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1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 28.5.2021 

Lausunto 

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 

katuverkoksi. Mt 372 rakentamisen yhteydessä on alustavasti varauduttu satamaan suuntautuvan ras-

kaan liikenteen määrien ja sen aiheuttamien vaikutusten kasvuun. 

 

Toinen alueelle johtava maantie on mt 14672 Summan tehtaan maantie, katuverkkonimiltään Tenkkiilintie 

(Väyläviraston tierekisteriosoitejärjestelmässä 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 ajoneuvoa vuorokaudessa joista raskaita n. 690 

ajon./vrk. Liikennemäärä maantiellä 14672 on n. 1600 ajoneuvoa 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 sijait-

see mm. Uuden Summan koulu, jonka kohdalle toteutettiin liikenteenrauhoittamistoimenpiteenä keski-

saarekkeellinen suojatie. 

 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Ensontien eteläpuolella ja Satamantien länsipuolella. Nykytilanteessa 

kulku alueelle valtion tieverkolta tapahtuu länsireunassa maantieltä 14672 Matinsaarentien kautta sekä 

alueen koilliskulmasta maantieltä 372 Ensontien ja Hillontien kautta. 

 

Kaavaluonnoksen mukaisessa tilanteessa Hillontien yhteys lakkaa. Kulku alueelle tapahtuu Hiltzinväylän 

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

tie ja lännessä maantiehen 14672 Ensontie. Itäpäässä Hiltzinväylä liittyy Matinsaarentiehen joka edelleen 

liittyy maantiehen 14672 Ensontien ja Tenkkiilintien liittymässä. Näin ollen alueelle suunnitellun maan-

käytön aiheuttama liikenne tulee kuormittamaan myös alueelle johtavia maanteitä, sekä alueen 

rakentamisvaiheessa että lopullisessa valmiudessaan. 
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Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen 14.4.2021 päivätyssä kaavakartassa on esitetty em. uusi Hiltzin-

väylän 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 

liikennettä. Rakennusaikana mahdollinen suunnitelma-alueen ulkopuolelle tai ulkopuolelta suuntautuva 

raskasliikenne lisääntyy ja samalla sen aiheuttama haitta asumisviihtyvyyteen alueella. Maantieverkolla 

tämä vaikuttaa heikentävästi alueen liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Alueen valmistuttua myös 

alueelle suuntautuva työmatkaliikenne kuormittaa alueen liikenneverkkoa. Liikenne- ja infrastruktuuri -

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

suussyistä. 

 

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

mautettavaa. 

 

 
 

Luontoarvot 

ELY-keskus on antanut kaavan luonnosvaiheessa 13.4.2021 erillisen lausunnon alueen luonnonarvoista. 

Lausunnossa ELY-keskus on kiinnittänyt erityistä huomiota liito-oravan kulkuyhteyksien turvaamiseen. 

Vastine asiaan 1. 

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 määritte-

levät tarvittavien tonttiliittymien määrää ja sijaintia yhdessä liikenteen kokonaisturvallisuuden 

kanssa. Hiltzinväylän ja Ensontien risteykseen lisätään näkemäalueeksi varattu alueen osa. 

 

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 

vaihtoehdossa viereiselle alueelle sijoittuvien toimintojen kanssa yhdessä enintään 830 ajoneuvolla 

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

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

 

Kasvava liikenne ei kuitenkaan heikennä liikenneturvallisuutta tai sujuvuutta. 
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Kaupungin ja ELY-keskuksen välillä on järjestetty työneuvottelut 20.4.2021 ja 20.5.2021 sekä maasto-

katselmus 27.5.2021, liittyen liito-oravan suojelun turvaamiseen. 

 

Kaavaehdotuksessa on huomioitu alueella mahdollisesti esiintyvien lepakkolajien suojelun varmistaminen 

kaavamääräyksellä. Kaavamääräyksessä on edellytetty selvitettävän lepakkojen esiintyminen 

alueella ennen rakennusten purkamista. 

 

 

 

Liito-oravan suojelun turvaamisen osalta ei kaavaehdotukseen ole tehty muutoksia luonnosvaiheen jäl-

keen. ELY-keskuksen edellisessä lausunnossa on esitetty, että liito-oravalle tulee järjestää etelä- 

pohjoissuuntainen kulkuyhteys esimerkiksi kaava-alueen länsireunalle. Liito-oravan lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkoja ovat pesintään, päivänviettoon, levähtämiseen, suojautumiseen 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 ra-

kentamat 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 menestyksekkäästi. Yhdellä elinpiirillä on 

useita lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-oravien tulee pystyä liikkumaan lisääntymis- ja levähdys-

paikkojen sekä mahdollisten erillisten ruokailualueiden välillä. Kulkuyhteyksinä voi olla 

paitsi varttuneita metsiä, myös nuoria, puustoltaan yli 10 m korkeita metsiä sekä riittävästi puita kasvavia 

siemenpuukuvioita, puutarhoja ja puistoalueita. Varovaisuusperiaatteen mukaan liito-oravan lisääntymis- 

ja levähdyspaikan hävittämis- ja heikentämiskiellon turvaamiseksi tarkoitetun alueen on oltava mieluum-

min laaja kuin liian suppea. 

 

Liito-oravan kulkuyhteyden turvaaminen pitää huomioida asemakaavamuutoksessa. Ehdotuksessa, kuten 

myös kaavaluonnoksessa on rakentamisalue vedetty kaava-alueen länsirajaan saakka. Mikäli alue 

toteutetaan kaavan salliman suurimman rakentamisen mukaisesti, ei liito-oravan kulkureittiä pystytä tur-

vaamaan etelä-pohjoissuunnassa. Kaava-alueen länsiosaan T-1 -alueelle tulee osoittaa liito-oravan 

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

kulkuyhteyden säilyttävällä merkinnällä. Kulkuyhteyden osalta tulee ottaa huomioon myös mahdollisuudet 

sen jatkumiseen kaava-alueen ulkopuolella Murtalhon liito-oravaesiintymien suuntaan. Lisäksi ELY-keskus 

suosittelee myös Hiltzinväylän yhteydessä olevan EV-alueen kehittämistä liito-oravien vaihtoehtoiseksi 

kulkureitiksi ja muuttamaan myös sen EV-1 -alueeksi. 

 

Vastine asiaan 2. 

 

Lausunto merkitään tiedoksi. 
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Johtopäätökset 

Asemakaavamuutosehdotuksessa on huomioitu hyvin ELY-keskuksen 8.4.2021 antamassa lausunnossa 

esitetyt seikat. ELY-keskus edellyttää huomioimaan edellä liikenne ja luontoarvot kohdissa esitetyt asiat 

ennen kaavan hyväksymistä. 

 

2. Telia 4.5.2021 

Lausunto 

Telialla ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen. 

 

 
 

3. DNA 4.5.2021 

Lausunto 

 

Kaavaan olisi hyvä saada varaus myös putki/kaapelireitti teletoimintaa varten. Uuden putki/kaapelireitin 

linjaus on esitetty liitekartalla. Uuden kaavan jk+pp varteen putkitus kaapelointia varten, Hiltzinväylä 

katualueelle putkitus/vetokaivot kaapelireittiä varten ja kaava-alueen eteläpäähän kaasu/vesihuollolle va-

ratulle rasitekaistalle operaattorille putkitus kaapelointia varten, mikä jatkuisi vielä pelastustien varteen 

ja kaava-alueen rajalle. 

Vastine asiaan 3. 

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden Luo-1 merkinnällä ja määräyksellä var-

mistetaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyminen. Suojaviheralue EV-1 on sovi-

tettu yhteen muun maankäytön kanssa ja se sijoittuu sellaiselle alueelle, että puusto mahdollistaa 

liito-oravan liikkumisen.  

 

Suojaviheralueelle EV-1 on turvattu liito-oravan elinpiirit luo-1 -merkinnöin ja kulkuyhteydet puustoi-

sella EV-1 -alueella. Keväällä 2020 tehdyn luontoselvityksen, ELY-keskuksen kanssa käytyjen työneu-

vottelujen 20.4.2021 ja 20.5.2021 sekä maastokatselmuksen 27.5.2021 perusteella on kaava-alueen 

länsiosan T-1 korttelialueelle sijoittuvia liito-oravien kulkuyhteyksiä ja niiden jatkuvuutta kaava-alueen 

ulkopuolella sovitettu yhteen. Tämän johdosta kaavakarttaan on tehty seuraavia muutoksia:  Kulku-

yhteydet Murtalhon liito-oravaesiintymien suuntaan luode-pohjoiseen turvataan luo-2 merkinnällä ja 

parannettavalla ekologisella yhteydellä (yhteystarvenuoli) 14 Uusi-Summa T-1-korttelialueen länsi-

osassa.  

 

Lisäksi kaupunginosan 14 T-1 ja kaupunginosan 15 T/kem-1 -korttelialueiden välistä suojaviheralu-

etta (EV) muutetaan suojaviheralueeksi (EV-1), jolla tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhteydet tur-

vaava puusto ja käyttää puustoistutuksia. Puustoisen yhteyden  välille ei saa muodostua 20-30 met-

riä leveämpiä aukkoja. Samalla suojaviheraluetta (EV-1) levennetään kaupunginosan 14 T-1 -kortte-

lialueen itäosaan. Tällä turvataan liito-oravalle vaihtoehtoinen kulkuyhteys Murtalhon liito-oravaesiin-

tymien suuntaan. 

 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 
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4. Kymenlaakson pelastuslaitos, 18.5.2021 

Lausunto 

Pelastusviranomaisella ei ole lisättävää aiempaan lausuntoon. 

 
 

5. Lupavaliokunta, 18.5.2021 

Lausunto 

Asemakaavan muutosehdotuksesta ei ole huomautettavaa. 

 

 
 

6. Väylävirasto 

Lausunto 

Väylävirastolla ei ole lisättävää aiempaan lausuntoon. 

 

 

7. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, 25.5.2021 

Lausunto 

Tukes toteaa, että se on antanut otsikon mukaisessa asiassa (Dnro Hamina/70/2021) lausuntonsa aiem-

missa vaiheissa ja Tukesilla ei ole uutta lausuttavaa hankkeesta. 

 

 
 

8. Liikenne- ja viestintävirasto, 26.5.2021 

Lausunto 

Traficomilla ei ole uutta lausuttavaa. 

Vastine asiaan 1. 

Putki/kaapelireitti merkitään kaavakarttaan. 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 
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9. Museovirasto, 26.5.2021 

Lausunto 

Museovirasto on saanut 25.5.2021 Juuso Koskisen, Mikroliitti Oy, laatiman esiraportin Haminan Hillon 

(Hillnäs) historiallisella kyläpaikalla toukokuussa 2021 tehdyistä arkeologisista tutkimuksista. Haminan 

kaupunki on laatimassa Hillonlahdelle asemakaavaa, jossa muinaisjäännösalueelle osoitetaan muuttuvaa 

maankäyttöä. Kohteen tutkimustarve todettiin 23.3.2021 pidetyssä muinaismuistolain 13 § mukaisessa 

muinaisjäännökseen kajoamista koskeneessa neuvottelussa. 

 

Tutkimuksissa alueelta paljastui neljä uunirakennetta sekä niihin liittyviä rakennejäännöksiä, kulttuuri-

kerroksia ja löytöjä. Rakenteet poistettiin tutkimusten yhteydessä. 

 

Tehdyt arkeologiset tutkimukset ovat riittävät, eikä alueen maankäytölle enää ole muinaismuistolain 

(295/1963) perusteella estettä. Koska muinaisjäännös on poistettu tutkimusten yhteydessä, sitä ei mer-

kitä asemakaavaan. 

 

 

 

10. Kymenlaakson museo, 27.5.2021 

Lausunto 

 

Haminan kaupunki on pyytänyt Kymenlaakson museolta lausuntoa Hillonlahden pohjoispuolisen alueen 

asemakaavamuutoksen vaiheen II asemakaavan ehdotuksesta. Hillonlahden alueelle laaditaan asema-

kaavan muutos kahdessa eri vaiheessa (vaihe l ja vaihe II). Kaavahanke on jaettu kahteen osaan aika-

taulullisten ja toteutukseen liittyvien syiden takia. Museo on tutustunut kaavaehdotuksen aineistoon ja 

toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

 

Asemakaavan luonnosvaiheessa Kymenlaakson museo totesi ottavansa kantaa selvitysten riittävyyteen 

rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta sen jälkeen, kun maisema- ja kulttuuriympäristösel-

vitys on julkaistu (KyM104, 30. 3. 2021). Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys on raportoitu Hillonlah-

den alueiden l ja II asemakaavaselostuksiin sekä kiviaines- ja akkumateriaalituotannon ympäristövaiku-

tusten arviointiselostuksiin. Kaavaehdotuksen asemakaavaselostuksessa on arvioitu kaavan vaikutuksia 

maisemaan ja kulttuuriympäristöön.  

 

Museo katsoo, että selvitykset ovat riittävät. 

 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 1. 

Kaavakartasta poistetaan kaavamerkintä ja määräys Hillon historiallisen kyläpaikan muinaisjäännös-

alueista sekä täydennetään kaavaselostukseen tilanne. 
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Arkeologinen kulttuuriperintö 

 

Kymenlaakson museon kaavaluonnokseen esittämät kommentit Hillonlahden alueen arkeologiseen kult-

tuuriperintöön liittyen on huomioitu asianmukaisesti asemakaavan muutosehdotuksessa. Alueella sijait-

sevista arkeologisista kohteista on kaavaan merkitty ainoastaan kiinteä muinaisjäännös Hillo (Hillnäs) 

(rekisteritunnus 1000008140) 

 

Mikroliitti Oy on suorittanut toukokuussa 2021 Hillon muinaisjäännöskohteessa arkeologiset tutkimukset, 

jotka ovat jatkoa alueella vuonna 2020 suoritetulle tarkkuusinventoinnille. Museovirasto on lausunnos-

saan 26. 5. 2021 (MV/4/05. 04. 01. 99/2021) todennut suoritetut arkeologiset tutkimukset riittäviksi, 

eikä alueen maankäytölle ole enää muinaismuistolain (295/1963) perusteella estettä. Koska muinaisjään-

nös on poistettu tutkimusten yhteydessä, sitä ei merkitä asemakaavaan. 

 

Kaavan toteuttamisella on suora vaikutus Hillonlahden hankealueen arkeologiseen kulttuuriperinnön ja 

sen edustaman, alueen käyttöhistoriaan liittyvän vanhimman ajallisen kerrostuman poistumiseen alu-

eelta. Kaavamuutoksen vaikutusten ei kuitenkaan arvioida uhkaavan hankealueen lähistöllä sijaitsevien 

muinaisjäännösten säilymistä. 

 

 

 

Kymenlaakson museolla ei ole kaavaehdotuksesta muuta huomioitavaa. 

 

11. Suomen luonnonsuojeluliitto, Kaakkois-Kymen yhdistys ry, 31.5.2021 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys ry jätti mielipiteen Hillon asemakaavaluonnok-

sesta ja esitti useita huomautuksia kaavaluonnoksen epäkohdista ja virheistä viitaten Hillonlahden alueen 

merkittäviin luontoarvoihin, teollisuusalueiden rajauksiin sekä suojaviheralueeseen. Nähtävillä olevassa 

kaavaehdotuksessa kaupunki ei ole mitenkään huomioinut mielipiteitä luonnoksesta kuten ei 

aikaisemmassakaan samaisen alueen asemakaavoituksessa. 

 

Asemakaavan toteutuminen esitetyn kaltaisena tuhoaa luontoarvoiltaan korvaamattoman Hillonlahden 

rantoineen. Hillonlahden viimeinen luonnonranta muuttuu louhepenkaksi. Myös alueen viimeiset pääosin 

luonnontilaiset kallioalueet, Savilahdenvuori ja Petkelvuori, sekä alueen viimeinen luonnonrantainen Ma-

tinsaaren kallioinen ulkoilualue / lähiluontokohde menetetään Paksuniemeen johtavan liikenneväylän sekä 

kaava-alueen lounaiskulmaan kaavoitetun teollisuusalueen (T-1 77) vuoksi. Samalla menetetään monien 

eläin- ja kasvilajin elinympäristöt. 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 2. 

Kaavakartasta poistetaan merkintä ja määräys Hillon historiallisen kyläpaikan muinaisjäännösalu-

eista sekä täydennetään kaavaselostukseen tilanne. 
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Viitaten lausuntoomme huomautamme, että kaavassa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet myös luonnon ja asukkaiden kannalta sekä noudattaa kaavamääräyksiä myös käytän-

nössä. Satama työpaikkoineen on meille kaikille tärkeä, mutta kaavoituksessa tulee huomioida myös ym-

päristö ja sen asukkaat. Kaupungin vastineet lausuntoomme ihmetyttävät, sillä ne ovat ristiriidassa ny-

kyisen kaavoituksen, kaavamääräysten, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja ympäristölainsää-

dännönkin suhteen. 

 

Toteutuessaan esitetyn kaltaisena kaava rikkoo räikeästi luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen 

periaatteita sekä asukkaiden oikeuksia lähiluontoon ja sen myötä terveelliseen ja turvalliseen 

elinympäristöön. 

Kaupungin vastine: ”Alueen asemakaavoituksessa otetaan yhtälailla huomioon valtakunnallisissa aluei-

denkäyttötavoitteissa määriteltyjen elinympäristön laatuun sekä kulttuuri- ja luonnonperintöön sekä vir-

kistyskäyttöön liittyvien arvojen vaaliminen.” ??? 

 

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 

kuulu kaavan suunnittelualueeseen, vaan alueen maankäyttö on ratkaistu voimassa olevassa asema-

kaavassa. 

 

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

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

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

mahdollista vain luonnonsuojelulain mukaisten poikkeamislupien nojalla. Uhanalaisen keltamataran 

esiintymä on osoitettu luo-4 merkinnällä ja se on osoitettu säästettäväksi kaavassa. 
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Kaavaehdotus on selkeästi ristiriidassa yleiskaavan kanssa suojaviheralueen osalta toisin kuin 

kaupungin vastineessa todetaan, eikä heikennyksiä voi hyväksyä, koska kaupunki on tietoisesti heiken-

tänyt kaavaan merkittyä suojaviheraluetta ja luo-alueita rakentamalla ja kaatamalla puustoa. EV-alue 

ei nykyisellään vastaa tarkoitustaan mm. liito-oravan elinpiirinä ja liikkumisreittinä eikä EV-alueena. 

Kaupungin vastine: ”Viitataan ELY-keskuksen lausuntoon, jossa todettu, että asemakaava ei ole ristirii-

dassa yleiskaavan kanssa.” ??? ELY: ”Esitetty kaavaratkaisu kaventaa Haminan keskeisten alueiden oi-

keusvaikutteisessa yleiskaavassa suojaviheralueeksi varattua aluetta sekä poistaa yleiskaavaan merkityn 

ulkoilureittiyhteyden.” 

 

Vastine asiaan 2. 

Alue on osoitettu sekä maakuntakaavassa että yleiskaavoissa ympäristöä merkittävästi muuttavaan 

ja ympäristövaikutuksia aiheuttavaan maankäyttöön. Voimassa olevan asemakaavan toteuttaminen 

edellyttää louhintaa. Asemakaavan muutosalueen ympäristössä on nykytilanteessa jo runsaasti ym-

päristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja, joten ympäristönäkökulmasta alue soveltuu hyvin kaavassa 

osoitettavaan maankäyttöön. Asemakaava sisältää myös satama-alueen aluevarauksen (LS), mikä ra-

jaa toimintojen sijoittumismahdollisuuden merenrannalle.  

 

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 

tärkeä valtakunnallinen merkitys. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asemakaavoitusta kos-

kevat erityisesti sataman valtakunnallisen merkityksen vuoksi yhteysverkkojen toimivuuteen sekä toi-

mivaan aluerakenteeseen liittyvät tavoitteet. Alueen asemakaavoituksessa otetaan yhtälailla huomi-

oon valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa määriteltyjen elinympäristön laatuun sekä kulttuuri- 

ja luonnonperintöön sekä virkistyskäyttöön liittyvien arvojen vaaliminen.  

 

Kaavoituksen ja siihen liittyvien hankkeiden YVA-menettelyjen yhteydessä selvitetty alueen nykytila 

ja arvot, arvioitu ympäristövaikutukset ja niiden lieventämiskeinoja. Näiden ja saadun palautteen pe-

rusteella on laadittu kaavaratkaisu, jossa  terveyden suojaamiseksi annetut ohjearvot esimerkiksi me-

lun osalta eivät ylity. Terveellinen ja turvallinen ympäristö varmistetaan kaavan toteuttamiseen liitty-

vän esirakentamisen ja louhinnan, rakentamisen sekä alueelle sijoittuvien yritysten lupaehdoissa, seu-

rannalla ja viranomaisvalvonnalla. 

 

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. Asemakaa-

vamuutoksen toteutumisen myötä turvataan myös sataman toimintaedellytyksiä. 
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Kaavaehdotuksesta on tarkoituksella jätetty pois lukuisia asemakaavaan merkittyjä luo- ja luo-

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

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 elinympä-

ristöä on kaavan ja lain vastaisesti tuhoutunut joko vahingossa tai tarkoituksella. 

 

Vastine asiaan 3. 

Viitataan ELY-keskuksen lausuntoon 8.4.2021, jossa todettu, ettei kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa 

yleiskaavan kanssa: ”Esitetty kaavaratkaisu kaventaa Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikuttei-

sessa yleiskaavassa suojaviheralueeksi varattua aluetta sekä poistaa yleiskaavaan merkityn ulkoilu-

reittiyhteyden, mutta esitetyssä kaavaratkaisussa on kuitenkin lisätty suojaviheraluetta yleiskaavassa 

satama-alueeksi (LS) osoitetulle alueelle sekä suunnitellulle Hiltzinväylän yhteyteen on osoitettu ke-

vyenliikenteen väylä. Kun asiassa otetaan huomioon yleiskaavan tarkkuustaso ja se, että alue on stra-

tegisessa yleiskaavassa osoitettu merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi, ei esitetty kaavaratkaisu 

ole ristiriidassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan kanssa siten, että syntyisi tarve yleiskaavamuutokselle. 

Kaavaselostuksessa on arvioitu esitetyn kaavaratkaisun vaikutuksia suhteessa ylemmän tason kaavoi-

hin.” 

 

Alueelle on osoitettu satamatoimintoja myös maakuntakaavassa.  

 

Suojaviheralueiden osalta viitataan ELY-keskuksen lausuntoon 28.5.2021 annetun vastineeseen asi-

aan 3. 
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Tuorein liito-oravaselvitys, johon kaupunki viittaa vastineessaan, on tehty ainoastaan Murtalhossa ulot-

tuen etelässä Matinsaarentien risteykseen saakka, siis reilusti kaava-alueen pohjoispuolella. Asema-

kaava-alueella ei ole toukokuussa 2020 tehty liito-oravaselvityksiä, mihin vedoten voimassa ole- 

vassa asemakaavassa olevat luo-1 merkinnät voitaisiin jättää huomiotta. Myöskään asemakaava-alueelta 

kesällä 2020 tehdyssä luontoselvityksessä ei ole kartoitettu liito-oravan elinpiiriä eli liito-orava selvitys 

tulee tehdä myös kaava-alueella. 

Vastine: ”Liito-oravien esiintymien ja muiden luontoarvojen tiedot on päivitetty maastoselvityksillä 

vuonna 2020 asemakaavan muutosta varten. Asemakaavassa osoitetut luo-rajaukset perustuvat tuoreim-

paan tietoon luontoarvojen esiintymisestä alueella.” ??? 

 

Liito-oravan mahdolliset elinpiirit on todennettu kartoituksessa vuonna 2015: 

”Suunnittelualueella on aiempien selvitysten yhteydessä havaittu uhanalaisen liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdysalueita, jotka ovat luonnonsuojelulain mukaisia suojelukohteita. Kaavaan on lisätty määräykset, 

että kaavan toteutusvaiheessa tulee luo-merkintöjen ajankohtaisuus tarkistaa ja että kaavan raken- 

tamisessa ja muissa maisemaa muuttavissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon liito-oravan liikkumiseen 

tarvittavan puuston säilyttäminen (Päivitetty 19.12.2016)(Liito-oravaselvitys Matinsaari – Hillonlahti 

2015, Tapio Rintanen).” 

 

Vastine asiaan 4. 

Nähtäville asetettuun kaavaehdotukseen on merkitty luo-1, luo-2, luo-3-alueet laadittujen ajanta-

saisten luontoselvitysten perusteella. 

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden luo-1 merkinnällä ja määräyksellä var-

mistetaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyminen. Suojaviheralue EV-1 on sovi-

tettu yhteen muun maankäytön kanssa ja se sijoittuu sellaiselle alueelle, että puusto mahdollistaa 

liito-oravan liikkumisen.  

 

Suojaviheralueelle EV-1 on turvattu liito-oravan elinpiirit luo-1 -merkinnöin ja kulkuyhteydet puustoi-

sella EV-1 -alueella. Keväällä 2020 tehdyn luontoselvityksen, ELY-keskuksen kanssa käytyjen työneu-

vottelujen 20.4.2021 ja 20.5.2021 sekä maastokatselmuksen 27.5.2021 perusteella on kaava-alueen 

länsiosan T-1 korttelialueelle sijoittuvia liito-oravien kulkuyhteyksiä ja niiden jatkuvuutta kaava-alueen 

ulkopuolella sovitettu yhteen. Tämän johdosta kaavakarttaan on tehty seuraavia muutoksia:  Kulku-

yhteydet Murtalhon liito-oravaesiintymien suuntaan luode-pohjoiseen turvataan luo-2 merkinnällä ja 

parannettavalla ekologisella yhteydellä (yhteystarvenuoli) 14 Uusi-Summa T-1-korttelialueen länsi-

osassa.  

 

Lisäksi kaupunginosan 14 T-1 ja kaupunginosan 15 T/kem-1 -korttelialueiden välistä suojaviheralu-

etta (EV) muutetaan suojaviheralueeksi (EV-1), jolla tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhteydet tur-

vaava puusto ja käyttää puustoistutuksia. Puustoisen yhteyden  välille ei saa muodostua 20-30 met-

riä leveämpiä aukkoja. Samalla suojaviheraluetta (EV-1) levennetään kaupunginosan 14 T-1 -kortte-

lialueen itäosaan. Tällä turvataan liito-oravalle vaihtoehtoinen kulkuyhteys Murtalhon liito-oravaesiin-

tymien suuntaan. 
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Liito-oravan liikkumiseen tarvittavaa puustoa on kaadettu merkittävästi ja kaadetaan ilmei-

sesti koko ajan lisää suojaviheralueelta (EV, EV-1) ja luo-alueilta vastoin asemakaavamääräyk-

siä ja luonnonsuojelulakia. Kaupungin kaavoittajan tulkinnan mukaan liito-oravan elinpiiriksi riittää 

yksittäiset puut 30 metrin välein muutoin paljaaksi tasatulla alueella. 

Vastine: ”Asemakaavan muutoksessa on huomioitu liito-oravan esiintymät luo-1 -merkinnöillä ja näiden 

kulkuyhteydet 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: ”Asemakaavassa on suojaviheraluetta EV-1 koskeva kaavamääräys, millä huomioidaan liito-ora-

van kulkuyhteyksien säilyminen: Alueella tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhteydet turvaava puisto ja 

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

 

”ELY-keskus katsoo, että esitetty kaavaratkaisu on liito-oravan kulkuyhteyksien turvaamisen osalta risti-

riidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.” 

 

Vastine asiaan 5. 

Kaavan valmisteluaineistoissa on hyödynnetty paitsi aikaisempaa havaintoaineistoa liito-oravan 

esiintymisestä (mm. 2004, 2010 sekä 2015), myös tarkastettu keväällä 2020 lajin esiintymien 

nykytilannetta hankealueella maastokäynnein. Liito-oravaselvityksiä on tehty keväällä 2020 

Murtalhon alueelle (maastokäynnit 5.5. sekä 7.5.2020; Murtalhon eteläosan liito-oravaselvitys 

ja Hillon alueen viitasammakkoselvitys, Ramboll Oy) ja Hillonlahden eteläosiin kaava-alueelle 

(maastokäynti 5.3.2020; Hillon alueen liito-oravaselvitys, Ramboll Oy). Lisäksi kaava-alueen 

länsipuolisen alueen liito-oravatilanne on tarkastettu maastokäynnillä 2.4.2020 (Summan alu-

een liito-oravaselvitys, Ramboll Oy).  

Kaava-alueelle on laadittu liito-oravaselvitys keväällä 2020. Tulokset on otettu huomioon kaavan val-

mistelussa päivitettävien luo-1 -aluerajausten osalta.  
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Puustoistutuksilla ja puistolla ei voi turvata liito-oravan liikkumista alueella, sillä se tarvitsee 

liikkumiseen täysikokoista puustoa eli EV-1 merkintä, ei turvaa liito-oravan elinpiiriä kaavamerkinnän se-

lityksen mukaan. Jos suojaviheralueelle (EV-1) on tarkoitus tehdä puisto istutuksineen, niin eikö mer- 

kintä ole silloin väärä? Miten puuston kaataminen rakentamisen tieltä liito-oravan elinpiiristä (luo-alue) ei 

heikennä sen lisääntymis- ja levähdyspaikkaa? 

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

kunhan rakentamisen yhteydessä varmistetaan, että toimenpide ei uhkaa alueen luontoarvoja. Esimer-

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

lisääntymis- tai levähdyspaikkaa. ??? 

 

”SUOJAVIHERALUE: Alueella on ylläpidettävä kasvustoa, joka on paikalle luonteenomaista, kestää ympä-

ristön rasitusta ja vaimentaa ympäristön häiriötekijöiden kulkeutumista alueelta toiselle. 

 

Vastine asiaan 6. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan ”Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja 

sitä koskevien kansainvälisten velvoitteiden kannalta on tärkeää, että luonnonarvot ja niiden kan-

nalta tärkeät alueet ja ekologiset yhteydet otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelussa eikä 

niitä pirstota tarpeettomasti muulla alueidenkäytöllä.” 

Liito-oravan osalta kaavamääräyksissä suojaviheralueen osalta on todettu, että alueella tulee säilyt-

tää liito-oravan kulkuyhteydet turvaava puusto, eikä katkos puustoisessa yhteydessä saa muotoistua 

yli 20-30 metriä leveäksi. EV-1 -alueilla mahdollistetaan jatkossakin liito-oravan liikkuminen tunnis-

tettujen ydinalueiden välillä. Liito-oravien käyttämien ydinalueiden/elinpiirit on merkitty luo-1 -mer-

kinnällä ja määräyksellä LsL:n 49 § mukaisesti. 

 

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

puolella keväällä 2020 maastossa tehtyjen useiden eri selvitysten avulla, lisäksi kaavan valmistelussa 

on huomioitu alueella aiemmin laadittujen liito-oravaselvitysten tuloksia. Asemakaavan muutoksessa 

esitetty 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. 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kaavamuutoksen valmisteluaineistosta kuulemisen aineistosta an-

taman lausunnon 13.4.2021 jälkeen, johon Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys ry 

lausunnossaan viittaa, on käyty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa työneuvottelut 20.4.2021 ja 

20.5.2021. Maastokatselmus 27.5.2021 liito-oravan kulkuyhteyksien varmistamiseksi kaava-alueen 

länsiosassa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Työneuvottelujen ja maastokatselmuksen joh-

dosta kaavakarttaan ja -määräyksiin on tämän johdosta määrätty kaava-alueen länsiosaan luo-2 alue 

T-1 -korttelialueelle sekä ekologinen yhteystarvenuoli liito-oravan kulkuyhteyksien turvaamiseksi 

kaava-alueen luoteis- ja pohjoispuolelle sekä muutettu  EV-1 -alueeksi EV-alue T-1 – ja T/kem-1 kort-

telialueiden välissä ja laajennettu tätä EV-1 aluetta vähintään 30 metrin leveyteen. 
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Yhdistys totesi mielipiteessään, että Hillonlahden itäpään kosteikkoalue ja samalla uhanalaisen 

viitasammakon elinympäristö vaarantuu ranta-alueen täyttöjen ja rakentamisen seurauksena. 

Kaupungin vastineen mukaan viitasammakon elinpiiriä ei olla heikentämässä, vaikka mm. louhintasuun-

nitelmassa louhoksen hule- ja jätevedet on tarkoitus ohjata kyseisen kosteikon 

läpi ja rakentaa kosteikon yläpuolelle valuma-allas. Rantaa on myös tarkoitus oikaista louheella. 

Vastine: ”Viitasammakon lisääntymisalue on osoitettu kaavassa luo-1-merkinnällä, eikä sen esiintymää 

olla täyttämässä tai rakentamassa. Lisääntymispaikan ympäristö on osoitettu suojaviheralueeksi.” 

 

”Hillonlahti on Metsähallitukselta saatujen lausunnon ja lisäselvityksen mukaan vedenalaisena elinympä-

ristönä sekä rantaluonnoltaan poikkeuksellisen monimuotoinen alue. Metsähallituksen luontopalveluiden 

meribiologitiimi on kesällä 2015 aloittanut lahden vedenalaiset tutkimukset. Lahti on Metsähallituksen 

tutkimuksien mukaan lajistoltaan Itäisen Suomenlahden alueella poikkeuksellisen edustava rannikon la-

guuni (Natura-luontotyyppi 1150), ja tutkimuksia jatketaan koko lahden alueella vielä kesällä 2016. Tut-

kimusten perusteella Hillonlahdella kasvaa mm. uhanalaisia kasvilajeja, HELCOMin uhanlaiseksi luokitte-

lemia luontotyyppejä, kuten mm. EU-direktiivissä Suomen vastuuluontotyypiksi määritellyt näkinpartais-

yhteisöt. Lahdessa elää myös rantanuoliainen, joka on luontodirektiiviin sisältyvä kalalaji. Ranta-alueilla 

elää useita uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi (EN/VU) luokiteltuja eläin- ja kasvilajeja, kuten ajoruoho, mö-

rökilpikuoriainen sekä saraikkoliejukärsäkäs.”  

 

Vastine asiaan 7. 

Suojaviheralueen EV-1 määräyksen kirjoitusvirhe puistosta korjataan puustoksi. Kaavamääräys kuu-

luu seuraavasti: ”Suojaviheralue. Alueella tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhteydet turvaava puusto 

ja käyttää puustoistutuksia. Puustoyhteyksien välille ei saa muodostua 20-30 metriä leveämpiä auk-

koja.” Määräyksellä sekä säilytetään nykyistä puustoa, että täydennetään sitä istutuksilla. 

 

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

jonka kaavamääräys edellyttää säilyttämään riittävän puuston. 

 

Suojaviheralue (EV-1) on alueena katkeamaton asemakaavamuutosehdotuksessa. On yleistä, että 

suojaviheralueilla kulkee kulkuväyliä ja huoltoteitä, joiden kohdalta puustoa joudutaan poistamaan 

kaavaa toteutettaessa. Nyt puuston ylimääräistä poistamista pyritään välttämään sijoittamalla kevy-

enliikenteen 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.   
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Viitaten lausuntoihimme koskien kaavaluonnosta, akkumateriaalitehtaan YVA:ta sekä louhinnan YVA:ta, 

yhdistys toteaa seuraavaa: 

- Luo-alueet tulee sisällyttää kaavaan voimassa olevan asemakaavan mukaisina ja merkintöjä tulee kun-

nioittaa myös käytännössä. 

 
- EV- , EV-1 ja luo- merkittyjen alueiden heikennykset tulee lopettaa. 

Vastine asiaan 9. 

Rakentamistoimenpiteet eivät ulotu kosteikkoalueelle saakka. Viitasammakon lisääntymisalue on osoi-

tettu kaavassa luo-1 -merkinnällä, eikä sen esiintymää olla täyttämässä tai rakentamassa. Lisäänty-

mispaikan ympäristö on osoitettu suojaviheralueeksi (EV). 

 

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. 

Vastine asiaan 10. 

Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä laadittujen luontoselvitysten perusteella on tarken-

nettu alueen luontoarvoja vastaamaan nykytilannetta. Kaavan valmisteluaineistoissa on hyö-

dynnetty paitsi aikaisempaa havaintoaineistoa liito-oravan esiintymisestä (mm. 2004, 2010 

sekä 2015), myös tarkastettu keväällä 2020 lajin esiintymien nykytilannetta hankealueella 

maastokäynnein. Liito-oravaselvityksiä on tehty keväällä 2020 Murtalhon alueelle (maasto-

käynnit 5.5. sekä 7.5.2020; Murtalhon eteläosan liito-oravaselvitys ja Hillon alueen viitasam-

makkoselvitys, Ramboll Oy) ja Hillonlahden eteläosiin kaava-alueelle (maastokäynti 5.3.2020; 

Hillon alueen liito-oravaselvitys, Ramboll Oy). Lisäksi kaava-alueen länsipuolisen alueen liito-

oravatilanne on tarkastettu maastokäynnillä 2.4.2020 (Summan alueen liito-oravaselvitys, 

Ramboll Oy). Liito-oravaselvitysten ohella alueelle on laadittu Murtalhon liito-oravaselvityksen 

yhteydessä viitasammakkoselvitys, alueen louhintaa koskevan YVA-menettelyn yhteydessä pe-

simälinnuston, kasvillisuuden ja luontotyypit käsittävä Hillonlahden luontoselvitys (Ramboll Oy 

2020) sekä akkumateriaalitehtaan YVA-menettelyssä Haminan Hillonlahden sudenkorentoselvi-

tys (Luontoselvitys Kotkansiipi/P. Parkko, 2020). Kaavassa esitetyt luo-alueet perustuvat ajan-

tasaiseen tietämykseen alueen luontoarvoista.  
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- T-1 merkintä tulee poistaa kaava-alueen lounaiskulmasta ja alue tulee merkitä EV-alueeksi liito-oravan 

elinpiirin turvaamiseksi jatkossakin. 

 
- Savilahden- ja Petkelvuoren kallioalueet tulee pääosin säilyttää jälkipolville asianmukaisin kaavamerkin-

nöin ja osoittaa teollisuudelle alueita muualta, jos tarpeita tulee. 

 
- Ratayhteyden parantaminen tulee toteuttaa sataman sisääntulon kautta Hillonlahden itäpäästä, joka on 

paras ja edullisin vaihtoehto ympäristön ja asukkaiden kannalta. Toisen tieyhteyden rakentaminen sata-

maan Matinsaaren yli tuhoaa luonnoltaan valtakunnallisestikin arvokkaan Hillonlahden, koska vedenvaih-

tuvuus heikkenee siltapengerrysten seurauksena, jolloin lahti rehevöityy ja liettyy kaivosluokan louhinnan 

seurauksena, jota rakentaminen suunnitelmien mukaan edellyttää. 

 

Vastine asiaan 11. 

Kaavamuutoksessa on voimassa olevan asemakaavan pääosin satama-alueeksi (LS) osoitettua alu-

etta muutettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi sekä lisätty EV- ja EV-1 -alueita sa-

tama-alueelle. 

 

Kaavaratkaisussa on jo aiemmin osoitettu liito-oravan ydinalueet ja viitasammakoiden lisääntymis-

alue (luo-1), valkolehdokin (luo-3) ja keltamataran (luo-2 => luo-4) esiintymisalueet luonnon moni-

muotoisuuden kannalta arvokkaiksi alueiksi sekä määrätty yhtenäisestä suojaviheralueesta (EV-1), 

jolla tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhteydet turvaava puusto liito-oravan tunnettujen ydinalueiden 

ja elinpiirien välillä. Suojaviheralueiksi määritellyillä alueilla tulee käyttää tarvittaessa yhteystarpeen 

kehittämiseksi puustoistutuksia ja toisaalta parantaa nykyisellään heikkoa ekologista yhteyttä Enson-

tien yli. 

 

Kaavaratkaisua on täydennetty lisäämällä kaava-alueen länsiosaan luo-2 alue T-1 -korttelialueelle 

sekä ekologinen yhteystarvenuoli liito-oravan kulkuyhteyksien turvaamiseksi kaava-alueen luoteis- ja 

pohjoispuolelle sekä muutettu  EV-1 -alueeksi EV-alue T-1 – ja T/kem-1 korttelialueiden välissä ja 

laajennettu tätä EV-1 aluetta vähintään 30 metrin leveyteen.  

Vastine asiaan 12. 

EV-1 alueen laajuus on arvioitu riittäväksi viimeisimpien tehtyjen liito-oravaselvitysten perusteella niin 

puustoltaan kuin laajuudeltaan. T-1 -korttelialueelle kaava-alueen lounaiskulmassa ei sijoitu liito-ora-

van lisääntymispaikkoja, vaan nämä sijoittuvat EV-1 suojaviheralueelle, johon on määritelty liito-ora-

van ydinalue luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaksi alueeksi (luo-1) luontoselvityksen pe-

rusteella. 

Vastine asiaan 13. 

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. Savilahdenvuoren alueelta ei ole 

todettu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja ja sen merkitys luonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta on lähinnä paikallinen. 

Vastine asiaan 14. 

Satamaraiteen johtaminen suoraan suljetulle satama-alueelle sataman sisääntulon kautta ei palvele 

uuden asemakaavoitettavan yleisen teollisuusalueen mahdollisia kuljetustarpeita raidetta pitkin.  

 

Satamaraidealue (LRS) on linjattu Hillonlahden itäpäässä voimassa olevan asemakaavan linjausta 

tarkistaen ja Hillonlahden länsipäässä huomioiden uusi Hiltzinväylän linjaus. Hiltzinväylän uusi linjaus 

yhtyy Hillonlahden rannalla voimassa olevan asemakaavan Paksuniemeen johtavaan linjaukseen. 

Matinsaari tai Paksuniemeen johtava tielinjaus ei kuulu asemakaavan muutoksen suunnittelualuee-

seen.  
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12. Puolustusvoimat 31.5.2021 

Puolustusvoimilla ei ole huomautettavaa nähtäville asetettuun asemakaavan muutosehdotukseen. 

 
 

13. Kymenlaakson liitto 31.5.2021 

Kymenlaakson liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen ehdotuksesta. 

 

1. Muistutus  

Alueen asukkaina meitä huolestuttaa seuraavat asiat koskien em. kaavaa. 

• miten pöly-, liikenne- ja meluhaitat aiotaan estää 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Vastine asiaan 1. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 
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• miten räjäytystöistä aiheutuvat melu- ja tärinähaitat aiotaan estää 

Vastine asiaan 1. 

Pöly 

Louhinnan ja siihen liittyvien toimintojen aiheuttamaa pölyämistä ja pölyn leviämistä voidaan vähentää 

teknisillä ratkaisuilla. Pölyämistä voidaan torjua kesäkaudella käyttäen vesikastelua tai esim. kalsium-

kloridiliuosta. Ajonopeuksien rajoittamisella pienennetään myös kuljetusten hiukkaspäästöä. Koska 

valtaosa hiukkaspäästöstä muodostuu kuljetuksista, pölynhallintakeinojen kohdistaminen siihen on te-

hokkainta. 

 

Esirakentamisen liikenteen pölypäästöt ja louhinnasta aiheutuvan pölyn ei arvioida aiheuttavan ter-

veydellistä riskiä lähialueen asukkaille, sillä ilmapäästöt eivät ylitä raja-arvoja hankealueen tai kulje-

tusreittien ulkopuolella. Louhinnasta laaditun pölymallinnuksen mukaan kuljetusreitit muodostivat 

suurimman osuuden päästöstä ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun olivat hallitsevia. Asuin- ja lomara-

kennusten luona pölyn vaikutukset ilmanlaatuun ovat pieniä, sillä vaikutukset keskittyvät kuljetusreitin 

varrelle satamaan, missä ei ole ko. rakennuksia. Rakentamisen aikaiset ilmanlaatuvaikutukset muo-

dostuvat maanrakennustöiden ja liikenteen hiukkas- ja pakokaasupäästöistä. 

 

Liikenne 

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

pitkin sataman suuntaan, eikä asuinalueiden kautta. Teollisuusalueen rakentamisenaikaisten kulje-

tusten arvioidaan tulevan joko Satamantien kautta E18-moottoritien suunnasta tai osa teollisuuslai-

tosten rakentamiseen liittyvistä materiaaleista voidaan tuoda alueelle suoraan KotkaHaminan sata-

man kautta. Rakentamisen aikainen liikenne ei aiheuta merkittäviä turvallisuus- ja sujuvuusvaikutuk-

sia. Tieverkkoon kohdistuvat liikennemäärien muutokset rakentamisen aikana arvioidaan vähäisiksi. 

Teollisuusalueen esirakentamisen louhinnan kiviainesten kuljetuksissa sataman täyttöihin käytetään 

Hillonlahden pohjukan vanhaa ratapohjaa-Satamatietä-Paksuniementietä. 

 

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 

vaihtoehdossa viereiselle alueelle sijoittuvien toimintojen kanssa yhdessä enintään 830 ajoneuvolla 

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

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

 

Melu 

Kallioseinämä toimii meluesteenä Kuunarinkadun asutuksen suuntaan. Suojaviheralueelle (EV) on 

mahdollista tarvittaessa esim. rakentaa myös melumuureja tai muita suojarakenteita. 

 

Louhinnan aikaisten räjäytystöiden melupäästöistä on vastattu alla. 
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• miten puuston vähentäminen vaikuttaa asumiseen ja biodiversiteettiin 
• säilyykö metsä edelleen liikkumiskelpoisena 

Vastine asiaan 2. 

 

Melu 

Asemakaavan muutosalueen eteläosien louhinnoissa melun ohjearvot alittuvat. Melutasot jäävät asu-

tuksen kohdalla alle 55 dB ja loma-asutuksen kohdalla alle 45 dB ja laskentaepävarmuus huomioiden 

ohjearvojen tasolle tai alle. Pohjoisosien louhinnan ja murskauksen osalta toteutetaan tarvittavat me-

luntorjuntatoimenpiteet. Sataman täyttöalueiden pintakerroksiin tarvittava kiviaineksen murskaus tul-

taisiin tekemään hankealueen ulkopuolella, Paksuniemen satama-alueella, mikä lieventää meluvaiku-

tuksia. 

 

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. 

 

Ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma laaditaan ympäristölupahakemukseen, ja hankkeen ympäris-

tövaikutuksia tullaan tarkkailemaan ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. 

 

Tärinä 

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

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

luun häiritsee ihmisiä merkittävästi enemmän kuin päiväsaikainen tärinä, jolloin valtaosa asukkaista 

on joko poissa kotoa tai muuten aktiivisesti liikkeessä. Tiedottamalla räjäytyksistä ja niiden ajankoh-

dasta etukäteen lähimmille häiriintyville asukkaille voidaan vähentää räjäytyksistä aiheutuvaa säikäh-

tämisvaikutusta. Tiedotukset voidaan asukkaiden suostumuksesta riippuen hoitaa esimerkiksi teksti-

viesteillä tai sähköposteilla. 

 

Ennen louhinnan aloittamista on tehtävä riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet rä-

jäytysten turvallisen suorittamisen varmistamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu mm. kiinteistöjen katsel-

mustarpeen selvittäminen ja mahdollisten riskikohteiden tunnistaminen, räjäytyksissä syntyvien täri-

nöiden johtuvuuden selvittämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysmäärien käytön varmistami-

nen. Riskianalyysien perusteella määritetään tärinää mittaavalle heilahdusnopeudelle raja-arvot, joita 

ei saa ylittää räjähdystoiminnan aikana. 

 

Tarkkailumittauksia tärinän osalta on syytä tehdä etenkin toiminnan alkuvaiheessa maaperältään ja 

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

rinämittareiden sijoituspaikat määritellään alustavan riskianalyysin mukaisesti perustuen louhintaa lä-

hinnä oleviin rajoittaviin rakennuksiin, rakenteisiin tai laitteisiin. Herkkien laitteiden tärinää on mitat-

tava suoraan laitteesta, mikäli mahdollista. Ennen ja jälkeen toiminnan tehtävät lähitalojen katsel-

mukset dokumentoidaan erillisiin raportteihin. 
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• entä miten käy luonnon antimille, kuten marjoille ja sienille 

 
 
• miten aiotaan säilyttää asukkaiden kulku Matinsaaren rantaan 

 
 
• miten aiotaan kompensoida/estää tulevat teollisuus/ satama-alueen meluhaitat 

 

Vastine asiaan 3. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet on osoitettu kaavaratkaisussa (luo-merkinnät) 

luontoselvitysten tuloksien perusteella.  Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen väliset kulku-

yhteydet turvataan kaavamääräyksin. EV-1 suojaviheralueella tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhtey-

det turvaava puusto ja täydentää puustoistutuksia. Puustoyhteyksien välille ei saa muodostuva 20-30 

metriä leveämpiä aukkoja. Ensontien yli kulku varmistetaan parannettavalla ekologisella yhteydellä. 

 

Asuinalueiden ja teollisuusalueen väliin jää metsäistä aluetta. Suojaviheralueina osoitetaan kaavoituk-

sessa viheralueina säilytettävät alueet, joiden tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita lii-

kenteen ym. toimintojen meluhaitoilta ja muilta ympäristöhaitoilta. Tarpeen mukaan voidaan suojavi-

heralueelle antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä esimerkiksi puuston säilyttämisestä tai istuttami-

sesta. Asemakaavamuutoksessa on annettu EV-1 suojaviheraluetta koskien määräyksiä puustoon säi-

lyttämisestä, sillä tällä EV-1 suojaviheralueella on merkitystä liito-oravan kulkuyhteyksien turvaami-

sessa. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilta metsä kaadetaan. 

Vastine asiaan 4. 

Asuinalueiden ympärillä kasvaa jatkossakin marjoja ja sieniä. Teollisuus- ja varastorakennusten kort-

telialueet rakennetaan, joten niillä ei kasva marjoja tai sieniä, joita voisi jokamiehen oikeuksilla ke-

rätä. 

Vastine asiaan 5. 

Ensontieltä Paksuniemeen osoitetaan uusi linjaus  Hiltzinväylän katualueelle, jonka yhteyteen sijoittuu 

jalankulun ja polkupyöräilyn väylä. Teollisuusalueen pohjoispuolelta Tenkkiilintien suunnasta Hiltzin-

väylälle Hillonlahdenrantaan osoitetaan myös jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla 

huoltoajo on sallittu. 

Vastine asiaan 6. 

Teollisuuslaitosten melua aiheuttavia toimintoja ovat liikenteen lisäksi muun muassa prosessilaitteisto, 

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

aiheuttamat melulähteet sijoitetaan pääsääntöisesti sisätiloihin, mikä vähentää ulkomelutasoja. Toi-

mintojen sijoittelussa huomioidaan melua aiheuttavat toiminnot, jotta melun leviämistä lähiympäris-

töön voidaan vähentää. Alueelle sijoitettavien toimintojen osalta tarkistetaan riittävät suojaetäisyydet 

lähimpiin melulle alttiisiin kohteisiin kuten asuin- ja lomarakennuksiin siten, että valtioneuvoston ul-

komelun ohjearvot asuin- ja lomarakennusten kohdalla eivät ylity. Tämä varmistetaan suunnitteluvai-

heessa melumallinnuksella ja toiminnan aikana tehtävillä melun tarkistusmittauksilla.  

 

Esimerkiksi suunnittelualueelle mahdollisesti sijoittuvan akkumateriaalituotannon YVA-menettelyssä 

on arvioitu tuotantokapasiteetin ollessa 60 000 t/a toiminnan laajennuttua länteen prosessimelun vai-

kutusten olevan vähäisiä Hillontiellä ja Kuunarinkadulla. Vähäisiä meluvaikutuksia yltää myös Hillon-

lahdelle. Yhtään asuinrakennusta tai loma-asuntoa ei jää melun ohjearvot ylittäviin melutasoihin. Tuo-

tantokapasiteetin ollessa 120 000 t/a prosessimelun 55 dB melualue rajoittuu suurelta osin yhä ase-

makaavan muutoksen suunnittelualueella. Hillontiellä ja Kuunarinkadulla prosessimelun vaikutukset 

pysyvät vähäisinä. Yhtään asuin- tai lomarakennusta ei jää melun ohjearvot ylittäviin keskiäänitasoi-

hin. 
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• miten alueen asukkaiden asuntojen arvonalennukset aiotaan kompensoida tulevan alueen kaava-

muutoksessa 

 
 

Petkelvuori on estänyt hieman järjettömien tuulivoimaloiden haittavaikutuksia 
• siksi haluamme, että Petkelvuori säilyy edelleen koskemattomana, meluesteenä 
• miten aiotte varmistaa em. asian 

 
 

2. Muistutus, 10.5.2021 

Niinpä niin. Taas ollaan tilanteessa, jossa tämän alueen asukkailta teennäisesti kysellään mielipiteitä muu-
toksesta. Jo tuulivoimaloista keskusteltaessa alkanut vähättelevä suhtautuminen sen kun jatkuu. Eihän 
alueella asu ”tärkeitä” päättäjiä tai rikkaita asiaan vaikuttajia. 

 

Petkelvuoren alue ja Matinsaari ovat meille tärkeitä kauniita virkistysaluetta. Pitkäaikainen työmaa häiri-
köineen ja pölyinen haittaa asumista. Siis suoja-alueet leveämmäksi ja lainmukainen elinympäristön laa-
dun heikkenemisen estäminen on otettava huomioon. 

 

Vastine asiaan 7. 

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on pääosin kaavoitettu satama-alueeksi, joka asemakaavan 

muutoksella pääosin kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi. Kaavamuutok-

sella verrattuna nykyiseen asemakaavan mahdollistamaan maankäyttöön ei arvioida olevan merkittä-

vää muutosta kiinteistöjen arvoon. 

Vastine asiaan 8. 

Tuulivoimalan äänipäästölähde on korkeammalla kuin Petkelvuori, joten vuori ei toimi meluesteenä. 

 

Tuulivoimalan aiheuttamaa melua on arvioitu alueen tuulivoimaloiden rakentamislupavaiheessa, jolloin 

on laadittu tarkempi meluselvitys. Vuoden 2012 (Promethor) meluselvityksessä alueen tuulivoimaloi-

den (yhteensä 4 kpl) aiheuttamaa ääntä on mallinnettu ja tulosten perusteella on voitu todeta, että 

tulos alittaa asumiseen käytettävien alueiden päivä‐ ja yöajan suunnitteluohjearvot 45 ja 40 dB(A) 

lähimmillä tarkkailupisteillä Bernerinkujalla sekä Matinsaarentien varrella. Mallinnuksen tuloksia pyrit-

tiin varmistamaan äänitasomittauksin, mutta sataman suunnalta aiheutuva taustamelu häiritsi mit-

tauksia. Tuulivoimala ei täten ole merkittävä melulähde alueen kokonaismelutilanne huomioiden. 

 

Vastine asiaan 1. 

Mielipiteissä ja muistutuksissa saatu palaute välittyy kaavanlaatijalle ja päätöksentekijöille. Kaavapro-

sessin aikana on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta, joissa on saatu osallisten mielipiteitä ja annettu 

vastauksia kysymyksiin sekä välitetty tietoa kaavamuutoksesta. Asemakaavan muutoksen kuulemis-

ten yhteydessä saadut mielipiteet ja muistutukset on käsitelty ja niihin on laadittu vastineet, jotka 

kaupunginhallitus kussakin kaavavaiheessa käsittelee ja hyväksyy.  
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3. Muistutus, 17.5.2021 

Miten kaunis ja viihtyisä luonto pitää hävittää asutuksen läheltä? Häviää hyvät lenkkimaastot, mahtavat 

marja- ja sienimetsät. Miten melu vaikuttaa ihmisiin tai eläimiin? Leviääkö pöly kauniisiin puutarhoihin? 

 

 

4. Muistutus 21.5.2021 

Haluan muistuttaa, että Hillonlahden 2-vaiheen asemakaavan muutoksessa on jätetty huomioimatta liito-

oravan reviiri. Lain mukaan näin on tehtävä. Kaavan T-1 alue 77:lle ei jää liito-oravalle riittävän suurta 

elinpiiriä ja luonnonsuojelulaki kieltää elinpiirin hävittämisen. Alue T-1 77 olisi poistettava asemakaavasta 

kokonaan. Ihmettelen suuresti, miksi rakennustarkastaja ei ole puuttunut asiaan. 

 

Vastine asiaan 2. 

Suunnittelualueen osalta lainvoimainen yleiskaava ja asemakaava määrittelevät alueen jo pääosin sa-

tama-alueeksi ja teollisuus- ja varastoalueeksi. Näiden johdosta alueen luonnonympäristö tulee muut-

tumaan voimakkaasti ja mm. Petkelvuori louhitaan. Matinsaari ei sisälly kaavan suunnittelualueeseen. 

 

Suojaviheralueen laajuutta määriteltäessä on huomioitu tehdyissä luontoselvityksissä ilmenneiden 

luontoarvojen säilymisen (kosteikko ja liito-oravan kulkureitti) edellytykset. Lähimpiin Peltokadun 

asuinrakennuksiin on noin 250 metriä (T/kem-1) korttelialueen rakennusalasta. Ensontie sekä voi-

massa olevan asemakaavan lähivirkistys- (VL) ja puistoalueet (P) sijaitsevat asutuksen ja teollisuus-

alueen välissä.  

 

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. 

 

 

 

Vastine asiaan 1. 

Suunnittelualueen osalta lainvoimainen yleiskaava ja asemakaava määrittelevät alueen jo pääosin sa-

tama-alueeksi ja teollisuus- ja varastoalueeksi. Näiden johdosta alueen luonnonympäristö tulee muut-

tumaan voimakkaasti. 

 

Asemakaava-alueen louhimisessa syntyvä kiviaines on suunniteltu käytettävän satama-alueen laajen-

nuksissa pääosin louheena, jolloin louheesta vain pieni osa murskataan paikan päällä. Tämä vähentää 

syntyvän pölyn määrää yhden työvaiheen jäädessä selvästi pienemmäksi. Louhinnan ja siihen liittyvien 

toimintojen aiheuttamaa pölyämistä ja pölyn leviämistä voidaan vähentää teknisillä ratkaisuilla, kuten 

kaluston valinnalla tai pölyävien kohteiden koteloinnilla. Pölyämistä voidaan torjua kesäkaudella käyt-

täen vesikastelua tai esim. kalsiumkloridiliuosta. Ajonopeuksien rajoittamisella pienennetään myös 

kuljetusten hiukkaspäästöä ja työmaateitä voidaan myös suolata. Koska valtaosa hiukkaspäästöstä 

muodostuu kuljetuksista, pölynhallintakeinojen kohdistaminen siihen on tehokkainta. Toiminnan pääs-

töt käsitellään maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelyssä. 
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5. Muistutus 27.5.2021 ja täydennys 29.5.2021 

Haluan muistuttaa seuraavista asemakaavan muutokseen liittyvistä ongelmista tai lain vastaisuuksista.  

1. T-1 alue 77 tulee luonnonsuojelulain vastaisena poistaa asemakaavasta kokonaan ja asettaa tuo alue 

suojaviheralueeksi luo-merkinnällä. Liito-orava on tiukasti suojeltu laji ja sen elinpiirin heikentäminen on 

kiellettyä. Viereisen tehdasalueen kaavamääräysten rikkominen on jo heikentänyt elinpiiriä merkittävästi, 

joten on aivan selvää, että kaavaehdotus rikkoo luonnonsuojelulakia. Pesimäreviiri on noin 8 hehtaaria ja 

se tulee minimissään turvata. Lisäksi kaavaehdotus hävittää alueella 77 yhden luo-alueen ilman selityksiä. 

 
 
2. Alueiden 14 ja 15 väliin on kaavoitettu yleiskaavan ohjausvaikutuksesta EV-käytävä Petkeleen alueelta 

rantaan saakka. Ongelmallista on kuitenkin se, että tuo suojaviherkäytävä on käytännössä puustoton yli 

300 metrin matkalta. Vaikka MRL ei määrittele suojaviheralueiden sisältövaatimuksia, niin jo sana "viher" 

antaa olettaa, että jotain kasvustoa alueen tulisi sisältää. Yleiskaavan kaavamääräyksen mukaan alueella 

on ylläpidettävä kasvustoa joka on paikalle luonteenomaista ja jo se antaa ymmärtää EV-alueen luonteen. 

Tuo viherkäytävä olisi siis syytä laajentaa Savilahdenvuoren suuntaan niin, että mukaan saadaan myös  

puustoa ja kasvillisuutta. Noin 100 metriä lisää leveyttä riittäisi. 

Vastine asiaan 1. 

T-1 -korttelialueelle ei sijoitu liito-oravan lisääntymispaikkoja, vaan nämä sijoittuvat EV-1 suojaviher-

alueelle. Suojaviheralueelle EV-1 on turvattu liito-oravan elinpiiri luo-1 -merkinnällä ja kulkuyhteydet 

puustoisella EV-1 -alueella sekä pohjoiseen luo-2 merkinnällä ja parannettavalla ekologisella yhtey-

dellä 14 Uusi-Summa 77 T-1-korttelialueella. EV-1 alueen laajuus on arvioitu riittäväksi viimeisimpien 

tehtyjen liito-oravaselvitysten perusteella niin puustoltaan kuin laajuudeltaan.  

 

Kaavamuutoksessa voimassa olevassa asemakaavakaavassa pääosin satamaraidealueesta koostuva 

alueen muutos teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi on katsottu tarpeelliseksi. 

Vastine asiaan 1. 

T-1 -korttelialueelle ei sijoitu liito-oravan lisääntymispaikkoja, vaan nämä sijoittuvat EV-1 suojaviher-

alueelle. Suojaviheralueelle EV-1 on turvattu liito-oravan elinpiiri luo-1 -merkinnällä ja kulkuyhteydet 

puustoisella EV-1 -alueella sekä pohjoiseen luo-2 merkinnällä ja parannettavalla ekologisella yhtey-

dellä 14 Uusi-Summa T-1-korttelialueen länsiosassa. EV-1 alueen laajuus on arvioitu riittäväksi viimei-

simpien tehtyjen liito-oravaselvitysten perusteella niin puustoltaan kuin laajuudeltaan.  
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3. Kirjoverkkoperhosen elinpiiriä ei ole merkitty, eikä sitä mainita kaavaselostuksessa. Tämä rikkoo luon-

nonsuojelulakia. 

 
 

4. Teollisuusalueiden rajan ja asuinkiinteistöjen väliin tulisi asettaa minimissään 250 metrin suoja-alue. 

Tuohon etäisyyteen päädyttiin myös Kotkassa aivan vastaavassa kaavoituksessa Keltakallion teollisuus-

alueen laajennus 0220. 

Kuunarinkadun ja teollisuusalueen välinen vajaa 100 metriä ei ole riittävä suojaetäisyys. 

 

5. Meluhaittojen ehkäisemiseksi tulisi Petkelvuoren Ensontien puoleinen rinne jättää maastoesteeksi noin 

50m x 350m kokoiselta alalta. Rinne kohoaa kohtalaisen jyrkästi ja muodostaa luonnon oman meluesteen. 

Lisäksi tuo rinne on myös maisemallisesti arvokas. Jos tuo rinne louhitaan, niin alueelle tulevan toimijan 

Vastine asiaan 2. 

Kaupunginosan 14 T-1 ja kaupunginosan 15 T/kem-1 -korttelialueiden välinen suojaviheraluetta (EV) 

muutetaan suojaviheralueeksi (EV-1), jolla tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhteydet turvaava puusto 

ja käyttää puustoistutuksia. Puustoisen yhteyden  välille ei saa muodostua 20-30 metriä leveämpiä 

aukkoja. Samalla suojaviheraluetta levennetään kaupunginosan 14 T-1 -korttelialueelle itäosassa. 

 

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

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

teutettaessa. Nyt puuston ylimääräistä poistamista pyritään välttämään sijoittamalla kevyenliikenteen 

väylä putkilinjojen asennustien kohdalle.  

  

Suojaviheralue (EV) asemakaavassa käyttötarkoitusmerkintänä ei tarkoita tai edellytä kaiken alueen 

puuston säilyttämistä, toki suojaavaa puustoa tulee pyrkiä säilyttämään. Sen muodostama suojaetäi-

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

muita suojarakenteita. Yleiskaavan periaatteiden mukainen viheryhteys/ulkoilureitti ei tarkoita koko-

naan puuston peittämää aluetta, josta puita ei saisi kaataa.   

Vastine asiaan 3. 

Lajista ei ole tiedossa varmaa havaintoa suunnittelualueelta. Alueelle ei ole tehty erillistä kirjoverk-

koperhoskartoitusta asemakaavan muutoksen yhteydessä, eikä edellisen kaavan laadinnan yhtey-

dessä. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys on tehty ko. lajin esiintymisaikaan, mutta lajia ei alueella 

havaittu. Laji esiintyy hakkuuaukeilla ensimmäisten kasvien joukossa ilmestyvillä kangasmaitikoilla. 

Lajin ravintokasvia kangasmaitikkaa alueella esiintyy, mikä on hyvin yleinen Kaakkois-Suomessa. 

Luonnonsuojelulaki ei tässä kohtaa ole rikottu.  

Vastine asiaan 4. 

Kuunarinkadun ja satama-alueen välimatka on voimassa olevassa kaavassa n. 120 m. Asemakaavan 

muutoksessa välimatka on n. 112 m T/kem-1 korttelialueen ja Kuunarinkadun lähimmän asuinraken-

nuksen välillä.  

Louhinnan jälkeen teollisuusalueen ja Kuunarinkujan asuinalueen väliin muodostuu noin 13 m korkea 

kallioseinämä. Teollisuusalue tulee sijoittumaan asuinaluetta huomattavasti alemmalle tasolle. Tämä 

osaltaan estää melun kulkeutumista. Asia on huomioitu kaavaselostukseen asemakaavan muutoksen 

vaikutusten arvioinnissa käytetyissä kiviainesten oton ja akkumateriaalituotannon melumallinnuk-

sissa ja vaikutusten arvioinneissa. 

Muistutuksessa viitattu Kotkan tapaus on hieman erilainen mm. asutus on tuolla alueella samassa 

tasossa teollisuustoimintojen kanssa, eikä suojaa antavaa kallioseinämää. 
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ympäristöluvan kanssa tulee ongelmia. Jälkikäteen tehty meluvalli tulee viemään saman pinta-alan ja se 

olisi esteettisesti sopimaton alueelle. Pahimmassa tapauksessa alueella toimiva teollinen tuotanto joudu-

taan keskeyttämään, mikäli meluarvot asutuksen suuntaan ylittyvät. 

Ennakointi olisi tässä tapauksessa erittäin viisasta. Peltokadun suuntaan ei ole mitään maastoestettä. 

 
 

6. Teollisuusalueen sisääntulotie tulisi jättää nykyiselle paikalleen, eikä kaavoittaa sitä Kuunarinkadun 

läheisyyteen. Siinä paikassa se aiheuttaa alueen asukkaille melu- ja pölyhaittaa, sekä on myös liikenne-

turvallisuuden kannalta hankala. Kallioleikkauksen takaa pyörätielle tuleva väylä ei ole hyvä ratkaisu. 

Ensontien mutkasta teollisuusalueelle menevä tie on parempi vaihtoehto, koska siihen kohtaan voidaan 

tehdä turvallinen risteysalue. Tie voisi sitten kääntyä Petkelvuoren rinteen kallioleikkauksen taakse kohti 

kaavaehdotuksen linjausta, mutta kauempana Kuunarinkadusta kuin mitä nyt on ehdotettu. 

 

7. Kaavaehdotuksen RKY-alue tulisi jättää kokonaan rauhaan, museoviraston lausunnosta huolimatta. 

Tuota aluetta on jo hävitetty raskaasti asemakaavasta poikkeavilla toimenpiteillä alueen etelä- ja länsi-

osissa. 

Vastine asiaan 5. 

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. Kuunarinkadun ja satama-alueen välimatka on voimassa olevassa kaa-

vassa n. 120 m. Asemakaavan muutoksessa välimatka on n. 112 m T/kem-1 korttelialueen ja Kuuna-

rinkadun lähimmän asuinrakennuksen välillä.  

 

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 louhinnan aikana.  

 

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. 

 

Tarkemmat louhintasuunnitelmat ja niihin liittyvät työselostukset kuuluvat jatkosuunnittelun lupavai-

heeseen. 

Vastine asiaan 6. 

Hiltzinväylää ei ole mahdollista sijoittaa voimassa olevan asemakaavan sijaintiin teollisuusalueen toi-

mijoiden tilantarpeiden vuoksi, vaan väylän sijainti on ratkaistu korttelialueen reunalla. Hiltzinväylän 

ja Ensontien risteyksessä huolehditaan riittävistä näkymistä jalankulun ja pyöräilyn väylien sekä En-

sontien suuntaan. Muistutuksen johdosta kaavakarttaan lisätään näkemäalue ko. risteysalueelle. 
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8. Kaavaehdotus ei ole kaupungin strategian mukainen, koska alueen asukkaiden mielipiteitä ei huomioitu 

millään tavalla luonnosvaiheessa. 

 

9. Kaavaehdotus ei ole riittävästi Ekologinen Hamina ohjelman mukainen. Viher- ja suoja-alueet eivät ole 

riittäviä, kun ottaa huomioon kaavan tarkoituksen. 

 

Kysymyksiä: 

- Miksi alue 77 on kaavoitettu teollisuusalueeksi?  

- Mikä erityinen tarve tuossa kohdassa ohittaa luonnonsuojelulain? 

- Millä perusteella ja selvityksellä kaavoittaja on tullut siihen lopputulokseen, että kaavaehdotuksessa 
alueen 77 yläpuolelle osoitettu EV-alue on liito-oravien  pesintäalueeksi riittävän suuri? 

- Paljonko tuosta EV-alueesta on pinta-alaltaan puustoista? Mukaan ei siis voida laskea kapeaa käytävää 
idän suuntaan, vaan tarkoitan tuota pesimäaluetta. 

 

Vastine asiaan 7. 

Asemakaavan muutoksessa suojaviheralue (EV), Hiltzinväylän katualueen ja T/kem-1-korttelialueen 

kulma ulottuvat maisemallisesti arvokkaalle alueelle (ma-1), joka liittyy Petkeleen valtakunnallisesti 

arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Voimassa olevan asemakaavan satama-alue (LS) 

ulottuu vastaavasti Petkeleen RKY-alueen rajauksen sisäpuolelle kuin T/kem-1 korttelialue. Hiltzin väy-

län liittymä Ensontiehen ja T/kem-1 korttelialueen osa sijoittuvat Petkeleen asuinaluetta alemmalle 

tasolle. 

 

Kymenlaakson museolla ei alueellisena vastuuviranomaisena ollut huomautettavaa asiaan kaavaeh-

dotuksesta (lausunto 27.5.2021 D/14/11.05.00.00/2021). 

Vastine asiaan 8. 

Kaavamuutos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Kaavan laadinnan yh-

teydessä on kuultu kaikkia osallisia. Kaikki mielipiteet ja muistutukset on tutkittu ja niihin on laadittu 

vastineet. Kaavaratkaisua on myös muutettu lausuntojen, mielipiteiden ja muistutusten johdosta. 

Kaava täyttää näin ollen myös kaupungin strategian vaatimukset. 

Vastine asiaan 9. 

Suojaviheralueet, luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet turvaavat alueella sijaitsevat 

luontoarvot. Ekologinen Hamina tarkoittaa paljon muutakin kuin luontoarvoja. Ekologinen Hamina oh-

jelman päätavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Kärkiteemoja ovat liikenne, rakennus-

ten energiatehokkuus, ekologinen arki sekä Cleantech-yritystoiminta. Kaavamuutoksen laadinnan yh-

teydessä on huomioitu ohjelman tavoitteet sekä peilattu kokonaisuutta kärkiteemoihin. 

Vastine asiaan 10. 

T-1 77 alueella ei ole todettu sellaisia erityisiä luonto- tai virkistysarvoja joka estäisi sen kaavoittami-

sen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. T-1 77 korttelialueen pohjoispuoleisen suojavi-

heralueen ja luo-2 alueen laajuus on rajattu yhteistyössä biologien ja alueellisen vastuuviranomaisen 

kanssa ja pohjautuu luontoselvityksen tulokseen. T-1 77 korttelialueella ei ole havaittu liito-oravien 

lisääntymis- tai levähdysalueita tai pesäpaikkoja. 
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- Miksi kirjoverkkoperhosen elinpiiriä ei ole kaavaehdotukseen merkitty, eikä  siitä mainita kaavaselos-

tuksessa? 

 

- Miksi Petkelvuoren rinnettä ei ole kaavaehdotuksessa jätetty meluesteeksi  Hillon suuntaan? 

 

- Miksi alueiden 14 ja 15 välinen suojaviheralueeksi merkitty käytävä on niin  kapea? Miksi siihen ei ole 

sisällytetty puustoista aluetta, kuten yleiskaava lain  hengen mukaan edellyttäisi? 

 

- Onko Savilahdenvuoren luontoselvitykset mielestänne riittävät ? Jos vastaus on kyllä, niin millä perus-

teella ne ovat riittävät? 

 

-  Miten tässä kaavaehdotuksessa on huomioitu kaupungin strategia? Miten ehdotuksessa toteutuu asu-

kaslähtöisyys ja avoin vuorovaikutus kuntalaisten kanssa? 

- Miten kaavaehdotuksessa on huomioitu Ekologinen Hamina-ohjelma johon  kaupunki on sitoutunut? 

  ("Huolehdimme, että ekologisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme, toteutamme hiilineut-

raaliohjelman toimenpiteitä")  

 

Haluaisin kysymyksiin vastaukset kirjallisena ja postitse. 

Täydennys 29.5.2021 

Liite kaavamuistutukseen (Hillonlahden 2.vaihe)  

Kaavamuistutuksestani jäi yksi kohta pois, joten tämä liitteeksi jo lähetettyyn muistutukseeni. 

Vastine asiaan 11. 

Viitataan vastineeseen kohdassa muistattajana asiaan 3. 

Vastine asiaan 12. 

Viitataan vastineeseen kohdassa muistattajana asiaan 5. Rinteen osalta ratkaisut tehdään seuraavassa 
louhinnan lupavaiheessa. Jolloin annetaan ohjeistukset louhinnan suorittamiseksi. 

Vastine asiaan 13. 

Suojaviheraluetta korttelialueiden 77 T-1 ja 826 T/kem-1 välillä laajennetaan. 

 

Vastine asiaan 14. 

Tarvittavista luontoselvityksistä ja luontoselvitysten riittävyydestä on keskusteltu kaavan viranomais-

neuvottelussa ja ELY-keskuksen kanssa järjestetyssä työneuvottelussa. ELY-keskus on lausunnoissaan 

kaavan valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta ottanut kantaa selvitysten riittävyyteen. Luonto-

selvitykset on tehty maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tarkkuudella ja tasolla. 

 

Vastine asiaan 15. 

Ekologinen Hamina ohjelma on huomioitu kaavamuutoksen laadinnassa. Mm. kaava-alueet on sijoi-

tettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa myös kävellen ja pyöräillen. Ekologinen Hamina ohjel-

man päätavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Kärkiteemoja ovat kestävä liikenne, ra-

kennusten energiatehokkuus, ekologinen arki sekä Cleantech-yritystoiminta. Kaavan laadinnan yh-

teydessä on huomioitu ohjelman tavoitteet sekä peilattu kokonaisuutta kärkiteemoihin.  
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1. Kaavaehdotuksessa on Rajasaaren ja Hillonlahden pohjukan väliin kaavoitettu noin 11 hehtaarin ls-
alue. Tuolla alueella ei kuitenkaan ole luo-merkintöjä. Eikö satama-alueella tarvitse noudattaa ls-lakia, 
vai mistä johtuu, että luo-merkintöjä ei tarvita? 

Pyydän saada vastauksen kirjallisena postitse. 

 

6. Muistutus 28.5.2021 

On kiistämättömän selvää, että Hillonlahden asemakaavamuutos 561 tulee aiheuttamaan lähialueen asu-

jaimistolle elinympäristön laadun alentumaa lukuisia erilaisina terveyttä ja turvallisuutta heikentävinä asi-

oina. Tämä muutos tulee ehdottomasti minimoida mahdollisuuksien mukaan. 

 

 
 

Koska alueen poikkeuksellinen kalliorakenne sen mahdollistaisi vaadin, että Petkelvuoren Ensontien puo-

leinen rinne jätettäisi meluesteeksi ja maisemointielementiksi. Uskon sen olevan tässä todennäköisessä 

muutoksen pakkotilanteessa loistava mahdollisuus tulla asiassa asukkaita vastaan luomalla mahdollisim-

man vähän ympäristöön kajoava rakenne. Edelleen arvioin tämän menettelyn olevan myös kustannuste-

hokkain tapa toteuttaa melu- ja turvarakenne asujaimiston suuntaan. 

 

 
 

Edelleen vaadin harkittavaksi teollisuusalueen sisääntuloväylän suuntaamista alueelle mahdollisimman 

vähän asujaimistoa häiritsevästi. Nyt sisääntulo on suunniteltu juuri lähimpien asuintalojen läheisyyteen. 

Sisääntuloväylän sijainniksi oli nähdäkseni mahdollista harkita Hillonlahden- ja Ensontien risteystä. 

 
 

Vastine asiaan 16. 

Voimassa olevassa asemakaavassa on kaavoitettu Rajasaaren ja Hillonlahden pohjukan välille satama-

alue. Nyt vireillä oleva asemakaavan muutos ei koske tätä aluetta, vaan tällä alueella jää voimaan 

voimassa olevan asemakaavan merkinnät ja määräykset. 

 

Vastine asiaan 1. 

Terveyden ja turvallisuuteen kohdistuvien haittavaikutusten minimoimisesta on vastattu melun, pö-

lyn ja tärinän osalta muistutukseen nro 1 annetussa vastineessa asioihin 1 ja 2. 

Vastine asiaan 2.  

Petkelvuoren Ensontien puoleisen rinteen jättämisestä meluesteeksi ja maisemointielementiksi on 

vastattu muistutukseen 5 annetussa vastineessa asiaan 5. 

 

Hiltzinväylän linjauksen suuntaamisesta uudelleen on vastattu muistutukseen nro 5 annetussa vasti-

neessa asiaan 6. 

Vastine asiaan 3. 

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 kuljetuk-

sia 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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7. Muistutus 29.5.2021 

Olen erittäin huolissani kaavaehdotuksesta. Mielestäni suoja-alueet ovat aivan liian pieniä. Uskon, että 
kun louhiminen alkaa, on alueella lähes mahdotonta asua pölyn ja metelin keskellä. Ja kuka korvaa, kun 
talot ei kestä räjähdyksistä syntyvää rasitusta. Teidän näkemyshän oli, ettei vaikuta mitenkään asumi-
seen. Uskoisin että olisi eri ääni kellossa, jos oma talo olisi alueella.  

 

Tuntuu todella pahalta, että Matinsaari ollaan sulkemassa pois. Se on yksi Haminan luonnon kauneimmista 
ranta-alueista. Miksi hävittää tuollainen paikka en vaan voi ymmärtää. 

 

8. Muistutus 31.5.2021 

Petkeleen louhinta 

Petkelvuoren suunniteltu louhinta tulee aiheuttamaan asumusviihtyvyyteen suuria haittoja, varsinkin Kuu-
narinkadun ja Peltokadun asukkaille; 

- pitkäaikainen räjäytystyö josta melu, pöly, tuuli 
- maiseman menetys, jos vuori poistetaan suunnitellun mukaisesti 
- kiinteistöjen arvojen menetys, josta johtuen Hillonkylä tulee kuihtumaan asukkaista seuraavien 20 vuo-
den aikana 

Kysynkin asumisviihtyvyyden haittojen lisäännyttyä onko kaupunki valmis lunastamaan siinä tapauksessa 
kiinteistöjä esim. Peltokadulta 

Kuunarinkadulta satamaan päin olisi hyvä säästää kalliota suojavalliksi puustoineen, jolloin maisema säi-
lyisi noin 300x50 m tien mukaisesti. Samoin vanhan peltoalueen ojien kunnostus, jolloin alueelle kasvaisi 
luonnollinen puustomelueste. Näillä toimilla sataman suunnalta tuleva melu jopa vaimenisi. 

Teollisuusalueelle tien muutos. Ehdotukseni säilyttäisi lähikiinteistöjen arvon lähes ennallaan. 

Vastine asiaan 1. 

Suoja-alueiden riittävyydestä on vastattu vastineessa muistutuksen 1 asiaan 2 sekä suojaviheraluei-

den merkityksestä vastineessa muistutuksen 5 asiaan 2. 

Vastine asiaan 2. 

Matinsaari ei sisälly kaavan suunnittelualueeseen. 
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9. Muistutus 31.5.2021 

Miten melu- ja pölyhaitat on tarkoitus hoitaa, jos louhinta tulee pyörätien tasoon ja kaikki puusto on 
poistettu? Miten teollisuuden aiheuttama melu?  Lähimpiin asuntoihin 250m. Pölyn leviämisestä on 
kokemusta Paksunniemen louhinnasta eli leviää huomattavasti pidemmälle kuin konsultin arviot. Miten 
talviaikana kastelu hoidetaan? 

 

Ensontien ja Hillontien Peltokatu välinen alue on kaavassa merkitty virkistysalueeksi. Liitteenä kuvia 

lähivirkistysalueesta. 

 

Vastine asiaan 1. 

 

Terveyden ja turvallisuuteen kohdistuvien haittavaikutusten minimoimisesta on vastattu melun, pö-

lyn ja tärinän osalta muistutukseen nro 1 annetussa vastineessa asioihin 1 ja 2. 

 

Kuunarinkadun ja satama-alueen välimatka on voimassa olevassa kaavassa n. 120 m. Asemakaavan 

muutoksessa välimatka on n. 112 m T/kem-1 korttelialueen ja Kuunarinkadun lähimmän asuinraken-

nuksen välillä.  

 

Louhinnan jälkeen teollisuusalueen ja Kuunarinkujan asuinalueen väliin muodostuu noin 13 m korkea 

kallioseinämä. Teollisuusalue tulee sijoittumaan asuinaluetta huomattavasti alemmalle tasolle. Tämä 

osaltaan estää melun kulkeutumista. Asia on huomioitu kaavaselostukseen asemakaavan muutoksen 

vaikutusten arvioinnissa käytetyissä kiviainesten oton ja akkumateriaalituotannon melumallinnuk-

sissa ja vaikutusten arvioinneissa. 

 

Vastine asiaan 1. 

Terveyden ja turvallisuuteen kohdistuvien haittavaikutusten minimoimisesta on vastattu melun, pö-

lyn ja tärinän osalta muistutukseen nro 1 annetussa vastineessa asioihin 1 ja 2. 

 

Valtaosa louhinnan hiukkaspäästöstä muodostuu kuljetuksista, joten pölynhallintakeinojen kohdista-

minen siihen on tehokkainta. Ajonopeuksien rajoittamisella voidaan pienentää kuljetusten hiukkas-

päästöä, joskin kuljetukset suuntautuvat pääosin sataman suuntaan eli poispäin asutuksesta. Työ-

maateitä voidaan myös suolata. Louhinnan ja siihen liittyvien toimintojen aiheuttamaa pölyämistä ja 

pölyn leviämistä voidaan vähentää teknisillä ratkaisuilla, kuten kaluston valinnalla ja pölyävien koh-

teiden koteloinnilla, ja pölyämistä voidaan torjua kesäkaudella kastelemalla. Toiminnan päästöt käsi-

tellään maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelyssä. 
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Valitettavasti virkistysalue on nykyisin vesijättöä kaikki puusto on kuollut ojan varresta lähes 

Ryljynlähteelle asti ja Poitsilasta tulevan ojan varresta Hillontielle asti. Aikaisemmin ojanvarret ollut 

viljeltyjä peltoja ja viljelyn loputtua pelloilla kasvoi koivumetsä mikä nyt on kaikki kuollut, kun vesi seisoo 

puiden juurilla Alueen nykyinen tila johtuu siitä, että oja Ensontieltä Summaan vievälle radalle on ollut 

kaivamatta vuosikymmenet. 

Jos tämä oja-asia olisi hoidettu niin kuin pitää niin Ensontien ja Hillontien välissä olisi täysi metsä, mikä 

olisi hyvä melu ja pölysuoja tulevalle teollisuusalueelle. 

Uudessa kaavassa oli suunnitelma jonkinlaisen viivytysaltaan rakentamisesta hulevesille. Miten tarkoitus 

hoitaa, kun nykyiset vedetkään eivät pääse vapaasti virtaamaan mereen? 

Onko tarkoitus tuhota puusto yhä kauemmas? 

 

10. Muistutus 31.5.2021 

Kyseisen teollisuusalueen rajan ja Kuunarikadun talojen väliin suunniteltu vajaan 100 m suojaetäisyys ei 

ole riittävä, teollisuusalueelta tulevat pöly- ja meluhaitat vaativat suuremman suojaetäisyyden. 

Petkelvuoren Ensontien puoleinen rinne muodostaisi jo itsessään luonnollisen maastoesteen, ei tarvittaisi 

mitään erikseen rakennettavaa maastoestettä. 

Vastine asiaan 2. 

Alueen yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä on tehty hulevesiselvitys ja sen perusteella on tehty 

suosituksia alueen hulevesien hallinnalle. Alueen louhinnan yhteydessä syntyvien hulevesien johta-

mista suositellaan tehtäväksi yleissuunnitelmassa esitettyjen ja alueelle toteutettavien kosteikkojen 

kautta, minkä avulla voidaan hallita virtaamahuippuja ja vähentää hulevesikuormitusta.  
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Melu -ja pölyhaitat alueella tulevat todennäköisesti olemaan kohtuuttoman suuret lähellä asuville ihmisille, 

asumismukavuus kärsii, ja kiinteistöjen arvot laskevat! Mahdollinen myynti tulevaisuudessa tulee olemaan 

äärimmäisen hankalaa, kuka haluaisi muuttaa teollisuusalueen viereen asumaan! Jos suoja-alue olisi koh-

tuullisen kokoinen, niin silloin lähialuekin olisi vielä asumismukavuudeltaan kohtalainen! 

 

Toivon että kaavoituksesta vastaavat ottaisivat huomioon myös lähistöllä asuvien ihmisten toiveet / mie-

lipiteet. 

 

Alueella asuvat ihmiset eivät ole osanneet ennustaa tulevaisuuteen, ko. kiinteistöjä ostettaessa ei olla 

tiedetty etukäteen, miten paljon ympäristö tulee tulevaisuudessa muuttumaan! Nyt pitäisi saada sellainen 

ratkaisu aikaan, mikä ei tuhoa lähialueiden asukkaiden asumismukavuutta. 

 

Vastine asiaan 1. 

Terveyden ja turvallisuuteen kohdistuvien haittavaikutusten minimoimisesta on vastattu melun, pö-

lyn ja tärinän osalta muistutukseen nro 1 annetussa vastineessa asioihin 1 ja 2. 

 

Kuunarinkadun ja satama-alueen välimatka on voimassa olevassa kaavassa n. 120 m. Asemakaavan 

muutoksessa välimatka on n. 112 m T/kem-1 korttelialueen ja Kuunarinkadun lähimmän asuinraken-

nuksen välillä.  

 

Louhinnan jälkeen teollisuusalueen ja Kuunarinkujan asuinalueen väliin muodostuu noin 13 m korkea 

kallioseinämä. Teollisuusalue tulee sijoittumaan asuinaluetta huomattavasti alemmalle tasolle. Tämä 

osaltaan estää melun kulkeutumista. Asia on huomioitu kaavaselostukseen asemakaavan muutoksen 

vaikutusten arvioinnissa käytetyissä kiviainesten oton ja akkumateriaalituotannon melumallinnuk-

sissa ja vaikutusten arvioinneissa. 

 

Petkelvuoren Ensontien puoleisen rinteen jättämisestä meluesteeksi ja maisemointielementiksi on 

vastattu muistutukseen 5 annetussa vastineessa asiaan 5. 

 

Vastine asiaan 2. 

Mielipiteissä ja muistutuksissa saatu palaute välittyy kaavanlaatijalle ja päätöksentekijöille. Kaavapro-

sessin aikana on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta, joissa on saatu osallisten mielipiteitä ja annettu 

vastauksia kysymyksiin sekä välitetty tietoa kaavamuutoksesta. Asemakaavan muutoksen kuulemis-

ten yhteydessä saadut mielipiteet ja muistutukset on käsitelty ja niihin on laadittu vastineet, jotka 

kaupunginhallitus kussakin kaavavaiheessa käsittelee ja hyväksyy.  

Vastine asiaan 3. 

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on pääosin kaavoitettu satama-alueeksi, joka asemakaavan 

muutoksella pääosin kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi. Kaavamuutok-

sella verrattuna nykyiseen asemakaavan mahdollistamaan maankäyttöön ei arvioida olevan merkittä-

vää muutosta kiinteistöjen arvoon. 
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11. Muistutus 31.5.2021 

Rambolin melumallinnusanalyysin toteutuksessa on radikaali virhe. Tämä virhe liittyy maanpinnan muo-

tojen vaimentavaan vaikutukseen. Ääniaallot kiertävät kappaleen, mikäli kappaleen leveys (tässä tapauk-

sessa vuorenrinne) on suurempi, kuin ääniaallon aallonpituuden puolikas. Kun ääni kulkee 340 metriä 

sekunnissa 100 HZ ääniaallon pituus on 340 m/100 eli 3,4 metriä jolloin ääniaallon puolikas on 1,7 metriä. 

Ei ole olemassa mitään mallinnusohjelmistoa, mikä ei ottaisi tätä akustista perusasiaa huomioon niin kuin 

se myös todetaan raportissa. Eli jos Ensontien eteläpuolelle jäisi noin seitsemän metriä korkea meluvalli, 

suodattaisi tuo miltei kaiken melun pois pohjoisen suunnalta 25 Hz yläpuoliselta alueelta. Näin ollen vain 

matalia taajuuksia leviäisi eteenpäin. Nämä matalat taajuudet eivät häiritse ihmiskorvaa samassa määrin 

kuin korkeammat 2–6 kHz taajuudet. Tuon Rambollin mallinnuksen heikkous piilee juuri tässä. Meluesti-

maattialue on mallinnettu nykyisen maastomuodon ja puuston mukaan, ei tasaiseksi louhitun mukaisen 

maastonmuodon mukaan niin kuin alue on tarkoitus kaavan mukaan toteuttaa. Eli todellisuudessa melu-

arvot Hillonkylässä tulevat olemaan ihan jotain muuta kuin mitä tuo mallinnus antaa ymmärtää. Mallin-

nuksessa teollisuuslaitoksen melu vaimenee nykyisen vuorenrinteen ansiosta siedettävälle tasolle, mutta 

mikäli vuorenrinne louhitaan tasaiseksi, mallinnuksen meluarvot eivät toteudu ja samalla Hillonkylän 

asukkaiden meluarvot tulevat ylittämään sallitut volyymitasot. Ongelma voitaisiin korjata jo kaavoitus-

vaiheessa säästämällä Ensontien eteläpuolen rinne noin 50–70 metrin etäisyydeltä Ensontiestä louhimat-

tomana äänimeluvallina.  

 

 
 

Melu ja ääni vaimenee yleisesti 6 dB etäisyyden kaksinkertaistuessa tai putkimaisissa äänilähteissä, kuten 

esimerkiksi moottoritie 3 dB etäisyyden kaksinkertaistuessa. Eli jos melu on mitattu 87 dB:ksi 10 metrin 

etäisyydeltä pistemäisestä äänilähteestä (halli) on volyymi 20 metrin etäisyydellä 81 dB:tä ja 320 metrin 

etäisyydellä 87 dB - 30 dB eli 57 desibeliä. Tämä on teoreettinen melutaso Hillon lähimmän asuinraken-

nuksen kohdalla, mikäli koko Ensontien eteläpuolinen alue louhitaan tasaiseksi. 

 

Vastine asiaan 1. 

Akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä laaditussa meluselvityksessä on 

huomioitu alueen louhinnan yleissuunnitelma ja melumallinnuksen lähtötietona on käytetty louhinta-

suunnitelman mukaisia uusia maanpinnan korkeustietoja, jotka Petkelvuoren laajennuksen osalta ovat 

+4…+6 mmpy. Huomioitavaa on, että melun leviämiskartoilla esitetty pohjakartta ei täten pidä paik-

kaansa louhittavan alueen osalta, eikä korkeuskäyrät kuvaa tilannetta, jolloin alue olisi louhittu. Ak-

kumateriaalitehtaaseen liittyvät tuotantorakennukset sijoittuvat melumallinnuksessa Satamantien 

varrelle sekä Petkelvuoren louhittavan alueen itäosaan, eikä melun ohjearvot mallinnuksen mukaan 

ylity lähimmillä asuinrakennuksilla päivällä tai yöllä.   

 

Mallinnuksessa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkasvillisuus 

(puusto yms.) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on suuri. 

Ympäristömeluarvioinneissa ei pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta oteta huomioon, koska vyö-

hykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut).  

 

Myös Hillonlahden kiviaineksen louhinnan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä laaditussa me-

luselvityksessä on huomioitu louhinnan yleissuunnitelma ja sen mukaiset maanpinnan tasot. Melumal-

linnuksessa on mallinnettu useita eri tilanteita, joissa on huomioitu myös tarvittavat meluntorjuntatoi-

menpiteet. Louhinnan edettyä Petkelvuoren pohjoisosaan, porauksen melua tulee estää Kuunarikadun 

suuntaan ja murskauksen melua Peltokadun suuntaan. Kun louhinta on Savilahdenvuoren pohjois-

osassa, tulee murskausmelun leviämistä vastaavasti Bernerinkujan suuntaan estää joko meluesteellä 

tai sijoittamalla murskaus rintauksen suojaan. 
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12. Muistutus 31.5.2021 

Tuo suunniteltu louhinta ja louhinnan aiheuttamien haittavaikutusten vähättely aiheuttaa melkoista 

huolta. 

• Minkälaista pöly/melusuojaa on suunnitelmissa tehdä Petkeleen rajalle? 

• Mikä tulee olemaan tarkka etäisyys asuinrakennuksiin? 

• Kuka korvaa mahdolliset räjäytyksistä aiheutuneet vauriot? 

• Minkälainen tarkistus rakennuksille tehdään ennen räjäytyksiä? 

• Tärinä/pölyvaikutukset googlen työmaalta ovat tuntuneet todella voimakkaina, vaikka etäisyyttä 

on reippaasti! 

• Kestääkö kaasut ikkunoissa? 

• Onko pitkäntähtäimen suunnitelmissa autioittaa Petkeleen kylä? 

• Asunnon arvonalenema, kuka korvaa? 

• Jääkö Matinsaari edelleen käytettäväksi? 

 

Vastine asiaan 2. 

Melumallinnusohjelma ottaa huomioon mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen ja esteet. 

Melumallinnus kuvaa äänen etenemistä melun leviämisen kannalta otollisessa tilanteessa (lievä myö-

tätuuli melulähteestä kohti vastaanottopistettä). Säätilan ollessa vastakkainen, keskiäänitasot voivat 

etäällä asuinrakennusten pihapiireissä olla selvästi mallilaskennan tulosta alhaisempia. Koska mallin-

nustulos kuvaa jo lähtökohtaisesti tiettyä otollisessa sääolosuhteessa tapahtuvaa äänen leviämistä, ei 

mallinnusepävarmuutta enää lisätä tulokseen arvioitaessa melun raja-arvon ylittymistä tai alittumista. 

 

Mallinnuksessa ei ole käytetty melulähteitä, joiden melutaso olisi 10m etäisyydellä 87 dB, vaan melu-

lähdetiedot on ilmoitettu äänitehotasoina. Melupäästöt ilmoitetaan äänitehotasoina (LWA), joka kuvas-

taa laitteen laskennallista kokonaisäänitehotasoa 0 metrin etäisyydellä.  
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13. Muistutus 31.5.2021 

Kaasu- ja vesiputki työmaan maisemointi   

Vastine asiaan 1 

Kiviaineksen louhinnan yhteydessä laaditun melumallinnuksen perusteella meluntorjuntatoimille on 

tarvetta louhinnan edettyä Petkelvuoren tai Savilahdenvuoren pohjoisosiin. Porauksen tai murskauk-

sen leviämistä meluesteellä tulee estää Petkelvuoren osalta Kuunarikadun ja Peltokadun suuntaan. 

Savilahdenvuoren osalta murskausmelun leviämistä vastaavasti Bernerinkujan suuntaan tulee estää 

joko meluesteellä tai sijoittamalla murskaus rintauksen suojaan. 

 

Valtaosa louhinnan hiukkaspäästöstä muodostuu kuljetuksista, joten pölynhallintakeinojen kohdista-

minen siihen on tehokkainta. Ajonopeuksien rajoittamisella voidaan pienentää kuljetusten hiukkas-

päästöä, joskin kuljetukset suuntautuvat pääosin sataman suuntaan eli poispäin asutuksesta. Työ-

maateitä voidaan myös suolata. Louhinnan ja siihen liittyvien toimintojen aiheuttamaa pölyämistä ja 

pölyn leviämistä voidaan vähentää teknisillä ratkaisuilla, kuten kaluston valinnalla ja pölyävien koh-

teiden koteloinnilla, ja pölyämistä voidaan torjua kesäkaudella kastelemalla. Toiminnan päästöt käsi-

tellään maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelyssä. 

 

Kuunarinkadun ja satama-alueen välimatka on voimassa olevassa kaavassa n. 120 m. Asemakaavan 

muutoksessa välimatka on n. 112 m T/kem-1 korttelialueen ja Kuunarinkadun lähimmän asuinraken-

nuksen välillä.  

 

Louhinnan jälkeen teollisuusalueen ja Kuunarinkujan asuinalueen väliin muodostuu noin 13 m korkea 

kallioseinämä. Kallioseinämä toimii meluesteenä Kuunarinkadun asutuksen suuntaan. Suojaviheralu-

eelle (EV) on mahdollista tarvittaessa esim. rakentaa myös melumuureja tai muita suojarakenteita. 

Teollisuusalue tulee sijoittumaan asuinaluetta huomattavasti alemmalle tasolle. Tämä osaltaan estää 

melun kulkeutumista. Asia on huomioitu kaavaselostukseen asemakaavan muutoksen vaikutusten ar-

vioinnissa käytetyissä kiviainesten oton ja akkumateriaalituotannon melumallinnuksissa ja vaikutusten 

arvioinneissa. 

 

Haitallista tärinää voidaan lieventää oikealla työn suorituksella ja suunnittelulla. Ennen louhinnan aloit-

tamista tehdään riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet räjäytysten turvallisen suo-

rittamisen varmistamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu mm. kiinteistöjen katselmustarpeen selvittäminen 

ja mahdollisten riskikohteiden tunnistaminen, räjäytyksissä syntyvien tärinöiden johtuvuuden selvit-

tämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysmäärien käytön varmistaminen. Lähialueen talot suosi-

tellaan katselmoitavaksi ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen sekä katselmuksen tulokset do-

kumentoitavaksi. Mahdolliset vauriot korvaa vaurioiden aiheuttaja. 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on pääosin kaavoitettu satama-alueeksi, joka asemakaavan 

muutoksella pääosin kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi. Kaavamuutok-

sella verrattuna nykyisen asemakaavan mahdollistamaan maankäyttöön ei arvioida olevan merkittä-

vää muutosta kiinteistöjen arvoon. 

 

Yleiskaavat ohjaavat asemakaavoitusta. Petkele on strategisessa yleiskaavassa taajamatoimintojen 

aluetta ja Keskeisten alueiden yleiskaavassa rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue. Petkeleen 

alue säilyy asuinkäytössä myös jatkossa. Matinsaari ei sisälly kaavan suunnittelualueeseen. 
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Haminan Energian ja Haminan Vesilaitoksen työmaa on muuttanut oleellisesti Bernerinkujan ympäristöä.  

Milloin maisemointi aiotaan toteuttaa ja kysytäänkö siihen museovirastolta tai muulta viranomaiselta suo-

situksia ja tavoitteita? 

 

  
  

Meluhaitta  

Jätetäänkö osa Petkel- ja Savilahdenvuoresta meluesteeksi tulevia louhintoja ajatellen? Miten lähialueen 

asukkaat otetaan paremmin huomioon?  Esim. Keltakallion teollisuusalueen laajennus 0220.  

 

 
 

Nykyiset metsän kaadot ja putkityömaan raivaukset ovat muuttaneet oleellisesti tuulivoimaloiden aiheut-

tamaa meluhaittaa niin, että kauempananikin olevat voimalat kuuluvat nykyisin ”oikealla” tuulen suun-

nalla ja voimakkuudella erittäin selvästi sisälle. Voidaanko Bernerinkujalle saada sisämelumittaukset niin, 

että myös desibeli c-asteikon (pientaajuiset) äänet mitataan?  

  

 
 

 

Vastine asiaan 1. 

Haminan Energian ja Haminan Vesilaitoksen työmaan osalta edetään lupaehtojen mukaisesti. Maise-

mointi-istutukset tehdään vuoden 2021 aikana, kun putkityömaa on valmistunut. 
 

Vastine asiaan 2. 

Petkelvuoren Ensontien puoleisen rinteen jättämisestä meluesteeksi ja maisemointielementiksi on 

vastattu muistutukseen 5 annetussa vastineessa asiaan 5. 

 

Kiviaineksen louhinnan yhteydessä laaditun melumallinnuksen perusteella meluntorjuntatoimille on 

tarvetta louhinnan edettyä Petkelvuoren tai Savilahdenvuoren pohjoisosiin. Porauksen tai murskauk-

sen leviämistä meluesteellä tulee estää Petkelvuoren osalta Kuunarikadun ja Peltokadun suuntaan. 

Savilahdenvuoren osalta murskausmelun leviämistä vastaavasti Bernerinkujan suuntaan tulee estää 

joko meluesteellä tai sijoittamalla murskaus rintauksen suojaan. 

 

Kuunarinkadun ja satama-alueen välimatka on voimassa olevassa kaavassa n. 120 m. Asemakaavan 

muutoksessa välimatka on n. 112 m T/kem-1 korttelialueen ja Kuunarinkadun lähimmän asuinraken-

nuksen välillä.  

 

Louhinnan jälkeen teollisuusalueen ja Kuunarinkujan asuinalueen väliin muodostuu noin 13 m korkea 

kallioseinämä. Kallioseinämä toimii meluesteenä Kuunarinkadun asutuksen suuntaan. Suojaviheralu-

eelle (EV) on mahdollista tarvittaessa esim. rakentaa myös melumuureja tai muita suojarakenteita. 

Teollisuusalue tulee sijoittumaan asuinaluetta huomattavasti alemmalle tasolle. Tämä osaltaan estää 

melun kulkeutumista. Asia on huomioitu kaavaselostukseen asemakaavan muutoksen vaikutusten ar-

vioinnissa käytetyissä kiviainesten oton ja akkumateriaalituotannon melumallinnuksissa ja vaikutusten 

arvioinneissa. 

 

Muistutuksessa viitattu Kotkan tapaus on hieman erilainen mm. asutus on tuolla alueella samassa 

tasossa teollisuustoimintojen kanssa, eikä suojaa antavaa kallioseinämää muodostu. 

 

 

 

Vastine asiaan 3. 

Tuulivoimalan aiheuttamaa melua on arvioitu alueen tuulivoimaloiden rakentamislupavaiheessa, jolloin 

on laadittu tarkempi meluselvitys. Maisemointi-istutukset tehdään vuoden 2021 aikana kun putkityö-

maa on valmistunut. 

 
Ympäristönsuojeluviranomaisen virkansa nojalla mahdollista tehdä tai teettää tarvittavat selvitykset 
ja mittaukset 
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Suoja- ja viheralueet   

Aiotaanko viheralueita jättää riittävästi ja miten ne aiotaan toteuttaa niin, että jäljellä on myös puustoa 

muuten kuin vihreänä alueena kartalla?  Miten lähialueen asukkaat otetaan huomioon?  Nyt näyttäisi, että 

niin ei ole tehty.  

 

 
 

Pölyhaitta  

Tiedetään että mahdollisesta louhinnasta tulee pölyhaittoja niin kuin on jo tullut Googlen louhinnoista ja 

kiven murskauksesta. Miten niitä aiotaan minimoida ja voiko kaupunki osallistua siivouskustannuksiin, jos 

pölyä sattuu jatkuvasti tulemaan? Voiko pölystä olla terveyshaittoja?  

 

 
  

Vastine asiaan 4. 

Asemakaavan muutoksessa on osoitettu suojaviheralueet EV ja EV-1.  

 

Asuinalueiden ja teollisuusalueen väliin jää metsäistä aluetta. Suojaviheralueina osoitetaan kaavoituk-

sessa viheralueina säilytettävät alueet, joiden tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita lii-

kenteen ym. toimintojen meluhaitoilta ja muilta ympäristöhaitoilta. Tarpeen mukaan voidaan suojavi-

heralueelle antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä esimerkiksi puuston säilyttämisestä tai istuttami-

sesta. Asemakaavamuutoksessa on annettu EV-1 suojaviheraluetta koskien määräyksiä puustoon säi-

lyttämisestä, sillä tällä EV-1 suojaviheralueella on merkitystä liito-oravan kulkuyhteyksien turvaami-

sessa. EV-1 suojaviheralueella tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhteydet turvaava puusto ja täydentää 

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

Vastine asiaan 5. 

Asemakaava-alueen louhimisessa syntyvä kiviaines on suunniteltu käytettävän satama-alueen laajen-

nuksissa pääosin louheena, jolloin louheesta vain pieni osa murskataan paikan päällä. Tämä vähentää 

syntyvän pölyn määrää yhden työvaiheen jäädessä selvästi pienemmäksi. Louhinnan ja siihen liittyvien 

toimintojen aiheuttamaa pölyämistä ja pölyn leviämistä voidaan vähentää teknisillä ratkaisuilla, kuten 

kaluston valinnalla tai pölyävien kohteiden koteloinnilla. Pölyämistä voidaan torjua kesäkaudella käyt-

täen vesikastelua tai esim. kalsiumkloridiliuosta. Ajonopeuksien rajoittamisella pienennetään myös 

kuljetusten hiukkaspäästöä ja työmaateitä voidaan myös suolata. Koska valtaosa hiukkaspäästöstä 

muodostuu kuljetuksista, pölynhallintakeinojen kohdistaminen siihen on tehokkainta. Toiminnan pääs-

töt käsitellään maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelyssä. 

 

Esirakentamisen liikenteen pölypäästöt ja louhinnasta aiheutuvan pölyn ei arvioida aiheuttavan ter-

veydellistä riskiä lähialueen asukkaille, sillä ilmapäästöt eivät ylitä raja-arvoja hankealueen tai kulje-

tusreittien ulkopuolella. Louhinnasta laaditun pölymallinnuksen mukaan kuljetusreitit muodostivat 

suurimman osuuden päästöstä ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun olivat hallitsevia. Asuin- ja lomara-

kennusten luona pölyn vaikutukset ilmanlaatuun ovat pieniä, sillä vaikutukset keskittyvät kuljetusreitin 

varrelle satamaan, missä ei ole ko. rakennuksia. Rakentamisen aikaiset ilmanlaatuvaikutukset muo-

dostuvat maanrakennustöiden ja liikenteen hiukkas- ja pakokaasupäästöistä. 

 

Terveyden suojelemiseksi on mm. pienhiukkasten (PM10) pitoisuuksille ulkoilmassa annettu raja-ar-

vot, joilla tarkoitetaan ilman epäpuhtauksien korkeinta sallittua pitoisuutta. Raja-arvojen lisäksi on 

määritelty ohje-arvot, joilla ilmaistaan ilmanlaadun tavoitteita sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Il-

manlaatuvaikutusten arvioinnissa sekä pölymallinnuksessa on huomioitu em. raja- ja ohjearvot, mihin 

terveysvaikutusten arviointikin perustuu. 

 



Ramboll - Vastineraportti 

 

 

  

 

39/41 

 

Liikenne  

Ohjataanko liikenne vähiten asukkaita haittaavaa reittiä?  

 

 
  

Lakien ja asetusten noudattaminen ja asukkaiden huomioon ottaminen  

Toivomuksena olisi, että Haminassa jatkossa kunnioitetaan paremmin lakeja, asetuksia, suosituksia ja 

noudatetaan hyvää ja läpinäkyvää hallintotapaa, jossa asukkaat otetaan huomioon. Esimerkiksi puunkaa-

dot vesi- ja putkilinja työmaalla aloitettiin ennen museoviraston lausuntoa. 

 

 
 

 

 

Vastine asiaan 6. 

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

pitkin sataman suuntaan, eikä asuinalueiden kautta. Teollisuusalueen rakentamisenaikaisten kulje-

tusten arvioidaan tulevan joko Satamantien kautta E18-moottoritien suunnasta tai osa teollisuuslai-

tosten rakentamiseen liittyvistä materiaaleista voidaan tuoda alueelle suoraan KotkaHaminan sata-

man kautta. Rakentamisen aikainen liikenne ei aiheuta merkittäviä turvallisuus- ja sujuvuusvaikutuk-

sia. Tieverkkoon kohdistuvat liikennemäärien muutokset rakentamisen aikana arvioidaan vähäisiksi. 

Teollisuusalueen esirakentamisen louhinnan kiviainesten kuljetuksissa sataman täyttöihin käytetään 

Hillonlahden pohjukan vanhaa ratapohjaa-Satamatietä-Paksuniementietä. 

 

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 

vaihtoehdossa viereiselle alueelle sijoittuvien toimintojen kanssa yhdessä enintään 830 ajoneuvolla 

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

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

 

Vastine asiaan 7. 

Kaavoitusprosessi on edennyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Mielipiteissä ja muistutuksissa 

saatu palaute välittyy kaavanlaatijalle ja päätöksentekijöille. Kaavaprosessin aikana on järjestetty 

kaksi yleisötilaisuutta, joissa on saatu osallisten mielipiteitä ja annettu vastauksia kysymyksiin sekä 

välitetty tietoa kaavamuutoksesta. Asemakaavan muutoksen kuulemisten yhteydessä saadut mielipi-

teet ja muistutukset on käsitelty ja niihin on laadittu vastineet, jotka kaupunginhallitus kussakin kaa-

vavaiheessa käsittelee ja hyväksyy.  

 

Kaavan toteuttamiseen liittyvän esirakentamiseen ja louhinnan, rakentamisen sekä alueelle sijoittu-

vien yritysten lupaehtojen noudattaminen varmistetaan seurannalla ja viranomaisvalvonnalla. Alueen 

asukkaita tiedotetaan kaavamuutosalueella tehtävistä töistä. 
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14. Muistutus 31.5.2021 

Suoja- ja viheralueet   

Nykyisessä kaavamuutoksessa ei kaava-alueiden läheisyydessä sijaitseviin asuntoihin ei ole riittävät 

suoja-alueet. Kaavoituksessa tulisikin paremmin huomioida luonnollisten korkeuserojen tuomat suoja-

alueet varsinkin melua vastaan. Meluesteeksi tulisi jättää luonnon mukaisesti korkeita alueita, joita ei 

sitten louhita kokonaan pois, vaan osa siitä jätetään suojaksi melua vastaan. Nyt asuinalueiden ja teolli-

suusalueen välissä ei ole selkeitä korkeuseroja tuomassa suojaa. Tämä palvelisi erityisesti myös alueelle 

tulevaa toimijaa.  

 

 

15. Muistutus 31.5.2021 

Toivoisin, että Ensontien viereinen kallio säästettäisiin luonnollisena melu- ja pölysuojana riittävän kor-

keana ja leveänä. Luulisi kaavoittajan huolehtivan lähialueen asukkaiden viihtyvyydestä. Vaikuttaa siltä, 

että liito-oravat ja muut eläimet ja kasvit ovat tärkeämpiä kuin veronmaksajat. 

Vastine asiaan 1. 

Kiviaineksen louhinnan yhteydessä laaditun melumallinnuksen perusteella meluntorjuntatoimille on 

tarvetta louhinnan edettyä Petkelvuoren tai Savilahdenvuoren pohjoisosiin. Porauksen tai murskauk-

sen leviämistä meluesteellä tulee estää Petkelvuoren osalta Kuunarikadun ja Peltokadun suuntaan. 

Savilahdenvuoren osalta murskausmelun leviämistä vastaavasti Bernerinkujan suuntaan tulee estää. 

 joko meluesteellä tai sijoittamalla murskaus rintauksen suojaan. 

 

Kuunarinkadun ja satama-alueen välimatka on voimassa olevassa kaavassa n. 120 m. Asemakaavan 

muutoksessa välimatka on n. 112 m T/kem-1 korttelialueen ja Kuunarinkadun lähimmän asuinraken-

nuksen välillä.  

 

Louhinnan jälkeen teollisuusalueen ja Kuunarinkujan asuinalueen väliin muodostuu noin 13 m korkea 

kallioseinämä. Kallioseinämä toimii meluesteenä Kuunarinkadun asutuksen suuntaan. Suojaviheralu-

eelle (EV) on mahdollista tarvittaessa esim. rakentaa myös melumuureja tai muita suojarakenteita. 

Teollisuusalue tulee sijoittumaan asuinaluetta huomattavasti alemmalle tasolle. Tämä osaltaan estää 

melun kulkeutumista. Asia on huomioitu kaavaselostukseen asemakaavan muutoksen vaikutusten 

arvioinnissa käytetyissä kiviainesten oton ja akkumateriaalituotannon melumallinnuksissa ja vaiku-

tusten arvioinneissa. 

 

Suojaviheralueen laajuutta määriteltäessä on huomioitu tehdyissä luontoselvityksissä ilmenneiden 

luontoarvojen säilymisen (kosteikko ja liito-oravan kulkureitti) edellytykset. Lähimpiin Peltokadun 

asuinrakennuksiin on noin 250 metriä (T/kem-1) korttelialueen rakennusalasta. Ensontie sekä voi-

massa olevan asemakaavan lähivirkistys- (VL) ja puistoalueet (P) sijaitsevat asutuksen ja teollisuus-

alueen välissä.  

 

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. 
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Vastine asiaan 1. 

 

Kaavamuutoksen tulee turvata yhtä lailla asukkaiden terveys ja viihtyvyys. 

 

Terveyden suojelemiseksi on mm. pienhiukkasten (PM10) pitoisuuksille ulkoilmassa annettu raja-ar-

vot, joilla tarkoitetaan ilman epäpuhtauksien korkeinta sallittua pitoisuutta. Raja-arvojen lisäksi on 

määritelty ohje-arvot, joilla ilmaistaan ilmanlaadun tavoitteita sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Il-

manlaatuvaikutusten arvioinnissa sekä pölymallinnuksessa on huomioitu em. raja- ja ohjearvot, mihin 

terveysvaikutusten arviointikin perustuu. 

 

Asemakaavan muutosalueen eteläosien louhinnoissa melun ohjearvot alittuvat. Melutasot jäävät asu-

tuksen kohdalla alle 55 dB ja loma-asutuksen kohdalla alle 45 dB ja laskentaepävarmuus huomioiden 

ohjearvojen tasolle tai alle. Pohjoisosien louhinnan ja murskauksen osalta toteutetaan tarvittavat me-

luntorjuntatoimenpiteet. Sataman täyttöalueiden pintakerroksiin tarvittava kiviaineksen murskaus tul-

taisiin tekemään hankealueen ulkopuolella, Paksuniemen satama-alueella, mikä lieventää meluvaiku-

tuksia. 

 

Petkelvuoren Ensontien puoleisen rinteen jättämisestä meluesteeksi ja maisemointielementiksi on 

vastattu muistutukseen 5 annetussa vastineessa asiaan 5. 

 

Kiviaineksen louhinnan yhteydessä laaditun melumallinnuksen perusteella meluntorjuntatoimille on 

tarvetta louhinnan edettyä Petkelvuoren tai Savilahdenvuoren pohjoisosiin. Porauksen tai murskauk-

sen leviämistä meluesteellä tulee estää Petkelvuoren osalta Kuunarikadun ja Peltokadun suuntaan. 

Savilahdenvuoren osalta murskausmelun leviämistä vastaavasti Bernerinkujan suuntaan tulee estää 

joko meluesteellä tai sijoittamalla murskaus rintauksen suojaan. 

 

Kuunarinkadun ja satama-alueen välimatka on voimassa olevassa kaavassa n. 120 m. Asemakaavan 

muutoksessa välimatka on n. 112 m T/kem-1 korttelialueen ja Kuunarinkadun lähimmän asuinraken-

nuksen välillä.  

 

Louhinnan jälkeen teollisuusalueen ja Kuunarinkujan asuinalueen väliin muodostuu noin 13 m korkea 

kallioseinämä. Kallioseinämä toimii meluesteenä Kuunarinkadun asutuksen suuntaan. Suojaviheralu-

eelle (EV) on mahdollista tarvittaessa esim. rakentaa myös melumuureja tai muita suojarakenteita. 

Teollisuusalue tulee sijoittumaan asuinaluetta huomattavasti alemmalle tasolle. Tämä osaltaan estää 

melun kulkeutumista. Asia on huomioitu kaavaselostukseen asemakaavan muutoksen vaikutusten ar-

vioinnissa käytetyissä kiviainesten oton ja akkumateriaalituotannon melumallinnuksissa ja vaikutusten 

arvioinneissa. 

 

 

 


