttyä. Rakennusaikana suuri osuus syntyvästä liikenteestä on raskasta liiken-

nettä. Varsinkin alueen rakennusaikana mahdollinen suunnitelma-alueen ulkopuolelle tai ulkopuolelta 

suuntautuva raskas liikenne lisääntyy ja samalla sen aiheuttama haitta asumisviihtyvyyteen alueella. 

Maantieverkolla tämä vaikuttaa heikentävästi alueen liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Alueen val-

mistuttua myös alueelle suuntautuva työmatkaliikenne kuormittaa alueen liikenneverkkoa. Liikenne- ja 

infrastruktuuri -vastuualue katsoo, että alueen liikennettä ei tule johtaa Tenkkiilintien kautta melu- ja 

liikenneturvallisuussyistä. 

 

Vastine asiaan 6: melu, hulevedet ja pohjavedet 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 7. 

Kaavakarttaan ei ole merkitty kaava-alueella liittymäkieltoja. Tonttiliittymät rakennetaan liikenteen 

sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta sopiviin paikkoihin ja varmistetaan riittävät näkemäalueet. 

Kaava-alueelle sijoittuvien toimintojen tonttien liikennetarpeet ja sisäiset liikenneratkaisut määrittele-

vät tarvittavien tonttiliittymien määrää ja sijaintia yhdessä liikenteen kokonaisturvallisuuden kanssa. 



 

 

 
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole asiassa muuta huo-

mautettavaa. 

 

Luontoarvot 

 

Luontoarvojen osalta ELY-keskus on pyytänyt lisäaikaa lausunnon antamiseen. Kaupunki on myöntänyt 

lisäaikaa 13.4.2021 saakka. 

 

Tulvariskit 

 

Kaava-alue sijaitsee tulvariskilain (620/2010) mukaisesti nimetyllä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen 

merkittävällä tulvariskialueella. 

 

Alimpaan sallittuun rakentamiskorkeuteen liittyen yleisissä kaavamääräyksissä viitataan voimassa oleviin 

valtakunnallisiin suosituksiin sekä tuodaan erillisessä määräyksessä esiin tasot N2000+ 3,2 m ja N2000+ 

3,55 m (+ aaltoiluvara). Alin rakentamiskorkeus N2000+ 3,2 m (ilman aaltoiluvaraa) vastaa Ilmatieteen-

laitoksen suositusta, jota on käytetty myös Tulviin varautuminen rakentamisessa -oppaassa (Parjanne & 

Huokuna, Ympäristöopas 2014). Määräyksessä ”Rakentamisessa ja toimintojen sijoittelussa on varaudut-

tava tulvariskiin…” on hyvin nostettu esiin tulvan mahdolliset suorat ja välilliset vaikutukset, mutta mää-

räyksessä voitaisiin vielä tarkentaa, että esitetyt tasot ovat myös alimpia sallittavia rakentamiskorkeuksia. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja Kymenlaakson maakuntakaavan yleisten suunnittelumää-

räysten mukaisesti uusi rakentaminen tulisi sijoittaa tulvavaara-alueen ulkopuolelle tai varmistaa tulvaris-

kien hallinta muutoin/teknisin keinoin. 

 

Alimpien rakentamiskorkeuksien lisäksi kaava-alueella on syytä huomioida liikenneyhteyksien toimivuus 

(tai vaihtoehtoiset kulkuyhteydet) myös tulvan aikana. Karttatarkastelun perusteella (https://www.ympa-

risto.fi/tulvakartat). Nykytilanteesta voidaan todeta, että asemakaavan ET-alue jää saarroksiin harvinaisen 

tulvan aikana. 

 

Vastine asiaan 8. 

Teollisuusalueen rakentamisenaikaisten kuljetusten arvioidaan tulevan joko Satamantien kautta E18-

moottoritien suunnasta tai osa teollisuuslaitosten rakentamiseen liittyvistä materiaaleista voidaan 

tuoda alueelle suoraan KotkaHaminan sataman kautta. Rakentamisen aikainen liikenne ei aiheuta mer-

kittäviä turvallisuus- ja sujuvuusvaikutuksia. Tieverkkoon kohdistuvat liikennemäärien muutokset ra-

kentamisen aikana arvioidaan vähäisiksi. 

 

Teollisuusalueen toiminnan aikana kumipyöräkuljetukset tulevat Satamatien kautta. Satamatielle on 

tehty riittävät järjestelyt kääntymiskaistoineen, jotka mahdollistavat kuljetusten kasvun. Tenkkiilintien 

kautta ei ole tarpeen johtaa liikennettä. Tenkkiilintien kautta voi tapahtua henkilöajoneuvoliikennettä. 

Nykyisen satamaraidealueen (LRS) kautta mahdollistetaan raideliikenne Paksuniemen suuntaan. 

 

Toiminnanaikaiset liikennemäärät riippuvat alueelle sijoittuvan teollisuuden raaka-aineiden, muiden 

mahdollisten hyödykkeiden ja lopputuotteiden määristä, päivittäiseen kunnossapitoon ja huoltoon liit-

tyvästä liikenteestä sekä teollisuuslaitoksissa että tukitoiminnoissa työskentelevän henkilöstön mää-

rästä. Kaava-alueelle ja sen viereiselle kaava-alueelle mahdollisesti sijoittuvan akkumateriaalitehtaan 

liikennemäärä keskimäärin vuorokaudessa kasvaa noin 260 ajoneuvolla ja hankkeen laajimmassa vaih-

toehdossa viereiselle alueelle sijoittuvien toimintojen kanssa yhdessä enintään 830 ajoneuvolla vuoro-

kaudessa, mikä tarkoittaa, että Satamantien liikennemäärä kasvaa arvioilta enintään 10-32 %. Lii-

kenne suuntautuu pääosin valtatielle 7 länteen (E18-tie). 

 

Kasvava liikenne ei kuitenkaan heikennä liikenneturvallisuutta tai sujuvuutta. 

https://www.ymparisto.fi/tulvakartat
https://www.ymparisto.fi/tulvakartat


 

 

 
 

Kaavamääräykset 

 

Kaavamääräyksissä on huomioitu hyvin vesihuollon järjestäminen. Erillisen hulevesisuunnitelman laati-

misvelvollisuus rakennuslupahakemuksen yhteydessä on oleellinen alueella. Kaavan mahdollistama alue-

rakenne voi olla hulevesien hallitsemisen kannalta vaativaa, joten tarkempien suunnitelmien edellyttämi-

nen on perusteltua. 

 

Rakennuksien sopeutumisesta ympäristöön on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan annettu riittävät mää-

räykset. Kaavamääräyksissä on myös huomioitu hyvin tehdasalueen valaistuksen suunnittelu ja valaistuk-

sen haittojen minimointi. 

 

ELY-keskus esittää harkittavaksi aitaamismääräyksen muuttamista muotoon: Teollisuus- ja varastoraken-

nusten korttelialue on aidattava vähintään 2 metriä korkealla kiinteällä aidalla. 

 

Kaavassa on osoitettu merkinnällä tv-1 tuulivoimaloiden alue. Kaavassa ei ole määrätty suurinta sallittua 

korkeutta tuulivoimaloille. Kaavassa tulee osoittaa kokorajat alueelle soveltuvalle tuulivoimalle. Vaikutus-

ten arvioinnissa tulee arvioida tuulivoimalan ja muun rakentamisen keskinäiset vaikutukset. 

 

Kaavassa on annettu määräys T-1 alueelle: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jonne saa si-

joittaa datakeskusrakennuksia ja niiden oheisrakennuksia. Onko kaavamääräyksen indeksi ja alueen käy-

tön rajoittaminen datakeskusrakennuksia varteen tarpeellinen? 

 

 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu asianmukaisesti. ELY-keskus esittää lisät-

täväksi Puolustusvoimat kohtaan 5. Osalliset. Kaavamääräyksessä edellytetään Puolustusvoimien lausun-

toa tietyistä hankkeista, joten on luonnollista, että Puolustusvoimat ovat myös viranomaisosallisena. 

Vastine asiaan 9. 

Kaavamääräystä tarkennetaan lausunnossa esitetyn mukaisesti. 

 

Tulvariski huomioidaan myös ET-alueen ja sille johtavien ajoyhteyksien tasausten koroissa jatkosuun-

nittelussa ja esirakentamisvaiheessa. Alustavalla yleistasauksella (Sipti 2020) ET-alue jää osittain 

alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden N2000 +3.5 m alle (aaltoiluvara huomioitu). Tasausta 

korotetaan ET-alueella jatkosuunnittelussa. Mikäli tontille tulee kriittisiä ja helposti haavoittuvia koh-

teita, nostetaan tasausta entisestään (alin suositeltava taso N2000 +3,85 m, aaltoiluvara huomioitu).  

 

Myös Ensontie katkeaa nykytilanteessa melko harvinaisilla meritulvilla (HW 1/50a 2.27 m), mutta En-

sontien tasausta ollaan korottamassa nykyisestään. Meritulvat huomioidaan tarkemmin Ensontien ja 

Hiltzinväylän jatkosuunnittelussa. 

Vastine asiaan 10. 

Aitaamismääräys muutetaan vastaavaan muotoon kuin Hillonlahden pohjoispuoleisen alueen I hyväk-

sytyssä asemakaavaehdotuksessa: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T/kem-1) toimin-

not on erotettava muista ympäröivistä toiminnoista ja yleisistä kulkuväylistä 2 metriä korkealla kiinte-

ällä aidalla. 

 

Tuulivoimalaa koskevat kaavamääräykset on esitetty kuten voimassa olevassa asemakaavassa. Mää-

rätään tuulivoimalan suurin sallittu kokonaiskorkeus. Kaavamääräyksiä täydennetään rakennetun tuu-

livoimalan poikkeuslupaa, selvityksiä ja vaikutusten arviointeja vastaaviksi. Kaavaselostusta täyden-

netään tuulivoimalan osalta. 

 

T-1 -korttelialueille on tavoitteena antaa yhteneväiset kaavamääräykset viereisen alueen vuonna 2017 

voimaantulleen asemakaavan määräysten kanssa. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, 

jonne saa myös sijoittaa datakeskusrakennuksia ja niiden oheisrakennuksia. 



 

 

 

 
 

Jatko 

 

ELY-keskus edellyttää huomioimaan edellä esitetyt asiat kaavaehdotuksessa. 

 

ELY-keskus pitää myönteisenä, jos suunnitelmasta järjestetään työ- tai viranomaisneuvottelu ennen suun-

nitelman asettamista ehdotuksena nähtäville. Suunnitelmasta voidaan pitää yhteyttä myös muilla keinoin 

tarpeen mukaan. ELY-keskus pitää alueen suunnittelua ja maankäytön suunnitelmissa asetettuja tavoit-

teita tärkeinä. 

 

 

3. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto 13.4.2021 

Luontoarvot 

Kaava-alueelta tehdyt luontoselvitykset tulee asettaa yleisesti nähtäville viimeistään ehdotusvaiheessa. 

Selvitykset ovat pääosin riittäviä, mutta Hillonlahden pohjoisrannalla kulkevan rautatien alueella on aiem-

missa selvityksissä todettu olevan jonkin verran paahdealueiden lajistolle sopivaa elinympäristöä. Alueelta 

ei ole tuoreita selvityksiä ja sitä ei ole selvitetty kattavasti. Kyseisen alueen maankäyttöön ei esitetä kaa-

vassa olennaisia muutoksia, joten selvitykset eivät ole välttämättömiä. 

 

 
 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvien lepakoiden osalta selvityksiä ei ole tehty. Hillonlahden 

rannassa on todennäköisesti ainakin lepakoiden ruokailualueita. Lisäksi alueella on vanhoja rakennuksia, 

joissa saattaa olla lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Mikäli lepakkoselvitystä ei kaavoituksen 

yhteydessä tehdä, tulee kaavamääräyksillä varmistaa, että ennen rakennusten mahdollista purkamista 

tulee varmistaa, että niissä ei ole lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joita ei saa hävittää tai 

heikentää. 

 

 
 

Sudenkorentojen ja viitasammakon elinympäristöt on otettu kaavaratkaisussa riittävästi huomioon. 

 

Vastine asiaan 11. 

Puolustusvoimat lisätään osallistumis- ja arviointisuunnitelman osallisiin. Puolustusvoimat on antanut 

kaavan valmisteluaineistosta (kaavaluonnos) lausuntonsa. Kaavamääräyksissä on huomioitu Puolus-

tusvoimien toiminnan turvaaminen. 

Vastine asiaan 12. 

Työneuvottelu järjestetään. 

Vastine asiaan 1. 

Kaavan valmistelussa käytetyt selvitysasiakirjat on kaava-asiakirjoina kerrottu kaavaselostuksessa. 

Selvitysasiakirjoja on paljon, joten varsinaisiin kaavaselostuksen liitteisiin niitä ei ole kirjattu. Kaikki 

selvitykset löytyvät Haminan kaupungilta, jos niihin joku haluaa tutustua, niin ne toimitetaan hänelle 

erikseen pyydettäessä. Päättäjillä on myös halutessaan mahdollisuus tutusta selvityksiin ennen ko-

kouksia. Vain tätä kaavamuutosta varten tehdyt selvitykset lisätään kaavaselostuksen liitteeksi. 

 

Ratavalli sisältyi kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykseen. Alueelta ei todettu uhanalaista tai suojelta-

vaa lajistoa, mutta ratavalli soveltuu edelleen paahdeympäristön lajistolle. Tälle alueelle ei ole tulossa 

oleellista muutosta maankäyttöön, toisaalta kaava-alueelle rakennetaan uusia raideliittymiä jolloin 

muodostuu uutta korvaavaa elinympäristöä paahdelajeille. 

Vastine asiaan 2. 

Lisätään yleisiin määräyksiin: Ennen kaava-alueelle sijoittuvien rakennusten purkamista tulee varmis-

taa, onko niissä luonnonsuojelulain 49§ nojalla suojeltuja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaik-

koja. 



 

 

 
 

Kaavaratkaisussa tulee ottaa huomioon luonnonsuojelulain 49 §:n säännökset myös liito-oravan osalta eli, 

että lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 

 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ovat pesintään, päivän viettoon, levähtämiseen, suojautu-

miseen tai ravinnon varastointiin käytettävät puut, pöntöt tai rakennusten osat. Liito-oravan tärkeimpiä 

pesäpaikkoja ovat pienireikäiset, varsinkin käpytikan kovertamat kolot, jotka ovat yleensä haavoissa. 

Toiseksi tärkeimpiä ovat oravan rakentamat risupesät. Liito-orava voi hyväksyä pesäpaikakseen myös 

pöntöt ja satunnaisesti rakennukset. Lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin sisältyvät suojaa antavat puut ja 

ruokailupuut siinä laajuudessa, että yksilö voi käyttää elinpiirinsä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja menes-

tyksekkäästi. Yhdellä elinpiirillä on useita lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-oravien tulee pystyä liik-

kumaan lisääntymis- ja levähdysalueiden sekä mahdollisten erillisten ruokailualueiden välillä. Kulkuyh-

teyksinä voi olla paitsi varttuneita metsiä, myös nuoria, puustoltaan yli 10 m korkeita metsiä sekä riittä-

västi puita  kasvavia siemenpuukuvioita, puutarhoja ja puistoalueita. Varovaisuusperiaatteen mukaan liito-

oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja heikentämiskiellon turvaamiseksi tarkoitetun alueen 

on oltava mieluummin liian laaja kuin liian suppea. 

 

Haminan Murtalhon eteläosan liito-oravaselvityksessä ja Hillon alueen viitasammakkoselvityksessä 2020 

on esitetty liito-oravan elinympäristöt ydinalueineen ja kulkuyhteyksineen Hillonlahden pohjoispuolisella 

alueella (kts. liite). Kaavaluonnoksessa on esitetty liito-oravan ydinalueet luo-1-merkinnällä ja ne sijoittu-

vat pääosin suojaviheralueelle EV-1. T/kem-1 aluetta tulee kuitenkin supistaa liito-oravien ydinalueelta ja 

mielellään myös elinympäristöstä siten, että vähintään kaavan luo-1 -alue jää sen ulkopuolelle. 

 

 
 

Hillonlahden rantaan suunniteltu EV-1 alue riittää pääosin turvaamaan liito-oravan kulkuyhteydet, mutta 

ET-alueen kohdilla ja sen koillispuolella Hillonkujan mutkan tienoilla EV-1 alue näyttää ilmakuvan mukaan 

varsin puuttomalta. Rantaan tulee kaikkialla jättää riittävän leveä puustoinen vyöhyke. Leveämpi EV-1 

alue olisi kaiken kaikkiaan suositeltavampi, koska rannan lähellä on liito-oravalle soveltuvaa puustoa. Li-

säksi näiltä tienoilta pohjoiseen meneväksi suunnitellun Hiltzinväylän ja sen yhteydessä olevan EV-alueen 

sijoittelun yhteydessä olisi suotavaa myös ottaa huomioon liito-oravan mahdollinen kulkuyhteys. Ilmaku-

van perusteella alueella on vielä sopivaa puustoa ja sieltä on vanhoja havaintoja jopa pesistä pihapuissa. 

EV- alue voisi olla tässä EV-1 -aluetta. Lisäksi kaava-alueen länsiosaan T-1-alueelle tulee myös osoittaa 

liito-oravan kulkuyhteydeksi sopiva ja riittävän leveä vyöhyke joko EV-1 -alueena tai muulla liito-oravan 

kulkuyhteyden säilyttävällä merkinnällä. 

 

Vastine asiaan 3. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 4. 
Luo-1 alue on osoitettu laajempana kuin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Kaavassa osoi-
tettu luo-1 on laajempi rajaus kuin luonnonsuojelulain 49§ mukainen liito-oravan lisääntymis- ja le-
vähdyspaikka. Alueen lainvoimaisessa asemakaavassa on nykyistä luo-1 alueen kaavamääräystä vas-
taava kaavamääräys, joka edellyttää ajantasaisen liito-oravatilanteen selvittämistä ennen toimenpi-
teitä. T/kem-1 -alue on mahdollista tasata luonnonsuojelulain 49§ perusteella ilman poikkeamislupaa, 
mikäli EV-1 alueelle sijoittuvaa lisääntymispaikkaa ei heikennetä. T/kem-1 -alueen supistaminen ei 
ole tässä yhteydessä perusteltua. 



 

 

 
 

Valkolehdonkin kasvupaikalle merkityn luo-3 -alueen kaavamääräyksiin esitetään muutosta siten, että 

poikkeamislupaa koskeva toinen lause korvataan maininnalla, että esiintymä tulee säilyttää, mikäli se on 

mahdollista. 

 

 
 

Hillonlahden vesialueella on paljon erilaisia luonnonarvoja. Kaavan luontoselvityksessä se on todettu lin-

nustoltaan arvokkaaksi. Lisäksi alueelta on Metsähallituksen inventoinneissa löytynyt mm. edustavia ran-

nikon laguuneja sekä uhanalaisia vedenalaisia luontotyyppejä mm. näkinpartaisniittyjä ja uposkasvivaltai-

sia pohjia. Kaavassa vesialueelle esitetyn satama-aluevarauksen (LS) mahdollistama rakentamien sitä 

edeltävine täyttöineen tuhoaisivat nämä ja muut mahdollisesti vielä selvittämättömät luonnonarvot. Suo-

siteltavaa on rajata LS-alue tässä vaiheessa kaavan ulkopuolelle ja kaavoittaa satama-alue tarvittaessa 

erikseen ja tehdä silloin asianmukaiset ja riittävät selvitykset. 

 

 
 

Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on edellytetty edistämään luon-

non monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. ELY-keskus 

katsoo, että esitetty kaavaratkaisu on liito-oravan kulkuyhteyksien turvaamisen osalta ristiriidassa valta-

kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 

 

 

4. Kymenlaakson liitto, 12.4.2021 

Kymenlaakson liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavan luonnoksesta. 

 

Vastine asiaan 5. 

EV-1 on sovitettu yhteen muun maankäytön kanssa ja se sijoittuu sellaiselle alueelle, että puusto mah-

dollistaa liito-oravan liikkumisen. Kaavan länsiosassa EV-1 päättyy sellaiseen kohtaan, jossa keväällä 

2020 tehdyn selvityksen mukaan on ekologisesti arvioituna toimivin liito-oravan kulkuyhteys pohjoi-

seen. Savilahdenvuoren T-1 -alueen länsireuna ei sovellu yhtä hyvin liito-oravan liikkumiseen, lisäksi 

kyseisen T-1 -alueen länsireuna on niin korkealla, että sen alueelle ei ole mahdollista säästää toimivaa 

liito-oravan kulkuyhteyttä, koska kyseinen kohta jäisi huomattavan korkealle tasolle ympäröiviin alu-

eisiin nähden teollisuusalueiden rakentamisen jälkeen. 

Hiltzinväylän yhteydessä olevan EV-alueen muutosta EV-1 -alueeksi ei nähdä tarpeelliseksi. Yhteys ei 

ole tarpeen pitää liito-oravayhteytenä, koska se ei johda kaava-alueelta muihin liito-oravaesiintymiin, 

eikä yhdistä alueen sisällä olevia liito-oravan ydinalueita.  

Vastine asiaan 6. 

Muutetaan koko kaavamääräys muotoon: Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 42 §:n tarkoittama, 

koko maassa rauhoitetun lajin valkolehdokin esiintymä. Esiintymä tulee säilyttää, mikäli se on mahdol-

lista. Esiintymän sijainti tarkennettava ennen toimenpiteitä. 

Vastine asiaan 7. 

Voidaan rajata LS-alue ulkopuolelle. Alue on osoitettu jo LS-alueeksi lainvoimaisessa kaavassa ja se on 

mahdollista toteuttaa satama-alueeksi ilman asemakaavamuutosta. Nyt luonnoksessa mukana olleelle 

LS-alueelle ei kohdistu muutoksia. Se on sisällytetty osittain mukaan asemakaavan muutosalueeseen 

eri kaavojen ulkorajojen yhteensovittamisen vuoksi, mikä helpottaisi ja selkeyttäisi jatkossa käytännön 

työtä kaavaotteita ja määräyksiä asiakkaille tulostettaessa. 

Vastine asiaan 8. 

Liito-oravan kulkuyhteyksiä on selvitetty kokonaisvaltaisesti Hillonlahden alueella sekä sen pohjoispuo-

lella keväällä 2020 maastossa tehtyjen useiden eri selvitysten avulla. Asemakaavan muutoksessa esi-

tetty EV-1 perustuu uusimpaan tietoon alueen liito-oravatilanteesta ja on ekologisesti tarkasteltuna 

toimivin ratkaisu liittää kaava-alueen liito-oravaesiintymät kaava-alueen ulkopuolisiin esiintymiin ja 

lajille soveltuviin alueisiin. Kaavassa on myös nykytilanteeseen nähden kulkuyhteyttä parantava kaa-

vamerkintä (parannettava ekologinen yhteys). Kaava on tältä osin VAT tavoitteiden mukainen. 



 

 

 

5. Kymenlaakson museo, 30.3.2021 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Kaavamuutosalue sijoittuu Haminan ja Hillonlahden pohjoispuolelle. Satama-alue on laajentunut 1930-

luvulta lähtien lähisaarille, niemekkeille sekä merialueen täyttömaalle. Hankealueen länsipuolella sijaitsee 

entinen Summan paperitehdas, jonne johtaa rantaa pitkin kulkeva, käytöstä poistettu rataosuus sekä ny-

kyinen Ensontie. Aivan hankealueen pohjoispuolella sijaitsee valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 

kulttuuriympäristöksi (RKY) arvotettu Petkeleen asuinalue. Hillonlahden pohjoispuolella oleva Vanhan Hil-

lonkylän alue on kaavoitettu satama-alueeksi vuonna 2009 (asemakaava-aluetta laajennettiin länteen 

vuonna 2018) ja asutus alueelta on siirtynyt pois. Hillonlahden rannalla on kalastusmajoja. Haminan kau-

punki on hankkinut alueella sijaitsevia rakennuksia omistukseensa ja suurin osa rakennuksista on purettu, 

mutta osa on edelleen olemassa. 

 

Kaavaselostuksen mukaan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys on raportoitu osana Hillonlahden teolli-

suusalueen louhinnan YVA-selostusta tai osana akkumateriaalituotannon YVA-selostusta. Hillonlahden alu-

eiden I ja II asemakaavoituksen viranomaisneuvottelussa 24.2.2021 museo tiedusteli maisema- ja kult-

tuuriympäristöselvityksen tilannetta. Museolle vastattiin, että selvitys on tehty kesällä 2020 ja se tullaan 

raportoimaan kiviaines- ja akkumateriaalituotannon ympäristövaikutusten arvioinnin asiakirjojen yhtey-

dessä. Museo toteaa, että selvitys ei ollut lausuntokierrokselle lähteneen akkumateriaalituotannon YVA-

asiakirjoissa. 

 

Kymenlaakson museo ottaa kantaa selvitysten riittävyyteen rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman 

osalta sen jälkeen, kun maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys on julkaistu. 

 

Maiseman kannalta museo pitää hyvänä kaavaluonnoksessa olevaa määräystä ”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”. 

 

 
 

Asemakaavaluonnoksessa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jonne saa sijoittaa vaarallisia ke-

mikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem-1) ulottuu pieneltä osin Petkeleen RKY-rajauksen 

sisäpuolelle. Muutoin RKY-alueen puolelle ulottuva osuus on kaavaluonnoksessa suojaviheraluetta (EV). 

Petkeleen RKY-alue on huomioitu kaavaluonnoksessa asianmukaisesti määräyksellä ”Maisemallisesti arvo-

kas alue. Alue liittyy Petkeleen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alu-

eelle kohdistuvista hankkeista ja suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon lausunto. 

 

 

 

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Kaavamuutosalueella sijaitsevan muinaisjäännöksen Hillo (Hillnäs) rekisteritunnus 1000008140) kajoami-

sen ehtoihin liittyen pidettiin asianosaisten kesken 23.3.2021 muinaismuistolain mukainen neuvottelu. Sen 

perusteella tulee Hillon historiallinen kylänpaikka merkitä kaavakarttaan aluerajauksella, joka vastaa Mik-

roliitti Oy:n vuonna 2021 suorittaman tarkkuusinventoinnin tutkimustulosten pohjalta tehtyä rajausta. 

Muinaisjäännökseen liittyvässä kaavamääräyksessä sekä kaavaselostuksessa tulee kaavan toteuttamisen 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 1. 

Selvitystyö on tehty, mutta erillistä liitettä ei ole laadittu. Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys on 

raportoitu Hillonlahden alueiden I ja II asemakaavaselostuksiin sekä kiviaines- ja akkumateriaalituo-

tannon ympäristövaikutusten arviointiselostuksiin.  

Vastine asiaan 2. 

Lausunto merkitään tiedoksi. Voimassa olevan asemakaavan satama-alue (LS) ulottuu vastaavasti Pet-

keleen RKY-alueen rajauksen sisäpuolelle kuin T/kem-1 korttelialue. Hiltzin väylän liittymä Ensontiehen 

ja T/kem-1 korttelialueen osa sijoittuvat Petkeleen asuinaluetta alemmalle tasolle. 



 

 

ehtona käydä ilmi Hillon historiallisen kyläpaikan alueella edellytettävät lisätutkimukset Museoviraston oh-

jeistuksen mukaisesti (kokouspöytäkirja 23.3.2021). Kaava-alueella sijaitsevat neljä arkeologista kulttuu-

riperintökohdetta, Ruokosuo sekä Savilahdenvuori 5, 6 ja 7 (rekisteritunnukset 1000031030-33) todettiin 

neuvottelussa jo riittävällä tarkkuudella dokumentoiduiksi, minkä vuoksi niitä ei merkitä kaavaan. 

 

Kaavaselostuksessa esitetty arvio hankkeen vaikutuksesta kaava- ja sen lähialueen arkeologiseen kulttuu-

riperintään perustuu Museoviraston ylläpitämään kulttuuriympäristön palveluikkuna-palveluun tallennet-

tuihin ajantasatietoihin (linkki sivustolle: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/de-

fault.aspx). Kaavan toteuttamisen myötä tulevat alueella sijaitsevat arkeologiset kohteet tuhoutumaan. 

Sen sijaan alueen ympäristön arkeologisiin kohteisiin ei kaavamuutoksella ole vaikutusta. 

 

Kymenlaakson museolla ei ole kaavaluonnoksesta muuta huomioitavaa. 

 

 

6. Kymenlaakson pelastuslaitos, 1.4.2021 

Alue sijaitsee n. 1 km etäisyydellä Haminan paloasemasta. Kohde on saavutettavissa kaikkien riskiluokkien 

edellyttämien aikamäärien puitteissa. Alue tulee olla saavutettavissa raskaalla kalustolla vähintään kah-

desta toisistaan riippumattomasta suunnasta. 

 

 
 

Kaavoitettaessa on läheisen asutuksen osalta tärkeää huomioida Valtioneuvoston asetuksen 856/2021 8 

§, kemikaaleista aiheutuvan terveysvaaran huomioon ottaminen sijoituksessa. 

 

Mahdollisen merkittävän vaarallisia kemikaaleja käsittelevän laitoksen onnettomuusskenaarioiden perus-

teella sille asetetaan konsultointivyöhyke Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimesta. Konsultointivyöhyke 

on alue, jonka sisään herkkien kohteiden  (koulut, päiväkodit, hoitolaitokset, asutus) rakentamista ei suo-

sitella. 

 

 

7. Liikenne- ja viestintävirasto, 8.4.2021 

Kaavassa on hyvä huomioida vaarallisten aineiden kuljetukset rautateillä. Kaavassa on hyvä varmistaa 

riittävä maa-alue rautatien infran tarpeisiin. 

Vastine asiaan 3. 

Hillon kylän historiallinen kylänpaikka merkitään kaavakarttaan aluerajauksella sekä kaavamääräyk-

sellä kaavaehdotusvaiheessa. Kaavamääräyksessä todetaan muinaisjäännöksen tutkimustarve. Kaa-

van hyväksymiskäsittelyä varten kaava-aineistoon liitetään muinaisjäännösalueen dokumentoinnin ra-

portti ja Museoviraston lausunto dokumentoinnin riittävyydestä. Mikäli riittäviksi todetut tutkimukset 

tehdään kaavan valmistelun yhteydessä lopulliseen asemakaavan muutoksen kaavakarttaan ei enää 

tule merkintää muinaisjäännöksestä. Jos kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn ennen muinaisjäännös-

alueen dokumentointia, on muinaisjäännös merkittävä kaavaan.  

Vastine asiaan 1. 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueille sekä satama-alueelle varmistetaan pääsy pelastusyk-

siköille vähintään kahdesta suunnasta (Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsit-

telyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012 61 §), mikä on huomioitu kaavamuutosta 

valmisteltaessa. 

Vastine asiaan 2. 

Asemakaavan muutosalue sijoittuu osittain Seveso III -direktiivin mukaisten laitosten konsultointi-

vyöhykkeelle satama-alueen tuntumassa. Alue on yleiskaavoitettu satama- ja  ympäristövaikutuksil-

taan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi.   

 

Alueelle sijoittuvan teollisen toiminnan luonteesta riippuen päästöt ja muut terveysvaikutukset huomi-

oidaan tarkemmin normaali- ja onnettomuustilanteissa YVA-menettelyssä ja lupamenettelyissä.  

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx


 

 

 

 

8. Puolustusvoimat, 1.4.2021 

Puolustusvoimien hallintoyksiköt ovat tutustuneet asemakaavan muutosehdotukseen, eikä Puolustusvoi-

milla ole huomautettavaa nähtäville asetettuun asemakaavan muutosehdotukseen. 

 

 

9. Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys, 8.4.2021 

Yhdistys on tutustunut kaupungin tilaamaan ja Rambollin laatimaan Hillonlahden pohjoisosien asemakaa-

van vaiheen II muutoksen luonnokseen. Yhdistys toteaa, että suunnitteilla oleva asemakaava ei saa vaa-

rantaa alueella olevia merkittäviä luontoarvoja eikä heikentää Hillonlahden vedenlaatua. 

 

Esitetyn kaltaisena asemakaavan toteuttaminen tuhoaa lopullisesti luontoarvoiltaan korvaamattoman Hil-

lonlahden rantoineen. Hillonlahden viimeinen luonnonranta muuttuu louhepenkaksi. Alueen viimeiset iki-

aikaiset kallioalueet, Savilahdenvuori ja Petkelvuori, sekä alueen viimeinen luonnonrantainen, upea Ma-

tinsaaren kallioinen ulkoilualue / lähiluontokohde menetetään Paksuniemeen johtavan liikenneväylän sekä 

teollisuusalueen vuoksi. Samalla menetetään monen uhanalaisen ja vaarantuneen eläin- ja kasvilajin 

elinympäristöt lopullisesti. 

 

 
 

Kaavaluonnos rikkoo räikeästi luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteita, joihin Haminan kau-

punki on sitoutunut, sekä asukkaiden oikeuksia lähiluontoon ja sen myötä terveelliseen ja turvalliseen 

elinympäristöön. Vuosien, jopa vuosikymmenten kaivosluokan louhinta ja vaarallisia kemikaaleja valmis-

tavan / varastoivan kemianteollisuuden sijoittaminen asutustaajaman takapihalle ei vastaa käsitystämme 

ympäristöä ja asukkaita kunnioittavasta kaavoituksesta, kun samalla menetetään valtakunnankin mitta-

kaavassa merkittävät luonnonympäristöt ja viimeiset vapaat luonnontilaiset merenranta-alueet. Teolli-

suusalueita on tarpeen vaatiessa mahdollista rakentaa myös esimerkiksi moottoritien varteen, kuten muu-

alla on tapana. 

 

Vastine asiaan 1. 

Vaarallisten aineiden kuljetukset huomioidaan tarkemmin toimintojen lupamenettelyissä ja radan ra-

kentamisessa. Ohjeellinen teollisuusraide on osoitettu T/kem-1 -korttelialueen sisälle. 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 1. 

Asemakaavoitettavan alueen suojelullisesti merkittävimmät luontoarvot on huomioitu kaavamerkin-

nöissä ja -määräyksissä. Suunnittelualueen osalta lainvoimainen yleiskaava ja asemakaava määritte-

levät alueen jo pääosin satama-alueeksi ja teollisuus- ja varastoalueeksi. Näiden johdosta alueen luon-

nonympäristö tulee muuttumaan voimakkaasti. Hillonlahden vedenlaatua suojataan kaavamääräyk-

sillä, jotka koskevat hulevesien hallintaa ja LS-alueen ympäristönsuojelumääräyksiä. Matinsaari ei si-

sälly kaavan suunnittelualueeseen. 

 

Selvitysalueen luontoselvitysten yhteydessä todetut suojellut lajiesiintymät (liito-orava, sudenkoren-

not, viitasammakko) on huomioitu kaavaratkaisussa, ja lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat on osoi-

tettu luo-1 -merkinnöin. Näiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on 

mahdollista vain luonnonsuojelulain mukaisten poikkeamislupien nojalla. Uhanalaisen keltamataran 

esiintymä on osoitettu luo-2 merkinnällä ja se on osoitettu säästettäväksi kaavassa. 



 

 

 
 

Kaavaluonnos herättää lukuisia kysymyksiä sekä perustellun huolen Hillon, Poitsilan ja Summan arvokkaan 

lähiluonnon säilymisestä. Kaavaselostuksessa on esitetty suunnittelualueelle teollisuusalueita (T/kem-1, 

T-1 n. 70 ha), energiantuotantoalueita (ET), liikenneväyläalueita (LT, LRS), suojaviheralueita

Vastine asiaan 2. 

Alue on osoitettu sekä maakuntakaavassa että yleiskaavoissa ympäristöä merkittävästi muuttavaan ja 

ympäristövaikutuksia aiheuttavaan maankäyttöön. Voimassa olevan asemakaavan toteuttaminen edel-

lyttää louhintaa. Asemakaavan muutosalueen ympäristössä on nykytilanteessa jo runsaasti ympäristö-

häiriötä aiheuttavia toimintoja, joten ympäristönäkökulmasta alue soveltuu hyvin kaavassa osoitetta-

vaan maankäyttöön. Asemakaava sisältää myös satama-alueen aluevarauksen (LS), mikä rajaa toi-

mintojen sijoittumismahdollisuuden meren rannalle.  

 

Kaava-alueelle sijoittuva toiminta kehittää Kymenlaakson elinkeinopoliittista ekosysteemiä ja on kau-

punkiseudun kehityksen kannalta tärkeä. Kaavamuutos vastaa suurten teollisuustonttien kysyntään 

Haminan alueella. Teollisuusalueen rakentuminen sataman yhteyteen mahdollistaa maantiekuljetusten 

lisäksi myös kuljetukset sataman sekä tarvittaessa raideyhteyden kautta.  Asemakaavan muutoksella 

ei laajenneta yhdyskuntarakennetta, vaan satama-alueeksi kaavoitetulle alueelle osoitetaan teollisuus- 

ja varastorakennusten korttelialueita. 

 

Kaavamuutosalue sijaitsee Haminan sataman yhteydessä. HaminaKotka Satama on Suomen suurin 

yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama, josta on yhteydet kaikkiin merkittäviin eurooppalaisiin sata-

miin ja sitä kautta maailmalle. Sataman toiminnan ja kehittämismahdollisuuksien turvaamisella on tär-

keä valtakunnallinen merkitys. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asemakaavoitusta koske-

vat erityisesti sataman valtakunnallisen merkityksen vuoksi yhteysverkkojen toimivuuteen sekä toimi-

vaan aluerakenteeseen liittyvät tavoitteet. Alueen asemakaavoituksessa otetaan yhtälailla huomioon 

valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa määriteltyjen elinympäristön laatuun sekä kulttuuri- ja 

luonnonperintöön sekä virkistyskäyttöön liittyvien arvojen vaaliminen.  

 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on saattaa asemakaava vastaamaan muuttuvaa toimintaympäris-

töä Haminan sataman yhteydessä Hillonlahden pohjoispuolisella alueella ja mahdollistamalla näin alu-

eelle myös satamaan tukeutuvan teollisuus- ja yritystoiminnan sijoittumista. Haminan maankäyttöpo-

litiikan tavoitteena on keskittää teollisuustoimintoja nimenomaan sataman ympäristöön. Asemakaava-

muutoksen toteutumisen myötä turvataan myös sataman toimintaedellytyksiä. 
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(EV, EV-1) sekä vesialueesta täytettävää satamatoimintojen alueita (LS noin 11 ha). Hankealue on pinta-
alaltaan lähes 130 hehtaaria ja louhittava massa 4 miljoonaa kuutioita. 

 

Kaavaluonnos, kuten voimassa oleva asemakaavakin, on Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan vas-

tainen. Yleiskaavaan merkitylle suojaviheralueelle (SV) on merkitty teollisuusalueita sekä paikoin jo ra-

kennettu johto- ja putkialueita teineen. ”Yleiskaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa huomioon asema-

kaavaa laadittaessa tai muutettaessa. Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamaksi 

oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi.” 

 

 
 

Vesi- ja viemäriputkialue on rakennettu asemakaavassa luo-1 ja luo-merkityille alueille asemakaavan 

sekä maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti. Putkilinjan päälle on myös rakennettu tie sekä pumppaamo. 

Putkilinja on merkitty asemakaavaluonnokseen, mutta kaava ei ole vielä voimassa eikä kaavaan suunni-

tellulle suojaviheralueelle voi lain mukaan rakentaa johtoalueita, teitä ja rakennuksia. ”SV- SUOJAVIHER-

ALUE: Alueella on ylläpidettävä kasvustoa, joka on paikalle luonteenomaista, kestää ympäristön rasitusta 

ja vaimentaa ympäristön häiriötekijöiden kulkeutumista alueelta toiselle. Alueelle saa sijoittaa meluval-

leja, meluaitoja ja muita rakenteita, jotka suojaavat viereisiä alueita liikenteen tai muun toiminnan ai-

heuttamilta haitoilta.” 

 

 
 

Kaavaluonnoksesta on myös tarkoituksella jätetty pois lukuisia asemakaavaan merkittyjä luo- ja luo-1 

alueita sopivasti T-1 alueiden kohdalla. Alueen merkitseminen teollisuusalueeksi ei poista sieltä merkittä-

viä luontoarvoja, vaan merkinnät tulee säilyttää asemakaavassa vastakin ja ottaa huomioon, jos ja kun 

aluetta ruvetaan rakentamaan. Tämä koskee myös Tuike Oy:n tonttia, jossa liito-oravan elinympäristöä 

on kaavan ja lain vastaisesti tuhoutunut joko vahingossa tai tarkoituksella. 

 

 
 

Vastine asiaan 3. 

Viitataan ELY-keskuksen lausuntoon, jossa todettu, että asemakaava ei ole ristiriidassa yleiskaavan 

kanssa. Kun asiassa otetaan huomioon yleiskaavan tarkkuustaso ja se, että alue on strategisessa yleis-

kaavassa osoitettu merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi, ei esitetty kaavaratkaisu ole ristiriidassa 

oikeusvaikutteisen yleiskaavan kanssa siten. Alueelle on osoitettu satamatoimintoja myös maakunta-

kaavassa.  

Vastine asiaan 4.  

Luo-alueiden kaavamääräykset sallivat niiden alueille erilaisten linjojen ja katujen rakentamisen, kun-

han rakentamisen yhteydessä varmistetaan, että toimenpide ei uhkaa alueen luontoarvoja. Esimerkiksi 

liito-oravan ydinalueen lävitse voidaan rakentaa putkilinjoja, mikäli toimenpide ei hävitä tai heikennä 

lisääntymis- tai levähdyspaikkaa. 

 

Asemakaavassa on suojaviheraluetta EV-1 koskeva kaavamääräys, millä huomioidaan liito-oravan kul-

kuyhteyksien säilyminen: Alueella tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhteydet turvaava puisto ja käyttää 

puustoistutuksia. Puustoyhteyksien välille ei saa muodostua 20-30 metriä leveämpiä aukkoja. 

Vastine asiaan 5.  

Liito-oravien esiintymien ja muiden luontoarvojen tiedot on päivitetty maastoselvityksillä vuonna 2020 

asemakaavan muutosta varten. Asemakaavassa osoitetut luo -rajaukset perustuvat tuoreimpaan tie-

toon luontoarvojen esiintymisestä alueella. 
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Huomion kiinnittää täytettävän alueen sijainti suhteessa suojaviheralueeseen: mitä merkitystä on suoja-

alueella, jos luonnontilainen ranta-alue on suunniteltu täytettäväksi ja siten tuhottavaksi? Tiedotustilai-

suudessa kerrottiin, että rantaa ja Hillonlahtea ei ole tarkoitus täyttää, mutta kaavaselostuksessa tästä 

kuitenkin mainitaan ja selostuksen mukaan kaavaan sisältyy 11 hehtaaria LS- alueen täyttöä. 

 

 
 

Vesialueen täyttö tuhoaa sekä rannan kasvillisuuden ja biotoopit että vedenalaisen luonnon. Koska luon-

nonvaraiset elinympäristöt ovat suurelta osin kadonneet ja edelleen häviämässä vauhdilla koko maapal-

lolta, pitää kaikkea luonnonympäristöihin kohdistuavia uhkia pitää merkittävinä eikä niitä tulisi sallia. Hil-

lonlahden rannat edustavat sellaisia biotooppeja, joissa voi olettaa elävän mm. tiukasti suojeltuja suden-

korentolajeja: täplälampikorentoa (Leucorrhinia pectoralis), lummelampikorentoa (Leucorrhinia caudalis) 

ja idänkirsikorentoa (Sympecma paedisca). Näitä lajeja on tavattu vastaavilla biotoopeilla Haminan seu-

dulla. Lajien metapopulaatiodynamiikkaan kuuluu, ettei lajin yksilöitä ole jatkuvasti kaikilla mahdollisilla 

elinympäristölaikuilla, mutta nämä laikut ovat silti elintärkeitä lajin säilymiselle pitkällä aikavälillä. Siksi 

lajeille sopivia elinympäristöjä tulee säilyttää, vaikka lajia ei tavattaisi näin lyhyellä ajalla tehdyissä kar-

toituksissa 

 

 
 

Rannan täyttö hävittää myös ruovikkoisen ranta-alueen lintujen pesä- ja ruokailupaikat. Alueella pesii 

useita vesilintulajeja. Monien vesilintujen tilanne on huono Suomessa. Alueella elää myös erittäin uhan-

alainen nokikana. Nokikana näyttää Haminan ympäristössä runsaalta, mutta on valtakunnallisesti luoki-

teltu erittäin uhanalaiseksi. Siksi Haminan täytyy tuntea erityistä vastuuta ja kunniaa lajin säilyttämisestä 

alueellaan. Kysymme myös, onko luvattu linnustoselvitys vuodelta 2020 saatavilla. 

 

 
 

Alueella elää Suomen erityisvastuulaji liito-orava (selvitys vuodelta 2020). Sen elinpiirin hävitys on kiel-

letty. Kaavasuunnitelmassa nähdään kuitenkin, että tämä elinpiiri sekä liito-oravan kulkuyhteys on jää-

mässä teollisuusalueen T2 itäosan alle. Tätä ei voida hyväksyä. Liito-orava ei selviä puustoa “kehittä-

mällä”, kuten kaavaselostuksessa suunnitellaan, vaan puustoa säästämällä. Voimassa olevaan asemakaa-

vaan merkittyä liito-oravan elinaluetta on jo tuhottu kaavaluonnosalueen länsipuolella, Tuike Oy:n tontilla, 

Vastine asiaan 6. 

Suojaviheralueen EV-1 tarkoituksena on mahdollistaa liito-oravan siirtymismahdollisuudet lisääntymis-

paikkojen välillä sekä toisaalta kaava-alueen ja sen ulkopuolisten alueiden välillä. EV-1 alueet on sovi-

tettu yhteen kaava-alueen ulkopuolisen maankäytön kanssa ja liito-oravan esiintymistä kaava-alueen 

ulkopuolella on selvitetty myös keväällä 2020, jotta on voitu määritellä kulkuyhteyksien sijoittuminen 

alueella. Asemakaavan muutoksella ei oteta kantaa sen ulkopuolelle sijoittuvan Hillonlahden osan täyt-

tämiseen. 

Vastine asiaan 7. 

Hillonlahden alueen asemakaavoituksen yhteydessä alueelta on todettu täplälampikorentoa, lumme-

lampikorentoa ja idänkirsikorentoa. Näiden lajien ranta-alueille sijoittuvat lisääntymispaikat on osoi-

tettu kaavassa luo-1 merkinnöin. 

Vastine asiaan 8. 

Nokikanan esiintyminen Hillonlahden alueella on todettu Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen 

louhinnan YVA-menettelyn yhteydessä. YVA-menettelyyn liittyvä luontoselvitys, sisältäen linnustosel-

vityksen, on nähtävillä YVA-menettelyn yhteysviranomaisen sivulla https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asi-

ointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Hillonlah-

den_pohjoispuolisen_teollisuusalueen_louhinta_Hamina 
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joko vahingossa tai tahallaan. Muutamia puita on suojattu, mutta elinpiiri on pääosin menetetty. Liito-

oravan elinpiiriä on heikennetty myös kaivamalla putkilinja suoraan liito-oravan elinpiirin poikki ja raken-

tamalla päälle tie ja pumppaamo. Kun viereinen satamaraidealue kunnostetaan raidekäyttöön tai louheen 

ajoon, kuten tiedotustilaisuudessa kerrottiin, ja Savilahdenvuori louhitaan ja tasataan, koko suojaviher-

alue on menetetty. Tätä emme voi hyväksyä. 

 

 

 

Louhittavaksi aiottu Savilahdenvuori on suurelta osin luonnontilainen tai sisältää luonnontilaisuuden piir-

teitä. Siellä on esimerkiksi varjoisia louhikoita, jyrkänteitä, vanhoja puita, avokalliota ja keloja. Savilah-

denvuorella sijaitsee mm. luonnonsuojelulain 42 §:n tarkoittama, koko maassa rauhoitetun valkolehdokin 

esiintymä. Esiintymän tuhoamiseksi haetaan poikkeuslupa. Louhinnalla ja tasauksella tuhotaan pysyvästi 

myös lukuisten muiden kasvi- ja eläinlajien elinympäristö. 

 

 
 

Hillonlahdella tavataan erittäin arvokkaita vedenalaisia näkinpartaiskasvustoja, joista Suomella on erityis-

vastuu EU:n direktiivin perusteella sekä uposkasvivaltaisia pohjia, jotka on biotooppina määritetty Suo-

messa vaarantuneeksi. Määrältään ja pinta-alaltaan kaivosluokan louhinta uhkaa näitä molempia, sillä 

kiintoainekuormitus ja louhinnasta aiheutuvat typen päästöt lisäävät kasvi- ja levämassaa ja heikentävät 

uposkasvien elinmahdollisuuksia, vaikka kasvustot eivät olisikaan aivan täyttöalueen tuntumassa. Järvi-

ruokomassan määrän lisäys haittaa myös rantaviivalla kasvavan suolapungan elämää. Savilahdenvuorelta 

louhitaan massoja 2,5 miljoonaa kiintokuutiota ja hankealueen itäpuolelta Petkelvuorelta 1,5 miljoonaa 

kiintokuutiota eli yhteensä 4 miljoonaa kiintokuutiota. ”Louhinnan myötä lisääntyvien hulevesien mukana 

pintavesiin mahdollisesti päätyvä kiintoaineskuormitus sekä räjähdysaineista peräisin olevan typen kuor-

mitus kohdistuu Hillonlahteen. Hillonlahti on ympäristönä jo lähtökohtaisesti voimakkaasti ihmistoiminnan 

muokkaamaa, mutta alueella esiintyy huomionarvoisia vesiluontotyyppejä ja kasvilajistoa, erityisesti suo-

lapungan neljä tunnettua esiintymää Putviikinpohjan ja Saunasaaren alueilla.” Summanjoen tuomaan typ-

pimäärään vertaaminen ei auta Hillonlahtea. 

 

 
 

Vastine asiaan 9. 

Asemakaavan muutoksessa on huomioitu liito-oravan esiintymät luo-1 -merkinnöillä ja näiden kulku-

yhteydet on turvattu EV-1 merkinnällä, joka turvaa liito-oravan tarvitseman puustoisen yhteyden. EV-

1 aluevarauksen kaavamääräys rajoittaa mahdollisen katkoksen puustossa enintään 20-30 metriin, 

jolloin aukko on liito-oravan ylitettävissä. 

Vastine asiaan 10. 

Louhinnan vaikutuksia Savilahdenvuoreen on yksityiskohtaisemmin arvioitu louhinnan YVA-menettelyn 

yhteydessä. Alueella tavattava valkolehdokki on tuotu esiin asemakaavan muutoksessa ja se on huo-

mioitu vaikutusten arvioinnissa. Rauhoitetun kasvilajin esiintyminen ei estä alueen käyttämistä maa- 

ja metsätalouteen tai rakentamiseen, mikäli esiintymän suojaaminen ei ole mahdollista ilman merkit-

täviä lisäkustannuksia (luonnonsuojelulaki 48§). Esiintymän hävittämiseen voidaan tarvittaessa myös 

hakea poikkeamislupaa, mikäli kaavan toteuttamisen arvioidaan edellyttävän sitä. 

Vastine asiaan 11. 

Asemakaavan muutoksessa on arvioitu esirakentamisen louhinnan vaikutuksia laaditun YVA-menette-

lyn tulosten perusteella. Alue on jo lainvoimaisissa kaavoissa osoitettu satama-alueeksi ja teollisuus-

alueeksi, jotka edellyttävät alueen louhintaa ja tasaamista. Hulevesien käsittelystä on annettu kaava-

määräykset. Kaavan mahdollistamien toimintojen osalta niiden ympäristölupien yhteydessä säädellään 

sallittujen päästöjen määrää ja laatua. 
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Hillonlahden itäpään kosteikkoalue ja samalla uhanalaisen viitasammakon elinympäristö vaarantuu ranta-

alueen täyttöjen ja rakentamisen seurauksena. 

 

 
 

Luonnonarvoiltaan merkittävien, korvaamattomien kallioalueiden louhinnalle ja luonnoltaan ainutlaatuisen 

Hillonlahden täyttämiselle ei ole mielestämme järkeviä perusteita. Hankkeen perustelut ovat lähes suora 

kopio Paksuniemen hankkeen perusteluista eli tarvitaan lisää tonttimaata, kenttäaluetta, 

tiestöä jne. kasvavan satamanosan ja teollisuuden tarpeisiin. Kuitenkin Paksuniemi on vuosienkin jälkeen 

autiona sepelikenttänä ja muhkeat silokalliot on iäksi menetetty. Hamina-Kotka satamassa on edelleen 

reilusti ylikapasiteettia useiden epäonnistuneiden, hiipuneiden ja peruuntuneiden hankkeiden seurauk-

sena. Haminan satamanosassa on myös runsaasti tyhjää kenttää, tonttitilaa ja valmiita suuria rakennuksia 

täyttämättä. 

10. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes 24.3.2021 

Tukes toteaa, että vaiheessa I annettu lausunto pätee myös vaiheessa II ja Tukesilla ei ole näin ollen 

lisättävää vaiheessa I annettuun lausuntoon. 

 

 

11. Väylävirasto, 7.4.2021 

Väylävirasto on tutustunut asemakaavaluonnokseen ja antaa lausuntonsa rautateiden näkökulmasta. 

 

Väylävirastolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen. Kaava-alueella sijaitseva nykyinen rautatiealue 

ei ole enää rautatieliikenteen käytössä. Raiteiden kunnossapito on lopetettu noin vuonna 2008 ja yhteys 

valtion rataverkkoon on poistettu kesällä 2020. Alueella olevat raidemateriaalit eivät kuntonsa puolesta 

sovellu rautatieliikenteen käyttöön, joten kaavassa osoitettu satamaraide tulee aikanaan rakentaa uudel-

leen vastaamaan käyttötarkoitusta. Väylävirasto ja Haminan kaupunki neuvottelevat parhaillaan valtion 

omistaman rautatiealueen maa-alueen kaupasta. Väylävirasto muistuttaa, että ratalaki on voimassa myös 

satamaraiteen osalta (ratalaki 2 §). Yksityisraiteen liittämisestä valtion rataverkkoon tulee lisäksi sopia 

Väyläviraston kanssa (yksityisraidesopimus). 

 

Väylävirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnokseen. 

 

 

Vastine asiaan 12. 

Viitasammakon lisääntymisalue on osoitettu kaavassa luo-1 -merkinnällä, eikä sen esiintymää olla täyt-

tämässä tai rakentamassa. Lisääntymispaikan ympäristö on osoitettu suojaviheralueeksi. 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. Seveso III -direktiivin osalta on käytetty vastaavaa kaavamääräystä kuin 

vaiheen I asemakaavan muutoksessa. 

Vastine asiaan 1.  

Lausunto huomioidaan satamaraidealueen ja teollisuusraiteen jatkosuunnittelussa. 
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12. HaminaKotka Satama Oy, 8.4.2021 

HaminaKotka Satama Oy on tutustunut huolella laadittuun otsikkokohteen vaihetta 2 koskevaan asema-

kaavamuutoksen luonnokseen, kaavaselostukseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä pyrki-

nyt antamaan niiden laadintavaiheessa näkemyksiään satamatoimintojen asiantuntijana. Asemakaava-

muutoksen luonnos on laadittu samanaikaisesti Hillonlahden yleissuunnittelun 2020, akkumateriaaliteh-

taan YVA:n 2021 ja Hillonlahden pohjoispuolisen louhinnan YVA:n 2021 yhteydessä, joissa satama on 

ollut osallisena hankkeiden hanketyöryhmissä. 

 

HaminaKotka Satama Oy:n mielestä laadittu asemakaavamuutoksen luonnos on huolellisesti valmisteltu 

ja esitetty, ja siinä on otettu hyvin huomioon Hillon asuinalueiden, luontoarvojen ja Haminan satama- ja 

teollisuusalueen välinen vuorovaikutus ja niiden erityispiirteet. 

 

Kaavamuutoksen uutta asemakaavamerkintää T/kem-1 satama pitää perusteltuna ja alueen kehittämisen 

kannalta tärkeänä muutoksena. Kaavaluonnoksessa esiintyvä satamaraidealue on sataman tulevia toi-

mintoja varten välttämätön ja sen tulee jatkua yhtenäisenä tämän kaavamuutosalueen lounaisosasta Ma-

tinsaaren kautta Paksuniemen alueelle. 

 

HaminaKotka Satama Oy puoltaa esitettyä asemakaavan muutosluonnosta. 

 

 

13. Haminan Energia Oy 8.4.2021 

Haminan Energia Oy lausuu kaavamuutoksesta seuraavaa. 

 

Kaavamuutoksen osoittamalle korttelialueelle 826 SYVASATAMA on jäämässä Haminan Energia Oy:n ver-

kostorakenteita sekä korttelialueelle 77 UUSI-SUMMA on jäämässä Haminan Energia Oy:n ja Kaakon Alue-

verkko Oy:n verkostorakenteita. Verkostorakenteet ovat esitetty erillisissä liitekartoissa. 

 

Korttelialueella 826 SYVASATAMA on Haminan Energia Oy:n pienjänniteilmajohtoverkkoa, joka kulkee 

pääsääntöisesti nykyisten Hillontien ja Hillonkujan laidassa. Alueella on vielä myös käytössä olevia säh-

köliittymiä. Alueelta jatkuu säteittäinen Hillontiellä olevasta muuntamosta syötön saava sähköverkko 

kaava-alueen eteläpuolelle. Lisäksi korttelialueen poikki kulkee Haminan Energia Oy:n keskijänniteilma-

johto ja Hillontien laidalla on jakeluverkon pylväsmuuntamo. Korttelialueen koillisnurkassa alueen rajalla 

kulkee Haminan Energia Oy:n PN4 kaasuputki. Verkostorakenteet esitetty liitekartassa 1. 

 

 
 

Korttelialueella TT UUSI-SUMMA sijaitsee Haminan Energia Oy:n keskijännitemaakaapeleita, sekä tietolii-

kennekaapeleita. Alueella sijaitsee myös Haminan Energia Oy:n Hillon sähköasema, tietoliikennemasto 

sekä tuulivoimala. Hillon sähköasema syöttää alueella olevia sähkönkäyttöpaikkoja (asiakkaita) sekä alu-

eella sijaitsevat tuulivoimalat ovat kytketty Hillon sähköaseman perään. Alueella sijaitsee myös Kaakon 

Alueverkko Oy:n 1 1OkV suurjännitemaakaapeleita, joilla Hillon sähköasema on kytketty alueverkkoon. 

Verkostorakenteet esitetty liitekartassa 2. 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 1. 

Olemassa olevien ja uusien putkien ja kaapeleiden jäämisestä, siirtämisestä ja rakentamisesta sovi-

taan erikseen.  
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Korttelialueelle TT UUSI-SUMMA jäävien Hillon sähköaseman, tietoliikennemaston sekä tuulivoimalan jää-

misestä kaavamuutoksen osoittamalle alueelle tulee käydä yksityiskohtaiset keskustelut Haminan Energia 

Oy:n, Kaakon Alueverkko Oy:n sekä Haminan kaupungin kanssa. Mikäli rakenteet tulee siirtää kortteli-

alueelta pois, tulee siirrettäville rakenteille määrittää korvaavat sijainnit ja kaapelointireitit sekä huomi-

oida rakenteiden siirtoon vaadittava aika sekä luvat. 

 

 
 

Korttelialueiden välissä kulkevan Hiltzinväylän kohdalla kulkee ainakin osittain Haminan Energia Oy:n PN 

8 bar:n kaasulinja. 

 

 
 

Sähköverkon jakelua ei voida keskeyttää asiakkaille, jolloin ensin tulee olla korvaavat sähköasemat ja 

jakeluverkot rakennettu ennen kuin nykyisiä rakenteita voidaan poistaa käytöstä ja purkaa. 

 

Verkostorakenteille, jotka jäävät kaavamuutoksen osoittamalle alueelle tulee merkitä kaavaan rasite. 

Sähköverkon 0,4k ja 20kV maakaapeleiden johtoalueiden leveytenä tulee määrittää 3 m, sähköverkon 

11OkV maakaapeleiden johtoalueiden leveytenä tulee määrittää 7 m, maakaasuverkon kaasuputkien put-

kialueen leveytenä tulee määrittää 3 m ja tietoliikenneverkon maakaapeleiden johtoalueiden leveytenä 

tulee määrittää 3 m. Johtoalueelle ei saa sijoittaa pysyviä rakenteita ja maanalaiset rakenteet tulee pystyä 

esiin kaivamaan ja huoltamaan. Kiinteille rakenteille, kuten Hillon sähköasema, tietoliikennemasto haruk-

sineen ja laitetiloineen sekä tuulivoimalalle tulee määrittää riittävät suoja-alueet ja kulkuyhteys käyttö- 

ja huoltotöitä varten. 

 

Vaihtoehtoisesti rakenteet tulee siirtää kaavamuutoksen osoittamalta alueelta pois ja Haminan Kaupungin 

tulee myöntää rakenteille uudet rakennus-/sijoitusluvat eikä rakenteiden siirroista saa tulla kustannuksia 

Haminan Energia Oy:lle tai Kaakon Alueverkko Oy:lle. 

 

 
 

Huomioitava kaavassa suunnitellulle ET-tontille mahdollisesti rakennettavien yhdyskuntateknistä huoltoa 

palvelevien rakennusten ja laitosten tarvitsemat kaukolämpö-, sähkö-, tietoliikenne- sekä vesi- ja viemä-

rilinjojen rakentaminen esim. ajo/pelastusteiden yhteyteen tai suojaviheralueille. 

 

Vastine asiaan 2. 

Hillon sähköaseman, tietoliikennemaston ja tuulivoimalan osalta käydään yksityiskohtaiset neuvottelut 

kaupungin ja toimijoiden kanssa. Tuulivoimalan alue (tv-1) osoitetaan kaavakartalla. 

Vastine asiaan 3. 

Maakaasuputki sijoittuu osittain suojaviheralueelle ja osittain katualueelle. Katualueella kaasuputken 

linjaus on merkitty informatiivisena. Katualueille ei yleensä merkitä erikseen putkilinjoja tai voimajoh-

toja. 

Vastine asiaan 4. 

Tarpeellisille verkostorakenteille, jotka sijoittuvat T/kem-1 -korttelialueen rakennusalueelle, suunnitel-

laan uusi paikka ja ne siirretään pois asemakaavan muutoksen louhittavalta alueelta. Kaava-alueella 

sijaitsevat asuinrakennuskiinteistöt kaupunki on hankkinut omistukseensa ja osin purkanut, joten näi-

den kiinteistöjen verkostorakenteet eivät ole jatkossa käytössä.  



Ramboll - Vastineraportti 

 

 

  

 

24/30 

 

 

Lausunto laadittu yhteistyössä Haminan Energia Oy:n sekä Kaakon Alueverkko Oy:n kanssa ja siinä esi-

tetään molempien yhtiöiden verkostorakenteita. 

 

 

1. Mielipide 1, 22.3.2021 

Kulku uudelle teollisuusalueelle tulee olla jo nykyään satamaa olevan alueen kautta. Tämä tulee huomi-

oida myös alueen rakennus- ja louhintatöiden aikana. 

 

Liikenne Ensontien keskivaiheilla on jo nyt erittäin vilkasta Tuike Finland Oy:n työmaan takia. Haanvuo-

rentiellä ja Bernerintiellä asuu paljon ihmisiä joilla on pieniä lapsia ja heidän elämänsä vaarantuu, kun 

teollisuus tuodaan kotipihalle. Monet kuljettajista ajavat merkittävää ylinopeutta ja vaaratilanteita ja mer-

kittävää metelihaittaa esiintyy jo nyt. 

 

 
 

Myös alueella tehtävää louhintatyötä tulee rajoittaa siten, että louhinta tehdään vain ja ainoastaan arkisin, 

riittävän pienillä panoksilla ja louhinta lopetetaan iltaisin riittävän ajoissa. Viimeistään kello 18:00. Kesäi-

sin ihmiset viettävät aikaa pihalla ja luonnossa liikkuen. Ikkunoita ja ovia pidetään avoinna. Meteli on 

sietämätön jo kestonkin vuoksi, ainakin viisi vuotta. Ja yleensä tuuli tulee etelän suunnalta. Tämän tie-

dämme koska olemme asuneet kodissamme jo yli 15 vuotta. Kodissamme on raitisilmaventtiilit joka huo-

neessa ikkunoiden yläpuolella ja kaikki meteli kuuluu hyvin talon sisälle. 

 

Lisäksi vaadin taloomme ulkopuolisen yrityksen tekemän rakennekatselmuksen joka videoidaan sekä sok-

keliin asennettavan tärinänmittauksen. Talo on kärsinyt jo aiemmin räjäytystyöstä. Mm. Ensontien raken-

nus ja mutkan oikaisu tehtiin vuonna 2006 jolloin noin kilometrin päässä tehdyt paukut tuntuivat todella 

ja rikkoivat rakenteita. Ensontiellä kovaa töyssyyn ajava täydessä lastissa ajava rekka aiheuttaa jo tärinää 

talon sisällä. Talo on hiekkakankaan päällä. 

 

Vastine asiaan 5. 

ET-alueen laajuuden riittävyys on varmistettu. ET-alueen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ver-

kostojen sijoittamisesta käydään neuvottelut, kun niiden tarve selviää jatkosuunnitteluvaiheessa. Suo-

javiheralueelle saa sijoittaa putki- ja johtolinjoja. 

Vastine asiaan 1. 

Liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista johtaa Sataman suljetun alueen kautta yleiselle teollisuusalu-

eelle. Tenkkiilintien kautta ei ole tarkoitus johtaa liikennettä. Kaikki toimintaan liittyvä liikenne kulkee 

Satamatien kautta. Tenkkiilintien kautta voi kulkea jonkin verran työmatkaliikennettä. Muita kuljetuksia 

ei ole tarkoitettu ohjattavaksi Tenkkiilintielle. Satamatien on arvioitu olevan mitoitukseltaan riittävä 

kaavalla osoitettavalle toiminnalle.  

 

Teollisuusalueen esirakentamisen louhinnan kiviainesten kuljetuksissa sataman täyttöihin käytetään 

Hillonlahden pohjukan vanhaa ratapohjaa-Satamatietä-Paksuniementietä. 
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Pääsyä Matinsaareen autolla ja jalan ei tule missään vaiheessa kieltää ja poistaa. Jos kuitenkin tämä 

mahdollisuus syystä tai toisesta joskus poistuu, tulee korvaava alue olla varustettuna venelaiturein ja 

uimapaikoin pysäköintialueineen ennen kuin Matinsaaren käyttö kielletään. Tähän käyttöönhän kaupun-

gilla on jo alue hankittuna.  

 

 
 

Hyvällä asialla kaupunki on. Asukkaat ja Suomi menestyy vain ahkeralla työllä ja yrittämisellä. Tontteja 

ja teollisuutta tarvitaan. Toivottavasti myös asukkaatkin osataan ottaa huomioon, otetaanhan liito-oravat 

ja muinaismuistot jne. kyseisessä kaavassa huomioon. Riittävä teollisuusalueen ja asutuksen välinen suo-

javyöhyke on taattava. 

2. Mielipide 2A ja 2B 2.4.2021 

1. Alue 15 Syväsatama  

- vähiten ongelmallinen kaavoituksellisesti 

- Teollisuusalueen ja asutuksen väliin tarvitaan kuitenkin laajemmat suojavyöhykkeet. Jo hyväksy-

tyn 1.vaiheen väliin tarvitaan hieman laajempi alue. Suojaviheralueen tulisi rajoittua nykyisten 

tonttien rajalle. 

- Liitteenä kartta, johon mielipiteeni mukaiset suoja-alueet ja suojaviheralueet on merkitty. 

- Asutuksen ja teollisuuden väliin minimissään 250 metrin suoja-alue. 

 

Vastine asiaan 2. 

Toiminta-ajat tullaan määräämään lupapäätöksessä. Tyypillisesti haetaan lupaa toiminnalle arkisin klo 

6–22, mutta eniten melua aiheuttaville toiminnoille (poraus, räjäytys, rikotus) arkisin klo 8–18. Ta-

pauskohtaisesti huomioidaan esimerkiksi lähialueen loma-asutus. Kunnan ympäristönsuojeluviran-

omainen on luparatkaisuissa itsenäinen viranomainen. 

 

Ennen toiminnan aloittamista esitetään tehtäväksi lähimpien rakennusten katselmukset. Tärinäantu-

reilla mitataan rakennuksissa. Yksityiskohtainen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma laaditaan ym-

päristölupahakemukseen, ja hankkeen ympäristövaikutuksia tullaan tarkkailemaan ympäristöluvan 

ehtojen mukaisesti. 

Vastine asiaan 3. 

Matinsaari ei kuulu asemakaavan muutosalueeseen ja siltä osin kaavamerkinnät ja -määräykset jäävät 

voimassa olevan kaavan mukaisiksi. Ensontieltä Paksuniemeen osoitetaan uusi linjaus  Hiltzinväylän 

katualueelle, jonka yhteyteen sijoittuu jalankulun ja polkupyöräilyn väylä. Teollisuusalueen pohjois-

puolelta Tenkkiilintien suunnasta Hiltzinväylälle Hillonlahdenrantaan osoitetaan myös jalankululle ja 

polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.  
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2. Alue 14 Uusi-Summa 

- Ongelmallinen kaavoitus. Savilahdenvuoren merkittävät luontoarvot häviävät. 

- Katson, että alueen luontoselvitykset eivät ole riittäviä siihen, että alue voidaan kaavoittaa T-1-

merkinnällä teollisuusalueeksi. Viittaan myös Metsähallituksen luontopalveluiden 2016 antamaan 

lausuntoon alueen ominaispiirteistä sekä Faunatican selvitykseen 2018.  

 

 
 

- Katson, että Savilahdenvuoren louhinta on tämän kaavamerkinnän perussyy. Kivi halutaan täyt-

töihin ja se halutaan läheltä (edullisemmin). 

- Teollisuusaluetta on kyllä vapaana Mäkelänkankaalla ja Paksuniemeen saadaan lisää. Savilahden-

vuorta ei pidä hävittää ilman todellista ja välttämätöntä perustetta. Se alue on luonnon monimuo-

toisuuden kannalta elintärkeä, koska kaikki muut kallioalueet on hävitetty satojen hehtaarien alu-

eelta. 

 

 
3. T-1 alue 77 

- Tuo alue tulee ehdottomasti poistaa asemakaavasta ja osoittaa se alue suojaviheralueeksi. Syitä 

on muutama, mutta ne ovat painavia. Ensimmäinen on se, että kyse on mitä suurimmassa määrin 

rantaluonnosta. Koska teollisuusraide on poistettu, niin yleiskaavan osoittama suojaviherkäytävä 

voidaan toteuttaa nyt myös tuossa. Ratapohjalle on ajettava pintamaata ja sitten antaa luonnon 

hoitaa loput. 

Vastine asiaan 1. 

Asutuksen ja teollisuuden välisen suojaetäisyyden osalta viitataan Lupavaliokunnalle annettuun vasti-

neeseen. 

 

Huomioitavaa lisäksi, että teollisuusalue tasataan alemmas asutuksesta. 

 

Vaiheen 1 ja nyt ko. vaiheen 2 teollisuusalueen välisen suojaviheralueen laajuus määrittyy tehtyjen 

luontoselvityksissä ilmenneiden luontoarvojen säilymisen (kosteikko ja liito-oravan kulkureitti) edelly-

tykset huomioiden. Alueen sisäisillä kiinteistönrajoilla T/kem-1 -alueella ei ole merkitystä, sillä kiinteis-

töt on hankittu kaupungille ja asutus on jo poistunut alueelta. 

 

Vastine asiaan 2. 

Savilahdenvuori on jo osoitettu teollisuusalueeksi Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa 

yleiskaavassa. Luontoselvitysten yhteydessä Savilahdenvuorelta ei ole tullut esiin sellaisia luontoar-

voja, jotka estäisivät sen osalta yleiskaavan mukaisen toiminnan. 

Vastine asiaan 3. 

Savilahdenvuoren alueelta ei ole todettu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä luontoar-

voja ja sen merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta on lähinnä paikallinen. 

 

Hillonlahden pohjoispuoliselle alueelle kaavoitettavat teollisuusalueet ovat laajoja, kysyntää vastaavia, 

yhtenäisiä teollisuusalueita, joissa on mahdollista huomioida Haminaan sijoittumista suunnittelevien 

yritysten tarpeet ja yhteensovittaminen muuhun maankäyttöön. Sijainti sataman läheisyydessä ja mo-

nipuoliset logistiset mahdollisuudet ovat merkittävä lisäarvo tulevalle teollisuus- ja työpaikka-alueelle.  

 



Ramboll - Vastineraportti 

 

 

  

 

27/30 

- Toinen syy ovat aivan vieressä olevat liito-oravan pesintäpuut. Elinpiiri tulee olla riittävä, eikä 

noin lähelle voida kaavoittaa sitä rajoittavaa teollisuusaluetta. Tässä on huomattava se, että vie-

reisellä alueella (varsinkin Googlen puolella) on hävitetty lain vastaisesti kaavamääräyksiä rikko-

malla useampi hehtaari liito-oravan elinalueita. 

 

 
 

4. Alueen yleiskaava 

- Kaavoitus on ongelmallinen varsinkin yleiskaavan näkökulmasta. Savilahdenvuoren kaavoitus te-

ollisuusalueeksi pakottaa sijoittamaan yleiskaavan mukaisen suojaviherkäytävän ja ulkoilureitin 

hakatulle ja rakennetulle 40 m leveälle putkilinjalle. Se ei todellakaan ole yleiskaavan hengen 

mukainen ratkaisu. 

- Tämäntyyppisen ratkaisun hallinto-oikeus totesi aikaisemmassa päätöksessään juuri samasta asi-

asta olevan sellainen, jota ei voitaisi asemakaavassa tai sen muutoksessa hyväksyä. (Suojaviher-

käytävän katkaiseminen, poikkeaminen yleiskaavan keskeisten maankäyttöratkaisujen suhteen). 

- Puuton ja rakennettu väylä asemakaavassa ei siis vastaa yleiskaava siihen osoitetun suojaviher-

alueen osalta. 

 

 
 

Yleiset kommentit: 

- Edellinen kaava saatiin lailliseksi antamalla hallinto-oikeudelle väärää lausuntoa juuri siitä EV-

alueesta, joka kaavoitettiin asemakaavaan yleiskaavan velvoitteiden mukaisesti. Lausunnossa to-

Vastine asiaan 4. 

Kaavamuutoksessa voimassa olevassa asemakaavakaavassa pääosin satamaraidealueesta koostuva 

alueen muutos teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi on katsottu tarpeelliseksi. Mainittu 

teollisuusraide sijoittuu suojaviheralueelle EV-1, jolle on turvattu liito-oravan elinpiiri luo-1 -merkinnällä 

ja kulkuyhteydet puustoisella EV1 -alueella. EV-1 alueen laajuus on arvioitu riittäväksi viimeisimpien 

tehtyjen liito-oravaselvitysten perusteella niin puustoltaan kuin laajuudeltaan. T-1 -alueelle ei sijoitu 

liito-oravan lisääntymispaikkoja, vaan nämä sijoittuvat EV-1 suojaviheralueelle. 

Vastine asiaan 5. 

Viitataan ELY-keskuksen 8.4.2021 antamaan lausuntoon yleiskaavan tarkkuustasosta ja asemakaavan 

muutoksen kaavaratkaisun suhteesta yleiskaavan ohjausvaikutukseen.  

 

Liito-oravan edellyttämät puustoiset kulkuyhteydet on turvattu EV-1 suojaviheralueen merkinnällä, 

jonka kaavamääräys edellyttää säilyttämään riittävän puuston. 

 

Suojaviheralue EV on alueena katkeamaton asemakaavamuutosluonnoksessa. On yleistä, että viher-

alueilla kulkee kulkuväyliä ja huoltoteitä, joiden kohdalta puustoa joudutaan poistamaan kaavaa toteu-

tettaessa. Nyt puuston ylimääräistä poistamista pyritään välttämään sijoittamalla kevyenliikenteen 

väylä putkilinjojen asennustien kohdalle.  

  

Suojaviheralue asemakaavassa käyttötarkoitusmerkintänä ei tarkoita tai edellytä kaiken alueen puus-

ton säilyttämistä, toki suojaavaa puustoa tulee pyrkiä säilyttämään. Sen muodostama suojaetäisyys 

on merkitsevä. EV-alueelle on mahdollista tarvittaessa esim. rakentaa myös melumuureja tai muita 

suojarakenteita. Yleiskaavan periaatteiden mukainen viheryhteys/ulkoilureitti ei tarkoita kokonaan 

puuston peittämää aluetta, josta puita ei saisi kaataa.  (Tästä tuleekin myös kohdassa vastine asiaan 

7.) 
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dettiin, että suojaviherkäytävä oli osoitettu asemakaavassa yhtenäisenä, puustoisena ja rakenta-

mattomana. Sitä tuo Haminan Energialle vuokrattu alue ei tietenkään ollut, mutta hallinto-oikeus 

ei asiaa tarkistanut. Totesi kyllä millaista ratkaisua ei voitaisi hyväksyä. Ongelma on nyt siinä, 

että tässä kaavassa toteutuu mielestäni yleiskaavan vastainen ratkaisu selkeämmin kuin edelli-

sessä, mutta nyt siitä ei selviä enää antamalla väärää lausuntoa. Ainoa vaihtoehto olisi kaavoittaa 

suojaviheralue Savilahdenvuoren yli, eli säästää se alue. 

- Ongelmallista on myös se, että Matinsaaren aluetta ei ole otettu kaavaan mukaan. On aivan kes-

tämätöntä, että alueen kautta kaavoitettiin tie- ja ratayhteys selkeästi virheellisin perustein. Myös 

hallinto-oikeus totesi, että kustannusvertailu ei ollut kelvollinen ja muut virheet katsottiin valtuu-

tettujen vastuuksi, koska lisäselvityksiä ei pyydetty. 

- Vähintä mitä voitaisiin tehdä olisi nyt se, että asiasta tehtäisiin kaupunkia velvoittaa uusintaselvi-

tys. Eli Matinsaareen ei saisi kohdistua mitään toimenpiteitä, ennen kuin Hillonlahden ylitysvaih-

toehtojen vertailu tehtäisiin uudestaan ja huolellisesti. Jos selvitys sitten osoittaa, että Matinsaari 

on paras vaihtoehto, niin senkin jälkeen tulee tarkistaa rata- ja tielinjauksen paikkaa. Nyt se 

menee aivan liian keskeltä. 

- Valitettavaa on nyt se, että myös tässä kaavaluonnoksessa on merkittäviä valitusperusteita. Alu-

een yleiskaava on hyvä ja sen ohjausvaikutusta tulisi kunnioittaa. Juuri nyt olisi syytä katsoa sitä, 

että miten voitaisiin toteuttaa kompromissi tuon alueen kaavoituksessa. Halutaanko win-win rat-

kaisu vai unohdetaanko virkistystarpeet? 

 

Näen asian myös niin, että mikäli kompromissia ei katsota tarpeelliseksi, niin valitusmenettelyiltä 

tuskin voidaan välttyä. Itselleni riittäisi kompromissiksi se, että rata- ja tielinjaus avataan uuteen 

käsittelyyn ja T-1 alue 77 muutetaan suojaviheralueeksi. Tiedän, että samaa mieltä ovat kovin 

monet aluetta käyttävät kuntalaiset. 

 

 

 

Mielipide samalta taholta, sähköposti 8.4.2021 

 

Teollisuusalueiden välissä olevaa suojaviherkäytävää tulee leventää, muuten se ei täytä yleiskaavan 

maankäyttöratkaisua. Puustoton käytävä ei voi olla suojaviheralueena, joten puustoa on saatava mukaan 

riittävästi ja yhtenäisenä alueena. Tosin jo kirjoverkkoperhosen elinpiirin vuoksi laajennus on tarpeen, 

mutta varsinkin yleiskaavan ohjausvaikutuksen vuoksi.  

 

Vastine asiaan 6. 

Matinsaari ei kuulu asemakaavan muutosalueeseen ja siltä osin kaavamerkinnät ja -määräykset jäävät 

voimassa olevan kaavan mukaisiksi. Aiempaan valitusprosessiin ja hallinto-oikeuden päätökseen sekä 

Hillonlahden ylityksen vaihtoehtojen vertailuun liittyvät asiat eivät koske tätä kaavamuutosta ja siksi 

niihin ei anneta vastinetta. 
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3. Mielipide 3, 2.4.2021 

Ehdotamme, että Kuunarinkadun ja Hiltzinväylän / teollisuusalueen väliseksi etäisyydeksi asetetaan mi-

nimissään 250 metriä. Viittaamme tässä siihen, että aivan vastaavassa tapauksessa suoja-alue muutettiin 

Kotkassa (Keltakallion teollisuusalueen laajennus 0220) siihen mittaan asutuksen ja teollisuusalueen vä-

lissä. Tulevan teollisuusalueen kiviaineksen räjäytys- ja louhintatyöt tuovat erittäin merkittävää melu- ja 

pölyhaittaa puhumattakaan sitten alueelle mahdollisesti sijoittuvan teollisuuden ympäristöhaitoista. On 

myös huomioitava, että tämä kaavoitus tulee vaikuttamaan kiinteistöjen arvoon alentavasti. Jotta arvon 

aleneminen ja ympäristöhaitta eivät maksimoituisi, niin 350 metrin suoja-alue on enemmän kuin tarpeen. 

 

 
 

Lisäksi katsomme, että Petkelvuoren Ensontien puoleinen rinne tulee ehdottomasti säästää suojaviher-

vyöhykkeenä. Rinne nousee jyrkästi ja antaa Hillontien-Peltokadun suunnassa asuville melu- ja pölysuo-

jaa. Lisäksi rinteen säästäminen mahdollistaa eläinten kulkuyhteyden ja se on myös maisemallisesti ar-

vokas. Jälkikäteen tehdyt meluvallit eivät sovi maisemakuvaan. Nyt olisi mahdollista jäättä luonnon oma 

meluvalli paikoilleen. Uskomme, että jos rinnettä jätettäisiin minimissään 50 metriä pyörätien reunasta 

ylöspäin, niin se riittäisi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaavaluonnoksessa oleva Hiltzinväylän sisääntulo 

teollisuusalueelle tulisi muuttaa. Tämä tulisi tehdä myös siksi, että raskaan liikenteen kulku osoitetaan 

nyt aivan liian lähelle asuinkiinteistöjä. Lisäksi se ei ole liikenteellisesti turvallisin ratkaisu. Liitteenä on 

ehdotus tien paikaksi ja EV-alueen lisäys. Ensontien ja sisääntulotien kohdalle olisi hyvä tehdä risteys. 

 

Vastine asiaan 7. 

Suojaviheralueina osoitetaan kaavoituksessa viheralueina säilytettävät alueet, joiden tarkoituksena on 

pääasiassa suojata muita alueita liikenteen ym. toimintojen meluhaitoilta ja muilta ympäristöhaitoilta. 

Tarpeen mukaan voidaan suojaviheralueelle antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä esimerkiksi puus-

ton säilyttämisestä tai istuttamisesta. Asemakaavamuutoksessa on annettu EV-1 suojaviheraluetta 

koskien määräyksiä puustoon säilyttämisestä, sillä tällä EV-1 suojaviheralueella on merkitystä liito-

oravan kulkuyhteyksien turvaamisessa. 

 
Kirjoverkkoperhosen lisääntymispaikat ovat avoimia tai puoliavoimia alueita, esimerkiksi hakkuu-
aukeita, eikä laji lisäänny sulkeutuneessa metsässä, joten tämän perusteella suojaviheralueen laajen-
nukselle ei ole perusteita.  

Asemakaavamuutos on yleiskaavan tavoitteiden ja periaatteiden mukainen (viittaus ELY-keskuksen 

lausuntoon). 

 

Vastine asiaan 1. 

Asutuksen ja teollisuuden välisen suojaetäisyyden osalta viitataan Lupavaliokunnalle annettuun vasti-

neeseen. Kaavamuutoksella verrattuna nykyiseen asemakaavan mahdollistamaan maankäyttöön ei 

arvioida olevan merkittävää muutosta kiinteistöjen arvoon. 
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Vastine asiaan 2. 

Asutuksen ja teollisuuden välisen suojaetäisyyden osalta viitataan Lupavaliokunnalle annettuun vasti-

neeseen. 

 
Akkumateriaalituotannon YVA-selostuksessa on arvioitu, että raskas liikenne tehtaalle tulee Satama-
tien kautta ja ainoastaan henkilöliikenne kulkisi Ensontien kautta T/kem-1 -korttelialueelle. Alueen I 
ja alueen II T/kem-1 korttelialueiden välillä on alueiden välinen ajoyhteys.  
 
Mikäli alueen II T/kem-1 -korttelialueelle sijoittuu jokin toinen toimija akkutoimijan lisäksi, ei ras-
kasta liikennettä kaikilta osin voida hoitaa T/kem-1-korttelialueiden sisäisesti, vaan Satamatieltä En-
sontien kautta Hiltzinväylälle. Kallioseinämä toimii meluesteenä Kuunarinkadun asutuksen suuntaan. 
 

Louhinnan YVA-selostuksessa on arvioitu raskaan liikenteen kuljetuksien liikkuvan vanhaa ratapohjaa 

pitkin sataman suuntaan. 


