
 

 

  

seuraavat 

 

 

 

 

 

Vastaanottaja 

Haminan kaupunki 

 

Päivämäärä 

9.7.2020 

 

 

 

HILLONLAHDEN POHJOISPUO-

LISEN TEOLLISUUSALUEEN 

LOUHINTA 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN AR-

VIOINTIOHJELMA 
 

 

 



Ramboll Finland Oy 

Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Kotipaikka Espoo 

 

 

 

 

 

  

 

Ramboll 

Niemenkatu 73 

15210 LAHTI 

 

P +358 20 755 611 

https://fi.ramboll.com 

 

 

 

 

HILLONLAHDEN POHJOISPUOLISEN TEOLLISUUSALUEEN 

LOUHINTA 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 

 
Projekti Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

Projekti nro 1510057259 

Päivämäärä 9.7.2020 

Laatija Johanna Korkiakoski, Emmy Hämäläinen, Henna Leppänen, Hanna Valolahti 

Tarkastaja Antti Lepola 

Kuvaus Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

 

 

 

 

 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

1/54 

SISÄLTÖ 

 YHTEYSTIEDOT 3 
TIIVISTELMÄ 4 
1. JOHDANTO 6 
2. HANKKEESTA VASTAAVA 7 
3. HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT 7 
3.1 Hankkeen yleiskuvaus ja sijainti 7 
3.2 Arvioitavat vaihtoehdot 8 
3.3 Alueen nykyinen toiminta 8 
3.4 Hankkeen tekninen kuvaus 9 
3.5 Toiminnasta muodostuvat päästöt ja liikenne 13 
3.6 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 15 
4. ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN 15 
4.1 Arviointimenettelyn kuvaus 15 
4.2 Arviointiohjelman laatijat 16 
4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 17 
5. AIKATAULUT 17 
5.1 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu 17 
5.2 YVA-menettelyn aikataulu 18 
6. ARVIOINNIN RAJAUS JA PERIAATTEET 19 
6.1 Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta 19 
6.2 Vaikutusten ajoittuminen ja toiminnan elinkaari 20 
6.3 Vaihtoehtojen vertailumenetelmä 20 
7. YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 21 
7.1 Alueen yleiskuvaus 21 
7.2 Maa- ja kallioperä 22 
7.3 Pohjavedet 23 
7.4 Pintavedet 24 
7.5 Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 27 
7.6 Suojelualueet 31 
7.7 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 31 
7.8 Elinkeinot ja palvelut 37 
7.9 Maisema ja kulttuuriympäristö 39 
7.10 Luonnonvarojen hyödyntäminen 42 
7.11 Liikenne 42 
7.12 Melu ja tärinä 44 
7.13 Ilmanlaatu ja ilmasto 44 
7.14 Elinolot ja viihtyvyys 45 
7.15 Onnettomuus- ja poikkeustilanteet 48 
7.16 Todennäköisesti merkittävät vaikutukset 48 
7.17 Yhteisvaikutukset 48 
7.18 Epävarmuustekijät 48 
7.19 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 48 
7.20 Vaikutusten seuranta 49 
8. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 49 
8.1 Nykyiset luvat ja päätökset 49 
8.2 Tarvittavat luvat ja päätökset 49 
LYHENTEITÄ 52 
LÄHTEET 53 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

2/54 

 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

3/54 

YHTEYSTIEDOT 

 

Hankkeesta vastaava 

 

Haminan kaupunki 

Puistokatu 2 

49400 HAMINA 

 

Yhteyshenkilö: 

Aki Oksanen 

puh. 0400 815 836 

Sähköposti etunimi.sukunimi@hamina.fi 

 

 

YVA-yhteysviranomainen 

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Salpausselänkatu 22 

45100 KOUVOLA 

 

Yhteyshenkilö: 

Antti Puhalainen 

puh. 0295 029  

Sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

 

YVA-konsultti 

 

Ramboll Finland Oy 

Niemenkatu 73 

15210 LAHTI 

 

Yhteyshenkilöt: 

Antti Lepola  

puh. 040 588 7557 

 

Johanna Korkiakoski 

puh. 040 867 3936 

 

Sähköpostit etunimi.sukunimi@ramboll.fi 

 

 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@hamina.fi
mailto:etunimi.sukunimi@osoite.fi
mailto:etunimi.sukunimi@osoite.fi


Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

4/54 

TIIVISTELMÄ 

Haminan Hillonlahden pohjoispuoleinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu sa-

tama-alueeksi. Haminan kaupunki on kesäkuussa 2020 käynnistänyt alueelle asemakaavan muu-

toksen, jonka päätavoitteena on osoittaa satama-aluetta teollisuusalueeksi. Teollisuusalueen – ku-

ten myöskin nykyisen asemakaavan mukaisten satamatoimintojen – toteutuminen edellyttää alu-

een louhintaa ja tasoittamista. Alueen kiviaineksen otosta ja murskauksesta kaupunki käynnistää 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alu-

een asemakaavamuutoksen kanssa. Tavoitteena on, että kiviaineksen otto käynnistyisi alueella 

2021 ja toiminta kestäisi alueella kokonaisuudessaan arviolta noin viisi vuotta. 

 

Hankkeen kuvaus ja vaihtoehdot 

Hankealueen laajuus on noin 82 hehtaaria. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja ver-

taillaan seuraavia kiviaineksen louhinnan vaihtoehtoja: 

 

Vaihtoehto VE1: Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus asemakaavan mukaisen maankäytön to-

teuttamiseksi. Alue louhitaan tasoon +2,8…7,3 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). Kalliota 

louhitaan yhteensä noin 3,8 miljoonaa kuutiometriä, minkä lisäksi alueelta poistetaan noin 0,6 mil-

joonaa kuutiometriä pinta- ja kaivumaita. 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 ajankoh-

taista, on alueen louhinnalle haettava maa-aineslain mukainen lupa. 

 

Vaihtoehdossa VE0 tarkastellaan alueen ottamista asemakaavan mukaiseen käyttöön pidemmällä 

aikavälillä ja louhintamäärillä, joilla YVA-hankeluettelon vuotuinen louhintamäärä ei ylity. Tällöin 

louhintaa voidaan tehdä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan ja rakennuslupien mu-

kaisesti. Vaihtoehtoa voidaan tarkentaa YVA-menettelyn kuluessa. Tämä hankkeen toteuttamatta 

jättäminen ei tarkoita alueen luonnontilaan jättämistä tai että alueella ei tulevaisuudessa rakennet-

taisi. Oikeusvaikutteisen asemakaavan mukaan alue tullaan ottamaan jollain aikavälillä kaavan mu-

kaiseen käyttöön.  

 

Vaiheistus. Alustava toteutusjärjestys louhinnalle on: 1) Petkelvuoren alue, ottotoiminnan kesto 

noin kaksi vuotta, 2) Savilahdenvuoren alue, ottotoiminnan kesto seuraavat kolme vuotta. Petkel-

vuoren alueen pohjoisosa louhitaan vasta kun kyseiselle alueelle on haettu rakennuslupia. Tonttien 

kysynnän tarpeet tai muut syyt voivat muuttaa toteutusjärjestystä. 

 

Hankkeen toteutus 

Kiviaineksen ottoon kuuluvat suunnittelu, luvan haku, valmistelevat työt, louhinta (poraus ja räjäy-

tykset), murskaus, välivarastointi, kiviaineksen kuljetus käyttökohteisiin sekä hankealueen alueen 

tasaus tonteiksi. Louhintatoimintaa on alueella tarkoitus suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin 

klo 6−22. Eniten melua aiheuttavia toimenpiteitä (kuten poraus, rikotus ja räjäytys) tehdään maa-

nantaista perjantaihin klo 8−18. 

 

YVA-menettely 

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 

lain (YVA-laki, 252/2017) mukaisessa menettelyssä. Tässä arviointiohjelmassa esitetään YVA-lain 

mukainen työohjelma hankkeen vaikutusten arvioimiseksi, esitys tarvittavista selvityksistä ja me-

netelmistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
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(YVA) vastaa Haminan kaupunki. Arviointiohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy hankkeesta vas-

taavan toimeksiannosta. 

 

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-ohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen, Kaak-

kois-Suomen ELY-keskuksen, lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset kootaan YVA-selostukseen, 

joka valmistuessaan toimitetaan yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa arviointiselos-

tuksen YVA-ohjelman tavoin julkisesti nähtäville.  

 

YVA-menettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköisesti merkit-

tävät ympäristövaikutukset. YVA-selostuksessa on annettava yhtenäinen arvio hankkeen todennä-

köisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan hankkeen 

kannalta merkittäviksi tunnistettuja vaikutuksia, joiksi tässä hankkeessa on arviointiohjelmavai-

heessa katsottu melu-, tärinä- ja ilmanlaatuvaikutukset, vaikutukset maa- ja kallioperään, vaiku-

tukset luontoon ja maisemaan sekä vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa perustellun pää-

telmänsä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Toiminnan kehittäminen alueelle jatkuu 

YVA-menettelyn päättymisen jälkeen tarvittavilla ympäristö- ja rakennuslupaprosesseilla. Arvioin-

tiselostus sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja siihen sisältyvä yhteenveto annetuista 

lausunnoista ja mielipiteistä liitetään hankkeen lupahakemusasiakirjoihin. 
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1. JOHDANTO 

Haminan kaupunki suunnittelee Hillonlahden pohjoispuoliselle alueelle kiviaineksen ottoa ja murs-

kausta. Alue on voimassa olevassa kaavassa osoitettu satama-alueeksi. Alueen asemakaavan muu-

tosprosessi on käynnistetty kesäkuussa 2020 ja sen on tarkoitus edetä yhtä aikaa tämän kiviainek-

sen YVA-menettelyn kanssa. YVA-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Hillonlahden pohjoispuoli-

sen alueen toteuttamisen kaavassa osoitetulla tavalla. Teollisuusalueen toteutuminen edellyttää 

alueen louhintaa ja tasoittamista. Tavoitteena on, että kiviaineksen otto käynnistyisi alueella 2021 

ja toiminta kestäisi alueella kokonaisuudessaan noin viisi vuotta. 

 

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

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

joispuolella. Asemakaavalla ratkaistaan myös kulkuyhteydet teollisuustonteille ja Hiltzin väylän uusi 

sijoittuminen. 

 

Alueen louhinta suunnittelussa aikataulussa ja laajuudessa edellyttää ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelyä. Kaavamuutosprosessi ja alueen tasaukseen liittyvä kiviaineksen louhinnan YVA-

menettely kulkevat rinnakkaisina prosesseina (niin sanottu kaava-YVA -yhteismenettely ei ole so-

vellettavissa tässä prosessissa maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n nojalla). 

 

Louhinnassa ja murskauksessa noudatetaan valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun ki-

venlouhinnan 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 tarkoite-

tusta piha-alueesta tai muusta häiriölle alttiista kohteesta (3 §). 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan Haminan Hillonlahden pohjoispuolisen teol-

lisuusalueen louhinnan vaikutukset YVA-lain (YVA-laki, 252/2017) ja -asetuksen (YVA-asetus, 

277/2017) edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeeseen liitty-

vien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat alla mainittuihin tekijöihin 

(Kuva 1-1) sekä niiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

 

Kuva 1-1. Arvioitavat vaikutukset YVA-lain mukaan. 

 

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti, sillä se luetaan 

YVA-lain liitteen 1 kohtaan: 

2) luonnonvarojen otto ja käsittely; 

b) kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai 

otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa” 

 

Arvioitavat vaikutukset

Väestö, ihmisten 
terveys, elinolot ja 

viihtyvyys

Maaperä, vesi, ilma, 
ilmasto, kasvillisuus, 

eliöt ja luonnon 
monimuotoisuus

Yhdyskuntarakenne, 
aineellinen omaisuus, 

maisema, 
kaupunkikuva ja 
kulttuuriperintö

Luonnonvarojen 
hyödyntäminen
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Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ym-

päristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointi on edelly-

tys sille, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa. Tämä ympäristövaikutusten arviointioh-

jelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, jossa kuvataan hanke, sen 

vaihtoehdot sekä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tarvittavat selvitykset ja arviointimenettelyn 

järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen 

siitä antaman lausunnon mukaisesti ja tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 

(YVA-selostus). 

 

2. HANKKEESTA VASTAAVA 
 

Hankkeesta vastaavana ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimii Haminan kaupunki. Se 

suunnittelee alueen maankäyttöä ja tulevaisuutta käynnistyneessä asemakaavan muutosproses-

sissa.  

 

3. HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT 

3.1 Hankkeen yleiskuvaus ja sijainti 

Hankealue sijaitsee Hillonkylässä lähellä Haminan satamaa (Kuva 3-1). Alue sijaitsee noin 5 kilo-

metriä Haminan keskustasta lounaaseen. Pohjoisessa hankealue rajautuu Petkeleen asuinalueeseen 

ja etelässä Hillonlahteen. Hankealueen länsipuoli on teollisuusaluetta ja itäpuoli sekä Hillonlahden 

eteläpuoli on satama-aluetta.  

 

 

Kuva 3-1. Hankealueen sijainti. 
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3.2 Arvioitavat vaihtoehdot 

YVA-asetuksen (277/2017) mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin hank-

keen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kannalta varteen-

otettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaih-

toehto erityisestä syystä ole tarpeeton. 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeena (vaihtoehto VE1, Kuva 3-3) Hillonlah-

den pohjoispuolisen teollisuusalueen louhintaa tässä arviointiohjelmassa esitetyn suunnitelman mu-

kaisesti. 

 

Vaihtoehdossa VE1 kalliokiviainesta louhitaan ja murskataan asemakaavan mukaisen maankäy-

tön toteuttamiseksi. Alue louhitaan tasoon +2,8…7,3 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). 

Kalliota louhitaan yhteensä noin 3,8 miljoonaa kuutiometriä (m³ktr), minkä lisäksi alueelta poiste-

taan noin 0,6 miljoonaa kuutiometriä pinta- ja kaivumaita. 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 kestää kokonaisuudessaan arviolta viisi 

vuotta. Koska rakennuslupien hakeminen asemakaava-alueelle ei ole vielä ajankohtaista, on alueen 

louhinnalle haettava maa-aineslain mukainen lupa. 

 

Vaihtoehdossa VE0 tarkastellaan alueen ottamista asemakaavan mukaiseen käyttöön pidemmällä 

aikavälillä ja louhintamäärillä, joilla YVA-hankeluettelon vuotuinen louhintamäärä ei ylity. Tällöin 

louhintaa voidaan tehdä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan ja rakennuslupien mu-

kaisesti. Vaihtoehtoa voidaan tarkentaa YVA-menettelyn kuluessa. Tämä hankkeen toteuttamatta 

jättäminen ei tarkoita alueen luonnontilaan jättämistä tai että alueella ei tulevaisuudessa rakennet-

taisi. Oikeusvaikutteisen asemakaavan mukaan alue tullaan ottamaan jollain aikavälillä kaavan mu-

kaiseen käyttöön.  

 

Vaiheistus. Alustava toteutusjärjestys louhinnalle on: 1) Petkelvuoren alue, ottotoiminnan kesto 

noin kaksi vuotta, 2) Savilahdenvuoren alue, ottotoiminnan kesto seuraavat kolme vuotta. Petkel-

vuoren alueen pohjoisosa louhitaan ns. Muraus-rajoituksen takia vasta kun kyseiselle alueelle on 

haettu rakennuslupia. Tonttien kysynnän tarpeet tai muut syyt voivat muuttaa toteutusjärjestystä. 

3.3 Alueen nykyinen toiminta 

Hankealue on kaavoitettu pääosin satama- ja varastotoimintojen alueeksi (LS). Haminan kaupunki 

on käynnistänyt alueen asemakaavan muutoksen, jonka tarkoituksena on osoittaa aluetta teolli-

suusalueeksi. Alueen toteuttaminen asemakaavan mukaisella tavalla vaatii alueen louhintaa ja ta-

soitusta. 

 

Hankealue on nykyisin pääasiassa metsää ja Hillonkylän vanhaa asuinaluetta. Hillonlahden pohjois-

puoli on asemakaavoitettu satama-alueeksi, minkä vuoksi alueen asutus on väistymässä. Hanke-

alueen eteläreunassa on käytöstä poistettu teollisuusrata, joka on liittynyt Summan paperitehtaan 

toimintaan. Savilahdenvuorella Haminan Energialla on tuulivoimala sekä pohjoispuolella Hillon mas-

to ja sähköasema. 

 

Hankealue on kokonaisuudessaan noin 82 hehtaaria ja sijoittuu useammalle kiinteistölle (Kuva 3-2). 

Alue on suurimmaksi osaksi Haminan kaupungin omistuksessa. Hankealueella sijaitsee joitakin yk-

sityisten omistamia rakennuksia, jotka kaupungin on tarkoitus hankkia vuoden 2020 loppuun men-

nessä. Hankealueen länsipuolella toimii Googlen palvelinkeskus. Hankealueen etelä- ja itäpuolelle 

sijoittuvat HaminaKotka Satama Oy:n Haminan satamaosan toiminnot ja useita teollisia toimijoita. 

 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

9/54 

Kaupunki on laatinut alueesta keväällä 2020 yleissuunnitelman, joka toimii lähtökohtana asema-

kaavamuutoksen suunnittelussa. Tässä yhteydessä laadittiin alueen yleispiirteinen tasaussuunni-

telma. Yksityiskohtaisempi ottamissuunnitelma esitetään selostusvaiheessa.  

 

 

Kuva 3-2. Hankealueen nykytila ja ympäristön muut toiminnot. 

3.4 Hankkeen tekninen kuvaus  

3.4.1 Kiviaineksen otto 

Ottamistasot ja vaiheistus 

Kiviaineksia otetaan alustavan suunnitelman mukaan Savilahdenvuoren alueelta +3,3…7,3 m mpy 

ja Petkelvuoren alueelta +2,8…6,5 m mpy tasoon. Alueelle tulee tieyhteydet koillisesta ja pohjoi-

sesta Ensontieltä. Alueelle tehdyn yleissuunnitelman (ks. Kuva 7-15) mukaan hankealueen etelä-

puolelle on suunniteltu Hiltzinväylä radan yhteyteen. Hankealueen eteläosaa ei alustavan suunni-

telman mukaan tarvitse louhia, vaan alue tasataan maaleikkauksilla ja täytöillä keskimäärin tasoon 

+3,0 m mpy. 

 

Hankealueen louhinta suoritetaan kahdessa vaiheessa (Kuva 3-3). Vaihe 1 käsittää Petkelvuoren 

alueen ja vaihe 2 Savilahdenvuoren alueen. Vaiheet kestävät yhteensä arviolta viisi vuotta. 
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Kuva 3-3. Louhinta-alueet ja vaiheistus. Vasta rakennuslupavaiheessa mahdollistuva Petkelvuoren pohjoisosan 

louhinta on merkitty punaisella. 

Suunniteltu ottomäärä ja aikajänne 

Alueelta on tarkoitus ottaa alustavan suunnitelman mukaan kivi- ja maa-aineksia yhteensä noin 3,8 

milj. m3ktr, josta kalliota on noin 3,2 milj. m3ktr. Lisäksi alueelta poistetaan pinta- ja kaivumaita 

0,6 milj. m3ktr. Louhinnan on suunniteltu kestävän kokonaisuudessaan arviolta viisi vuotta. Vaihe 

1 kestää arviolta kaksi vuotta ja vaihe 2 arviolta seuraavat kolme vuotta. 

Kiviaineksen sijoittaminen 

Sataman laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (Suunnittelukeskus Oy 2007) 

on huomioitu satama-alueen laajentaminen täyttämällä merestä uutta maa-aluetta Paksuniemen ja 

Hillonlahden alueella. Sataman aikaisempien laajennusten yhteydessä mereen on tehty louheesta 

ja merihiekasta täyttöjä. Vuoden 2007 arviointiselostuksessa on lisäksi tarkasteltu koko Hillonlah-

den täyttämistä, jota ei alueen yleissuunnittelun (Ramboll Finland Oy 2020) yhteydessä todettu 

tässä vaiheessa realistiseksi vaihtoehdoksi.  

 

Osa hankealueelta louhittavasta kiviaineksesta on tarkoitus sijoittaa Paksuniemen alueelle uuden 

satamanosan ja Ö4-laiturin täyttöihin sekä Hillonlahden ranta-alueille rantapenkereiden oikaisu-

täyttöihin (Taulukko 3-1). Sataman laajennuksen täyttöihin on arvioitu sijoitettavan yhteensä noin 

3,2 milj. m3ktr ja hankealueen eteläosan täyttöihin alustavasti noin 0,24 milj. m3rtr. 
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Taulukko 3-1. Hankealueelta louhittavan kiviaineksen alustavat sijoituspaikat ja -määrät. 

Täyttökohde Määrä (m3) Pinta-ala (ha) 

Hillonlahden pohjoispuolisen tie- ja rata-alueen oikaisutäytöt 290 000 4,0 

Hillonlahden eteläpuoleisten reunapenkereiden oikaisutäytöt 320 000 4,2 

Hillonlahden eteläpuoleisten reunapenkereiden oikaisutäytöt 250 000 3,5 

Matinsaaren tie- ja ratayhteyspenkereen täytöt 190 000 1,5 

Paksuniemen länsiosan reuna-alueiden oikaisutäytöt 250 000 3,0 

Viiranpohjan täytöt 1 200 000 13,5 

Sataman uuden Ö4-laiturialueen täytöt 700 000 3,0 

Yhteensä 3 200 000 32,7 

Valmistelevat työt 

Ottamisalue merkitään maastoon. Ottamisalueen ja ottoalueen rajan väliin rakennetaan tarvittaville 

alueille putoamissuojat, kuten aidat. Ennen varsinaista kalliolouhintaa ottoalueelta poistetaan pin-

tamaat ja sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että ne toimivat oton ajan meluvalleina. Kor-

keimmilla kohdilla maapeite on ohut tai puuttuu, alavimmilla osilla esiintyy paksumpia maakerrok-

sia. Lisäksi alueen luoteisosasta tehdään maaleikkausta, minkä jälkeen alue tasataan murskeilla 

haluttuun korkoon.  

Louhinta 

Hankealueella louhitaan kalliota. Louhinta toteutetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Räjäytysten 

määrä on kohdekohtaista ja työ tehdään räjäytyssuunnitelmien mukaan noudattaen räjäytystöistä 

annettuja säädöksiä. Tarvittaessa ylisuurten lohkareiden rikotus tapahtuu esim. hydraulisella isku-

vasaralla varustetulla kaivinkoneella. Louhe kuormataan kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. 

Murskaus 

Osa alueelta louhittavasta kiviaineksesta hyödynnetään louheena, osa murskataan kiviainestuot-

teiksi (murskeet). Murskauslaitteistoja on tarpeen mukaan alueella samanaikaisesti 1–2 kpl. Murs-

kauslaitoksen sijainti siirtyy toiminnan edetessä. Raaka-aine syötetään pyöräkuormaajalla tai siir-

toautolla syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisen murskausvaiheen 

tuote siirretään kuljettimella joko suoraan välimurskaimeen tai seulalle. Toisessa ja kolmannessa 

vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan halutun tuotteen valmistamiseksi.  

Välivarastointi 

Hankealueella välivarastoidaan mursketta sekä alueen pinta- ja kaivumaita siten kuin se on logis-

tisesti järkevää. Välivarastokasat toimivat myös väliaikaisina melu- ja pölyesteinä. Osa kiviainek-

sesta käytetään tehdasalueella myöhemmin rakentamiseen joko louheena tai murskeena (täyttö-

tarve yhteensä noin 0,24 milj. m3ktr). 

3.4.2 Tukitoiminnot 

Tukitoiminta-alue 

Alueelle rakennetaan tukitoiminta-alue, joka siirtyy tarvittaessa ottotoiminnan mukana. Tukitoi-

minta-alue toimii työkoneiden huolto-, säilytys- ja tankkausalueena. Työkoneiden säilytys- ja tank-

kauspaikat sijoitetaan nesteitä läpäisemättömälle alustalle. Alueelle varataan myös imeytysmateri-

aalia öljy- tai polttoainevahinkojen varalta.  

 

Murskauslaitos ottaa käyttöenergian sähköverkosta tai polttoöljyllä toimivasta aggregaatista. Murs-

kauslaitosta ja työkoneita varten alueella varastoidaan kevyttä polttoöljyä kaksoisvaippasäiliössä. 

Tarvittavat säiliöt varustetaan ylitäytön estimillä ja lukoilla.  
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Ottoalue siistitään ja tasataan teollisuusalueen pohjaksi vaiheittain, jolloin toimintaan liittyvät lait-

teet, työkoneet, varikkoalueet ja työmaaparakit poistetaan siltä alueelta, jossa louhinta on saatettu 

loppuun. 

Jätehuolto 

Toiminnasta syntyvät jätteet ovat pääosin sekajätettä, metalliromua, voiteluöljyä sekä saniteetti-

vesiä. Jätteet toimitetaan luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin tai kierrätykseen. Vaaralliset jätteet 

säilytetään erillään ja varastoidaan katetussa ja valuma-altaalla varustetussa kontissa/muussa lu-

kittavassa tilassa. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopisteeseen tai ne nou-

detaan lainmukaisen toimijan toimesta.  

Pintamaat 

Toiminnasta syntyvä kaivannaisjäte, joka koostuu pintamaista, muista maa-aineksista, kannoista 

ja hakkuujätteistä, hyödynnetään tarvittaessa louhinnan ja murskaustoiminnan aikana suojavallei-

hin. Kaikki alueella hyödyntämiskelvoton ylimääräinen maa-aines, pintamaat, kannot ja hakkuu-

tähteet toimitetaan pois alueelta asianmukaisesti käsiteltäväksi ja maa-ainesten osalta hyödynnet-

täväksi tai maankaatopaikalle. Alueella on arvioitu syntyvän pintamaita noin 0,6 milj. m3rtr.  

3.4.3 Toiminta-aika  

Toimintaa on alueella arkisin maanantaista perjantaihin klo 6−22. Eniten melua aiheuttavia toimen-

piteitä (kuten poraus, rikotus ja räjäytys) tehdään maanantaista perjantaihin klo 8−18. Kuormaus 

ja kuljetus ajoitetaan arkipäiville klo 6−22. Tarkemmat toiminta-ajat tullaan määräämään lupapää-

töksessä. 

3.4.4 Vesienhallinta 

Tarvittava talousvesi otetaan toiminta-alueelle kunnan verkostosta. Sosiaalitilojen (parakki) jäte-

vedet johdetaan jätevesiviemäriin tai kerätään säiliöön.  

Murskaustoiminnassa ei muodostu jätevesiä. Kasteluvetenä pölyntorjunnassa voidaan hyödyntää 

alueen hulevettä. Esimerkiksi murskausprosessissa vettä suihkutetaan kiviaineksen päälle. Vesi si-

toutuu murskeeseen. 

Toiminta-alueella syntyvät hulevedet johdetaan Hillonlahteen, tarvittaessa viivästysaltaan kautta. 

3.4.5 Liikenne 

Hankealueen liikenne koostuu kiviainesottotoimintaan liittyvästä liikenteestä (kiviainesten kulje-

tus), työkoneiden siirrosta ja työmatkaliikenteestä. Liikennöinti satamaan tapahtuu Ensontien 

kautta ja edelleen Satamatietä pitkin Paksuniemeen asti riippuen täyttökohteen sijainnista. Mah-

dolliset kuljetusreitit ja täyttökohteet on esitetty kartalla (Kuva 3-4). Kiviaineskuljetusten vuotuinen 

ja vuorokautinen määrä riippuu louhinnan kokonaiskestosta ja välivarastoinnista, enimmillään kuor-

mia saatetaan kuljettaa yli 200 vuorokaudessa. Alueen työmatkaliikenne suuntautuu Satamatien 

tai Ensontien kautta pohjoiseen. 
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Kuva 3-4. Hankkeen kuljetusreitit.  

3.5 Toiminnasta muodostuvat päästöt ja liikenne 

3.5.1 Pintavedet 

Louhinta vaikuttaa pintaveden hydrologisiin olosuhteisiin muuttamalla valuma-alueita ja pintaveden 

virtaussuuntia. Sade- ja sulamisvesiä pidättävien maakerrosten poistaminen lisää valuntaa hanke-

alueella. Louhinnan yhteydessä tehtävistä räjäytyksistä aiheutuu ympäristöön typpikuormitusta ja 

siksi louhosalueelta syntyvät hulevedet voivat olla hyvinkin typpipitoisia. Kiviainestoiminnan han-

kealueen suoto- ja valumavesien mukana kulkeutuu alueelta myös kiintoainetta, joka voi paikalli-

sesti samentaa vesistöjä. 

3.5.2 Ilmanlaatu 

Kiviainestoiminnassa pölyämistä aiheuttavia toimintoja ovat räjäytykset, louhinta, maa-aineksen 

lastaus ja purkaminen, kuljetus ja murskaus. Myös tuotteiden varastokasat sekä kentät ja kulkutiet 

pölyävät, säätilanteesta ja olosuhteista riippuen. 

 

Kiviainestuotannon merkittävin pölypäästön aiheuttaja on käsiteltävän materiaalin putoaminen sen 

kulkiessa tuotantovaiheesta toiseen. Itse murskausprosessi aiheuttaa yleensä suurimmat pölypääs-

töt. Murskaimen syöttöaukot, pudotuskohdat kuljettimelta toiselle ja pudotuskohta kiviaineskasoi-

hin sekä seulojen alkupäät ovat suurimmat hiukkaspäästölähteet. Kiviaineksen laatu vaikuttaa pö-

lyn määrään. 
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Suurin osa kiviainestoiminnan pölypäästöistä muodostuu suurista, yli 30 mikrometrin (µm) hiukka-

sista. Yleensä tuon kokoluokan hiukkasten kulkeutumismatka on luokkaa 30–90 metriä, joten ne 

laskeutuvat maahan todennäköisesti toiminta-alueella. 

3.5.3 Melu 

Kalliokiviaineksen otossa aiheutuu melua mm. louhinnassa porauksesta ja räjäytyksistä sekä kiviai-

neksen käsittelyssä rikotuksesta, murskauksesta sekä louheen ja kiviainestuotteiden siirroista ja 

kuljetuksista. Melupäästöjen luonne on tyypillisesti samanlaista kaikessa kalliokiviaineksen ottami-

sessa, mutta toiminnan laajuus, volyymi ja käytettävät laitteet vaikuttavat melun leviämiseen ja 

esiintymiseen louhittavan alueen ympäristössä.  

 

Kiviainestoiminnan merkittävimmät melulähteet ovat poravaunu, rikotuksessa käytettävä hydrauli-

vasara sekä murskauslaitos. Näiden lisäksi melua aiheutuu kiviaineksen siirroista, kuormauksista 

sekä kuljetuksista alueen sisällä ja alueelta ulos. 

 

Poraus määrittää varsin pitkälti melun vaikutusalueen laajuuden, sillä poravaunu sijaitsee louhitta-

van kallion päällä ja näin sen melu leviää usein esteettömämmin ympäristöön kuin muiden melu-

lähteiden melu. Murskauslaitos sijoitetaan yleensä louhoksen pohjalle ja sen melun leviämistä ra-

joittavat louhoksen seinämät sekä louheen ja kiviainestuotteiden varastokasat. 

 

Rikotuksella tarkoitetaan ylisuurten lohkareiden rikkomista pienemmiksi useimmiten kaivinkoneen 

puomiin kiinnitettävällä hydraulivasaralla. Rikotus aiheuttaa muusta melusta usein selkeämmin 

erottuvaa ääntä, joka saattaa olla impulssimaista pitkänkin etäisyyden päässä. Murskauksen tapaan 

rikotus tehdään usein louhoksessa, jolloin sen melun leviämistä rajoittavat louhoksen seinämät sekä 

louhe- ja kiviainestuotekasat. 

 

Melua aiheutuu myös louheen ja kiviainestuotteiden kuormauksista, siirroista ja kuljetuksista. 

Näissä käytetään tyypillisiä maarakennuksessa käytettäviä työkoneita (mm. pyöräkuormaajat, kai-

vinkoneet, kuorma-autot ja dumpperit). 

 

Eri laitteistoista ja käsiteltävistä materiaaleista johtuvat lähtömelutasot huomioidaan melumallin-

nuksessa. 

3.5.4 Tärinä 

Kiviainestoimintaan liittyviä tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskaukseen käy-

tettävistä laitteista ja kuljetuksen aiheuttamasta liikenteestä. Liikenteen tärinän vaikutusalue ra-

jautuu teiden välittömään lähiympäristöön. 

 

Kiviaineshankkeissa tärinävaikutukset keskittyvät päiväaikaan ja vaikutusten suuruuteen vaikutta-

vat kerrallaan räjäytettävän alueen koko, panostus ja lähialueen maaperäolosuhteet. Haitallista tä-

rinää voidaan lieventää oikealla työn suorituksella ja suunnittelulla. Louhintasuunnan ja räjäytysai-

neen sekä murskausmenetelmän valinnalla voidaan lieventää tärinän tasoa.  

 

Tärinävaikutusten osalta usein sekoitetaan toisiinsa maaperän kautta välittyvän tärinän ja ilman 

kautta etenevä ilmanpaineaallon vaikutukset. Usein on niin, että ikkunoiden ja seinäpintojen vä-

rähtelyt johtuvat räjäytysten ilmanpainevaikutuksista, eivätkä ole niinkään seurausta maaperän 

kautta välittyvästä tärinästä. Nämä koetaan epämiellyttäviksi, mutta ovat usein vaarattomia. Niin 

maaperän kautta etenevä värähtely kuin ilmanpaineaaltokin voidaan havaita aistinvaraisesti huo-

mattavasti kauempana (jopa kilometrin etäisyydellä) kuin mistä aiheutuu todellisia materiaalisia 

vahinkoja. 
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3.6 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

Yleisellä tasolla alueen kehittämisen tavoitteet näkyvät maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa. Han-

kealueelle ja sen ympäristöön kohdistuvia tavoitteita ja suunnitelmia on koottu Hillonlanden alueen 

yleissuunnitelmaan (Ramboll, 2020), jonka pohjalta kaupunki on lähtenyt laatimaan asemakaavan 

muutosta. 

 

Hanke on välttämätön, jotta esimerkiksi YVA-menettelyvaiheessa oleva akkumateriaalitehdas voi-

taisiin sijoittaa Haminan Hillon alueelle. Kyseisen hankkeen aluetarpeita kohdistuu alustavasti han-

kealueen itäosaan, Petkelvuoren alueelle. Hankealueen länsiosaan voitaisiin sijoittaa muuta teollista 

ja esim. datakeskuksiin liittyvää toimintaa. Yleissuunnitelmavaiheessa huomioitiin myös Haminan 

Energian ja Haminan Veden esittämät tarpeet aluevarauksille, jotka hanke mahdollistaa. Hankealu-

eella nykyään sijaitsevien kahden tuulivoimalan osalta ratkaisut tehdään myöhemmin yksityiskoh-

taisemmassa suunnittelussa. 

 

Hanke ei liity mahdolliseen Hillonlahden täyttöön, jolle ei tällä hetkellä nähdä teknistaloudellisia 

hyötykäyttötarpeita Sataman käyttöön. 

 

4. ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN 

4.1 Arviointimenettelyn kuvaus 

Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (252/2017) ja asetukseen (277/2017) perustuva menet-

tely, jonka tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten 

huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistu-

mismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. Lisäksi YVA-menettelyn tärkeänä tavoitteena on pyr-

kiä ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä. 

 

YVA-menettely ei itsessään ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi, 

vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVA-

menettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakir-

jojen sisällöstä voi valittaa menettelyn kuluessa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja 

arviointiselostuksen riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan ohjelmasta lausunnon ja 

selostuksesta perustellun päätelmän. Arviointiselostuksesta yhteysviranomaisen antama perusteltu 

päätelmä liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen. 

 

Hanke edellyttää YVA-menettelyä YVA-lain liitteen 1 perusteella: 

2) luonnonvarojen otto ja käsittely; 

b) kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai 

otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa” 

 

Hankkeesta vastaavana toimii Haminan kaupunki ja yhteysviranomaisena Kaakkois-Suomen ELY-

keskus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja sää-

tiöt, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai 

muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa 

hankkeen vaikutukset saattavat koskea.  
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4.2 Arviointiohjelman laatijat 

 

Hankkeesta vastaavan (Haminan kaupunki) toimeksiannosta YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland 

Oy. YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä on esitetty seuraa-

vassa: 

 

Ramboll Finland Oy 

Asiantuntija Pätevyys 

Antti Lepola 

YVA-projektipäällikkö 

MMM, johtava asiantuntija Antti Lepolalla on 30 vuoden kokemus 

ympäristötutkimuksesta ja -suunnittelusta. Ydinosaamisaluetta 

ovat hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA), vesi- ja 

ympäristölupahakemukset sekä niihin liittyvät selvitykset. Hänellä 

on laaja kokemus teollisuuden ja energiantuotannon ympäristöasi-

oiden konsultoinnista. Hän on osallistunut asiantuntijana yli 70 

YVA-menettelyyn ja projektipäällikkönä yli 30 YVA-menettelyyn. 

Johanna Korkiakoski 

YVA-projektikoordinaattori,  

sosiaaliset vaikutukset 

FM (maantiede), Johanna Korkiakoski on toiminut ympäristösuun-

nittelijana noin 10 vuoden ajan. Johanna on osallistunut yli 20 YVA-

menettelyyn projektikoordinaattorina ja/tai asiantuntijana. Vaiku-

tusten arvioinnista hänellä on kokemusta erityisesti maankäyt-

töön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä sosiaalisiin vaiku-

tuksiin liittyen. 

Jussi Mäkinen 

Luontovaikutukset 

FM (ympäristöekologia) Jussi Mäkisellä on yli 16 vuoden työkoke-

mus luontoarvojen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittami-

sesta erilaisten kaavoitus- ja rakennushankkeiden yhteydessä. Mä-

kinen on erikoistunut ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hank-

keiden vaikutusarviointeihin sekä tarvittavien luonto- ja ympäris-

töselvitysten laatimiseen (mm. tuulivoima, kaivokset, väylähank-

keet). Mäkinen on vastannut kymmenien eri tasoisten kaavahank-

keiden ja noin 20 YVA-hankkeen luontoselvityksistä ja vaikutusten 

arvioinneista. 

Emmy Hämäläinen 

Pintavesivaikutukset, maaperä,  

pohjavesi 

Ins. AMK Emmy Hämäläinen on toiminut suunnittelijana noin vii-

den vuoden ajan. Hänellä on kokemusta erityisesti pintavesien ti-

lan ja vaikutusten arvioinnista erilaisissa ympäristölupa- ja YVA-

hankkeissa.  

Henna Leppänen 

Maankäyttövaikutukset, paikkatiedot 

Ins. AMK Henna Leppänen on toiminut noin viiden vuoden ajan 

suunnittelijana monipuolisesti erilaisissa kaavoituksen työtehtä-

vissä, painottuen yleiskaavoitukseen. Erityisesti paikkatietoon no-

jautuva suunnittelu, erilaiset analyysit ja kaavakartan valmistelu 

paikkatietomuodossa ovat Leppäsen erikoisosaamista. 

Arttu Ruhanen 

Melu- ja tärinävaikutukset 

Arttu Ruhanen toimii suunnittelijana ja projektipäällikkönä pääasi-

assa meluun ja ilmanlaatuun liittyvissä projekteissa, joista hänellä 

on kokemusta jo 10 vuoden ajalta. Melun erikoisosaamisalueina 

ovat teollisuuslaitosten, kiviainestuotannon ja tuulivoimapuistojen 

meluselvitykset sekä erilaiset melumittaukset. Ilmanlaadun osalta 

erikoisosaaminen keskittyy ulkoilman hiukkasten mittauksiin. 

 

Hankkeesta vastaavan puolesta YVA-ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet: 

 

Haminan kaupunki 

Aki Oksanen Kaupungingeodeetti 

Matti Filppu Kehitysjohtaja 
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4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

4.3.1 Ohjausryhmä 

Arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheessa kokoontuu ohjausryhmä. Ohjausryhmän työskente-

lyyn osallistuvat hankkeesta vastaavan (Haminan kaupunki) ja konsultin (Ramboll Finland Oy) 

edustajien lisäksi edustajat HaminaKotka Satamasta, Haminan Vedeltä ja Haminan Energialta. Oh-

jausryhmä nimensä mukaisesti ohjaa arviointimenettelyä ja varmistaa, että keskeisiä intressitahoja 

kuullaan ja että niiden käytössä oleva aineisto tulee huomioiduksi. Yhteysviranomaisen (Kaakkois-

Suomen ELY-keskus) edustaja osallistuu ohjausryhmän kokouksiin, mutta ei ole varsinainen oh-

jausryhmän jäsen. 

4.3.2 Yleisötilaisuudet 

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestetään yleisötilaisuudet, joissa osallisille kerrotaan 

hankkeesta ja arvioinnista. Osalliset voivat tilaisuuksissa tuoda esille omia näkemyksiään mm. ar-

vioitavista vaikutuksista, toiminnoista ja niiden sijoittumisesta. Yleisötilaisuuksissa esitellään sa-

maan aikaan etenevää Hillonlahden pohjoispuolisen alueen asemakaavamuutosta. 

 

Yleisötilaisuus järjestetään sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen. 

Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena pai-

kallislehdissä, kaupunkien ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla. Ohjelmavaiheen yleisötilaisuus pyri-

tään pitämään elokuussa paikan päällä, mikäli koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot sen salli-

vat.  

4.3.3 Tiedotus ja palautteet 

Hankkeesta ja YVA-menettelystä tiedottamisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon verkkosivuja 

(www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arvi-

ointi > YVA-hankkeet). Lisäksi kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä ja kaupunkien ilmoitustau-

luilla tai internetsivuilla.  

 

Hankkeesta vastaava julkaisee hankkeeseen liittyviä tiedotteita Haminan kaupungin verkkosivuilla 

kohdassa Ajankohtaista.  

 

Eri tavoin saatu palaute (esim. yleisötilaisuudet, verkkopalaute) analysoidaan osana sosiaalisten 

vaikutusten arviointia ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa ja päätöksen-

teossa. 

 

 

5. AIKATAULUT 

5.1 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu 

Hankkeen suunnittelu etenee ja tarkentuu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana. Arvi-

ointia päivitetään suunnittelun etenemisen myötä ja vastaavasti arviointi tuottaa aineistoa suunnit-

telun tueksi esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistoimiin. 

 

Kaikissa hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisissa lupa- tai muissa päätöksissä on ympäris-

tövaikutusten arvioinnista annetun lain 13 §:n mukaan esitettävä, miten ympäristövaikutusten ar-

viointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon. Hank-

keen edellyttämät luvat ja suunnitelmat on esitetty luvussa 8. 

http://www.ymparisto.fi/
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5.2 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun hankkeesta vastaava jättää arviointiohjelman yhteysvi-

ranomaiselle. YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe eli ohjelmavaihe päättyy, kun yhteysviranomai-

nen antaa lausuntonsa YVA-ohjelmasta. Jälkimmäinen vaihe on selostusvaihe. Kun hankkeen vai-

kutukset on arvioitu, kootaan tulokset arviointiselostukseen. YVA-menettely päättyy, kun yhteysvi-

ranomainen antaa selostuksesta perustellun päätelmänsä. 

 

Seuraavassa on esitetty hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alustava aikataulu, 

joka tarkentuu menettelyn edetessä. Menettely on jaettu arviointiprosessin mukaisiin ohjelma- ja 

selostusvaiheisiin. Arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle heinäkuussa 2020 ja arviointi-

selostus alustavan aikataulun mukaan lokakuussa 2020. 

 

 

Kuva 5-1. Hankkeen YVA-menettelyn alustava aikataulu. 

YVA-menettelyn aikataulu pyritään yhdistämään alueen asemakaavamuutoksen aikatauluun. Ase-

makaavan muutos 15. Syväsataman kaupunginosissa käynnistyy YVA-hankkeen kanssa samanai-

kaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 15.7.–13.8.2020 välisenä aikana. 

Kaava etenee luonnosvaiheeseen elokuussa ja ehdotusvaiheeseen lokakuussa 2020. Alustavan ai-

kataulun mukaan kaava on hyväksyttävänä Haminan kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 2021. 
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6. ARVIOINNIN RAJAUS JA PERIAATTEET 

6.1 Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta 

Ympäristövaikutusten tarkastelualueen rajaus pyritään määrittämään ympäristövaikutusten arvi-

oinnin aikana niin laajaksi, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän tarkas-

teltavan alueen ulkopuolella. Mikäli ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana todetaan, että 

jollakin ympäristövaikutuksella onkin ennakoitua laajempi vaikutusalue, määritellään vaikutusalue 

uudelleen.  

 

Tarkastelualue kattaa kiviainestoiminnan hankealueen ympäristöineen. Tarkastelualueen laajuus 

riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Paikallisimmat vaikutukset ovat maa- ja kalliope-

rään kohdistuvia, joissa vaikutusalue on luokkaa 50–150 m. Melun haittavaikutuksia (yli 55 dB 

melu) tarkastellaan tyypillisesti n. 1 000 metriin. Luontovaikutukset ja ilmanlaatuvaikutukset ulot-

tuvat vain poikkeuksellisesti yli 500 metriä hankealueelta. Mikäli pinta- tai pohjavesiin aiheutuisi 

vaikutuksia, niitä on syytä tutkia noin 500–1 000 metrin säteellä. Räjäytysten tärinää on havaitta-

vissa yleensä enintään 500–1 000 metrin etäisyydellä, mahdolliset haitat rajoittuvat lähemmäksi. 

Kauimmaksi ulottuvia vaikutuksia voivat olla kuljetusliikenne ja maisema (kilometrejä). Seuraa-

vassa (Kuva 6-1) on esitetty ehdotus Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan vai-

kutusalueen rajaukseksi. 

 

Yhteenvetona tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta esitetään, että suoria vaikutuksia tutki-

taan noin 500 metrin säteellä toiminta-alueen rajoista. Useat ympäristövaikutukset (pölyleijuma, 

melu sekä pinta- ja pohjavesivaikutukset) alittavat terveydelliset ohje- ja raja-arvot odotettavasti 

jo lyhyemmällä etäisyydellä toiminnasta, mutta asia selvitetään arvioinnin aikana. Ihmisten viihty-

vyyteen toiminta voi vaikuttaa aina kilometrin etäisyydelle toimintakohteista – tällöin kyse on esim. 

viihtyisyyttä häiritsevistä räjäytysäänistä sekä mahdollisesti porausmelusta.  
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Kuva 6-1. Ehdotus hankkeen vaikutusalueen rajauksiksi.  

6.2 Vaikutusten ajoittuminen ja toiminnan elinkaari 

Vaikutuksia ympäristöön aiheutuu toimintavaiheessa kiviaineksen ottotoiminnasta, murskauksesta. 

alueen tasauksesta sekä kuljetuksista. Vaikutusten suuruus vaihtelee toiminnoittain. Arvioinnissa 

otetaan huomioon ympäristövaikutukset kiviainestoiminnan aikana. Kiviaineksen loppusijoituksen 

tai teollisuusalueen rakentamisen vaikutuksia ei arvioida. 

6.3 Vaihtoehtojen vertailumenetelmä 

Hankkeen aiheuttamat mahdolliset suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arvi-

oidaan järjestelmällisesti YVA-menettelyn aikana. Vaikutuksella tarkoitetaan suunnitellun toiminnan 

aiheuttamaa muutosta ympäristön tilassa.  

 

Vaikutuskohteen herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin ympäristö sietää syntyvää 

vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla vähäinen, kohtalainen 

suuri tai erittäin suuri. 

 

Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kesto ja laajuutta, minkä perus-

teella vaikutuksen suuruus voi olla pieni, keskisuuri, suuri tai erittäin suuri. 

 

Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruuden ja vastaanottavan ympäristön herk-

kyyden perusteella (Kuva 6-2). Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla muutok-

sen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset voivat olla merkityksettömiä, vähäi-

siä, kohtalaisia, suuria tai erittäin suuria. 
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Kuva 6-2. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi. 

 

Vaihtoehtojen vertailu esitetään havainnollisesti taulukoituna ja värikoodein eroteltuna vaikutusten 

suunnan ja merkittävyyden suhteen (Kuva 6-3). Vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen. 

 

Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa 

huomioidaan tekninen toteutettavuus, maankäytöllinen toteutettavuus sekä arvioitujen ympäristö-

vaikutusten merkittävyys ja hyväksyttävyys.  
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Kuva 6-3. Arviointikehikko vaikutuksen merkittävyyden määräytymisestä. 

 

 

7. YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

7.1 Alueen yleiskuvaus 

Hankealue sijoittuu Haminan sataman ja Hillonlahden pohjoispuolelle. Haminan satama on sijainnut 

nykyisellä paikallaan 1930-luvulta lähtien. Öljysatama aloitti toimintansa Hillonniemessä 1960-lu-

vulla. Sataman toiminta maa-alueilla kattaa nykyisin yli 400 hehtaaria. Satama sijoittuu entisille 

saarille ja niemekkeille, joista aluetta on vähitellen laajennettu ottamalla käyttöön uusia alueita ja 

tekemällä mittavia täyttöjä mereen. (Suunnittelukeskus Oy 2007)  

 

Hankealueen länsipuolella on toiminut vuosikymmeniä Summan paperitehdas, jonne johtaa Hillon-

lahden rannassa sijaitseva käytöstä poistunut rataosuus sekä nykyinen Ensontie. Vuonna 2009 

Google osti vanhan Summan tehtaan Stora Ensolta ja muutti sen palvelinkeskukseksi. Palvelinkes-

kuksen ensimmäinen vaihe valmistui 2011 ja palvelinkeskuksen laajentaminen on parhaillaan käyn-

nissä (Google 2020).  

 

Vaikutuksen 
merkittävyyden 

arviointi

Muutoksen 
suuruuden ja 

seurausten arviointi

Vaikutuskohteen 
herkkyyden/arvon 

määrittäminen

Muutoksen suuruus 
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Kuva 7-1. Stora Enson vanhassa Summan tehtaassa sijaitseva Googlen palvelinkeskus (Google 2020). 

 

Hillonlahden pohjoispuolella Hillonkylässä on ollut asutusta enemmän 1960-luvulla, jolloin osa alu-

eesta oli maanviljelyskäytössä (Kuva 7-2). Alueen rakennuskanta on pääosin vanhaa ja suurin osa 

alueen asutuksesta on jo siirtynyt alueelta muualle, sillä Vanhan Hillonkylän alue (asuinalue) kaa-

voitettiin satama-alueeksi jo aiemmassa kaavassa vuonna 2009 (ns. sataman kaavat). Vuoden 

2018 asemakaavamuutoksessa satama-aluetta (LS) laajennettiin länteen. Asutusta on Petkeleen 

asuinalueella, joka on rakennettu aikoinaan Summan paperitehtaalle vievän tien varteen tehtaan 

työntekijöitä varten (ks. luku 7.9). 

 

  

Kuva 7-2. Hillonniemen ja Hillonlahden alue vanhoissa kartoissa vuosilta 1968 ja 1998 (Maanmittauslaitos 2020). 

7.2 Maa- ja kallioperä 

7.2.1 Nykytila  

Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee pohjois–eteläsuuntainen hiekkaharju. Hankealueen maaperä 

koostuu hiekkamoreenista, savesta sekä Savilahden- ja Petkelvuoren alueilla kalliomaista (Kuva 

7-3). Petkelvuori ja Savilahdenvuori erottuvat topografiasta selkeästi. Alueen käyttöönotto raken-

tamistarkoitukseen edellyttää molempien mäkien louhintaa ja tasausta. Alueen kallioperä on vibor-

giittia. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita tai suojeltavia kallioperän muodostumia. 
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Kuva 7-3. Maaperä hankealueella ja sen läheisyydessä. 

7.2.2 Vaikutusten arviointi 

Toiminnan vaikutukset maa- ja kallioperään rajoittuvat hankealueelle, missä louhinta tapahtuu. 

Louhintaa ennen maaperä poistetaan kallion päältä. Petkelvuoren ja Savilahdenvuoren alueet lou-

hitaan suunniteltuun korkeuteen. Alueen kallioperään hanke aiheuttaa oleellisen, pysyvän muutok-

sen. Muutoksen suuruuteen vaikuttaa mm. louhinta-alueiden rajaus ja louhintasyvyys. Arvioinnissa 

hyödynnetään saatavilla olevia maa- ja kallioperän paikkatietoaineistoja sekä olemassa olevia tut-

kimuksia alueelta. Arvioinnissa selvitetään ja tarkastellaan hankealueen ja sen lähiympäristön 

maanpinnan muodot. Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviointina. 

7.3 Pohjavedet 

7.3.1 Nykytila  

Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Ruissalon vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 

(luokka 1, 0591701) (Kuva 7-4). Pohjavesialue on pinta-alaltaan 3,4 km2, josta pohjaveden muo-

dostumisaluetta on 1,9 km2. Pohjavesialue sijaitsee harjulla, jolla on ollut laajamittaista soranottoa. 

Soranotto on pohjavesialueen pohjois- ja eteläosassa ulottunut pohjavesipinnan alapuolelle muo-

dostaen lampia. Pohjavesialueen keskiosasta pohjavesi purkautuu useammasta kohdasta harjun 

itäpuolella olevaan puroon. Puron varresta on kartoitettu muutamia lähdepurkautumapaikkoja. Poh-

javesialueen eteläosan pohjavesi purkautuu harjun eteläpäässä olevaan Ryljynlähteeseen. Ryljyn-

lähteen valuma-alueen pohjoisrajalla on pohjavesipinnan yläpuolelle nouseva kalliokieleke, joka 
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erottaa eteläisen valuma-alueen pohjavesialueen pohjoisosista. Harju rajautuu länsireunaltaan kal-

lioharjanteeseen, paitsi aivan pohjavesialueen pohjoispäässä. Pohjavesialueella on Haminan Veden 

käytössä olevat Ryljyn ja Uuden Summan vedenottamot. (Ramboll 2014) 

 

 

Kuva 7-4. Hankealuetta lähin pohjavesialue. 

7.3.2 Vaikutusten arviointi 

Kiviaineksenoton vaikutukset ottoalueen ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteisiin ovat pääosin riip-

puvaisia suunnitelluista ottotasoista sekä kallioperän laadusta. Pohjavesivaikutusten laajuuteen vai-

kuttaa kallioperän rikkonaisuus ja alueella olevat kallioperän heikkousvyöhykkeet. Pohjavesivaiku-

tuksien arvioinnissa käytetään lähtötietoina suunniteltuja ottotasoja sekä olemassa olevia pohja-

vesi-, maaperä- ja kallioperätietoja. Saatujen tietojen avulla arvioidaan toiminnan vaikutukset alu-

een pohjavesiolosuhteisiin asiantuntija-arviona. Arvioitavia vaikutuksia ovat vaikutukset pohjave-

den pinnankorkeuksiin, virtaussuuntiin ja laatuun. 

7.4 Pintavedet 

7.4.1 Nykytila 

Hankealue sijaitsee Suomenlahden rannikon päävesistöalueella (81) välivaluma-alueella 81V013 

(Kuva 7-5), joka on kooltaan noin 171 km2. Nykytilassa alueen pintavedet virtaavat ojia pitkin 

Hillonlahteen. Hillonlahti kuuluu Summan edusta vesimuodostumaan (2_Ss_007), joka on tyypitelty 

Suomenlahden sisäsaaristoksi. Summan edustan vesimuodostumasta itään sijaitsee Haminanlahti 

vesimuodostuma (2_Ss_005). Kotka-Haminan sisäsaaristo vesimuodostuma (2_Ss_006) sijaitsee 

Kuutinki ja Pieni-Musta saarten eteläpuolella.  
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Summan edustan ekologinen tila on vesienhoidon 2. suunnittelukaudella luokiteltu välttäväksi ja 

kemiallinen tila hyväksi. Luokittelussa fysikaalis-kemiallisista laatutekijöistä kokonaisfosfori ilmen-

tää välttävää, kokonaistyppi tyydyttävää ja näkösyvyys välttävää tilaa. Biologisista laatutekijöistä 

a-klorofylli ilmentää tyydyttävää ja pohjaeläimet välttävää tilaa. Uudessa alustavassa ekologisen 

tilan arviossa (2012–2017 aineisto) ekologinen tila on pysynyt välttävänä. Haminanlahti vesimuo-

dostuman ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi ja kemiallinen tila hyväksi. Fysikaalis-kemialli-

sista tekijöistä kokonaisfosfori ja näkösyvyys ilmentävät välttävää ja kokonaistyppi tyydyttävää 

tilaa. Biologiset tekijät (klorofylli-a ja pohjaeläimet) ovat välttävässä tilassa. Alustavassa uudessa 

luokituksessa vesimuodostuman ekologinen tila on noussut tyydyttäväksi. Kotkan-Haminan sisä-

saaristo vesimuodostuman ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyväksi. 

 

Suurin osa Haminan edustan merialueelle tulevasta kuormituksesta on peräisin Summanlahteen 

laskevasta Summanjoesta ja Haminanlahteen laskevasta Vehkajoesta (Nakari ja Muuri 2018). Te-

ollisuuden kuormitus on vähentynyt ja nykytilassa pistekuormitusta aiheuttavat useat pienet teol-

lisuusyritykset, jotka eivät ole yhteistarkkailussa (Nakari ja Muuri 2018). Suomen ympäristökes-

kuksen vesistömallijärjestelmän (WSFS, V5.U malli) mukaan Summanjoen tuoma fosforikuormitus 

on keskimäärin 47,3 kg/vrk, typpikuormitus 970 kg/vrk ja kiintoainekuorma 1 350 kg/vrk. Vehka-

joen tuoma fosforikuormitus on keskimäärin 11,2 kg/vrk, typpikuormitus 270 kg/vrk ja kiintoaine-

kuorma 2 730 kg/vrk. Suurin osa kuormituksesta aiheutuu peltoviljelystä. 

 

 

Kuva 7-5. Valuma-alueet, vesistöt ja merialueen ekologinen tila hankealueen ympäristössä. 

 

Tarkemmin ottaen hankealue jakautuu yhteensä viiteen valuma-alueeseen, joista jokainen purkaa 

Hillonlahteen (Kuva 7-6). Hillonlahden yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä on arvioitu karke-

asti hulevesien tulva-alueet kerran sadassa vuodessa. Hankealueen koillispuolella Ensontien ylä-
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puolinen alue on tulva-aluetta kerran sadassa vuodessa toistuvalla rankkasateella. Yleissuunnitel-

man yhteydessä on lisäksi määritetty valuma-alueiden purkuvirtaamia ja vesien viivytystarpeita 

kerran kymmenessä vuodessa toistuvalla mitoitussateella. Hillonlahden itäosassa sijaitsevalle kos-

teikolle johdetaan lisäksi idänpuoleiselta satama-alueelta hulevedet hulevesiviemäriä pitkin. (Ram-

boll Finland Oy 2020) 

 

 

Kuva 7-6 Osavaluma-alueet numeroituna ja hulevedet suunnittelualueella. 

7.4.2 Vaikutusten arviointi 

Hankealueen tasaaminen muuttaa valuma-alueita ja vaikuttaa hulevesien kertymiseen. Hankkeen 

vaikutuksia Hillonlahteen arvioidaan analysoimalla louhinnan aiheuttamaa pintavesikuormitusta. 

Louhinnan yhteydessä tehtävistä räjäytyksistä aiheutuu ympäristöön typpikuormitusta ja siksi lou-

hosalueelta syntyvät hulevedet voivat olla typpipitoisia. Louhinnan yhteydessä hankealueen suoto- 

ja valumavesien mukana kulkeutuu alueelta kiintoainetta, joka voi samentaa vesistöjä. Arvioinnissa 

lasketaan louhinta-alueelta muodostuvien hulevesien määrä ja arvioidaan louhinnan aiheuttama 

typpi- ja kiintoainekuormitus.  

 

Kuormituksen vaikutus merialueen – lähinnä Hillonlahden – nykytilaan arvioidaan käyttämällä alu-

eelta tehtyjä tarkkailuja ja ympäristöhallinnon tietokantoja. Arvioinnissa tarkastellaan kuormituk-

sen mahdollisia vaikutuksia Hillonlahteen sekä lähimerialueelle ja verrataan niitä alueen muihin 

kuormittajiin. Vesistövaikutusarvioinnissa huomioidaan louhintatoiminnasta saatuja kokemusperäi-

siä tietoja muista vastaavanlaisista hankealueista. Arviointi laaditaan asiantuntija-arviona. 
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7.5 Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 

7.5.1 Nykytila  

Hillonkylän ja Hillonlahden alueiden luontoarvoja on selvitetty useana vuonna alueen kaavoittami-

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

eeksi. Hillonlahden alueen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä keväällä 2020 alueelta on sel-

vitetty liito-oravan osalta esiintymien nykytila ja laadittu ranta-alueen kosteikkojen osalta viitasam-

makko- ja sudenkorentoselvitys. Hillonlahden rantametsät ovat sekametsiä, joiden puusto koostuu 

mm. kuusesta, tervalepästä, koivusta ja raidasta. Hankealueen länsiosaan sijoittuvan Savilahden-

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

lakiosa on harvapuustoinen ja paikoin alueella on jyrkänteitä ja isoja lohkareita. Hankealueen län-

siosaan sijoittuvan Ruokosuon puuton pohjoisosa on tunnistettu Metsäkeskuksen aineistossa met-

sälain 10 §:n tarkoittamaksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi. Metsäkeskuksen aineistossa ole-

van rajauksen kautta on kuitenkin rakennettu tie ja aluetta kuivattaa oja, joten kohteen luonnonti-

laisuus ja rajauksen perusteet tulee tarkistaa. Kohteen luonnontilaisuus tarkastetaan kesällä 2020 

tehtävien kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitysten yhteydessä. 

 

 

Kuva 7-7 Varttunutta metsää Savilahdenvuoren kallioalueella.   

 

Hankealueen eteläpuolelle sijoittuva Hillonlahti on monimuotoinen alue niin vedenalaisena ympä-

ristönä kuin rantaluonnoltaankin. Hillonlahti on lajistoltaan poikkeuksellisen edustava rannikon la-

guuni Itäisen Suomenlahden alueella (Metsähallitus 2016). Hillonlahden alueella tavataan laaja-

alaisena, edustavana ja elinvoimaisena erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltua luontotyyppiä näkin-
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partaisyhteisöt. Ko. luontotyyppi on lisäksi määritelty EU:n luontodirektiivissä Suomen vastuuluon-

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

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

alainen (EN) ja luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltaviin lajeihin sisällytetty suolapunka 

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

litus 2016). Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse ekologisesti merkittäväksi vedenalaiseksi 

meriluontoalueeksi (EMMA) arvioituja alueita (Lappalainen ym. 2020). Hankealueen maa-alueiden 

osalta laaditaan kesän 2020 aikana kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys. 

 

Hankealueen liito-oravatilanne (Pteromys volans) on kartoitettu keväällä 2020. Alueelle on tehty 

aiemmin useita kartoituksia, mm. vuonna 2015 (Rintanen). Hankealueen kaakkoisosaan Savilah-

denvuoren eteläpuolelle sijoittuu vanhojen ratapohjien väliselle alueelle liito-oravan elinympäristö; 

alueelta havaittiin useita liito-oravan papanapuita sekä viisi pesäpuuksi tulkittavaa puuta keväällä 

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

havaintoja liito-oravasta tehtiin selvitysalueen itäosista Hillonkylän alueelta. Alue käsittää vanhoja 

metsittyneitä peltoaloja, pieniä sekapuustoisia metsiköitä sekä valtaosin tyhjillään olevia rakennuk-

sia ja niiden piha-alueita. Tällä alueella haapaa kasvaa runsaasti ja alue on kokonaisuudessaan 

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

vasta vuonna 2010. Kevään 2020 kartoitusten perusteella tehdyt liito-oravan elinympäristörajauk-

set on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 7-8). 

 

 

Kuva 7-8. Liito-oravan elinympäristöt ja todennäköiset kulkuyhteydet. Kuvan selvitysalueen rajaus on yleissuun-

nitelman mukainen selvitysalueen rajaus. 
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Hillonlahden koillisosan kosteikossa sijaitsee viitasammakon (Rana arvalis) lisääntymispaikka ke-

vään 2020 kartoituksen perusteella. Viitasammakko on liito-oravan tavoin luontodirektiivin IV(a) -

liitteessä mainittu tiukasti suojeltava laji. Kartoituksissa havaittiin noin kymmenen ääntelevää koi-

rasta Hillonlahden koilliskulmassa sijaitsevalla rehevällä, suojaisalla kosteikolla. Viitasammakkosel-

vityksessä tutkittu alue sekä tunnistettu soidinalue on esitetty alla Kuva 7-9.  

 

 

Kuva 7-9. Viitasammakon lisääntymisalueen rajaus suunnittelualueella. Kuvan selvitysalueen rajaus on yleissuun-

nitelman mukainen selvitysalueen rajaus. 

 

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

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

corrhinia caudalis) ja idänkirsikorennon (Sympecma paedisca), esiintyminen Hillonlahden ranta-

alueilla arvioitiin mahdolliseksi, sillä lajeja on tavattu vastaavilla biotoopeilla Haminan seudulla. 

Alueelta tehdyn sudenkorentoselvityksen alustavien tulosten perusteella kaikkia edellä mainituista 

luontodirektiivin lajeista havaittiin hankealueella. Sudenkorentoselvityksen tulokset esitetään lopul-

lisen raportin valmistuttua YVA-selostuksessa.  

 

Elinympäristön perusteella lepakoiden esiintymistä alueella voidaan pitää todennäköisenä, sillä le-

pakoita tavataan runsaasti merenlahtien läheisillä metsäalueille ja rantavyöhykkeessä. Lisäksi 

suunnittelualueen rakennukset voivat soveltua lepakoiden lisääntymispaikoiksi. 

 

Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuvalla ratalinjalta on tavattu vaarantuneeksi (VU) luokiteltua 

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

Metsähallituksen laatimassa Hillonlahden luontoselvityksessä (2016) alueella havaittiin vaarantu-

neeksi luokiteltu mörökilpikuoriainen (Cassida murraea). Lisäksi selvityksessä on mainittu joitain 

vuosia aiemmin tehty havainto silmälläpidettävästä (NT) saraikkoliejukärsäkkäästä (Bagous longi-

tarsis) Matinsaaren länsirannan alueelta.  
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Suunnittelualueen linnustosta on tehty selvitys kesän 2020 aikana. Selvitys perustuu kahden kar-

toituskerran laskentaan sekä muiden selvityskäyntien yhteydessä tehtyjen lintuhavaintojen ko-

koamiseen vesialueen osalta. Alustavien havaintojen perusteella metsäalueiden linnusto on tyypil-

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

vyöhykkeen ruovikkoisilla lahdilla pesii silkkiuikkuja, nokikanoja, telkkiä, isokoskeloita, taivaan-

vuohia sekä varpuslinnuista mm. pajusirkkuja, ruokokerttusia, rytikerttusia ja rastaskerttusia. Lo-

pullinen raportti valmistuu vuoden 2020 aikana ja tulokset esitetään YVA-selostuksessa. 

7.5.2 Vaikutusten arviointi 

Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioidaan tarkastelemalla olemassa olevaa tietoa luon-

totyypeistä, kasvillisuudesta ja eläimistöstä hankealueella sekä toiminnan vaikutusalueilla ja ver-

taamalla sitä toiminnan aiheuttamiin muutoksiin luonnonympäristössä. Arvioitaessa hankkeen luon-

tovaikutuksia hyödynnetään YVA-menettelyn muiden vaikutusten arviointien, kuten maaperään ja 

pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointien tuloksia. Kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistu-

vien vaikutusten arviointia on tarkennettu ja tarkennetaan edelleen hankealueella tehtävien maas-

toselvitysten perusteella. Keväällä 2020 alueelta on selvitetty liito-oravan, viitasammakon sekä di-

rektiivilajeihin kuuluvien sudenkorentojen esiintymistä. Alueella on tehty myös linnustoselvitys ja 

myöhemmin kesällä 2020 alueelta laaditaan kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset, joissa täyden-

netään luontotyyppien kuvausta niiltä osin, kuin aiemmat kartoitukset eivät kata hankealuetta.  

 

Tehtävästä luontoselvityksestä laaditaan erillinen raportti, jonka tiedot liitetään arviointiselostuk-

seen. Muilta osin aiemmin tehdyt luontoselvitykset arvioidaan riittävän yksityiskohtaisiksi ja tuo-

reiksi hankkeen vaikutusten arvioimisen kannalta. Uhanalaisten eliölajien esiintymisestä hankealu-

eella ja sen läheisyydessä hankitaan ajantasaiset tiedot Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä 

Eliölajit -tietojärjestelmästä. 

 

Kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankealueelta 

poistettavan kasvillisuuden ja häviävien elinympäristöjen lisäksi reunavaikutukset, eli alueen maas-

tonmuotojen ja vesitalouden muutosten mahdolliset vaikutukset myös lähiympäristön kasvillisuu-

teen ja elinympäristöihin. Vaikutusalueena tarkastellaan koko aluetta, jolla vesitalouden muutokset 

ovat mahdollisia, tai jolle voi hankkeesta levitä kasvillisuutteen ja eläimistöön mahdollisesti vaikut-

tavia päästöjä kuten pölyä tai melua. Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat kasvilli-

suuteen ja eläimistöön varsinaisella hankealueella niillä paikoilla, joilta puusto ja pintamaat poiste-

taan ja maa-alueet tasataan. Arvioinnissa huomioidaan myös louhinnan aiheuttaman typpi- ja kiin-

toainekuormituksen mahdolliset vaikutukset Hillonlahden alueen vesiluonnolle.  

 

Vaikutuksia muodostuu myös elinympäristön pirstoutumisen myötä. Louhinta ja muut liittyvät pe-

rustustyöt aiheuttavat rakentamisen aikana melua ja pölyämistä, mikä aiheuttaa vaikutuksia myös 

varsinaisen hankealueen ulkopuolelle.   

 

Luontovaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen toteuttamisen vaikutuksia uhanalaisiin ja huo-

mionarvoisiin eliölajeihin, luontodirektiivin II- ja IV-liitteiden sekä lintudirektiivin I-liitteen lajeihin, 

uhanalaisiin luontotyyppeihin ja metsälain mukaisiin arvokkaisiin elinympäristöihin em. selvitysten 

ja olemassa olevan tiedon perusteella. Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on 

luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella kielletty. Kiellosta poikkeamista voi yksittäistapauksissa anoa 

paikalliselta ELY-keskukselta luontodirektiivin artiklassa 16 mainituilla perusteilla.  
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7.6 Suojelualueet 

7.6.1 Nykytila 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita. Suvirannan (FI0425006, SAC) 

Natura 2000 -alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä hankealueesta itään. Samalla alueella 

sijaitsee myös Suvirannan yksityinen luonnonsuojelualue (YSA050029). 

 

 

Kuva 7-10. Suojelualueet hankealueen läheisyydessä. 

7.6.2 Vaikutusten arviointi 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä tai sen lähivaikutusalueella ei sijaitse Natura 2000-ver-

kostoon kuuluvia kohteita tai muita suojelualueita. Lähimmälle Natura-alueelle on matkaa noin 

kaksi kilometriä. Hankealueen etäisyyden vuoksi luonnonsuojelualueista ei lähtökohtaisesti laadita 

erillisiä arviointeja YVA-menettelyn aikana.  

7.7 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö  

7.7.1 Nykytila  

Hankealue sijaitsee Haminan sataman ja Hillonlahden pohjoispuolella. Alueelta on noin 5 kilometriä 

Haminan keskustaan ja noin 25 kilometriä Kotkan keskustaan. Hankealue sijoittuu Hillonkylän alu-

eelle ja rajautuu Hillonlahden ja Summan edustan merialueeseen. Haminan satama on yksi Hamina-

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

on liittynyt Summan paperitehtaan toimintaan. Suunnittelualue on pääasiassa lehti-, seka- ja ha-

vumetsää (Kuva 7-11). Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan asemakaavoitettu satama- ja 

varastotoimintojen alueeksi (LS). 
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Kuva 7-11. Hankealueen maankäyttö Corine-aineiston 2018 mukaisesti. 

 

Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Kymenlaakson maakuntakaava on laadittu teemoittain neljässä vaiheessa. Voimassa olevat vaihe-

maakuntakaavat ovat: 1) Taajamat ja niiden ympäristöt, 2) Maaseutu ja luonto, 3) Energiamaa-

kuntakaava sekä 4) Kauppa ja merialue. 

 

Alue sijoittuu Kymenlaakson voimassa olevassa maakuntakaavassa satama-alueelle (LS) sekä ve-

sialueelle. Kaavamääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä 

merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoi-

daan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen ja sen lä-

hiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit. Alueella sijaitsee Ha-

minan sataman raide (rs). Lisäksi hankealue sijoittuu osin konsultointivyöhykkeelle (sev), jota kos-

kevan kaavamääräyksen mukaan vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympä-

röivän konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen, kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, ylei-

sölle tarkoitettujen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa 

laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvallisuus- ja ke-

mikaaliviraston (Tukes) lausunto. 

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. 

Hankealuetta koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset ovat maakuntakaavaehdotuksessa 2040 

vastaavat kuin voimassa olevassa maakuntakaavassa (Kuva 7-12). 
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Kuva 7-12. Ote Kymenlaakson maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (vasen) sekä hyväksytystä maakuntakaa-

vasta 2040 (oikea). 

 

Yleiskaava 

Hankealueella on voimassa Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava 

(Kuva 7-13) (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006, vahvistunut 5.11.2008) sekä Kotkan-

Haminan seudun strateginen vaiheyleiskaava (voimaantulo 7.2.2019). Asemakaavamuutos-

alue sijaitsee Haminan keskeisten alueiden yleiskaavassa satama-alueella (LS), joka on varattu sa-

tamatoiminnoille ja niihin liittyville teollisuus-, logistiikka- ja terminaali- ja varastotoiminnoille. Alue on tarkoi-

tettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Alueen län-

sipuolella sijaitsee teollisuus- ja varastoalue (T). Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alu-

eella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et=0,02 ylittävä 

rakentaminen tulee perustua asemakaavaan. Hillonlahden rantaan sijoittuu rautatieliikenteen alue 

(LR).  

 

Länsiosa sijoittuu suojaviheralueelle (EV), jolla on ylläpidettävä kasvustoa, joka on paikalle luonteen-

omaista, kestää ympäristön rasitusta ja vaimentaa ympäristön häiriötekijöiden kulkeutumista alueelta toiselle. 

Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja ja muita rakenteita, jotka suojaavat viereisiä alueita liikenteen tai 

muun toiminnan aiheuttamilta haitoilta. Suojaviheralueelle on osoitettu ulkoilureitti Matinsaaresta Petkeleen 

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

suojaviheralueelle ulkoilureitti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo), 

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

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

kukseen lausuntoa varten.  

 

Hankealue on Kotkan-Haminan strategisessa vaiheyleiskaavassa osoitettu ympäristövaiku-

tuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT) sekä satama-alueeksi (LS). Lisäksi alue 

sijoittuu suojavyöhykkeelle (Seveso). Merkinnällä on osoitettu direktiivin 96/82/EY eli ns. Seveso 

III -direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhyke (1 km). Aluetta koskevista maankäyttösuunni-

telmista tulee pyytää alueellisen pelastuslaitoksen, TUKESin ja ympäristöviranomaisten lausunto.  
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Kuva 7-13. Ote Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta (vasen) sekä Kotkan-Haminan 

seudun strategisesta vaiheyleiskaavasta. 

 

Asemakaava 

Hankealueella on voimassa Hillonlahden pohjoispuolisen satama-alueen laajennus (KHO 7.3.2018, 

lainvoimainen 14.3.2018), Haminan sataman asemakaavan muutos vaihe II (13.11.2007 §79, lain-

voimainen 23.9.2009), sekä Hillon, Poitsilan ja Syväsataman asemakaava ja asemakaavan muutos 

ja KV 17.9.2002, KHO 29.3.2004). Alueen ajantasa-asemakaava on esitetty kartalla (Kuva 7-14). 

 

Asemakaavoissa alue on osoitettu satama-alueeksi (LS), jolle saa sijoittaa satamatoimintaan liitty-

viä rakennuksia ja laitteita, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alu-

eeksi (ET), satamaraidealueeksi (LRS), suojaviheralueeksi (EV) sekä maa- ja metsätalousalueeksi 

(M). Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle (ET) on osoitettu 

tuulivoimaloiden alue (tv-1). Alueen lounaisosassa on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi-

sen tärkeitä alueita (luo). Hankealueen itäosassa on luo-1 -alueita, joissa ennen kaava-alueella 

toteutettavia toimenpiteitä tulee varmistaa, ettei toimenpide heikennä liito-oravan elinympäristöä. 

Asemakaavoissa on lisäksi annettu useita LS-aluetta koskevia yleisiä määräyksiä muun muassa 

suojaetäisyyksiä ja ympäristöhaittojen torjumista koskien.  

 

Savilahdenvuorelle on osoitettu muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuja kiinteitä muinaismuis-

toja (sm) sekä Hillonlahdentien asutuksen yhteyteen alueen osa (sm), jolla sijaitsee muinaismuis-

tolailla rauhoitettu kiinteä muinaismuisto. Molempia muinaismuistoja koskevia merkintöjä koskee 

määräys: Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoa-

minen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista 

on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Kohteelle on tehtävä arkeologinen tutkimus ennen 

maahan kajoaviin toimiin ryhtymistä. Hiltzin väylältä on osoitettu ajo/pelastustie Matinsaarentieltä 

länteen. Saunasaaren pohjoispuolelle Hiltzin väylän ja radan väliin on määrätty merkinnällä (s) 
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alueella sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityi-

sestä syystä ja riittävän dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava 

museoviranomaista. 

 

  

Kuva 7-14 Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä. 

 

Yleissuunnitelma 

Hillonlahden pohjoispuolelle on Haminan kaupungin toimeksiannosta laadittu yleissuunnitelma 

(Ramboll Finland Oy 2020). Yleissuunnitelmaratkaisulla on pyritty vastaamaan Hillonlahden poh-

joispuolisen satama-alueeksi kaavoitetun alueen kehittämistarpeisiin, ja osaltaan myös tarkasteltu 

Hillonlahden täyttöön liittyviä näkökohtia ja rakentamista osittain satama-alueeksi. Yleissuunnitel-

massa laadittiin kaksi vaihtoehtoa, VEA ja VEB (Kuva 7-15). 

 

Yleissuunnitelmassa on määritetty kolme teollisuusalueeksi osoitettavaa aluetta, T1–T3. Edelleen 

on tehty aluevaraus E energiantuotannon käyttöön, liikenneväyläkäytävä, suojavihervyöhykkeitä 

EV sekä vesialueesta täytettävää satama-aluetta LS. Kaksi nykyisin energiantuotantoon mante-

reella käytettävää aluetta on jätetty selvitysalueeksi.  

 

Asemakaavan muutos 

Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen Haminan kaupunki on käynnistänyt asemakaavan muu-

tosprosessin ja tehtävä asemakaavamuutos perustuu yleissuunnitelmaan. Osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 15.7.–13.8.2020 välisenä aikana. Keskeisin asemakaavan muu-

toksen tarpeen aiheuttava maankäytön muutos on satama-alueen laajennukseksi osoitetun sa-

tama-alueen (LS) muutos teollisuusalueeksi (T ja T/kem) Hillonlahden pohjoispuolella. Asemakaa-

valla ratkaistaan myös kulkuyhteydet teollisuustonteille ja Hiltzin väylän uusi sijoittuminen. 
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Kuva 7-15. Yleissuunnitelman vaihtoehto VEB, jossa Hillonlahden itäpäässä sijaitseva kosteikkoalue on suunniteltu 

osin täytettäväksi osaksi teollisuusaluetta T1. 

7.7.2 Vaikutusten arviointi 

YVA-selostuksessa esitetään arvio kiviainesten otosta ja murskauksesta aiheutuvista vaikutuksista 

olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, verkostoihin mm. liikenneyhteyksiin 

sekä tiedossa oleviin tuleviin rakentamisalueisiin. 

 

Kiviainesten ottoon ja murskaukseen liittyviä vaikutuksia arvioidaan suhteessa hankealueen nykyi-

siin ja suunniteltuihin maankäyttömuotoihin. Erityishuomio arvioinnissa kiinnitetään hankealueen 

läheisyydessä sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin kuten asutus-, loma-asutus-, suojelu-, 

palvelu- ja virkistysalueisiin. Arviointi tehdään asiantuntijatyönä. Arvioinnissa hyödynnetään maa-

kunta-, yleis- ja asemakaava-aineistoja, olemassa olevia selvityksiä ja kartta-aineistoja. Tietoja 

täydennetään Haminan kaupungilta ja maakuntaliitolta. Arvioinnin havainnollistamisessa hyödyn-

netään erilaisia karttoja. 
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7.8 Elinkeinot ja palvelut 

7.8.1 Nykytila  

Haminan työllisyysaste vuonna 2017 oli 67 % ja työttömyysaste 14 %. Työpaikkoja oli noin 6 300 

ja työpaikkaomavaraisuusaste oli 82 %. Suurin osa työpaikoista oli vuonna 2017 palvelualoilla ja 

noin 21 % jalostuksessa. (Tilastokeskus 2020)  

 

Hankealue sijaitsee Hilloniemen satama- ja teollisuusalueen pohjoispuolella. Satama-alueella toimii 

HaminaKotka Satama Oy:n lisäksi useita kemianteollisuuden yrityksiä kuten BASF ja St1 Biofuels. 

Satamanosan kartta on esitetty seuraavassa (Kuva 7-16). 
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Kuva 7-16. Haminan satamanosan toiminnot ja alueet (HaminaKotka Satama 2019) 

7.8.2 Vaikutusten arviointi 

Elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen suora ja välillinen 

työllistävyys. Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin arvioidaan asiantuntija-arviona hankkeen 

suunnitelmien sekä olemassa olevan tiedon pohjalta.  

 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

39/54 

7.9 Maisema ja kulttuuriympäristö  

7.9.1 Nykytila 

Hankealueen maasto on vaihtelevaa maanpinnan noustessa Hillonlahden rannalta Petkelvuoren 

(+22,5 m merenpinnan yläpuolella) ja Savilahdenvuoren (+30 m mpy) laella. Maisema on rantoja 

lukuun ottamatta sulkeutunutta, sillä alue on pääosin metsien peitossa (Kuva 7-17). Hillonlahden 

rannalta avautuu näkymiä merelle ja sataman suuntaan (Kuva 7-18). Hankealuetta halkoo nykyi-

sellään Hillonkuja, jonka varrella on pääosin asuinkäytöstä poisjääneitä rakennuksia (Kuva 7-19). 

Käytöstä poistettu rautatie muodostaa metsäisen käytävän Hillonlahden rantaan ja lounaassa kaksi 

tuulivoimalaa sekä telemasto nousevat alueen selkeiksi maamerkeiksi.  

 

 

Kuva 7-17. Mäntymetsää hankealueen pohjoisosasta. 
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Kuva 7-18. Hillonlahden itäosasta avautuva näkymä sataman suuntaan. Lahden länsiosan niemien ja saarten 

vuoksi näkymiä merelle ei avaudu. 

 

 

Kuva 7-19. Hillontien varrella on käytöstä poistuneita rakennuksia, joista suurin osa on jo purettu. 

 

Aivan hankealueen pohjoispuolella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriym-

päristön (RKY) alue Petkeleen asuinalueet. Petkeleen asuinalueet sijaitsevat metsäisessä ympäris-

tössä Summan paperitehtaalle johtavan tien varressa Petkelvuoren rinteessä, varsinaisen tehdas-

alueen koillispuolella. Petkeleen asuinalue, jonka arkkitehti Alvar Aalto on suunnitellut 1950-luvulla 
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Summan paperitehtaan johtajistolle ja työväestölle, on modernin asuntosuunnittelun korkeatasoi-

nen edustaja. Alueen asemakaava ja rakennusten julkisivut ovat säilyneet hyvin rakennusaikaisessa 

asussaan. (Museovirasto 2009) 

 

Hankealueella ja sen läheisyydessä sijaitsee muinaisjäännösrekisterin (Museovirasto 2020) koh-

teita, joita on tutkittu tarkemmin mm. alueen kaavoittamisen (Museovirasto 2016, Mikroliitti Oy 

2018) yhteydessä (Kuva 7-20). Hankealueella sijaitseva muinaisjäännös on Hillon vanha kylä-

paikka. Vanhin alueelta oleva kartta on vuodelta 1834 ja siinä kylänpaikka on Hillonlahdentien mut-

kan tuntumassa. Hillon muinaisjäännös on rajattu vanhojen karttojen perusteella ja alueella on 

jäljellä mm. vanha kiviaita. Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Petkelvuoren muinaisjäännös ja 

länsiosassa useita Savilahdenvuoren kohteita, jotka ovat muinaisjäännösrekisterissä edelleen kult-

tuuriperintökohteita, mutta joista ainakin osa on todettu tarkemmissa tutkimuksissa (Mikroliitti Oy) 

mm. luontaisiksi kivikoiksi. 

 

 

Kuva 7-20. Lähimmät arvokkaat maisema-alueet, rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja muinaisjäännökset. 

7.9.2 Vaikutusten arviointi 

Hankealue ja sille suunniteltu kiviainesten otto ja murskaus sijoittuvat teollisuusalueen läheisyy-

teen, missä arvotettujen kulttuuriympäristön kohteiden lisäksi maisemallisia arvoja voi liittyä kalli-

oiden lakialueisiin sekä Hillonlahden rantavyöhykkeelle. Alueelle tehdään kesällä 2020 asemakaa-

vamuutoksen yhteydessä maisemaselvitys sekä Hillon vanhan kylätontin arkeologinen tarkkuusin-

ventointi, jossa selvitetään Hillon vanhan kylätontin muinaisjäännösrajaus ja suojeluarvo. 
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Maisemaan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan laatimalla yleispiirteinen ja karttatarkasteluun pe-

rustuva maisema-analyysi, jossa kuvataan maiseman ja kulttuuriympäristöjen piirteet hankealu-

eella ja sen lähiympäristössä. Arviointi perustuu mm. alueen yleis- ja asemakaavoituksen aikana 

laadittuihin selvityksiin, sekä valtakunnallisiin ja maakunnallisiin inventointeihin. 

7.10 Luonnonvarojen hyödyntäminen 

7.10.1 Nykytila 

Hankealue on pääosin metsien peitossa, mutta alueella ei harjoiteta aktiivisesti metsätaloutta. Alu-

eella on aiemmin viljelyltä peltoja, mutta vanhat pellot ovat metsittyneet, eikä maataloutta enää 

harjoiteta. Alueen metsissä esiintyy marjoja ja sieniä, joita paikalliset keräävät. Petkel- ja Savilah-

denvuorten kiviaines luokitellaan myös luonnonvaraksi.  

7.10.2 Vaikutusten arviointi 

Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä tekijä hankkeessa on kiviaines. Vaikutukset 

luonnonvarojen hyödyntämiseen kuvataan materiaalivirtana hankkeen toiminnan aikana. Hankkeen 

merkitystä luonnonvarojen käyttöön arvioidaan asiantuntija-arviona ja perustuen käytettävien 

luonnonvarojen arvioituun määrään. Ottoalueen vaikutukset metsien monikäyttöön arvioidaan kart-

tatarkastelun ja lähialueen asukkailta saadun palautteen avulla. Lisäksi arvioidaan mm. pölyämisen 

ja melun aiheuttamia vaikutuksia metsien monikäyttömahdollisuuksiin hankealueen ympäristössä. 

7.11 Liikenne 

7.11.1 Nykytila  

Hillonniemeen sijoittuva Haminan satama on yksi HaminaKotkan sataman osa-alueista. Hankealue 

sijoittuu Haminan sataman pohjoispuolelle Hillonkylän alueelle. Hillonkylän itäpuolitse kulkee sata-

maan sekä maantie- että rautatieyhteys. Hankealueen välittömässä läheisyydessä alueen eteläpuo-

lella Hillonlahden rannassa on käytöstä poistettu rataosuus, joka on liittynyt Summan paperitehtaan 

toimintaan (Kuva 7-21).  

 

 

Kuva 7-21. Hillonlahden pohjoisrannalla kulkeva käytöstä poistettu rataosuus. 
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Hankealue sijaitsee Ensontien eteläpuolella. Ensontien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on 

1 579 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVLRAS) 106 ajoneuvoa 

(Kuva 7-22). Ensontieltä suuntautuu liikennettä Satamantielle, jonka KVL on 2 588 ajoneuvoa ja 

KVLRAS 685 ajoneuvoa (Väylä 2019). Satamantietä pitkin kulkee Hillonniemen teollisuusalueelle 

suuntautuva liikenne. Hankealueen itäosassa kulkee Hillontie ja länsiosassa osittain hankealueen 

ulkopuolella Matinsaarentie.  

 

 

Kuva 7-22. Liikennemäärät hankealueelle johtavilla teillä (2019).  

 

Satamantie ja Ensontie ovat Haminan paikallisliikenteen joukkoliikennereittejä. Satamantiellä on 50 

km/h ja 60 km/h nopeusrajoitukset, jotka muuttuvat satama-alueen läheisyydessä 40 km/h 

aluenopeusrajoitukseksi. Ensontiellä on 50 km/h nopeusrajoitus. Katuosuudet ovat valaistuja ja 

jalankulku sekä pyöräily on erotettu omalle väylälleen. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä ei ole 

mitattu. 

7.11.2 Vaikutusten arviointi 

Tarkastelualueen liikenteestä kootaan nykytilanteen tiedot ja selvitetään kiviaineksen oton liiken-

netuotos. Liikennemäärissä huomioidaan minimi- ja maksimimäärät sekä murskatun kiviaineksen 

että pinta- ja kaivumaiden kuljetuksissa. Näiden perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia lii-

kenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä vaikutusten lieventämiskeinoja. Hankkeen liikenteelli-

set vaikutukset kohdistuvat hankealueen läheisyyteen, sillä louhittava kiviaines on suunniteltu käy-

tettävän Haminan sataman laajennuksen täytöissä asemakaavan ja vuonna 2007 laaditun sataman 

laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin (Suunnittelukeskus Oy) mukaisesti. Lii-

kennevaikutusten tarkastelu kohdistuu pääosin Ensontielle, Satamatielle ja Paksuniementielle.  
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7.12 Melu ja tärinä 

7.12.1 Nykytila  

Hankealue sijaitsee lähellä Haminan satamaa, johon liittyen melua aiheutuu liikenteestä, laivojen 

koneista ja laitteista, työkoneista sekä lastin käsittelystä. Hillonniemessä satama-alueella sijaitsee 

useita teollisuuslaitoksia, jotka aiheuttavat melua, ja joiden toimintaan liittyy liikennettä. Alueen 

melutilannetta on selvitetty mm. alueen kaavoittamisen yhteydessä vuonna 2003 (Suunnittelukes-

kus Oy 2007). Nykyisin alueen melutilanteeseen vaikuttaa merkittävästi hankealueen länsipuolella 

sijaitsevan Googlen palvelinkeskuksen laajennustyöt, mikä voi aiheuttaa melua myös hankkeen 

rakentamisen ajan. Tärinää alueella aiheutuu raide- ja tieliikenteestä sekä palvelinkeskuksen ra-

kentamistöistä. 

7.12.2 Meluvaikutusten arviointi 

Louhinnan ja alueella vaikuttavien muiden toimintojen sekä kuljetusliikenteen aiheuttamat meluta-

sot mallinnetaan hankealueen ympäristössä. Mallinnus tehdään kahdesta louhintatilanteesta sekä 

liikenteen osalta yhdestä tilanteesta. Mallinnuksessa huomioidaan murskattavan kiviaineksen mi-

nimi- ja maksimimäärät. Louhinnan eteneminen mallinnetaan louhintasuunnitelman mukaisesti ja 

kuljetusliikenne alueelta Paksuniemeen.  

 

Mallinnusohjelmana käytetään SoundPlan 7.1 melumallinnusohjelmaa ja siihen sisältyviä pohjois-

maisia teollisuus- ja tieliikennemelun laskentamalleja. Malli huomioi kolmiulotteisessa laskennassa 

mm. maastonmuodot, heijastukset, rakennukset ja äänen vaimenemiset sekä melulähteiden käyn-

tiajat ja suuntaavuudet. Mallilla myös tarvittaessa mitoitetaan meluntorjuntaratkaisuja. 

 

Mallinnuksen jälkeen tämän hankkeen toimintojen aiheuttamia melutasoja verrataan nykytilanteen 

melutasoihin hankealueen ympäristössä. Melumallinnuksen tulokset esitetään havainnollisesti lupa-

ehtoihin ja ohjearvoihin verrannollisina LAeq-meluvyöhykkeinä karttapohjalla. 

7.12.3 Tärinävaikutusten arviointi 

Kiviaineksenotosta ympäristöön aiheutuva tärinä arvioidaan laskennallisesti kiviainesmäärien sekä 

louhinta-alueen kallioperän ja ympäristön maa- ja kallioperätyyppien perusteella. Maaperätiedot 

saadaan GTK:n maaperäkartoista ja kairaustiedoista. 

 

Maaperätarkastelujen ja laskentojen perusteella määritellään mahdolliset tärinälle herkät alueet. 

Tärinävaikutusten arvioinnissa huomioidaan erityisesti hankealueen läheisyyden rakennukset. Tä-

rinän arvioinnissa hyödynnetään vastaavissa kohteissa tehtyjä tärinämittauksia ja -seurantoja. 

7.13 Ilmanlaatu ja ilmasto 

7.13.1 Nykytila ja kehitys 

Haminan–Kotkan alueella ilmanlaatua seurataan kahdella Kotkassa sijaitsevalla mittausasemalla 

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

voshaka sijaitsee noin 5 km hankealueesta koilliseen, joten se ei kuvaa hankealueen ilmanlaatua 

luotettavasti. Mittausasema sijaitsi katutasossa, liikenteen ja muiden lähipäästöjen vaikutuspiirissä. 

 

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet alittivat voimassa olevat ohje- ja raja-arvot. Hengitettävien 

hiukkasten vuorokausipitoisuudelle annettu raja-arvotaso, 50 µg/m3, ylittyi Haminassa kahdeksana 

päivänä, kun sallittujen ylitysten määrä on 35 kpl kalenterivuodessa. Haminassa pienhiukkasten 
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vuosipitoisuus oli noin 44 % vuosiraja-arvosta. Typpidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoi-

suudet alittivat voimassa olevat ohje- ja raja-arvot. 

 

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

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

kennalliset typenoksidipäästöt olivat hieman sataman päästöjä suuremmat. 

7.13.2 Vaikutusten arviointi 

Louhinta- ja murskaustoiminnan aiheuttamat päästöt ilmaan aiheutuvat louhinnasta, murskauk-

sessa ja murskeen sijoituksesta syntyvästä pölypäästöstä sekä raskaasta liikenteestä. Pölypäästö-

jen leviäminen ympäristöön riippuu päästön suuruudesta ja hiukkaskokojakaumasta, sääolosuh-

teista ja ympäristön pinnanmuodoista. Karkeimmat hiukkaset kulkeutuvat ilmassa vain lyhyitä mat-

koja, kun taas pienhiukkasten kulkeuma voi olla hyvinkin laaja. 

 

Louhinnasta, murskauksesta, maa-ainesten vastaanotosta ja liikenteestä aiheutuva pölypäästö ja 

pölynleviäminen arvioidaan muista vastaavista hankkeista saatavien tietojen perusteella. Vaikutus-

ten arviointi louhinnan sekä kiviaineksen käsittelyn ja kuljetusten aiheuttamasta pölyn ja ilmapääs-

töjen leviämisestä tehdään ensisijaisesti asiantuntija-arviona, tarvittaessa mallintamalla. Arvioin-

nissa hyödynnetään ilmanlaatutarkkailujen tuloksia.  

7.14 Elinolot ja viihtyvyys 

7.14.1 Nykytila  

Hankealueen pohjoispuolella Ensontien varressa sijaitsee Petkeleen asuinalue, missä on sekä pien- 

että kerrostaloja. Petkeleen asutus on lähimmillään noin 90–250 metrin etäisyydellä hankealueesta. 

Hankealueen koillispuolen asutukseen Peltokadulle on etäisyyttä myös 250 metriä. Varsinaisella 

hankealueella on enää muutama käytössä oleva asuinrakennus. Hillonkylän alue on asemakaavoi-

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

sijaitsevia rakennuksia omistukseensa ja suurin osa rakennuksista on jo purettu. Hankealueella 

sijaitsevat rakennukset, jotka kaupunki on jo hankkinut tai tulee hankkimaan, on merkitty asutus-

karttaan eri värillä (Kuva 7-23). Osa karttaan merkityistä rakennuksista on purettu. Tiedot tarkis-

tetaan syksyllä arviointiselostukseen. 

 

Hillonlahden rannalla sijaitseva vapaa-ajan asunnot ovat kalastusmajoja, joiden tonttien vuokraso-

pimukset ovat päättyneet tai ovat päättymässä alueen satama- ja teollisuusalueen kehittämisen 

myötä. Lähimmät herkät kohteet, kuten koulut ja päiväkodit, sijaitsevat hankealueen pohjois- ja 

koillispuolella Uusi-Summan ja Etelä-Poitsilan asuinalueiden yhteydessä noin 2 km etäisyydellä.  
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Kuva 7-23. Asutus hankealueen läheisyydessä.  

 

Hankealueen lounaispuolella sijaitsevalla Matinsaarella on venelaitureita (Kuva 7-24) ja uima-

paikka, joiden toiminnan kaupunki on siirtämässä muualle. Hankealueella ja sen pohjoispuolella on 

useita polkuja, joten aluetta käytetään todennäköisesti ulkoiluun ja lenkkeilyyn. Muita virkistys- ja 

vapaa-ajan kohteita ovat mm. Petkeleen pallokenttä noin 500 metrin päässä hankealueen pohjois-

puolella sekä koulujen yhteydessä sijaitsevat urheilukentät (Etelä-Kymenlaakso 2020). Muutoin lä-

hialueen virkistyskäyttö painottuu kalastukseen ja veneilyyn, sillä hankealue sijoittuu lähelle meri-

aluetta. 
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Kuva 7-24. Matinsaaren pienvenesatama Hillonlahden länsiosassa.  

7.14.2 Vaikutusten arviointi 

YVA-laissa yhdeksi ympäristövaikutukseksi määritellään hankkeen tai toiminnan aiheuttamat välit-

tömät ja välilliset vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Elinoloihin ja viih-

tyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista käytetään termiä sosiaaliset vaikutukset. Vaikutusarvioin-

nissa pyritään tunnistamaan olennaiset esim. asuinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen ja 

alueiden virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset sekä asukkaiden ja alueella toimivien huolet tai 

toiveet näihin liittyen. Maa-aineksenottohankkeissa korostuvat usein melun, pölyn, tärinän ja lii-

kenteen vaikutukset.  

 

Paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden kertomat tiedot sekä kokemukselliset näkemykset ja 

huolet yhdessä muiden vaikutusten arviointien yhteydessä tuotetun tiedon kanssa ovat arvioinnin 

tärkeimpiä lähtökohtia. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähteinä käytetään YVA-ohjelmasta an-

nettavia lausuntoja ja mielipiteitä, yleisötilaisuuksien aineistoja. Myös erilaiset kartta- ja paikkatie-

toaineistot, tilastot ja muut kirjalliset lähteet (esim. kunta ja Tilastokeskus) toimivat sosiaalisten 

vaikutusten arvioinnin lähdeaineistona. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa tehdään yhteistyötä 

hankkeen muiden vaikutusten arvioinnin kanssa, sillä sosiaaliset vaikutukset kytkeytyvät tiiviisti 

muihin vaikutuksiin joko suoraan tai epäsuorasti. 

 

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on asiantuntija-arvio, joka perustuu kaikkiin käytettävissä oleviin 

lähtötietoihin. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin asiantuntijatyö on asioiden suhteuttamista ja ver-

tailua, koska sosiaalisille vaikutuksille ei ole olemassa normitettuja raja-arvoja. Asukkaiden ja mui-

den osallisten kokemusperäistä ja paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa verrataan hankkeen 

muihin vaikutusarvioihin ja tutkimustietoon, ja sitä kautta tutkitaan niiden vastaavuutta. Arvioin-

nissa pyritään tunnistamaan ne väestöryhmät ja alueet, joihin vaikutukset tulisivat erityisesti koh-

distumaan.  

 

Hankkeella voi olla merkitystä ihmisten terveyteen melu-, ilmalaatu- tai pinta- ja pohjavesivaiku-

tusten vuoksi. Terveysvaikutusten arvioinnin yhteydessä tarkastellaan tehtyjä selvityksiä sekä py-
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ritään tunnistamaan kaikki toiminnan mahdollisesti aiheuttamat välittömät ja välilliset terveysvai-

kutukset. Muun muassa ilmanlaatuun, meluun, talousveteen, elintarvikkeisiin, uimaveteen ja maa-

perään liittyy ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittaa. Terveys-

vaikutukset arvioidaan vertaamalla kuhunkin edellä mainittuun tekijään kohdistuvia arvioituja ym-

päristövaikutuksia säädettyihin ohjearvoihin ja tunnuslukuihin. 

7.15 Onnettomuus- ja poikkeustilanteet 

Arvioinnissa tunnistetaan toimintaan liittyvät ympäristöriskit ja esitetään toimenpiteet, joilla varau-

dutaan onnettomuus- ja häiriötilanteisiin. 

7.16 Todennäköisesti merkittävät vaikutukset 

Lain mukaan YVA-menettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköi-

sesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-selostuksessa on annettava yhtenäinen arvio hank-

keen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä puolestaan on yh-

teysviranomaisen tekemä johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Merkittä-

vyyden arvioinnista on kerrottu aiemmin vaikutusten arvioinnin yhteydessä (Luku 0). 

 

Arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan hankkeen kannalta keskeisimmiksi tunnistettuja vaikutuk-

sia, joiksi tässä hankkeessa on arviointiohjelmavaiheessa katsottu melu-, tärinä- ja ilmanlaatuvai-

kutukset, vaikutukset maa- ja kallioperään, vaikutukset luontoon ja maisemaan sekä vaikutukset 

ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. 

7.17 Yhteisvaikutukset 

Yhteisvaikutuksia aiheutuu, kun samalla vaikutusalueella olevat eri toiminnot aiheuttavat yhdessä 

suuremman vaikutuksen kuin yksittäin tarkasteltuna. Arvioinnissa selvitetään, voiko tarkastelta-

vasta hankevaihtoehdosta suorien vaikutusten lisäksi aiheutua yhdessä muiden lähialueen ole-

massa olevien tai suunniteltujen (vähintään YVA- tai lupamenettely käynnissä) toimintojen kanssa 

kumuloituvia tai toisiaan vahvistavia ympäristövaikutuksia. 

7.18 Epävarmuustekijät 

Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä 

liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä vaikutusten arvioinnissa käy-

tettyihin menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten arvioinnin epävarmuus voi vaikuttaa hank-

keen toteuttamiseen ja eri vaihtoehtojen arviointiin sekä lisäksi se, kuinka merkittäviä esiintyvät 

epävarmuustekijät ovat suhteessa tehtyihin vaikutusarvioihin. 

7.19 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen on tärkeä osa hankkeen suunnittelua. Ensisijaisena ta-

voitteena on estää tunnistetut merkittävät haittavaikutukset. Jos vaikutuksen estäminen on mah-

dotonta (esimerkiksi, jos mikään muu tekninen vaihtoehto ei ole käytettävissä), suunnitellaan lie-

vennystoimenpiteitä. 

 

Vähentämiskeinot voivat liittyä toimintojen sijoitteluun (riittävät suojaetäisyydet, ympäröivät maas-

tomuodot ja kasvillisuus), toiminnan ajoitukseen (vuodenaikainen, vuorokaudenaikainen) ja toimin-

tatapoihin ja erilaisiin teknisiin ratkaisuihin pölyn, melun ja tärinän torjunnassa (mm. laitteistojen 

ja varastokasojen sijoittelu, pölyävien osavaiheiden kastelu, peittäminen tai kotelointi, meluvallit ja 

tiedottaminen räjäytyksistä). Lisäksi hankkeeseen liittyvissä suunnitelmissa jo otetaan ympäris-

tönäkökohdat huomioon. 
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7.20 Vaikutusten seuranta 

YVA-selostukseen laaditaan ehdotus ympäristötarkkailuohjelmaksi perustuen eri vaikutuskohteiden 

arvioituihin vaikutuksiin ja niiden merkittävyyteen. Tarkkailun avulla voidaan havainnoida mm. sitä, 

kuinka hyvin nyt tehty arviointi vastaa toteutuvia vaikutuksia. Lisäksi seurannalla selvitetään, ai-

heuttavatko kiviainesten ottaminen ja murskaus sellaisia ympäristön tilan muutoksia, että niiden 

estämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Suunnitelmaa päivitetään kahdessa vaiheessa; ensin lupahakemusta laadittaessa ja sitten lupa-

määräysten mukaisesti. Kun lupa on lainvoimainen, hyväksytty tarkkailuohjelma on olennainen osa 

hanketta. 

 

 

8. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

8.1 Nykyiset luvat ja päätökset 

Kiviaineksen louhintaa koskevia aikaisempia lupia tai päätöksiä ei ole. Savilahdenvuoren kiviainek-

senottoa on aiemmin kaavailtu, mutta lupahakemusta ei jätetty kaupungin käsiteltäväksi. 

8.2 Tarvittavat luvat ja päätökset 

Kiviaineksen ottoa ohjaavat mm. laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017), maa-

aineslaki (555/1981), ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja vesilaki (587/2011) sekä niihin liittyvät 

asetukset ja muut säädökset. 

8.2.1 Maa-aineslupa 

Maa-aineslakia (555/1981) sovelletaan mm. kiven ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla 

varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Lain tavoitteena on ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä 

tukevalla tavalla. Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että otta-

misen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi eikä toi-

minnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä 

olevaa haittaa.  

 

Maa-aineslaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa maa-ainesten ottamisesta 

(926/2005) on säädökset ainesten ottamiseen, ottamishakemuksen, ottamissuunnitelman ja otta-

misluvan sisältöön sekä ottoalueiden jälkitöihin. Luvan ainesten ottamiseen myöntää kunnan mää-

räämä viranomainen. 

 

Maa-aineslupa on määräaikainen lupa, joka voidaan myöntää normaalisti enintään 10 vuodeksi. 

Erityisistä syistä maa-aineslupa voidaan myöntää enintään 15 vuodeksi ja kalliokiviaineslupa enin-

tään 20 vuodeksi. Hakemukseen maa-ainesten ottamiseksi liitetään ottamissuunnitelmaselostus 

karttoineen. Jos hankkeen yhteydessä on laadittava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-

netun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus, on se ja yhteysviranomai-

sen perusteltu päätelmä liitettävä hakemukseen. 

 

Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä 

ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa laissa säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa 

otetaan huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelystä annettua lakia, päätöksestä on käytävä ilmi, miten mainitun lain mu-

kainen arviointi on otettu huomioon. 
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8.2.2 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 mukaan ympäristölupa on oltava kivenlouhimolla tai 

sellaisella muulla kuin maanrakennustoimintaan liittyvällä kivenlouhinnalla, jossa kiviainesta käsi-

tellään vähintään 50 päivää. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, 

päästöistä, päästöjen vähentämisestä, toiminta-ajoista ja mahdollisista seurantavelvoitteista. YVA-

selostus ja siitä yhteysviranomaisen antama perusteltu päätelmä liitetään ympäristölupahakemuk-

seen. 

 

Ympäristölupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lupahakemuksen si-

sällöstä on yksityiskohtaiset määräykset ympäristönsuojeluasetuksessa. Lupahakemukseen on 

mm. liitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettu arviointi-

selostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Ympäristönsuojelulaki määrittelee luvan 

myöntämisen edellytykset. 

 

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta on annettu 

valtioneuvoston asetus (800/2010), ns. "Muraus"-asetus. Siinä säädetään näiden toimintojen ym-

päristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Keskei-

set asetuksen vaatimukset koskevat vähimmäisetäisyyksiä häiriölle alttiisiin kohteisiin, melun tor-

juntaa ja ilmanlaatua. Asetuksessa on myös määräyksiä työajoista, maaperän ja pohjaveden suo-

jelusta, jäte- ja hulevesistä, jätehuollosta, onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisesta sekä 

tarkkailusta. 

 

Muraus-asetus rajoittaa louhintaa alkaen alle 300 metrin päässä lähiasutuksesta. Petkeleen asutus 

sijoittuu lähimmillään 100 metrin päähän hankealueesta, minkä vuoksi Muraus-asetus on tässä 

hankkeessa huomioitava. Asetuksen mukaan (3 §) kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurs-

kaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai 

loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oles-

keluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 

metriä. Lisäksi toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista 

kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta. Asetus myös asettaa toiminta-

ajalle rajoituksia räjäytyksen, rikotuksen, poraamisen, murskaamisen ja kuormaamisen osalta. 

 

Muraus-asetuksen mukaan alle 300 metrin päässä läheisestä asutuksesta ei voi louhia ilman raken-

nushanketta, jota ryhdyttäisiin toteuttamaan rakennusluvalla. Alueelle toteutettava hanke ja siihen 

liittyvä rakennuslupa ovat edellytys louhimiselle alle 300 metrin päässä asutuksesta. Tämän takia 

Petkelvuoren alueen louhinta on suunniteltu vaiheistettavaksi. 

8.2.3 Vesitalouslupa 

Hanke voisi edellyttää vesilain (587/2011) mukaista lupaa, mikäli hankkeessa muutettaisiin vesis-

tön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden 

laatua tai määrää, ja muutoksesta aiheutuisi vesilaissa mainittuja vahingollisia muutoksia, vaaroja, 

vahinkoja tai haittaa. 

 

Kiviaineksen ottohankkeessa ei tällaisia toimintoja ole suunniteltu. Asemakaavan mukaiset sataman 

täyttökohteet on arvioitu sataman YVA-menettelyssä. Niiden toteutus edellyttää vesilain mukaiset 

luvat, joiden hakemisesta vastaa HaminaKotkan Satama. Lupaviranomainen on aluehallintovirasto. 

8.2.4 Kiinteän muinaisjäännöksen kajoamislupa 

Kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos muinais-

jäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. Kajoamislupa edellyttää arkeologisia 
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tutkimuksia ja luvan myöntää Museovirasto. Hakemukseen on esitettävä lupaharkinnan kannalta 

tarpeellinen ja riittävä selvitys sekä hankesuunnitelma ja arvio hankkeen vaikutuksista. Kajoamis-

luvassa annetaan tarpeelliset määräykset. 

 

Kiviaineksen louhinta ja asemakaavan mukainen rakentaminen vaikuttavat ainakin Hillon vanhan 

kyläpaikan muinaisjäännökseen. Sille tullaan toteuttamaan kesällä 2020 arkeologinen tarkkuusin-

ventointi. 

8.2.5 Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa 

Arvioinnissa selvitetään hankkeen toteuttamisen mahdolliset vaikutukset luonnonsuojelulain mu-

kaisiin tiukasti suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin. Tällaisen lajin lisääntymis- ja levähdyspaik-

kojen hävittäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella kielletty. Kiellosta poikkeamista voi 

yksittäistapauksissa anoa ELY-keskukselta luontodirektiivin artiklassa 16 mainituilla perusteilla. 

Tarve sekä luvan hakemisen ja myöntämisen edellytykset selvitetään YVA-menettelyn aikana. 
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LYHENTEITÄ 

Lyhenne / termi Määritelmä 

dB Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

EN IUCN-uhanalaisuusluokka erittäin uhanalainen (Endangered) 

Konsultointi-

vyöhyke 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa laitosta tai varastoa ympäröivä vyöhyke, jonka 

sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnetto-

muusvaaran torjuntaan. Konsultointivyöhykkeen määrittää Tukes. 

kt Kilotonni, 1 000 tonnia 

kV Kilovoltti, 1 000 volttia 

KVL Keskivuorokausiliikenne 

KVLras Keskivuorokausiliikenne, raskaat ajoneuvot 

m mpy Metriä merenpinnan yläpuolella 

Natura 2000 EU:n laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto (direktiivi 92/43/ETY) 

pH Liuoksen happamuutta tai emäksisyyttä kuvaava numeerinen asteikko 

RKY Rakennettu kulttuuriympäristö 

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

t/a Tonnia vuodessa 

VPD EU:n vesipuitedirektiivi (VPD) 

VE Vaihtoehto 

VE0 Vaihtoehto 0 YVA-menettelyssä (hanketta ei toteuteta) 

VE1 Vaihtoehto 1 YVA-menettelyssä 

VNA Valtioneuvoston asetus 

VU IUCN-uhanalaisuusluokka vaarantunut (Vulnerable) 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi (laki 277/2017, asetus 252/2017) 
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