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YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELTU PÄÄTELMÄ Hillonlahden pohjoispuolisen 
teollisuusalueen louhinta, Hamina

1. HANKETIEDOT JA YVA-MENETTELY

Haminan kaupunki on toimittanut 26.3.2021 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen koskien Hillonlahden pohjoispuolisen 
teollisuusalueen louhintaa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asiakirja, jossa 
esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden 
ympäristövaikutuksista.

Hankkeen nimi 
Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta, Hamina

Hankkeesta vastaava ja yhteystiedot
Haminan kaupunki, Puistokatu 2, 49400 Hamina

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti:
Ramboll Finland Oy

Hankkeen kuvaus
Haminan Hillonlahden pohjoispuoleinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa 
osoitettu satama-alueeksi. Haminan kaupunki on kesäkuussa 2020 käynnistänyt 
alueelle asemakaavan muutoksen, jonka päätavoitteena on osoittaa satama-aluetta 
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teollisuusalueeksi. Teollisuusalueen, kuten myöskin nykyisen asemakaavan mukaisten 
satamatoimintojen toteutuminen, edellyttää alueen louhintaa ja tasoittamista. Alueen 
kiviaineksen otosta ja murskauksesta kaupunki on suorittanut ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (YVA). Vaikutusten arviointia on laadittu samaan aikaan alueen 
asemakaavamuutoksen kanssa. Tavoitteena on, että kiviaineksen otto käynnistyisi 
alueella 2021 ja toiminta kestäisi alueella kokonaisuudessaan arviolta noin viisi 
vuotta.

Alue louhitaan tasoon +2,0…6,3 metriä merenpinnan yläpuolella ja tasataan tasoon 
3,0…7,3 m mpy. Kalliota louhitaan ja murskataan yhteensä noin 3,5 miljoonaa 
kuutiometriä, minkä lisäksi alueelta poistetaan noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä pinta- 
ja kaivumaita. Osa kiviaineksesta (noin 0,13 miljoonaa kuutiometriä) käytetään 
tulevan tehdasalueen tasaamiseen ja rakentamiseen joko louheena tai murskeena. 
Loput kiviaineksesta käytetään sataman suunniteltuihin täyttöihin, osa mahdollisesti 
markkinaehtoiseen kiviaineskysyntään. Ottotoiminta pyritään toteuttamaan siten, että 
tonttitarjontaa alueelle saadaan kysynnän mukaisesti. Koska rakennuslupien 
hakeminen asemakaava-alueelle ei ole vielä ajankohtaista, on alueen louhinnalle 
haettava maa-aineslain mukainen lupa. Hankkeelle haetaan ympäristölupaa ja maa-
aineslain mukaista lupaa yhteiskäsittelyllä, lupaviranomaisena on Haminan kaupungin 
lupavaliokunta.

Ottamisalue merkitään maastoon. Ottamisalueen ja ottoalueen rajan väliin rakennetaan 
tarvittaessa aidat putoamissuojiksi. Ennen louhinnan aloittamista ottoalueelta 
poistetaan pintamaat ja sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että ne toimivat 
meluvalleina. Louhinta toteutetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Räjäytysten määrä on 
kohdekohtaista ja työ tehdään räjäytyssuunnitelmien mukaan noudattaen räjäytystöistä 
annettuja säädöksiä. Tarvittaessa ylisuurten lohkareiden rikotus tehdään hydraulisella 
iskuvasaralla varustetulla kaivinkoneella. Louhe kuormataan kaivinkoneella tai 
pyöräkuormaajalla.

Osa alueelta louhittavasta kiviaineksesta hyödynnetään louheena, osa murskataan 
kiviainestuotteiksi (murskeet). Murskauslaitteistoja on tarpeen mukaan alueella 
samanaikaisesti 1–2 kpl. Murskauslaitoksen sijainti siirtyy toiminnan edetessä.

Hankealueella välivarastoidaan mursketta sekä alueen pinta- ja kaivumaita siten kuin 
se on logistisesti järkevää. Välivarastokasat toimivat myös väliaikaisina melu- ja 
pölyesteinä. Osa kiviaineksesta käytetään tehdasalueella myöhemmin rakentamiseen 
joko louheena tai murskeena (täyttötarve yhteensä noin 0,24 milj. m3ktr)

Alueelle rakennetaan tukitoiminta-alue, joka siirtyy tarvittaessa ottotoiminnan 
mukana. Tukitoiminta-alue toimii työkoneiden huolto-, säilytys- ja tankkausalueena. 
Työkoneiden säilytys- ja tankkauspaikat sijoitetaan nesteitä läpäisemättömälle 
alustalle. Alueelle varataan myös imeytysmateriaalia öljy- tai polttoainevahinkojen 
varalta. Louhinnassa ja murskauksessa noudatetaan valtioneuvoston asetusta 
kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 
(800/2010) eli ns. Muraus-asetusta. Asetus rajoittaa louhintaa ja murskausta alle 300 
metrin etäisyydellä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai sen 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta tai 
muusta häiriölle alttiista kohteesta.

Alustava toteutusjärjestys louhinnalle on: 1) Petkelvuoren alue, ottotoiminnan kesto 
noin kaksi vuotta, 2) Savilahdenvuoren alue, ottotoiminnan kesto seuraavat kolme 
vuotta. Petkelvuoren alueen pohjoisosa louhitaan ns. Muraus-rajoituksen takia vasta 



3 (13)
kun kyseiselle alueelle on haettu rakennuslupia. Tonttien kysynnän tarpeet tai muut 
syyt voivat muuttaa toteutusjärjestystä.

Hankkeen vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta vaihtoehtoa (VE1 ja VE0).

Vaihtoehto VE0: Vaihtoehdossa tarkastellaan alueen ottamista asemakaavan 
mukaiseen käyttöön pidemmällä aikavälillä ja louhintamäärillä, joilla YVA-
hankeluettelon vuotuinen louhintamäärä ei ylity. Tällöin louhintaa tehdään 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan ja rakennuslupien mukaisesti. 
Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei tarkoita alueen luonnontilaan jättämistä

Vaihtoehto VE1: Vaihtoehdossa alueen louhinta toteutetaan noin viidessä vuodessa. 
Tavoitteena on, että kiviaineksen otto käynnistyisi alueella vuonna 2021. Osa 
kiviaineksesta (noin 0,24 miljoonaa kuutiometriä) käytetään tulevan tehdasalueen 
tasaamiseen ja rakentamiseen joko louheena tai murskeena. Loput kiviaineksesta 
käytetään sataman suunniteltuihin täyttöihin, osa mahdollisesti markkinaehtoiseen 
kiviaineskysyntään. Ottotoiminta pyritään toteuttamaan siten, että tonttitarjontaa 
alueelle saadaan kysynnän mukaisesti. Koska rakennuslupien hakeminen asemakaava-
alueelle ei ole vielä ajankohtaista, on alueen louhinnalle haettava maa-aineslain 
mukainen lupa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin, joilla 
todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-lain (252/2017) liitteessä 
1 on lueteltu hankkeet, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

Louhintahanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä YVA-lain 
(252/2017) liitteen 1 hankeluettelon kohdan 2 b perusteella: kiven, soran tai hiekan 
otto, kun ottamisalueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä on 
vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, 
jossa esitetään tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja 
sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, 
niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta, tiedot 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisesta ja yleistajuinen yhteenveto. 
Arviointiselostuksen sisällöstä säädetään tarkemmin YVA-asetuksessa (277/2017).

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen YVA-menettelyssä YVA-lain 10§:n 
tarkoittamana yhteysviranomaisena. Yhteysviranomainen tarkistaa 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän 
jälkeen perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

YVA-menettelyn ja muiden menettelyiden yhteensovittaminen
YVA-menettelyä ei ole yhdistetty muiden menettelyiden kanssa. Haminan kaupunki 
on kesäkuussa 2020 käynnistänyt alueelle asemakaavan muutoksen, jonka 
päätavoitteena on osoittaa satama-aluetta teollisuusalueeksi. Asemakaavan mukaisten 
toimintojen toteutuminen edellyttää alueen louhintaa ja tasoittamista. Asemakaavan 
muutosprosessi on edennyt rinnakkain YVA-menettelyn kanssa. YVA-ohjelmasta- ja 
selostuksesta sekä asemakaavan valmistelusta on pidetty yhteiset esittely- ja 
yleisötilaisuudet. Koska rakennuslupien hakeminen asemakaava-alueelle ei ole vielä 
ajankohtaista, on alueen louhinnalle haettava maa-aineslain mukainen lupa. 
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Hankkeelle haetaan ympäristölupaa ja maa-aineslain mukaista lupaa yhteiskäsittelyllä 
perustellun päätelmän valmistumisen jälkeen. Lupaviranomaisena toimii Haminan 
kaupungin lupavaliokunta.

2. OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN JA YHTEENVETO 
ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA 
MIELIPITEISTÄ

Tiedottaminen, kuuleminen ja osallistumisen järjestäminen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksesta 30.3.-21.5.2021 Haminan kaupungissa. Arviointiselostus on 
ollut nähtävillä yhdessä kuulutuksen kanssa kaupungin internetsivulla ja kirjaamossa. 
Lisäksi YVA-selostus on ollut saatavissa sähköisesti ympäristöhallinnon 
internetsivulla www.ymparisto.fi. Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Reimari 
sanomalehdessä. Covid-19 pandemiaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi 
asemakaavan muutosta, arviointiselostusta ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus 
järjestettiin internetissä Teams-live sovelluksen avulla 7.4.2021. Lausunnot pyydettiin 
seuraavilta tahoilta: Haminan kaupunki, Etelä-Suomen AVI, Tukes, Kymenlaakson 
liitto, Kymenlaakson pelastuslaitos, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto, 
Kymenlaakson museo, HaminaKotka satama Oy ja SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry. 
Lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa 21.5.2021 mennessä Kaakkois-Suomen ELY-
keskukselle.

Yhteenveto arviointiselostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle toimitettiin arviointiselostuksesta yhteensä 
kahdeksan lausuntoa ja mielipidettä.

Haminan kaupungin lupavaliokunnan lausunnossa todettiin, että YVA-selostuksen 
tiivistelmän s. 4 VE1 tekstistä puuttuu maininta maa-aines- ja ympäristöluvan 
yhteiskäsittelystä. Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen on yksi 
YVA-selostuksen keskeisimmistä asioista. Tätä ei ole kaikilta osin tehty riittävän 
laajasti ja tarkasti. Tarkennusta ja asian laajempaa esittelyä toimenpiteiden ja 
menetelmien osalta tulee lisätä erityisesti kohtiin kasvillisuus, eliöt luonnon 
monimuotoisuus, maisema, liikenne, melu, ilmanlaatu ja ilmasto sekä elinolot ja 
viihtyvyys. Lievennystoimenpiteiden esittämisen tärkeyttä puoltaa myös se, että 
hankealueen läheisyydessä on asutusta, etäisyys lähimpään asuinrakennukseen 
hankealueelta on lyhimmillään alle 100 m. Asuinviihtyvyyden kannalta viisi vuotta 
kestävä hanke on pitkä aika, etenkin asukkaille, jotka viettävät aikaa melun, tärinän ja 
räjäytysten vaikutusalueella päivittäin. Asuinviihtyvyyttä alueella ovat jo ennestään 
alentaneet räjäytykset, sillä lähiympäristössä on ollut meneillään mittavaa 
maanrakennustoimintaa, joka mahdollisesti tulee jatkumaan hankkeen kanssa yhtä 
aikaa.
Melumallinnuksen mukaan lähimpien asuinrakennusten luona Kuunarinkadulla ja 
Peltokadulla ollaan päiväajan keskiäänitasojen osalta aivan 55 dB:n rajan tuntumassa, 
vaikka meluntorjuntatoimenpiteet ovat käytössä. Lisäksi mahdollinen 
impulssikorjausvaikutus tulee ottaa huomioon, sillä meluselvityksen mukaan 
impulssimaisuus todetaan vasta paikan päällä kuulohavainnoin ja mittausten avulla. 
Pölyn kulkeutuminen tuulen mukana on myös otettava asumisviihtyvyyden ja 
virkistyskäytön kannalta huomioon.
YVA-selostuksessa tuodaan esiin, että lepakkoselvitystä ei ole tehty YVA-menettelyn 
yhdessä, koska luotettavasti lepakkoselvityksen pystyy toteuttamaan vain kesän ja 
alkusyksyn välisenä aikana. Lupavaliokunta on samaa mieltä, että selvitysalueen 
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luonteen sekä selvitysalueella sijaitsevien potentiaalisten lisääntymispaikkojen vuoksi 
alueelta tulisi kuitenkin laatia lepakkoselvitys ennen rakennusten purkamista.
Kuljetusliikenteen pölyämishaittojen estämiseen on kiinnitettävä huomiota myös 
satama-alueella samoin kuin liikenteen turvallisuusasioihin satamassa. YVA-
selostuksessa todetaan, että pohjavesivaikutusten arviointi on suoritettu asiantuntija-
arviona eikä alueella ole tehty erillisiä pohjavesitutkimuksia. Selostuksessa todetaan, 
että arviointiin liittyy epävarmuuksia kallioperän pohjaveden pinnankorkeuden ja 
kallioperän paikallisen rakoilun osalta. Lähellä sijaitsee Ruissalon pohjavesialue sekä 
Ryljyn vedenottamo, joten lupavaliokunta pitää tärkeänä, että ennen louhinnan 
aloittamista on riittävä varmuus hankkeen vaikutuksista vedenottamoiden veden 
määrään sekä laatuun. Riskien osalta tulee YVA-selostuksessa huomioida myös 
tulvariskit, sillä hankealue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle tulvariskialueelle.
YVA-selostuksessa on tunnistettu keskeisimmät hankkeet vaikutukset. 
Lupavaliokunta katsoo, että YVA-selostuksessa on kattavasti arvioitu hankkeen 
ympäristövaikutuksia ja tehdyt selvitykset ja mallinnukset antavat pohjan hankkeen 
mahdollisille myöhemmille lupaprosesseille ja asemakaavoitukselle. YVA-selostus on 
otettava huomioon tulevissa lupaprosesseissa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -
vastuualueen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö piti esitettyjä tärinäkatselmuksia ja 
melumittauksia välttämättömänä. Lähialueen asukkaiden tulee saada tieto 
räjäytysajankohdista. Lähiympäristöön aiheutuvien pölyhaittojen säännöllinen 
aistinvarainen seuranta on tarpeellista. Pölyhaittojen hallintaan tulisi laatia etukäteen 
toimintasuunnitelma eri sää- ja pölyhaittatilanteita varten. Hankealueella tulee tehdä 
tarkemmat pohjavesitutkimukset ympäristölupavaiheessa.

Kymenlaakson pelastuslaitos edellytti alueelle riittävää alkusammutus- ja vuotojen 
torjuntakalustoa sekä laitteistoihin hätäkytkimiä. Tiet on suunniteltava ja rakennettava 
pelastusajoneuvoille soveltuviksi.

Väyläviraston lausunnossa todettiin, että arviointi on esitetty YVA-selostuksessa 
riittävällä tasolla satama-alueella tapahtuvan liikennöinnin osalta. Poistettavien 
pintamaiden ja mahdollisesti ulosmyytävien massojen kuljetuksen liikennevaikutuksia 
satama-alueen ulkopuolella ei ole arvioitu. Mahdollinen tiestön ja rakenteiden 
vahvistaminen tehdään hankkeen kustannuksella. Hulevesien hallinnan suunnittelussa 
tulee huomioida Väyläviraston ohjeistot.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys ry toteaa, että 
louhintahanke ei ole toteutuskelpoinen esitetyssä laajuudessa. Kyse on lopullisesta, 
valtavasta muutoksesta alueella. Se tuhoaa alueen virkistys- ja lähiluontokohteena. 
Louhinnalla tuhoutuu lopullisesti ikiaikaiset kallioalueet ja niiden myötä Hillon, 
Summan ja Poitsilan arvokas lähiluonto kasveineen ja eläimineen. Menetämme 
viimeisen suhteellisen luonnontilaisen Hillonlahden pohjoispuolisen ranta-alueen sekä 
korkeat kalliot, jotka toimivat luonnollisina melu- ja pölyvalleina sataman suuntaan 
sekä lähiluonto- ja
virkistyskohteina alueen asukkaille. Itäosassa oleva kosteikko, joka on myös 
uhanalaisen viitasammakon elinpiiri, tuhoutuu. Rantaan pengerrettävä kosteikko 
rakentuu suojaviheralueelle, joka on myös osa liito-oravan reviiriä. Rantaluonto 
lintuineen ja muine eliöineen tuhoutuvat luiskaamalla luonnonrannat louheella. 
Hillonlahden merkittävät luontoarvot heikkenevät tai häviävät niin, ettei niitä tarvitse 
myöhemmissä rakennussuunnitelmissa ottaa enää huomioon.
Vedenalaiselta luonnoltaan valtakunnallisesti arvokas Hillonlahti pilaantuu louhinnan 
jätevesien ja tulevien hulevesien seurauksena, typpikuormituksen kokonaismäärää ei 
ole ilmoitettu myöskään kiintoainekuormituksesta ei ole mitään lukuja. Hankkeen 
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myötä Hillonlahden pohjoisranta peittyy louheella. Kun silta pengerretään 
Hillonlahden suulle, veden vaihtuvuus heikkenee merkittävästi. Yhdistyksen mukaan 
myös Matinsaari menetetään hankkeen myötä. Matinsaari on viimeinen vapaa reitti 
merelle ja länsiosaltaan viimeinen luonnonranta lähialueella. Muut merenrannat ovat 
jo sataman ja teollisuuden käytössä. Ryljyn lähde ja vedenottamo sijaitsevat 500 
metrin päässä hankealueesta eli selkeästi vaikutusalueella. Louhinnan aiheuttamat 
pohjavedenpinnan alenemat ovat luonteeltaan pysyviä. Lähimmät asuin- ja 
lomarakennukset sijaitsevat alle 100 metrin päästä hankealueesta. Räjäytykset 
rikkovat rakennusten sokkeleita ja kivirakenteita vielä puolen kilometrin päässäkin. 
Selostuksen yhteenveto ja loppupäätelmät ovat täysin ristiriidassa tehtyjen selvitysten 
ja tunnustettujen tosiasioiden kanssa.

Kymenlaakson museo totesi, että tiedot hankealueen arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä ovat ajantasaiset ja asianmukaiset. Hankealueen maisema ja 
rakennettu kulttuuriympäristö tulevat louhinnan myötä tuhoutumaan. Hankealueella 
sijaitsevan, muinaismuistolain   rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen Hamina 
Hillo lisätutkimustarve on todettu 23.3.2021 pidetyssä muinaismuistolain 13 § 
mukaisessa kajoamislupaneuvottelussa. Hillon historiallisen kylänpaikan arkeologiset 
tutkimukset ovat parhaillaan käynnissä ja ne saadaan valmiiksi toukokuun 2021 
aikana. Hankkeen vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön arvioida olevan 
vaihtoehtojen aikataulu- tai louhintamääräeroista riippumatta samansuuntainen ja -
suuruinen. Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön, rakennettuun 
kulttuuriympäristöön ja maisemaan on arvioitu riittävällä tarkkuudella.

Yksityisessä mielipiteessä vaadittiin, että louhinta tehdään vain ja ainoastaan arkisin, 
riittävän pienillä panoksilla ja lopetetaan iltaisin riittävän ajoissa, viimeistään kello 
18:00, koska kesäisin ihmiset usein pitävät ikkunoita auki, viettävät aikaa pihalla ja 
luonnossa liikkuen. Ulkopuolisen yrityksen tulee tehdä rakennekatselmus, joka 
videoidaan ja sokkeliin on asennettavan tärinää mittaavat anturit. Mielipiteen esittäjän 
talo on kärsinyt jo aiemmin tehdyistä räjäytystöistä. Pääsyä Matinsaareen autolla ja 
jalan ei tule missään vaiheessa kieltää ja poistaa. Jos kuitenkin tämä mahdollisuus 
syystä tai toisesta joskus poistuu, tulee korvaava alue olla varustettuna venelaiturein ja 
uimapaikoin pysäköintialueineen, ennen kuin Matinsaaren käyttö kielletään. Tähän 
käyttöönhän kaupungilla on jo alue hankittuna.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom totesi, että virastolla ei ole asiasta lausuttavaa.

3. ARVIOINTISELOSTUKSEN RIITTÄVYYS JA LAATU

Arviointiselostus on laadittu arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman 
lausunnon pohjalta, selostus täyttää YVA-lain 19 §:n ja YVA-asetuksen 4 §:n 
arviointiselostuksen sisältövaatimukset sekä on laadultaan riittävä eikä 
yhteysviranomaisella ole tältä osin huomautettavaa. 

4. YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

Arviointiselostus sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
asetuksen (277/2017) 4 §:n mukaiset asiat. Arviointiselostus antaa riittävän kuvan 
hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arviointi täyttää sille asetetut 
vaatimukset. Yhteysviranomainen esittää seuraavaksi päätelmänsä hankkeen 
merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä perustuu arviointiselostukseen, siitä 
saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä yhteysviranomaisen omaan näkemykseen.
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Arviointiselostuksen mukaan maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset arvioidaan erittäin kielteisiksi molemmissa vaihtoehdoissa, kun taas 
suurin osa muista kielteisistä vaikutuksista arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi 
tai kohtalaisiksi. Hankkeella on tunnistettu myös myönteisiä vaikutuksia, joita ovat 
lähinnä elinkeinoihin ja työllisyyden lisääntymiseen liittyvät välilliset vaikutukset 
ihmisten hyvinvointiin. Hanke tukee myös alueelle suunnitellun maankäytön 
toteuttamista. Yhteysviranomainen toteaa, että lähialueen asutukselle voi aiheutua 
myös merkittävää pöly-, melu- ja tärinähaittaa, jonka kesto riippuu louhintaan 
käytettävästä ajasta. Hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia 
lähiasutukselle aiheutuvan haitan mahdollisimman tehokkaasta torjunnasta. Hankkeen 
aiheuttamana pysyvänä haittana voidaan pitää lähivirkistys- ja ulkoilualueen 
häviämistä.

Kielteisten vaikutusten merkittävyys huomioiden yhteysviranomaisen näkemys on, 
että YVA-menettelyssä tutkitut vaihtoehdot ovat ympäristövaikutusten näkökulmasta 
toteuttamiskelpoisia, jos luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen eläinlajien 
lisääntymis- ja levähdyspaikat voidaan säilyttää tai niiden heikentämiseen tai 
hävittämiseen saadaan lupa. ELY-keskukselta haettavan luvan edellytyksenä on, että 
ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua ja että poikkeus ei haittaa kyseisten lajien kantojen 
suotuisan suojelun tason säilyttämistä ja näiden lisäksi täytyy olla joku 
luontodirektiivin 16 artiklassa lueteltu peruste.

Vaikutukset maa- ja kallioperään
Arviointiselostuksen mukaan hankealueelle ei sijoitu erityisen arvokkaita tai 
suojeltuja kallio- tai maaperämuodostumia, joten kohteen herkkyys arvioidaan 
vähäiseksi. Kallioperän louhinta poistaa louhittavan kallioperän pysyvästi. 
Louhinnasta saadaan käyttöön kalliokiviainesta, jota voidaan hyödyntää mm. sataman 
rakentamisessa, jolloin kiviainesta ei tarvitse louhia muualta ja kuljettaa pitkiä 
matkoja satamaan. YVA-menettelyssä tarkastelluilla vaihtoehdoilla ei ole eroa 
kallioperään kohdistuvien vaikutusten osalta, koska molemmissa vaihtoehdoissa alue 
tasataan asemakaavan osoittamaan käyttöön.

Vaikutus pohjaveteen
Pohjavesivaikutusten arviointi on suoritettu asiantuntija-arviona eikä alueella ole tehty 
erillisiä pohjavesitutkimuksia. 
Arvioitiselostuksen mukaan hankealue ei sijaitse pohjavesialueella tai vedenottamon 
valuma-alueella, ja lähialueen kiinteistöt ovat Haminan Veden vesihuollon piirissä, 
joten kohteen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Louhinta voi aiheuttaa pohjaveden 
pinnankorkeuden alenemista sekä pohjaveden samentumista ja laadun heikkenemistä. 
Alueen maa- ja kallioperä huomioiden vaikutukset pohjaveteen ovat pieniä ja 
paikallisia, eivätkä vaaranna läheisen pohjavesialueen pohjaveden laatua tai määrää.
Haminan kaupungin lupaviranomainen on lausunnossaan todennut, että hankealueen 
lähellä sijaitsee Ruissalon pohjavesialue sekä Ryljyn vedenottamo, joten 
lupavaliokunta pitää tärkeänä, että ennen louhinnan aloittamista on riittävä varmuus 
hankkeen vaikutuksista vedenottamoiden veden määrään sekä laatuun.
Yhteysviranomaisen asiantuntijanäkemyksen mukaan on todennäköistä, että 
hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia Ruissalon pohjavesialueeseen tai Ryljyn 
vedenottamoon. Maastossa tehtävien pohjavesitutkimusten tarpeellisuus asian 
varmistamiseksi tulee ratkaista maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyssä ennen 
mahdollisen luvan myöntämistä.

Vaikutus pintaveteen
Hankkeen pintavesivaikutukset kohdistuvat pääasiassa Hillonlahteen, joka on 
luonnontilaan nähden ihmistoiminnan muuttama. Hillonlahden herkkyys pintavesiin 
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kohdistuvien vaikutusten aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi. 
Hankealueen louhinta lisää alueelta tulevia virtaamia, joten erityisesti rankkasateiden 
aikaan virtaamia tulee viivyttää. Hillonlahden alueen yleissuunnitelmassa on esitetty 
alueelle suunniteltuja kosteikkoja ja niiden mitoitustarpeita. Hulevesien mukana 
lahteen kulkeutuu louhinnan aiheuttamaa typpikuormitusta. Typen aiheuttamat 
pintavesivaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi.
Hillonlahti kuuluu Summan edustan merialueeseen, jonka ekologinen tila on uudessa 
alustavassa 3. suunnittelukauden ekologisen tilan arviossa pysynyt välttävänä ja 
kemiallinen tila on hyvää huonompi. 
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan, kun vaikutuksia arvioidaan 
vesimuodostumakohtaisesti, hanke ei aiheuta nykyisen tilan heikentymistä. 
Räjähdysaineista tuleva typpikuormitus Hillonlahteen voi olla merkittävää, mutta se 
on väliaikaista. Kun orgaanista ainesta sisältävä pintamaa on poistettu ja alue 
rakennettu, ravinteiden ja orgaanisen aineksien huuhtoutuminen lahteen pienenee 
nykyisestä, jos teollisuusalueen toiminnot ja hulevesien käsittely suunnitellaan ja 
toteutetaan asianmukaisesti.

Vaikutus kasvillisuuteen, eläimistöön, luonnonsuojelualueisiin ja Natura 2000 – 
verkoston kohteisiin
Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat kasvillisuuteen ja eläimistöön 
varsinaisella hankealueella niillä paikoilla, joilta puusto ja pintamaat poistetaan ja 
maa-alueet tasataan. Näillä alueilla olemassa oleva kasvillisuus ja elinympäristöt 
tuhoutuvat täysin. Hankealueelle ei sijoitu suojelualueita eikä Natura 2000 -
verkostoon kuuluvia alueita. Lähimmät Natura-alueet sijaitsevat noin kahden 
kilometrin etäisyydellä.

Arviointiselostuksessa esitetty luontoon ja kasvillisuuteen esitetty näkemys on pääosin 
paikkansa pitävä. Yhteysviranomainen tuo esille eräitä hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja lupamenettelyissä huomioon otettavia asioita. Hulevesien viivästykseen tarvittavat 
kosteikot sijoittuvat kuvan 6-7 mukaan osittain liito-oravan kulkuyhteyksiksi 
suunnitelluille ja tarvittaville alueille. Liito-oravan liikkumisen kannalta tarpeellinen 
puusto ei välttämättä säily alueella, jos sitä tulvitetaan merkittävästi. Hiillonlahden 
pohjoisrannalle suunniteltu kosteikko on piirretty liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikalle. Luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen kielto koskee 
luontodirektiivin liitteessä IV(a) tarkoitettuja eläinlajeja ja kiellettyä on niiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen.  YVA-
selostuksessa mainitaan, että ELY-keskus voi myöntää poikkeuksen kiellosta. 
Poikkeuksen ehdottomana edellytyksenä on, että ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua ja 
että poikkeus ei haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä 
ja näiden lisäksi täytyy olla joku luontodirektiivin 16 artiklassa lueteltu peruste 
poiketa kiellosta. 
Savilahdenvuoren lounaispuolella sekä muissa selvityksissä vuoren länsi- ja 
luoteispuolella olevien liitoravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen välistä 
kulkuyhteyttä ja hankkeen vaikutuksia siihen ei ole huomioitu arvioinnissa, vaikka ko. 
lisääntymis- ja levähdyspaikat on tuoreissa selvityksissä todettu olevan edelleen 
olemassa ja asuttuja.
Lepakoiden esiintymistä alueella ei ole selvitetty, joten siltä osin vaikutusten arviointi 
on puutteellinen ja lisäselvitykset ovat tarpeellisia, mikäli hanke aiotaan toteuttaa. 
Mahdollisen kiintoainekuormituksen vaikutuksia Hillonlahden vedenalisiin 
luontotyyppeihin ja erityisesti suojeltavaan suolapunkaan ei ole tarkasteltu. 
Vaikutusten seurantaan tulee sisällyttää myös tärkeimpien luontovaikutusten seuranta 
mm. liito-orava, sudenkorennot sekä suolapunka. 
Hankkeen edellyttämistä luvista todetaan, että hanketta on suunniteltu siten, että 
tarvetta luonnonsuojelulain 49 §:n mukaiselle poikkeusluvalle ei ole. Liito-oravan 
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osalta suunnitelmissa on kuitenkin edellä mainittuja puutteita ja epävarmuuksia, joten 
ei ole selvää heikentääkö tai hävittääkö hanke lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
Lepakoiden osalta selvitykset ovat kokonaan tekemättä.

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
Alue on asemakaavoitettu ja asemakaavan muutos teollisuusalueeksi on vireillä. 
Lähialueilla on merkitystä paikallisella tasolla virkistyskäyttöön. Molemmat 
vaihtoehdot tukevat suunniteltua maankäyttöä, mutta VE1 mahdollistaa nopeammin 
vielä vireillä olevan asemakaavan toteutumisen. Hanke toteuttaa myös voimassa 
olevaa asemakaavaa, vaikka satama-alueen muutos teollisuusalueeksi edellyttää 
asemakaavan muutosta. 

Hankealueella Hillonkylän asutus on väistynyt ja kaupunki hankkinut rakennuksia ja 
purkanut ne. Hillonlahden pohjoisrannalla sijaitsevien vapaa-ajan rakennusten tonttien 
vuokrasopimukset ovat päättyneet tai ovat päättymässä. VE1 mukainen maa-aineksen 
ottotoiminta kestää noin viisi vuotta, jonka jälkeen vaikutuksia lähiasutukseen ei enää 
synny. Viisi vuotta on pitkä aika, etenkin asukkaille, jotka viettävät aikaa melun, 
tärinän ja räjäytysten vaikutusalueella. Alueen vaiheittainen käyttöönotto ei vähennä 
louhittavan aineksen määrää, vain ajoitus muuttuu. Suurin muutos syntyy, kun alueen 
käyttö paikalliseen lähivirkistykseen estyy. Vaikutukset vaihtoehdossa VE0 ovat 
samansuuntaisia. Kertaluontoiset ottomäärät ovat pienempiä ja aikataulu väljempi, 
joten liikenne-, melu- ja pölyvaikutukset lähialueen maankäyttöön jäävät 
pienemmiksi, mutta kestävät pidempään. Vaikutus suunnitellun maankäytön 
tavoitteisiin arvioidaan kohtalaiseksi myönteiseksi ja nykyiseen maankäyttöön 
kohtalaiseksi kielteiseksi. Hankkeen vaikutukset maankäyttöön ja 
yhdyskuntarakenteeseen on arvioitu asianmukaisesti ja päätelmät ovat oikeita. 

Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja arkeologiseen 
kulttuuriperintöön
Kymenlaakson maakuntamuseon lausunnossa todetaan, että hankealueella on sijainnut 
Hillon kylä, jonka asutuksen historiatiedot alkavat 1500-luvulta. Varhaisimmat 
karttamerkinnät alueen asutuksesta löytyvät vuoden 1775 kartalta. Hillontien ja 
Hillonkujan ympäristössä on pienipiirteistä, väljästi rakentunutta toisen 
maailmansodan jälkeisen ajan asuinympäristöä. Hankealueen maisema ja rakennettu 
kulttuuriympäristö tulevat louhinnan myötä tuhoutumaan. YVA-selostuksessa esitetyt 
tiedot Haminan Hillon hankealueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ovat 
ajantasaiset ja asianmukaiset. Alueella sijaitsevien arkeologisten kohteiden 
lisätutkimustarve on todettu maakuntamuseon ja kaupungin välisissä neuvotteluissa. 
Hillon historiallisen kylänpaikan arkeologiset tutkimukset ovat parhaillaan käynnissä 
ja ne saadaan valmiiksi toukokuun 2021 aikana.

Koska molempien vaihtoehtojen VE1 ja VE 0 tavoitteena on hankealueella 
toteutettava laaja-alainen kallioperän louhinta, voi vaihtoehtojen vaikutukset 
arkeologiseen kulttuuriperintöön arvioida olevan samansuuntaisia ja -suuruisia. 
Hillonlahden pohjoispuoliselle alueelle suunnitellulla louhintahankkeella on erittäin 
suuri vaikutus niin paikalliseen maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön kuin 
arkeologiseen kulttuuriperintöönkin samoin kuin niiden yhdessä muodostamaan 
historialliseen ja alueelliseen kokonaisuuteen. Hankkeen toteuttaminen vaikuttaa 
konkreettisesti alueen kulttuurimaisemaan ja -ympäristöön liittyvien eri-ikäisten 
kerrostumien häviämiseen ja kulttuuriympäristöarvojen köyhtymiseen. Museo toteaa 
edelleen lausunnossa, että YVA-selostuksessa hankkeen vaikutuksia arkeologiseen 
kulttuuriperintöön, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan on arvioitu 
riittävällä tarkkuudella.
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Vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankkeessa louhitaan uusiutumatonta kiviainesta, mutta toisaalta samalla rakennetaan 
asemakaavan mukaista teollisuusaluetta ja louhittu kiviaines voidaan hyödyntää 
sataman rakentamisessa. Kiviaineksen kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi ja maa-ainesta ei 
tarvitse tuoda satama-alueen ulkopuolelta. Metsien monikäyttö hankealueella loppuu. 
Arviointiselostuksessa hankkeen luonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset arvioitiin 
pieneksi myönteiseksi molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE0, joten vaikutukset 
ovat merkittävyydeltään vähäisiä myönteisiä. Yhteysviranomaisen näkemys 
luonnonvarojen hyödyntämisestä on saman suuntainen.

Liikenteen vaikutukset ja niiden lieventäminen
Arviointiselostuksen mukaan hankealueen läheisyyteen sijoittuvilla teillä on jo 
nykyisellään paljon raskasta liikennettä pääosin sataman toiminnasta johtuen. 
Hankkeesta aiheutuu merkittävästi lisää raskasta liikennettä, mutta kuljetukset 
satamaan kulkevat yleisten teiden ulkopuolella suljetulla satama-alueella. Hanke voi 
vaikuttaa vähäisissä määrin liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen satama-alueella. 
Liikennevaikutuksia Ensontien, Tenkkiilintien ja Satamatien yleisten osien suuntaan 
aiheutuu lähinnä työmatkaliikenteestä. Työmatkaliikenne on kuitenkin molemmissa 
vaihtoehtoehdoissa hyvin vähäistä. Liikennevaikutusten merkittävyys on molemmissa 
vaihtoehdoissa vähäinen kielteinen.
Yhteysviranomainen toteaa, että vaikutustenarviointi on tehty oletuksella, että 
kiviainesta ei merkittävästi kuljeteta satama-alueen ulkopuolelle.  Melu- ja 
pölyhaittojen ei oleteta kohdistuvan maantielle 372. Hankealueen ulkopuolelle 
suuntautuva maa-ainesten kuljetus lisäisi merkittävästi raskaan liikenteen määrää sekä 
sen aiheuttamia haittoja. Tämä tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa ja 
lupamenettelyissä, joissa voidaan määrätä toimita-ajoista. YVA-selostuksen mukaan 
kuljetukset ohjataan työmaateille ja sataman teille eikä yleisille teille, mikä pienentää 
merkittävästi liikenteestä aiheutuvaa haittaa yleisölle. ELY-keskus muistuttaa, että 
maa-ainesten kuljetuksessa tulee huomioida pölyhaitta. Valtion tieverkolle 
suuntautuvien kuljetusten osalta tulee huolehtia, että kuormasta tai kalustosta ei 
aiheudu tien likaantumista. Toimija on velvollinen poistamaan tielle päätyneen 
aineksen välittömästi omalla kustannuksellaan. Kuormien pölyäminen on tarvittaessa 
estettävä soveltuvin keinoin, esim. kastelemalla tai peittämällä.
Mikäli tierakenteiden vahvistamiselle tai mahdollisten tasoliittymien 
parantamistoimille todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan 
hankkeesta vastaavan kustannuksella. Tämä koskee myös mahdollista 
valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista siirtoa sekä liittymien avartamista. 
Asian osalta tulee olla yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maanteiden 
kunnossapidon aluevastaavaan. Liittymäluvat maanteille myöntää Pirkanmaan ELY-
keskus. Väylävirasto on lausunnossaan pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota 
alueen hulevesistä rataan ja maanteihin kohdistuviin vaikutuksiin. Hulevesien 
hallinnan suunnittelussa tulee huomioida valuma-alueen olosuhteet, arvioida 
muodostuvien hulevesien määrä ja virtaamat, ja nämä huomioon ottaen suunnitella 
hulevesien kokonaishallinta. Hulevesien hallinnan suunnittelussa tulee noudattaa 
Väyläviraston ohjetta 5/2013, Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu.

Melu ja tärinä
Merkittävin melun ja tärinän lähde ovat louhintaan liittyvät räjäytykset. 
Meluvaikutuksia on arvioitu mallin avulla, selostuksen liitteenä on melua käsittelevä 
erillisraportti, jossa on yksityiskohtaista tietoa melun leviämisestä. Keskiäänitasojen 
osalta tuloksia on verrattu melutason ohjearvoihin (Valtioneuvoston päätös 993/1993). 
Ohjearvot on ympäristöluvan varaisen kiviaineksen louhinnan ja murskauksen osalta 
määritelty valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 (ns. Murausasetus) sitoviksi raja-
arvoiksi. Louhinnan räjäytysmelusta aiheutuville melupiikeille ei ole määritetty 
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erillisiä ohje- tai suositusarvoja. Valtioneuvoston asetuksessa 903/2017 on annettu 
ulkomelun ohjearvot ja toimenpiderajat raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista. 
Asetuksen mukaan räjäytyksistä aiheutuva C-painotettu äänialtistustaso ei saa ylittää 
arkisin klo 7–19 toimenpiderajaa LCE 105 dB pysyvällä asutuksella, loma-
asutuksella, hoitolaitoksilla, oppilaitoksilla, virkistysalueilla ja leirintäalueilla.

Melu- ja tärinävaikutus on todettu suuriksi ja kielteisiksi. Asuinviihtyvyyden kannalta 
viisi vuotta kestävä hanke on pitkä aika, etenkin asukkaille, jotka viettävät aikaa 
melun, tärinän ja räjäytysten vaikutusalueella päivittäin. Asuinviihtyvyyttä alueella 
ovat jo ennestään alentaneet räjäytykset, sillä lähiympäristössä on ollut meneillään 
mittavaa maanrakennustoimintaa, joka mahdollisesti tulee jatkumaan hankkeen kanssa 
yhtä aikaa. Melumallinnuksen mukaan lähimpien asuinrakennusten luona 
Kuunarinkadulla ja Peltokadulla ollaan päiväajan keskiäänitasojen osalta aivan 55 
dB:n rajan tuntumassa, vaikka meluntorjuntatoimenpiteet ovat käytössä. 

Yhteysviranomainen esittää lupaharkinnassa velvoittavaksi raja-arvoksi otettavan Vnp 
993/1992 ohjearvojen rinnalle myös valtioneuvoston asetuksen 903/2017 mukaiset C-
painotetut äänialtistustasot. Toiminta-ajat ja räjäytysten toistuvuus tulee 
lupamääräyksissä asettaa tasolle, jossa asuin viihtyisyys ei kohtuuttomasti heikkene. 
Lisäksi melun seuranta tulee olla riittävää lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla, 
jotta voidaan varmistua hankkeen aiheuttaman meluntorjunnan riittävyydestä ja 
saadaan tietoa kokonaismelutasosta piha-alueilla. Säikähtämisvaikutuksen ja 
viihtyvyyshaitan vuoksi on tärkeää, että lähialueen asukkaat saavat etukäteen tietoa 
räjäytysajankohdista, kuten arviointiselostuksessa esitetään. Meluraportti on tärkeä 
liittää hankkeen lupahakemuksiin ja päätöksissä huomioon otettavaksi. Koska 
louhinta-alue on laaja, mallinnus on tehty neljästä eri tilanteesta. Louhinta-aika on 
suhteellisen pitkä, joten meluhaittojen hallitsemiseksi lupamenettelyissä tulisi 
huomioida louhinnan eteneminen suhteessa häiriintyviin kohteisiin.

Tärinästä aiheutuva haitta on arvioitu asiatuntija-arviona. Myös tärinän merkittävin 
lähde ovat louhintaan liittyvät räjäytykset. Tärinän syntymistä ja sen vaikutuksia on 
kuvattu monipuolisesti, mutta yleisellä tasolla. 
Yhteysviranomainen toteaa, että tärinä voi aiheuttaa vaurioita rakenteisiin ja 
räjäytyksistä aiheutuu tärinän lisäksi myös ilmanpaineaaltoja. Paineaallon 
aiheuttamaan haittaan ja vaurioitumisriskiin vaikuttavat mm. säätila, maasto, esteet ja 
aallon tulosuunta. Ilmanpaineaalto voi aiheuttaa rakenteiden heilahduksia ja 
äärimmillään ikkunoiden rikkoutumisen. Arviointiselostuksessa esitetyt 
lieventämiskeinot on otettava myös käyttöön. Sallituilla toiminta-ajoilla ja yleisön 
tiedottamisella voidaan haittakokemusta lieventää merkittävästi.

Vaikutus ilman laatu ja ilmastoon
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta ilmastoon. Toiminnan aiheuttama pöly voi 
heikentää ilman laatua ja lisätä hiukkaspitoisuutta. Pölyä aiheuttavat kallion poraus, 
rikotus, louheen lastaus, kuljetukset ja kippaus. Pölyn leviämistä on arvioitu mallin 
avulla, joka huomio maastonmuodot ja sekä alueella vallitsevat sääolosuhteet.
Pölymallinnuksen mukaan kuljetusreitit muodostivat suurimman osuuden päästöstä ja 
niiden vaikutukset ilmanlaatuun olivat hallitsevia, koska liikenne voi nostaa 
merkittävästi pölyä ilmaan ajoradalta. Lisäksi pölypäästöjä syntyy lastauksesta ja 
kippauksesta, jolloin niiden yhteydessä käsiteltävä materiaali voi lähteä kulkeutumaan 
ilmavirtauksen mukana. Työkoneiden ja ajoneuvojen pakokaasupäästöjen arvioidaan 
olevan vähemmän merkittäviä ilman laadun kannalta.
Asuin- ja lomarakennusten luona pölyn vaikutukset ilmanlaatuun ovat pieniä, sillä 
vaikutukset keskittyvät kuljetusreitin varrelle satamaan, missä ei ole ko. rakennuksia. 
Mallin mukaan pölyn raja- tai ohjearvojen ylityksiä ei synny asutusalueella. 
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Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset arvioidaan keskisuuriksi, koska pölyvaikutukset ovat 
ainakin paikallisesti selviä ja jatkuvat suhteellisen pitkään.
Yhteysviranomainen toteaa, että haluttaessa pölyhaittaa voidaan torjua suhteellisen 
helposti kastelulla ja ajoreittien suolaamisella, mutta torjuntatoimien käytön valvonta 
voi olla vaikeaa ja lähinnä jälkikäteen tapahtuvaa. Toiminnan laatu ja itsevalvonta 
ovat avainasemassa. Hankkeen ympäristöluvassa ja liikennöintiin liittyvissä luvissa ja 
päätöksissä tulisi mahdollisuuksien mukaan velvoittaa toiminnanharjoittaja torjumaan 
pölyämistä tehokkaasti konkreettisilla kastelu- ja suolausmääräyksillä.

Vaikutus ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Arviointiselostuksen mukaan terveyteen voisi kohdistua vaikutuksia toiminnan 
aiheuttamasta pölystä ja melusta, mutta vaikutusta ei pidetä todennäköisenä eikä 
merkittävänä. Melu ei ylitä asuin- tai lomarakennusten kohdalla melun raja-arvoja, 
kun melua torjutaan meluvallein. Pölyn ohje- tai raja-arvot eivät ylity hankealueen ja 
sen kuljetusreittien ulkopuolella, vaikka pölyämistä voidaan havaita hankealueen 
välittömässä läheisyydessä ja kuljetusreiteillä. Hankkeen aiheuttamien 
terveysvaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi.
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeella ei todennäköisesti ole 
kohtuutonta vaikutusta ihmisten terveyteen, mutta asuinviihtyvyyden kannalta 
vaikutus on merkittävä. Viisi vuotta kestävä hanke on pitkä aika, etenkin asukkaille, 
jotka viettävät aikaa melun, tärinän ja räjäytysten vaikutusalueella päivittäin. 
Asuinviihtyvyyttä alueella ovat jo ennestään alentaneet räjäytykset, sillä 
lähiympäristössä on ollut meneillään mittavaa maanrakennustoimintaa, joka 
mahdollisesti tulee jatkumaan hankkeen kanssa yhtä aikaa. Terveysvaikutuksiakin voi 
aiheutua, jos räjäytykset vaikuttavat asukkaiden unen laatuun. Ympäristöluvassa 
asetettavilla toiminta-ajoilla ei voitane kaikissa olosuhteissa suojata esimerkiksi 
vuorotyötä tekevien ihmisten unen laatua. Lähialueen asukkaita on kuunneltava 
hankkeen suunnittelussa ja lupamenettelyissä.

Lähialueen ihmisten viihtyvyyttä heikentää merkittävästi alueen virkistyskäytön 
estyminen, kun alue aidataan, louhitaan ja tasataan asemakaavan mukaiseen 
käyttötarkoitukseen. Hankkeella voi olla myös välillisiä positiivisia vaikutuksia 
ihmisten elinoloihin laajemmalla alueella, kun hanke mahdollistaa uusien 
työpaikkojen syntymisen ja sijoittumisen Haminaan.

Riskit ja poikkeukselliset tilanteet
Arviointimenettelyssä on tunnistettu mahdolliset merkittävät onnettomuus- ja 
häiriötilanteet, joita aiheutuu räjäytyksistä, polttoaineen varastoinnista ja käytöstä, 
kuljetuksista sekä poikkeuksellisista sääilmiöistä, kuten rankkasateista.
Yhteysviranomainen toteaa, että vaikutustenarviointi on tehty oletuksella, että maa-
aineksia ei merkittävästi kuljeteta satama-alueen ulkopuolelle, jolloin ulkopuolisille 
aiheutuva vaara liikenteestä jää pieneksi ja se kohdistuu vain sataman alueelle. 
Pelastusviranomainen totesi lausunnossaan, että onnettomuus- ja häiriötilanteita 
varten toiminta-alueella on oltava riittävä alusammutus- ja vuotojen torjuntakalusta. 
Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja 
tulipalotapauksissa. Alueella olevat tiet on suunniteltava ja rakennettava 
pelastusajoneuvoille soveltuviksi.

5. YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELLUSTA PÄÄTELMÄSTÄ 
TIEDOTTAMINEN 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toimittaa perustellun päätelmän sekä saadut lausunnot 
ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Perusteltu päätelmä toimitetaan tiedoksi 
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hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä 
tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille asianomaisille viranomaisille jakelulistan 
mukaan. 
ELY-keskus antaa perustellun päätelmän tiedoksi julkisella kuulutuksella. Tieto 
kuulutuksesta julkaistaan myös Haminan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. 
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä tulee nähtäville ympäristöhallinnon 
internetsivuille osoitteeseen:
www.ymparisto.fi/hillonlahdenpohjoispuolisenteollisuusalueenlouhintaYVA

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Antti Puhalainen ja 
ratkaissut Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajan sijainen 
alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola

LIITTEET Arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet on toimitettu hankkeesta 
vastaavalle. 

JAKELUT JA MAKSUT

Haminan kaupunki

Maksu: 11000 euroa

Maksun peruste ja maksua koskeva muutoksenhaku
Peruste: Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elin-keinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista 
vuonna 2021 (1272/2020).
YVA-laissa tarkoitettu perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, kun hanke edellyttää tavanomaista työmäärää.

Maksuvelvollinen voi vaatia virheellisen maksun oikaisua Kaakkois-Suomen ELY-
keskukselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä

TIEDOKSI Haminan Kaupunginhallitus kirjaamo@hamina.fi
Etelä-Suomen AVI kirjaamo.etela@avi.fi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kirjaamo@tukes.fi
Kymenlaakson liitto virasto@kymenlaakso.fi
Kymenlaakson pelastuslaitos kymenlaakso.pelastuslaitos@kympe.fi
Liikenne- ja viestintävirasto  kirjaamo@traficom.fi
Väylävirasto kirjaamo@vayla.fi
Kymenlaakson museo museo@kotka.fi
HaminaKotka Satama Oy office@haminakotka.fi
Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys lieko-
puu@gmail.com
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