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TIIVISTELMÄ 

Hankkeen tausta, tarkoitus ja suunniteltu aikataulu. Haminan Hillonlahden pohjoispuoleinen 

alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu satama-alueeksi. Haminan kaupunki on kesä-

kuussa 2020 käynnistänyt alueelle asemakaavan muutoksen, jonka päätavoitteena on osoittaa sa-

tama-aluetta teollisuusalueeksi. Teollisuusalueen – kuten myöskin nykyisen asemakaavan mukais-

ten satamatoimintojen – toteutuminen edellyttää alueen louhintaa ja tasoittamista. Alueen kiviai-

neksen otosta ja murskauksesta kaupunki on nyt toteuttanut ympäristövaikutusten arviointimenet-

telyn (YVA). Vaikutusten arviointia on laadittu samaan aikaan alueen asemakaavamuutoksen 

kanssa. Tavoitteena on, että kiviaineksen otto käynnistyisi alueella 2021 ja toiminta kestäisi alueella 

kokonaisuudessaan arviolta noin viisi vuotta. 

 

Hanke, vaihtoehdot, vaiheistus ja toteutus. Hankealueen laajuus on noin 84 hehtaaria. Ympä-

ristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu ja vertailtu seuraavia kiviaineksen louhinnan vaihtoeh-

toja: 

Vaihtoehto VE1 tarkoittaa kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta asemakaavan mukaisen 

maankäytön toteuttamiseksi. Alue louhitaan tasoon +2,0…6,3 metriä merenpinnan yläpuolella ja 

tasataan tasoon 3,0…7,3 m mpy. Kalliota louhitaan yhteensä noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä, 

minkä lisäksi alueelta poistetaan noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä pinta- ja kaivumaita. Osa kiviai-

neksesta (noin 0,13 miljoonaa kuutiometriä) käytetään tulevan tehdasalueen tasaamiseen ja ra-

kentamiseen joko louheena tai murskeena. Loput kiviaineksesta käytetään sataman suunniteltuihin 

täyttöihin, osa mahdollisesti markkinaehtoiseen kiviaineskysyntään. Ottotoiminta pyritään toteut-

tamaan siten, että tonttitarjontaa alueelle saadaan kysynnän mukaisesti. 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 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 räjäytykset), 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 maanantaista perjantaihin klo 8−18. 

 

YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin (252/2017) 

ja asetukseen (277/2017). Menettely on kaksivaiheinen; YVA-ohjelmavaihe ja YVA-selostusvaihe. 

YVA-ohjelma on suunnitelma, jossa kuvataan hanke, sen sijoittumisympäristö ja miten hankkeesta 

aiheutuvat vaikutukset tullaan arvioimaan. Toisessa vaiheessa laaditaan arvio ja kuvaus hankkeen 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

5/174 

ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista ja rapor-

toidaan tulokset YVA-selostukseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) vastaa Ha-

minan kaupunki. Arvioinnin on toteuttanut Ramboll Finland Oy hankkeesta vastaavan toimeksian-

nosta. 

 

Ympäristövaikutusten arviointi on tehty YVA-ohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen, Kaak-

kois-Suomen ELY-keskuksen, lausunnon pohjalta. Arvioinnissa on keskitytty tarkastelemaan hank-

keen kannalta arviointiohjelmavaiheessa merkittäviksi tunnistettuja vaikutuksia, melu-, tärinä- ja 

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

vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. YVA-selostus  toimitetaan yhteysviranomaiselle, 

joka asettaa sen nähtäville lausuntoja ja mielipiteitä varten. Yhteysviranomainen laatii selostuk-

sesta perustellun päätelmän. 

 

Hankkeen edistäminen, suunnittelu ja päätöksenteko jatkuu YVA-menettelyn päättymisen jälkeen 

tarvittavilla maa-ainesten otto-, ympäristö- ja rakennuslupaprosesseilla. Arviointiselostus sekä yh-

teysviranomaisen perusteltu päätelmä ja siihen sisältyvä yhteenveto annetuista lausunnoista ja 

mielipiteistä liitetään hankkeen lupahakemusasiakirjoihin. 

 

Arvioidut vaikutukset 

 

Vaikutukset maa- ja kallioperään. Hankealueella ei ole arvokkaita tai suojeltuja kallio- tai maa-

perämuodostumia. Hanke poistaa louhittavan kallioperän pysyvästi. Kalliokiviaines voidaan hyö-

dyntää lähialueiden rakentamisessa. Kokonaisuutena kallio- ja maaperävaikutusten merkittävyys 

arvioidaan kummassakin vaihtoehdossa kohtalaiseksi kielteiseksi. 

 

Vaikutukset pohjavesiin. Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella eikä vedenottamon valuma-alu-

eella. Hanke voi vaikuttaa vähän pohjaveden pinnankorkeutuun tai väliaikaisesti pohjaveden laa-

tuun, mutta vaikutukset ovat paikallisia ja rajautuvat hankealueelle. Molemmissa vaihtoehdoissa 

pohjavesivaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi kielteiseksi. 

 

Vaikutukset pintavesiin. Tarkasteltavista kiviainestoiminnoista pintavesivaikutuksia syntyy alu-

een luontaisten hydrologisten olosuhteiden ja hulevesikuormituksen muuttumisesta. Hankealueen 

louhinta muuttaa osavaluma-alueita, jonka lisäksi tasaaminen lisää hankealueelta muodostuvien 

hulevesien virtaamia. Rankkasateiden purkuvirtaamat kasvavat vaihtoehdossa VE1, jolloin rankka-

sateiden virtaamia tulee viivyttää esimerkiksi kosteikoilla. Louhinnan aiheuttama hulevesikuormitus 

on lähinnä räjäytysaineiden ylijäämien typpiyhdisteistä ja se kohdistuu Hillonlahteen sekä Summan 

edustan merialueelle. Sen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Vaikutukset eivät 

heikennä vesimuodostuman ekologista tilaa. Kokonaisuutena pintavesivaikutusten merkittävyys ar-

vioidaan kummassakin vaihtoehdossa vähäiseksi kielteiseksi. 

 

Vaikutukset luontoon ja suojeluarvoihin. Louhinta-alueelle sijoittuvat luontotyypit ja elinym-

päristöt menetetään louhinnan myötä kokonaan. Lisäksi vaikutuksia syntyy melun vaikutuksista 

linnustolle ja mahollisista huomionarvoisten kasvilajien esiintymien tuhoutumisesta. Hankealueelle 

sijoittuvista luontoarvoista huomattavimpina voidaan mainita neljän luontodirektiivin liitteen IV(a) 

lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat. Näiden heikentäminen tai hävittäminen on kielletty luonnon-

suojelulain 49 §: mukaisesti ilman erillistä poikkeuslupaa.  

 

Hankkeen vaikutukset ovat merkitykseltään suuria kielteisiä molemmissa vaihtoehdoissa VE0 ja 

VE1. Luontovaikutusten arvioinnissa on useita epävarmuuksia ja tässä arvioinnissa on keskitytty 

pelkästään louhinnan aiheuttamiin vaikutuksiin.  
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Etäisyydestä johtuen kummastakaan vaihtoehdosta ei aiheudu luonnonsuojelualueisiin, luonnon-

suojeluohjelmien kohteisiin tai Natura 2000 -verkoston kohteisiin kohdistuvia vaikutuksia. Kiviai-

neshankkeen toiminnoista ei muodostu sellaisia päästöjä tai meluvaikutuksia, joilla voisi olla vaiku-

tuksia alueiden suojeluarvoihin. 

 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Nykyiseen maankäyttöön kohdistu-

vien vaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuudessaan merkittävyydeltään kohtalaisia kielteisiä 

kummassakin hankevaihtoehdossa. Hankealue on jo aiemmin asemakaavoitettu satama-alueeksi, 

minkä takia asutus väistyy alueelta. Hankealueen lähialueella hanke ei estä maankäyttöä, mutta 

aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia. 

 

Hanke mahdollistaa alueen rakentamisen maankäytön tavoitteiden mukaisesti. Hanke toteuttaa 

voimassa olevaa asemakaavaa, mutta satama-alueen muutos teollisuusalueeksi edellyttää asema-

kaavan muutosta. Hankkeen vaikutukset suunnitellun maankäytön tavoitteisiin ovat molemmissa 

vaihtoehdoissa samansuuntaisia, mutta VE0 louhinta ajoittuisi pidemmälle aikavälille. Hankkeen 

positiiviset vaikutukset suunniteltuihin maankäytön tavoitteisiin ovat merkittävyydeltään vaihtoeh-

dossa VE0 kohtalaisia myönteisiä ja vaihtoehdossa VE1 suuria myönteisiä. 

 

Vaikutukset elinkeinoihin ja palveluihin. Hanke lisää työvoiman tarvetta louhinnan sekä kiviai-

nesten käsittelyn ja kuljetusten aikana ja mahdollistaa uuden työllistävän toiminnan sijoittumisen 

paikalle. Hankealueen lähiympäristössä ei ole elinkeinoelämän toimijoita, joiden toimintaan hanke 

vaikuttaisi kielteisesti. Vaihtoehdossa VE1 hankkeen vaikutus elinkeinoihin ja palveluihin arvioidaan 

merkittävyydeltään kohtalaiseksi myönteiseksi. Vaihtoehdossa VE0 vaikutuksen merkittävyys on 

vähäinen kielteinen, sillä louhinnan ajoittuminen pitkälle aikajänteelle hidastaa alueen käyttöönot-

toa huomattavasti. 

 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön. Hankealueen maisema on suurelta osin raken-

tamatonta ja maisemarakenteeltaan pääasiassa muokkaamatonta, kallioista metsäaluetta. Alueen 

kulttuuriympäristö koostuu Hillon vanhasta kyläalueesta. Hankkeen myötä nykyinen maisemara-

kenne ja maisemakuva muuttuvat merkittävästi ja alueelta poistuu kulttuuriympäristön historiallisia 

kerroksia sekä alueen asuinympäristö. Louhinnan aiheuttama muutos ei näy hankealueen lähiym-

päristöön merkittävästi. Hankealueella maiseman ja kulttuuriperinnön muutoksen merkittävyys ar-

vioidaan suureksi kielteiseksi molemmissa vaihtoehdoissa, sillä muutos on merkittävä.  

 

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen. Kiviainestoiminta on itsessään luonnonvarojen 

käyttöä ja hyödyntämistä. Louhittava kiviaines on siten suurin luonnonvarojen käyttöön vaikuttava 

tekijä hankkeessa. Luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta kiviaineksen louhinta alueelta on kui-

tenkin perusteltua, sillä sille on tarvetta Haminan satama-alueella. Lyhyt kuljetusmatka tekee ki-

viaineksen hyödyntämisestä resurssitehokasta, eikä hankkeella ole vaikutuksia laajamittaiseen ve-

denottoon. Hankkeen metsien monikäyttö väistyvät hankealueelta. Ottotoiminnan ulkopuolella si-

jaitsevilla alueilla on mahdollista marjastaa ja sienestää. Hankkeen vaikutukset luonnonvarojen 

hyödyntämiseen arvioidaan molemmissa vaihtoehdoissa merkittävyydeltään vähäiseksi myön-

teiseksi. 

 

Vaikutukset liikenteeseen. Hanke lisää alueen raskasta liikennettä louhitun kiviaineksen kulje-

tuksista johtuen, mutta kuljetukset kulkevat yleisten teiden ulkopuolella suljetulla satama-alueella. 

Raskaasta liikenteestä voi aiheutua vaikutuksa satama-alueen liikenteen sujuvuuteen ja liikenne-

turvallisuuteen. Satamatien yleisten osien, Ensontien ja Tenkkiilitintien suuntaan liikennevaikutuk-

sia syntyy lähinnä työmatkaliikenteestä, joka on molemmissa vaihtoehdoissa vähäistä. Liikenne-

määrät ovat suurempia vaihtoehdossa VE1, joten hankkeen vaikutukset arvioitiin VE1 keskisuureksi 
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kielteiseksi ja VE0 pieneksi kielteiseksi. Kuitenkin liikennevaikutusten merkittävyys kummassakin 

vaihtoehdossa on vähäinen kielteinen. 

 

Vaikutukset meluun ja tärinään. Hankkeen meluvaikutukset syntyvät kiviaineksen louhinnasta 

ja murskauksesta, joidenka lisäksi melutason hetkittäisiä nousuja aiheutuu kallion räjäyttämisestä. 

Tärinävaikutukset ovat peräisin kallion räjäyttämiestä, murskaukseen käytettävistä koneista ja kul-

jetusliikenteestä.  

 

Melutasot nousevat molemmissa vaihtoehdoissa nykytilaan verrattuna ja raja-arvojen ylitys voi olla 

mahdollinen louhinnan edettyä hankealueen pohjoisosaan. Raja-arvojen ylitys voidaan kuitenkin 

välttää melutorjunnalla. VE0 yhtäaikaisia melua aiheuttavia toimintoja ei ole koko ajan käynnissä 

eikä louheen kuljetus ole yhtä aktiivista. Toisaalta VE0 meluvaikutusten kesto on useita vuosia 

pidempi kuin VE1. Vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 meluvaikutusten merkittävyys arvioidaan suureksi 

kielteiseksi. 

 

Kummassakin vaihtoehdossa louhintatoiminta voi aiheuttaa tärinävaikutuksia alueen ympäristössä. 

Lähimmät rakennukset sijaitsevat alle 100 metrin päässä louhinta-alueesta, mutta tärinästä raken-

nuksiin aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä pysyttäessä raja-arvojen alapuo-

lella. Tärinä saattaa aiheuttaa pieniä pintahalkeamia rakenteisiin. Tärinä synnyttää merkittävän ris-

kin maakaasulinjan putkien vaurioitumiselle. Tärinän haitallisia vaikutuksia pystytään ehkäisemään 

ja lieventämään esimerkiksi suunnittelulla sekä tiedotuksella. Hankkeen tärinävaikutukset arvioi-

daan merkittävyydeltään vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 suuriksi kielteisiksi. 

 

Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon. Hankkeen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyö-

minen. Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat kuljetuksista. Pölyn raja- tai ohjearvot eivät ylitty-

neet mallinnuksissa vaihtoehdoissa VE0 tai VE1 hankealueen, kuljetusreitis läheisyyden tai satama-

alueen ulkopuolella. Joissakin tilanteissa, etenkin hankkeen edettyä Savilahdenvuoren pohjoisosan 

louhintaan, voi pölyämistä esiintyä hankealueen välittömässä läheisyydessä ja kuljetusreiteillä. VE0 

toiminta jaksottuu lähes 20 vuoden ajalle, jolloin pölyämisen kielteiset vaikutukset ovat pienempiä 

kuin VE1. Ilmanlaatuvaikutusten merkittävyys arvioidaan vaihtoehdossa VE0 vähäiseksi kielteiseksi 

ja vaihtoehdossa VE1 kohtalaiseksi kielteiseksi.  

 

Hankkeen ilmastovaikutuksia aiheutuu lähinnä kuljetusten pakokaasupäästöjen kautta. Vaikutukset 

ilmastoon arvioidaan vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 merkittävyydeltään vähäiseksi kielteiseksi. 

 

Vaikutukset terveyteen. Terveyteen kohdistuvina vaikutuksina voidaan pitää melu- ja hiukkas-

päästöistä aiheutuvia vaikutuksia. Ilmapäästöjen terveysriskien arvioinnissa verrattiin pölyn le-

viämislaskelmien tuloksia ilmanlaadulle annettuihin raja-arvoihin. Ilmanlaadun raja-arvot eivät ylity 

PM10-hiukkasille hankealueen tai kuljetusreitin ulkopuolella. Melun vaikutusarvioiden pohjalta ver-

rattiin arvioinnin tuloksia terveyden suojelemiseksi annettuihin melun ohjearvoihin (VNp 

993/1992). Melun ohjearvot eivät ylity, kun louhinnan edettyä Petkelvuoren ja Savilahdenvuoren 

pohjoisosiin toteutaan meluntorjuntaa. Vaihtoehdon VE1 terveysvaikutusten merkittävyys arvioi-

daan kokonaisuudessaan vähäiseksi kielteiseksi. Vaihtoehdon VE0 kohdalla pölypäästöt ovat pie-

nemmät kuin VE1, joten pölyn terveysvaikutusten merkittävyys vaihtoehdossa VE0 ei aiheudu muu-

tosta nykytilaan. Melun terveysvaikutus on samanlainen kuin vaihtoehdossa VE1, jolloin melun ter-

veysvaikutusten merkittävyys VE0 on vähäinen kielteinen. 

 

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen. Merkittävimmät sosiaaliset, eli ihmisten elinoloihin ja 

viihtyvyyteen, kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat melusta, pölystä ja tärinästä. Louhinnan ja murs-

kauksen vaikutus melutasoon, tärinään ja ilmanlaatuun on tilapäinen ja lakkaa toiminnan päätty-
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essä. Tilapäisyydestä huolimatta etenkin vakituisille asukkaille, jotka viettävät aikaa melun vaiku-

tusalueella päivittäin, vaihtoehdossa VE1 viisi vuotta on asuinviihtyvyyden näkökulmasta pitkä aika. 

Nykyisin koetut meluhaitat, asukkaiden kokema huoli louhinnan vaikutuksista asuinviihtyvyyteen 

sekä Matinsaaren tulevaisuus aiheuttavat huolta ja hankkeen vastustusta etenkin hankkeen lähiym-

päristön asukkaissa.  

 

Louhinnan myötä hankealueen nykyinen virkistyskäyttö estyy ja alue muuttuu pysyvästi teolliseksi. 

On todennäköistä, että ihmisten alueeseen liittämät luonto- ja virkistysarvot menetetään suurelta 

osin. Alue on kuitenkin jo aiemmin osoitettu satama-alueeksi, jolloin alueen muutos on vääjäämä-

tön. Kokonaisuutena elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys arvioidaan 

kohtalaiseksi kielteiseksi molemmissa vaihtoehdoissa. 

 

Ehdotus vaikutusten seurannasta.  

Arviointiselostuksessa esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi. Ohjelma pai-

nottuu toiminnan käyttötarkkailuun sekä vaikutusten tarkkailuun. Mittauksin esitetään seuratta-

vaksi hankkeen vaikutuksia tärinän esiintymiseen, melutasoihin ja tarpeen mukaan ilmanlaatuun. 

Ennen toiminnan aloittamista esitetään tehtäväksi lähimpien rakennusten katselmukset mahdolli-

seen tärinään liittyen. Yksityiskohtainen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma laaditaan ympäris-

tölupahakemukseen, ja hankkeen ympäristövaikutuksia tullaan tarkkailemaan ympäristöluvan eh-

tojen mukaisesti. Toiminnasta laaditaan ympäristöviranomaisille vuosittain raportti. 

 

Tarvittavat suunnitelmat, luvat ja päätökset. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää useita eri lupia ja suunnitelmia, perustuen hankkeen kannalta 

olennaiseen lainsäädäntöön: 

• Maa-aineslupa (Haminan kaupunki) 

• Ympäristölupa (Haminan kaupunki) 

• Kiinteän muinaisjäännöksen kajoamislupa (Museovirasto) 

 

Haitallisten vaikutusten lieventäminen.  

Haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämistoimenpiteitä on tässä hankkeessa kehitetty ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyn ja suunnittelun aikana. Haittojen lieventämistoimenpiteitä 

on määritetty tarkastelemalla lainsäädännöllisiä vaatimuksia, alan parhaita käytäntöjä, sovelletta-

via kansainvälisiä standardeja, kokemuksia muista hankkeesta sekä asiantuntija-arvioinnilla.  

 

Esimerkkejä haittojen lieventämiskeinoista ovat:  

• Hulevesihallinta kosteikkojen avulla 

• Toimintojen sijoittaminen  

o Raskas liikenne kulkemaan satama-alueella, joka vähentää liikenteestä aiheutuvaa 

haittaa asuinalueille.  

o Melua tuottavien toimintojen sijoittelu kauemmas asutuksesta. 

o Riittävät suojaetäisyydet 

• Puuston säilyttäminen louhinta-alueen ympärillä 

• Päästöjen vähentämistekniikat  

o Melupäästöjen vähentämiseksi toteutetaan meluntorjuntaa. 

o Tärinän aiheuttamia haittoja voidaan vähentää oikeilla työmenetelmillä ja räjäytys-

ten suunnittelulla.  

o Pölyämistä voidaan torjua kesäkaudella käyttäen esimerkiksi kalsiumkloridiliuosta. 

• Logistiikka ja sen toiminta-aikojen säätely  

o Murskausta ei tehdä yöaikaan. 

o Tärinää aiheuttavien toimintojen, erityisesti räjäytysten, sijoittaminen päiväsaikaan 

klo 8–16. 
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o Tärinää aiheuttavista toiminnoista tiedoitetaan etukäteen. 

 

Johtopäätökset.  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tuotettiin runsaasti tietoa hankealueen ympäristön nykytilasta 

sekä hankkeen vaikutuksista eri tavoin mallintamalla ja arvioimalla. Valmistuneessa YVA-selostuk-

sessa raportoidut, hankkeesta aiheutuvat kielteiset vaikutukset on arvioitu suurimmaksi osaksi vä-

häisiksi tai kohtalaisiksi. Erittäin suuria kielteisiä vaikutuksia aiheutuu hankealueen maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön molemmissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehtojen VE1 ja VE0 vaikutukset ovat sa-

mansuuntaisia ja niissä on vain vähän eroavaisuuksia. YVA-selostukseen raportoitujen arviointien 

perusteella hankkeella on tunnistettu myös myönteisiä vaikutuksia. Näistä merkittävimpänä nähtiin 

myönteinen vaikutus suunnitellun maankäytön tavoitteisiin. Tehtyjen arviointien perusteella hank-

keen vaihtoehtojen voidaan arvioida olevan ympäristöllisesti toteuttamiskelpoisia. 
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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 se etenee kiviaineksen YVA-menettelyn rinnalla. 

YVA-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Hillonlahden pohjoispuolisen alueen toteuttamisen ase-

makaavassa osoitetulla tavalla. Teollisuusalueen toteutuminen edellyttää alueen louhintaa ja ta-

soittamista. 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 mm. kulkuyhteydet teollisuustonteille ja Hiltzin väy-

län uusi sijoittuminen. 

 

Tämän YVA-hankkeen tavoitteena on saada asemakaavan mukainen alue louhittua ja tasattua no-

peasti, kuitenkin huomioiden ympäristövaikutukset ja haitat läheisille asuin- ja virkistysalueille. 

Hankkeesta syntyy runsaasti käyttökelpoista louhetta lähialueiden rakennushankkeiden tarpeisiin. 

Osa louheesta voidaan murskata, jotta massat voidaan käyttää paremmin hyödyksi. Pääosa kiviai-

neksesta on alustavasti tarkoitus sijoittaa louheena HaminaKotkan Sataman kenttäalueiden täyt-

töön. YVA-hankkeen jälkeen alueen kehityksen tavoitteena on löytää alueelle toimija, joka tuo alu-

eelle teollisia työpaikkoja. 

 

Alueen louhinta suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa edellyttää ympäristövaikutusten arvioin-

timenettelyä. Asemakaavan muutosprosessi ja alueen tasaukseen liittyvä kiviaineksen louhinnan 

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

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

 

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 arviointiselostus on YVA-lain mu-

kainen selvitys hankkeen arvioiduista vaikutuksista. 

 

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 Hankealueen sijainti 

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

metriä Haminan keskustasta lounaaseen. Hankealueen pohjoisipuolella sijaitsee Petkeleen asuin-

alue ja etelässä alue rajautuu Hillonlahteen. Hankealueen länsipuoli on teollisuusaluetta ja itäpuoli 

sekä Hillonlahden eteläpuoli satama-aluetta.  

 

 

Kuva 3-1. Hankealueen sijainti. 

3.2 Arvioitavat vaihtoehdot 

YVA-asetuksen (277/2017) mukaan arvioinnissa on esitettävä tarpeellisessa määrin hankkeen koh-

tuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kannalta varteenotettavia, 
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ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto 

erityisestä syystä ole tarpeeton. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeena (vaih-

toehto VE1, Kuva 3-3) Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhintaa tässä arviointiohjel-

massa esitetyn suunnitelman mukaisesti. 

 

Vaihtoehdossa VE1 kalliokiviainesta louhitaan ja murskataan asemakaavan mukaisen maankäy-

tön toteuttamiseksi. Alue louhitaan tasoon +2,0…6,3 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). 

Kalliota louhitaan yhteensä noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä (m³ktr), minkä lisäksi alueelta poiste-

taan noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä pinta- ja kaivumaita. Osa kiviaineksesta (noin 0,13 miljoonaa 

kuutiometriä) käytetään tulevan tehdasalueen tasaamiseen ja rakentamiseen joko louheena tai 

murskeena. Loput kiviaineksesta käytetään sataman suunniteltuihin täyttöihin. Ottotoiminnan on 

arvioitu kestävän kokonaisuudessaan noin viisi vuotta. Koska rakennuslupien hakeminen asema-

kaava-alueelle ei ole vielä ajankohtaista, on alueen louhinnalle haettava maa-aineslain mukainen 

lupa. Hankkeelle haetaan ympäristölupaa ja maa-aineslain mukaista lupaa yhteiskäsittelyllä. 

 

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. Tämä hankkeen toteuttamatta jättäminen ei tarkoita alueen luonnontilaan jättämistä tai 

että alueella ei tulevaisuudessa rakennettaisi. Oikeusvaikutteisen asemakaavan mukaan alue tul-

laan ottamaan jollain aikavälillä kaavan mukaiseen 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. Alueen louhinta ja tasaaminen mahdollistavat alueen teollisen toiminnan kehittämisen tu-

levaisuudessa. Kaupunki on laatinut alueesta keväällä 2020 yleissuunnitelman, joka on toiminut 

lähtökohtana asemakaavamuutoksen suunnittelussa. Tässä yhteydessä laadittiin alueen yleispiir-

teinen tasaussuunnitelma.  

 

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

puoli on asemakaavoitettu satama-alueeksi, minkä vuoksi alueen asutus on väistynyt. Hankealueen 

eteläreunassa on käytöstä poistettu teollisuusrata, joka on liittynyt Summan paperitehtaan toimin-

taan. Savilahdenvuorella Haminan Energialla on tuulivoimala sekä pohjoispuolella Hillon masto ja 

sähköasema. 

 

Hankealue on kokonaisuudessaan noin 84 hehtaaria ja sijoittuu useammalle kiinteistölle (Kuva 3-2). 

Alue on Haminan kaupungin omistuksessa, lukuun ottamatta vanhaa ratapohjaa, joka on valtion 

omistuksessa. Haminan kaupunki on hankkinut alueella sijaitsevat rakennukset omistukseensa ja 

suuri osa rakennuksista on jo purettu. Hankealueen länsipuolella toimii Googlen palvelinkeskus. 

Hankealueen etelä- ja itäpuolelle sijoittuvat HaminaKotka Satama Oy:n Haminan satamaosan toi-

minnot ja useita teollisia toimijoita. 
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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 +2,3…6,3 m mpy 

ja Petkelvuoren alueelta +2,0…5,8 m mpy tasoon, jonka jälkeen alueet täytetään ja tasoitetaan 

murskeella ja maa-aineksilla tasoon +3,0…7,3 m mpy. Alueelle tulee tieyhteydet koillisesta ja poh-

joisesta Ensontieltä. Alueelle tehdyn yleissuunnitelman (ks. Kuva 6-21) mukaan hankealueen läpi 

Petkelvuoren louhittavan alueen reunaa pitkin kohti satamaa on suunniteltu Hiltzin väylä. Asema-

kaavoituksen yhteydessä väylän sijainti tutkittiin tarkemmin ja se sijoitettiin kulkevaksi hankealu-

een läpi Petkelvuoren ja Savilahdenvuoren välistä. Hankealueen eteläosaa ei alustavan suunnitel-

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

+3,0 m mpy. Arvioinnissa tarkasteltava ottamissuunnitelma esitetään kuvassa (Kuva 3-3).    

 

Hankealueen louhinta suoritetaan kahdessa vaiheessa (Kuva 3-4). Vaihe 1 käsittää Petkelvuoren 

alueen ja vaihe 2 Savilahdenvuoren alueen. Vaiheet kestävät yhteensä arviolta viisi vuotta. 
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Kuva 3-3. Vaihtoehdon VE1 mukainen hankealueen ottamissuunnitelma. 

 

Kuva 3-4. Louhinta-alueet ja vaiheistus. Vasta rakennuslupavaiheessa mahdollistuva Petkelvuoren pohjoisosan 

louhinta on ruskealla viivoituksella. 
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Suunniteltu ottomäärä ja aikajänne 

Alueelta on tarkoitus ottaa alustavan suunnitelman mukaan kivi- ja maa-aineksia yhteensä noin 4,0 

milj. m3, josta kalliota on noin 3,5 milj. m3. Lisäksi alueelta poistetaan pinta- ja kaivumaita 0,5 milj. 

m3. Louhinnan on suunniteltu kestävän kokonaisuudessaan arviolta viisi vuotta. Vaihe 1 kestää 

arviolta kaksi vuotta ja vaihe 2 arviolta seuraavat kolme vuotta. 

 

Vaiheessa 1 louhitaan noin 1,6 milj. m3r, josta kalliota on noin 1,4 milj. m3 ja pinta- ja kaivumaita 

noin 0,2 milj. m3. Vaiheen 1 tarkempi suunnitelma on esitetty kuvassa (Kuva 3-5). Vaiheen 2 lou-

hintamäärä on noin 2,4 milj. m3, josta kalliota on noin 2,2 milj. m3 ja pinta- ja kaivumaita noin 0,3 

milj. m3. Vaiheen 2 tarkempi suunnitelma on esitetty kuvassa (Kuva 3-6). Vuosittainen louhinta-

määrä on kummassakin vaiheessa noin 0,8 milj. m3.  

 

 

Kuva 3-5. Vaiheen 1 (Petkelvuori) tarkempi ottosuunnitelma. 
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Kuva 3-6. Vaiheen 2 (Savilahdenvuori) tarkempi ottosuunnitelma. 
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Kiviaineksen sijoittaminen 

Haminan sataman laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (Suunnittelukeskus 

Oy 2007) on huomioitu satama-alueen laajentaminen täyttämällä merestä uutta maa-aluetta Pak-

suniemen ja Hillonlahden alueella. Sataman aikaisempien laajennusten yhteydessä mereen on tehty 

louheesta ja merihiekasta täyttöjä. Vuoden 2007 arviointiselostuksessa on lisäksi tarkasteltu koko 

Hillonlahden täyttämistä, jota ei alueen yleissuunnittelun (Ramboll 2020a) yhteydessä todettu tässä 

vaiheessa realistiseksi ja tarpeelliseksi.  

 

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 

3,6 milj. m3 ja hankealueen eteläosan täyttöihin alustavasti noin 0,24 milj. m3. Sataman täyttöihin 

käytettävästä kiviaineksesta 3,2 milj. m3 tulee louheena ja 0,4 milj. m3 murskeena. 

 

Louheen sijoituspaikat satama-alueella luvitetaan HaminaKotka Satama Oy:n toimesta vesilain 

(587/2011) mukaisella luvituksella rakentamista varten vuosien 2021–2022 aikana huomioiden ar-

vioitavan kohteen määritelty toteutusaikataulu. Louhetta voidaan nykytilassa vastaanottaa satama-

alueelle heti arviolta 300 000 m3ktr ilman uusia luvitusprosesseja. 

Taulukko 3-1. Hankealueelta louhittavan kiviaineksen alustavat sijoituspaikat ja -määrät. 

Täyttökohde 

Louheen 

määrä 
(milj. m3) 

Murskeen 

määrä 
(milj. m3) 

Pinta-ala 
(ha) 

Hillonlahden pohjoispuolisen tie- ja rata-alueen oikaisutäytöt 0,29 0,048 4,0 

Hillonlahden eteläpuoleisten reunapenkereiden oikaisutäytöt 0,32 0,050 4,2 

Hillonlahden eteläpuoleisten reunapenkereiden oikaisutäytöt 0,25 0,042 3,5 

Matinsaaren tie- ja ratayhteyspenkereen täytöt 0,19 0,018 1,5 

Paksuniemen länsiosan reuna-alueiden oikaisutäytöt 0,25 0,036 3,0 

Viiranpohjan täytöt 1,20 0,162 13,5 

Sataman uuden Ö4-laiturialueen täytöt 0,70 0,036 3,0 

Yhteensä 3,2 0,39 32,7 

Valmistelevat työt 

Ottamisalue merkitään maastoon. Ottamisalueen ja ottoalueen rajan väliin rakennetaan tarvittaville 

alueille putoamissuojat, kuten aidat. Alueen puusto korjataan ennen louhintaa ja tehdään hakkuu-

jätteen sekä kantojen poisto asianmukaiseen käsittelyyn. Ennen varsinaista kalliolouhintaa ottoalu-

eelta poistetaan pintamaat ja sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että ne toimivat oton ajan 

meluvalleina. Korkeimmilla kohdilla maapeite on ohut tai puuttuu, alavimmilla osilla esiintyy pak-

sumpia maakerroksia. Lisäksi alueen luoteisosasta tehdään maaleikkausta, minkä jälkeen alue ta-

sataan 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 (3,2 milj. m3), osa murskataan 

kiviainestuotteiksi (murskeet, 0,4 milj. m3). Murskauslaitteistoja on arvioitu tarvittavan alueella 
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yksi. Murskauslaitoksen sijainti siirtyy toiminnan edetessä. Raaka-aine syötetään pyöräkuormaa-

jalla tai siirtoautolla syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisen murs-

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

kolmannessa vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan halutun tuotteen valmistamiseksi.  

Välivarastointi 

Hankealueella välivarastoidaan louhetta, mursketta sekä alueen pinta- ja kaivumaita siten kuin se 

on logistisesti järkevää. Välivarastokasat toimivat myös väliaikaisina melu- ja pölyesteinä. Osa ki-

viaineksesta käytetään tehdasalueella myöhemmin rakentamiseen joko louheena tai murskeena 

(täyttötarve yhteensä noin 0,24 milj. m3). 

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.  

 

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. Tarvittaessa käytettyjä räjähdysainepakkauksia, joissa on 

räjähdysainejäämiä, voidaan polttaa kohteessa Haminan kaupungin ja pelastuslaitoksen ohjeistuk-

sen mukaisesti.  

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 0,5 milj. m3.  

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. 
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3.4.4 Vesienhallinta 

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

vesien johtamisessa on mahdollista hyödyntää alueella jo sijaitsevaa viemäriverkostoa. 

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 on suunniteltu tapahtu-

van entiseen ratapohjaan vahvistettavaa työmaatietä ja sitten Satamatietä pitkin Paksuniemeen 

asti riippuen täyttökohteen sijainnista. Mahdolliset kuljetusreitit ja täyttökohteet on esitetty kartalla 

(Kuva 3-7). Kolmiot esittävät täyttökohteiden suurpiirteistä sijaintia, ei aluerajausta. Täyttökohteet 

tullaan suunnittelemaan erikseen ja niille haetaan vesilain mukaiset luvat. Kiviaineskuljetusten vuo-

tuinen ja vuorokautinen määrä riippuu louhinnan kokonaiskestosta ja kuljetusajoneuvon kapasitee-

tista, enimmillään edestakaisia kuljetuksia saattaa olla 280 vuorokaudessa. Taulukossa (Taulukko 

3-2) on esitetty hankealueelta suuntautuvan raskaan liikenteen arvioidut maksimimäärät eri vaih-

toehdoissa. Toimintojen arvioidaan jakautuvan tasaisesti koko vuodelle ja liikenne ajoittuu lähes 

kokonaan arkipäiville ja päiväaikaan. Alueen työmatkaliikenne suuntautuu Satamatien tai Ensontien 

ja Tenkkiilintien kautta pohjoiseen.  

 

 

Kuva 3-7. Hankkeen kuljetusreitit  ja alustavat suurpiirteiset läjityskohteiden sijainnit. 
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Taulukko 3-2. Hankkeen eri toimintojen liikennemäärät ja niiden ajallinen jakauma. 

Raskas liikenne VE0 VE1 

Kuljetuksia päivässä (/d) 

Edestakaisia kuljetuksia päivässä 

40 

80 

140 

280 

Kuljetuksia vuodessa (/a) 

Edestakaisia kuljetuksia vuodessa 

9 300 

18 700 

33 500 

67 100 

3.5 Toiminnasta muodostuvat päästöt  

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 typpipitoisia. Kiviainestoiminnan hankealueen 

suoto- ja valumavesien mukana kulkeutuu alueelta myös kiintoainetta, joka voi paikallisesti samen-

taa 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 

voivat pölytä, 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. 

 

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. 

 

Tässä hankkeessa merkittävää on, että suurin osa kiviaineksesta käytetään louheena, jolloin tar-

vittavan murskauksen määrä on kohtalaisen vähäinen. Lisäksi murskauksen vaikutuksia vähentää 

se, että Paksuniemen satamatäyttöjen pintakerroksiin tarvittava murske on tarkoitus murskata sa-

tama-alueella Paksuniemessä. 

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. 
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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. 

3.6 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu 

Hanketta on suunniteltu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana. Arviointia on päivitetty 

suunnittelun etenemisen myötä, ja vastaavasti YVA, meneillään olevat asemakaavamuutos sekä 

akkumateriaalituotannon YVA-menettely ovat tuottaneet reunaehtoja ja suunnitelmassa huomioi-

tavia asioita mm. suojavyöhykkeiden osalta. 

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui maaliskussa 2021, jonka jälkeen on tarkoitus ha-

kea tarvittavat luvat louhinnan aloittamiseksi. Kaikissa hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelli-

sissa lupa- tai muissa päätöksissä on ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 13 §:n mukaan 

esitettävä, miten ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perus-

teltu päätelmä on otettu huomioon. Hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat on esitetty lu-

vussa 7.2. Toiminta voi alkaa edellytettyjen lupien saamisen jälkeen, vuoden 2021 aikana.  



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

22/174 

3.7 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden avulla valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta mer-

kittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Alueidenkäyttötavoitteet koskevat alue- ja yhdyskuntaraken-

netta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja, energiahuoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä 

luonnonvarojen käyttöä. Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet päätyvät käytäntöön pääasiassa 

kaavoituksen kautta. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT) 

14.12.2017. Maa-ainestoimintaa koskee erityisesti tavoite, jossa tähdätään luonnonvarojen kestä-

vään hyödyntämiseen. (VAT 2017). 

 

Kiviaineshuollon kehittämishankkeessa kehiteltiin kestävä toimintamalli, jolla minimoidaan ympä-

ristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja kansantalouden kustannuksia. Hankkeessa esitettyjä 

keinoja ovat esimerkiksi tekniset ratkaisut haittojen lieventämiseksi ja hyötykäyttökohteiden etsintä 

ja suunnittelu. (Ympäristöministeriö 2018).  

 

HaminaKotka Satama Oy, sen omistajakaupungit Kotka ja Hamina sekä energia- ja vesiyhtiöt ovat 

olleet mukana BusinessMooring -yhteistyöhankkeessa, jonka tarkoituksena on saada alueelle sata-

masidonnaista teollisuutta. Hankkeen tarkoituksena on tuoda uusia työpaikkoja Kotkan ja Haminan 

laiturialueiden tausta-alueille. Haminassa hanke on keskittynyt esimerkiksi kemian klusterin vah-

vistamiseen ja isojen tuotantolaitosten houkuttelemiseen alueelle. Haminan kaupunki pyrkii kas-

vuohjelmansa mukaan turvaamaan sataman ja satamasidonnaisen teollisuuden laajentumisen vaa-

timat alueet ja liikenneyhteydet. Kasvuohjelmassa kärkihankkeena esitetään sataman työpaikka-

alueen kehittäminen. (Haminan kaupunki 2016).  

 

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

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

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

muutosta. Hanke on välttämätön, jotta esimerkiksi YVA-menettelyvaiheessa oleva akkumateriaali-

tehdas voitaisiin sijoittaa Haminan Hillon alueelle. Kyseisen hankkeen aluetarpeita kohdistuu 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 energiantuotantorakenteiden osalta ratkaisut tehdään myöhemmin yksi-

tyiskohtaisemmassa suunnittelussa. Hankkeen liittymisestä kaavoitukseen on esitetty tarkemmin 

luvussa 6.7. Hanke ei liity mahdolliseen Hillonlahden täyttöön, jolle ei tällä hetkellä nähdä teknis-

taloudellisia hyötykäyttötarpeita Sataman käyttöön. 
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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 on toiminut 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.  

4.2 Arviointiohjelman laatijat 

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

Oy. YVA-selostuksen 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 ympäristö-

asioiden konsultoinnista. Hän on osallistunut asiantuntijana yli 70 

YVA-menettelyyn ja projektipäällikkönä yli 30 YVA-menettelyyn. 

Johanna Korkiakoski 

YVA-projektikoordinaattori / varapro-

jektipäällikkö, 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. 

Vaikutusten arvioinnista hänellä on kokemusta erityisesti maan-

käyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä sosiaalisiin 

vaikutuksiin liittyen. 
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Ramboll Finland Oy  

Asiantuntija Pätevyys 

Elina Leppäkoski 

YVA-projektikoordinaattori,  

luonnonvara-, elinkeino- ja sosiaaliset 

vaikutukset 

HTM (ympäristöpolitiikka), Elina Leppäkoski toimii projektikoordi-

naattorina ja asiantuntijana YVA-menettelyissä. Hänellä on koke-

musta raportoinnista ja viestinnällisistä tehtävistä.   

Hanna Valolahti 

Luontovaikutukset 

FT (biologia) Hanna Valolahti on ollut mukana useissa YVA- ja 

ympäristölupamenettelyissä projektikoordinaattorin tai asiantun-

tijan roolissa. Hänellä on kokemusta 5 vuoden ajalta Natura-arvi-

ointien laadinnasta sekä luonto- ja ilmastovaikutusten arvioin-

neista useissa erilaissa hankkeissa.    

Nina Kasurinen 

Maaperä- ja pohjavesivaikutukset 

Nina Kasurinen on toiminut suunnittelijana ja kenttätyöntekijänä 

monipuolisesti erilaisten maa- ja pohjavesihankkeiden parissa 

kolmen vuoden ajan. 

Maija Jylhä-Ollila 

Maaperä- ja pohjavesivaikutukset, 

asiatarkastaja 

FM Maija Jylhä-Ollila toimii pohjavesiryhmän ryhmäpäällikkönä ja 

tekee pohjavesiä koskevia vaikutusarviointeja, pohjaveden vir-

tausmallinnuksia ja vedenhankintatutkimuksia vesilaitoksille. Ko-

kemusta vastaavista tehtävistä 14 vuotta. 

Jaana Huuhko 

Pintavesivaikutukset, riskit 

FM Jaana Huuhko toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana eri-

laisissa ympäristöselvityksiin liittyvissä projekteissa. Osaamisalu-

eeseen kuuluvat mm. ympäristölupahakemukset, erilaiset ympä-

ristöselvitykset ja ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA, vesistö, 

perustilaselvitykset ja riskinarvioinnit). 

Pirjo Pellikka  

Maankäyttövaikutukset 

RA (amk) Pirjo Pellikalla on 15 vuoden kokemus maankäytön ja 

kaavoituksen suunnittelusta ja FISE:n kaavanlaatijan pätevyys 

(YKS-424). Kaavoitusarkkitehtinä maankäytönsuunnittelussa toi-

meksiannot ovat painottuneet yleis-, asemakaavoitukseen sekä 

maakuntakaavojen selvityksiin ja vaihemaakuntakaavaan. Hän 

on laatinut kaavoja merkittäviin teollisuus-, tuulivoima-, kaivos-, 

satama-, logistiikka-, jätehuolto-, kauppakeskus- ja vapaa-ajan-

hankkeisiin sekä keskusta- ja asuinalueille. Tyypillisesti projektit 

edellyttävät laajoja selvityksiä tai ympäristövaikutusten arvioin-

teja, joihin hän on osallistunut maankäytön- ja kaavoituksen asi-

antuntijana sekä YVA-projektikoordinaattorina. 

Sonja Semeri 

Maisemavaikutukset 

Maisema-arkkitehti Sonja Semeri työskentelee suunnittelijana ja 

projektipäällikkönä maankäytön hankkeissa. Hänellä on koke-

musta maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksistä sekä vaikutus-

ten arvioinnista 8 vuoden ajalta, kymmenistä hankkeista. 

Arttu Ruhanen 

Meluvaikutukset 

Ins. (AMK) Arttu Ruhanen toimii suunnittelijana ja projektipäällik-

könä pääasiassa meluun ja ilmanlaatuun liittyvissä projekteissa, 

joista hänellä on kokemusta jo 10 vuoden ajalta. Melun erikois-

osaamisalueina ovat teollisuuslaitosten, kiviainestuotannon ja 

tuulivoimapuistojen meluselvitykset sekä erilaiset melumittauk-

set. Ilmanlaadun osalta erikoisosaaminen keskittyy ulkoilman 

hiukkasten mittauksiin. 

Kirsi Koivisto 

Tärinävaikutukset 

DI Kirsi Koivisto toimii suunnittelijana ja projektipäällikkönä täri-

nään ja runkomeluun liittyvissä hankkeissa. Hänellä on yhteensä 

16 vuoden kokemus erilaisten tärinä- ja runkomeluselvitysten te-

kemisestä, tärinän ympäristövaikutusten arvioinneista sekä tä-

rinä- ja runkomelueristysten suunnittelusta. 
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Ramboll Finland Oy  

Asiantuntija Pätevyys 

Janne Ruuth 

Ilmanlaatuvaikutukset 

FM Janne Ruuthilla on 9 vuoden laaja kokemus ilmanlaatuun liit-

tyvistä hankkeista. Taitoihin kuuluu teollisuuden ja liikenteen 

päästöjen ja melun leviämisen mallintaminen. Käytettyjä le-

viämismalleja ovat ISCST, AERMOD (gaussilainen malli) ja CAL-

PUFF (puff-malli) sekä melun mallinnus ohjelmat CadnaA ja Noi-

seAtWork. Lisäksi kokemusta useista ympäristöpöly- ja melumit-

taushankkeiden projektipäälikön tehtävistä. 

Henna Leppänen 

Paikkatiedot 

Ins. (AMK) Henna Leppänen on toiminut 5 vuoden ajan suunnit-

telijana monipuolisesti erilaisissa kaavoituksen työtehtävissä, pai-

nottuen yleiskaavoitukseen. Erityisesti paikkatietoon nojautuva 

suunnittelu, erilaiset analyysit ja kaavakartan valmistelu paikka-

tietomuodossa ovat Leppäsen erikoisosaamista. 

Sampo Ahonen 

havainnekuvat 

Muotoilija (AMK) Sampo Ahonen toimii graafisena suunnittelijana 

ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus graafisesta suunnit-

telusta, kuvankäsittelystä sekä erilaisten hankkeiden havainnol-

listamisesta ja tiedottamisesta. 

 

Hankkeesta vastaavan puolesta YVA-menettelyyn ovat osallistuneet: 

 

Haminan kaupunki  

Aki Oksanen Kaupungingeodeetti 

Simo Kaksonen Muutosjohtaja 

4.3 YVA-menettelyn aikataulu 

Arviointimenettely sisältää kaksi vaihetta; arviointiohjelman ja arviointiselostuksen. Arviointiohjel-

massa esitetään tiedot hankkeesta, prosesseista ja laitoksista sekä niiden päästöistä yleisellä ta-

solla. Lisäksi kerrotaan perustieto sijoituspaikan ympäristöstä ja suunnitelmat ympäristövaikutus-

ten selvittämisestä käytettävine menetelmineen. 

 

Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle heinäkuussa 

2020, jolloin arviointimenettely käynnistyi. Ympäristövaikutusten arviointityö tehtiin arviointiohjel-

man pohjalta huomioiden siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto, asukkaiden mielipiteet ja vi-

ranomaisten lausunnot. Arvioinnin tulokset on koottu tähän arviointiselostukseen, joka on toimi-

tettu yhteysviranomaiselle maaliskuussa 2021. 
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Kuva 4-1. Hankkeen YVA-menettelyn aikataulu. 

YVA-menettelyn aikataulu on pyritty yhdistämään alueen asemakaavamuutoksen aikatauluun. Ase-

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

kaisesti. Hillonlahden alueelle laaditan kahta asemakaavaa (vaihe I ja vaihe II). Hillonlahden alueen 

vaiheen I asemakaavamuutos koskee Ensontien ja sataman porttialueen välistä kenttäaluetta. Vai-

heen I ja vaiheen II yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.7.–

13.8.2020 välisenä aikana. Vaiheen I kaava eteni luonnosvaiheeseen loppuvuodesta 2020 ja ehdo-

tusvaiheeseen helmikuussa 2021. Kaava on hyväksyttävänä Haminan kaupunginvaltuustossa maa-

liskuussa 2021. Vaiheen II kaavaluonnosta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 10.3.–8.4.2021.  

4.4 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

4.4.1 Ohjausryhmä 

YVA-menettelyä varten koottu ohjausryhmä kokoontui kerran sekä ohjelma- että selostusvai-

heessa. Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuivat hankkeesta vastaavan (Haminan kaupunki) ja 

konsultin (Ramboll Finland Oy) edustajien lisäksi edustajat HaminaKotka Satamasta, Haminan Ve-

deltä ja Haminan Energialta. Ohjausryhmä nimensä mukaisesti ohjaa arviointimenettelyä ja var-
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mistaa, että keskeisiä intressitahoja kuullaan ja että niiden käytössä oleva aineisto tulee huomioi-

duksi. Yhteysviranomaisen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) edustaja osallistui ohjausryhmän ko-

kouksiin, mutta ei ole varsinainen ohjausryhmän jäsen. 

4.4.2 Yleisötilaisuudet 

Teollisuusalueen louhintahankkeen YVA-menettelystä sekä alueen asemakaavoituksesta järjestet-

tiin yhteinen, kaikille kiinnostuneille avoin yleisö-/tiedotustilaisuus 11.8.2020 Haminan Vehkalahti-

talolla. Yleisötilaisuuteen osallistui noin 20 asukasta. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja arviointioh-

jelmaa sekä käynnistettyä asemakaavoitusmenettelyä. Tilaisuudessa yleisöllä oli mahdollisuus kes-

kustella viranomaisten ja suunnittelijoiden kanssa ja esittää omia näkemyksiä muodostuvista vai-

kutuksista. Tilaisuuksissa yleisön esittämät kysymykset, toiveet ja ongelmat kirjattiin muistiin ja ne 

pyritään ottamaan huomioon jatkosuunnittelussa. Yleisötilaisuudessa esiteltiin samaan aikaan ete-

nevää Hillonlahden pohjoispuolisen alueen asemakaavamuutosta. 

 

Sähköinen yleisötilaisuus arvioinnin tulosten esittelemiseksi järjestetään arviointiselostuksen kuu-

luttamisen jälkeen huhtikuussa 2021. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhtey-

dessä ja/tai erillisenä ilmoituksena paikallislehdissä, kaupunkien ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla. 

Ohjelmavaiheen tilaisuuden tavoin samalla esitellään myös alueen kaavoituksen tilannetta. 

4.4.3 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 verkkosivuilla. 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. Kuten arviointiohjelmasta, myös arviointiselostuksesta on mahdollista jättää kirjallisia mie-

lipiteitä yhteysviranomaiselle arviointiselostuksen nähtävillä oloaikana. 

4.5 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen 

Yhteysviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen ELY-keskus antoi lausunnon (KASELY/1176/2020) 

ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 2.10.2020. Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövai-

kutusten arviointiohjelmasta oli nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelmakin. Lausun-

nossa on esitetty eri tahoilta tulleet lausunnot ja mielipiteet arviointiohjelmasta. Yhteysviranomai-

nen katsoo, että arviointiohjelma antaa hyvät lähtökohdat arviointimenettelyn toteuttamiseksi. Ar-

viointityön tekemisessä ja arviointiselostuksen laadinnassa tulee ottaa huomioon eräät yhteysvi-

ranomaisen painottamat asiat.  Yhteysviranomaisen lausunto on esitetty liitteenä 1.  

 

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen 

lausunnon perusteella. Yhteysviranomaisen esille tuomat asiat ja niiden huomioon ottaminen YVA-

selostuksessa sekä mahdollinen viittaus aiheeseen liittyen arviointiselostuksessa on esitetty seu-

raavassa taulukossa (Taulukko 4-1). 

 

 

 

 

 

http://www.ymparisto.fi/
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Taulukko 4-1. Yhteysviranomaisen lausunto. 

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjel-

masta 

Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

Hankekuvaus  

Arviointiohjelman tulee sisältää kuvaus hankkeesta, 

sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, 

koosta, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymi-

sestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaa-

vasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteutta-

misaikataulusta. 

Hankkeen kuvaukseen (luku 3) on täsmennetty yh-

teysviranomaisen edellyttämät tiedot.  

Hankkeen vaihtoehdot  

Vaihtoehdot olisi voinut myös nimetä VE1 ja VE2 ja 

perustella ohjelmassa esitetyn mukaisesti, miksi lou-

hinnan kokonaan toteuttamatta jättäminen ei ole 

varteenotettava vaihtoehto ja miksi sen arvioiminen 

YVA-menettelyssä on tästä syystä tarpeetonta. 

Vaihtoehtojen nimilyhenteitä ei lähdetty muuttamaan 

YVA-ohjelmassa esitetystä. Louhinnan kokonaan to-

teuttamatta jättäminen on perusteltu selostuksessa. 

Nykytilan kuvaus  

YVA-ohjelmasta saaduissa lausunnoissa ja mielipi-

teissä on esitetty nykytilaan liittyviä tarkennuksia, 

niillä tulee soveltuvin osin täydentää arviointiselos-

tuksen nykytilan kuvausta. 

Nykytilan kuvausta on päivitetty YVA-ohjelmasta 

saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella.  

Nykytilankuvausta tulee tarkentaa myös arviointime-

nettelyn aikana tehtyjen selvitysten perusteella. 

Arviointimenettelyn aikana on tehty luontoselvitys, 

arkeologinen selvitys, meluselvitys ja kaivoselvitys. 

Luontoselvitys tarkentaa nykytilankuvausta luvussa 

6.5, arkeologinen selvitys luvussa 6.9, meluselvitys 

luvussa 6.12. 

Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista 

Todennäköisesti keskeisten vaikutusten osalta arvi-

ointi tulee tehdä huolellisesti ja riittävää asiantunti-

juutta hyödyntäen. 

Arviointi on raportoitu tässä YVA-selostuksessa ja ar-

viointiin osallistuneet asiantuntijat on esitetty lu-

vussa 4.2. 

Vaikutukset tulee selvittää vastaavan tasoisesti kaik-

kien hankevaihtoehtojen osalta soveltuvin osin. 

Vaikutukset on selvitetty hankevaihtoehtojen osalta 

soveltuvin osin luvuissa 6.2-6.16. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään tulee havainnollis-

taa tarkemmin maisemavaikutusosiossa. 

Vaikutukset on havainnollistettu tarkemmin luvussa 

6.9.5. 

Arviointimenettelyn yhteydessä tulee selvittää, onko 

louhinta-alueen läheisyydessä vedenottoon soveltu-

via kaivoja ja hankkeen vaikutukset niihin. 

Arviointimenettelyn aikana on selvitetty louhinta-alu-

een läheisyyden mahdolliset kaivot. 

Arvioinnissa on varmistettava, että hankkeella ei ole 

vaikutusta vedenhankinnan kannalta tärkeisiin poh-

javesiesiintymiin. 

Hankkeen vaikutukset vedenhankinnan kannalta tär-

keisiin pohjavesiesiintymiin on esitetty luvussa 6.3.5. 

Vesistövaikutusten tarkastelussa on asiantuntija-ar-

viona arvioitava valumavesien vaikutus vesimuodos-

tumiin, niiden ekologisen tilan tavoitteisiin ja mah-

dollinen vaikutus vesimuodostumien kemialliseen ti-

laan. 

Vesistövaikutukset on arvioitu luvussa 6.4 ja arvioin-

nissa on otettu huomioon yhteysviranomaisen mai-

nitsemat asiat. 

Lepakkoselvitys tulee tehdä, koska lepakot ovat luon-

todirektiivin liitteen IV (a) lajeja, joiden lisääntymis- 

ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kiellettyä. 

YVA-menettelyn selostusvaiheen valmistelemisen ai-

kaan lepakkoselvitystä ei pystytty alueella luotetta-

vasti toteuttamaan. Lepakot käyttävät eri alueita tal-

vella horrostaessaan kun kesällä ollessaan aktiivisia. 

Lepakot ovat aktiivisia toukokuusta syyskuuhun, jol-

loin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoittaminen 

tulee ajoittaa tälle ajanjaksolle, kesään tai alkusyk-

syyn.   
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Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjel-

masta 

Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

Vaikutusarvioinnissa tulee selvittää edellyttääkö 

hankkeen toteuttaminen luonnonsuojelulain 49 §:n 3 

mom. lupaa poiketa luonnonsuojelulain 39 §:n ja 49 

§:n 1 mom. kielloista. 

Tarve luonnonsuojelulain mukaiseen poikkeuslupaan 

on käsitelty luvussa 7.2.6. 

YVA-selostukseen tulee päivittää hyväksytyn ja voi-

massa olevan kokonaismaakuntakaavan tiedot ja 

merkinnät sekä lisätä koko maakuntakaava-aluetta 

koskevat suunnittelumääräykset koskien mm. tulva-

riskiä. 

YVA-selostukseen on päivitetty kokonaismaakunta-

kaavan tiedot ja merkinnät sekä suunnittelumää-

räyksen lukuun 6.7.4.  

Arviointiselostukseen tulee selvyyden vuoksi ja ylei-

sölle tiedoksi kirjata hankkeen vaikutus Matinsaaren 

virkistyskäyttöön. 

Matinsaaren virkistyskäyttöön liittyvät vaikutukset 

on kirjattu lukuun 6.16.5.  

Arviointiselostuksen tulee liittää havainnekuvia han-

kealueesta merkittävimmistä katselusuunnista näh-

tynä. Arviointiselostuksessa yleispiirteisen maisema-

analyysin tueksi on esitettävä havainnekuvin muut-

taako kalliomäkien poisto maisemaa mereltä katsot-

tuna ja vastaavasti hankealueen takaa olemassa ole-

valle satama-alueelle ja edelleen merelle. 

Lukuun 6.9 on lisätty havainnekuvia hankealueesta.  

Tulevaisuudessa alueelle mahdollisesti sijoittuvan 

suuren teollisuuslaitoksen valaistus ja rakenteet voi-

vat muuttaa edelleen alueen maisemaa ja valomai-

semaa merkittävästi. YVA-menettelyssä olisi havain-

nekuvin hyvä esittää mahdollinen muutos myös alu-

een lopullisen käytön mukaisessa tilanteessa. 

Tämä asia on rajattu louhinnan YVA-menettelyn ul-

kopuolelle. Tässä YVA-menettelyssä ei oteta kantaa 

eikä arvioida tulevan teollisuusalueen rakentamista 

tai valaistusta, vaan alueen louhintaa ja tasausta. 

Alueen lopullisen käytön mukaista tilannetta arvioi-

daan asemakaavaprosessissa, johon saadaan tietoa 

meneillään olevasta akkumateriaalituotannon YVA-

menettelystä. 

Selvitystä laadittaessa tulee olla yhteistyössä mm. 

meneillään olevan akkumateriaalitehdas YVA-menet-

telyn kanssa. 

Selvitystä laadittaessa on oltu yhteistyössä akkuma-

teriaalitehtaan YVA-menettelyn kanssa.  

Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vai-

kutusten arvioinnissa tulee huomioida HaminaKotka 

Sataman Oy:n lausunto, jonka mukaan louhinnasta 

saatava maa- ja kiviaines on koko satama- ja teolli-

suusalueen massatasapainon kannalta ympäristöys-

tävällisin vaihtoehto, koska maa-ainesten siirto-

matka on lyhyt eikä kuormita yleisiä tie- ja katualu-

eita. 

Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vai-

kutusten arvioinnissa on otettu huomioon Hamina-

Kotka Satama Oy:n lausunto luvussa 6.10.5. 

Arviointiohjelmassa on taulukossa 3-1 esitetty aines-

ten alustavat sijoituspaikat ja -määrät. Arviointi-

selostuksessa on kerrottava, mikä on näiden kohtei-

den lupatilanne maa-aineksen hyödyntämisen osalta 

ja ehditäänkö alueet luvittamaan riittävän ajoissa, 

jotta maa-aineksen kuljettamisesta tai välivarastoin-

nista satama-alueen ulkopuolelle vältytään. 

Arviointiselostukseen on avattu taulukkoon (Tau-

lukko 3-1) lupatilannetta luvussa 3.4.1. 

Satama-alueen ulkopuolelle mahdollisesti kuljetetta-

vat massamäärät tulee määritellä ja esittää niiden ir-

tokuutiomäärät, jotta maantieverkolle kohdistuva 

kuljetusmäärä pystytään arvioimaan. 

Satama-alueen ulkopuolelle kuljetettava kiviaines-

määrä jää todennäköisesti erittäin vähäiseksi tai sitä 

ei ole. Mahdollinen kuljetusmäärä maantieverkolle on 

merkityksetön Sataman liikenteeseen verrattuna. 

Mahdolliset välivarastointialueet tulee kuvata ja arvi-

oida niiden aiheuttaman liikenteen vaikutus. 

Kiviaineksen välivarastointialueina toimivat hanke-

alue ja sataman alue Paksuniemessä. Liikennevaiku-

tukset on kuvattu luvussa 6.11. 

Maa-ainesten kuljetuksen mahdolliset liikenteen reitit 

tulee esittää ja arvioida niiden soveltuvuus. ELY-kes-

kuksen näkemyksen mukaan merkittävää liikennettä 

ei tule johtaa Tenkkiilintien kautta melu- ja liikenne-

turvallisuussyistä. 

Tenkkiilintien kautta ei tulla johtamaan merkittävää 

liikennettä. Suunnitellut liikennereitit on kuvattu lu-

vussa 3.4. 
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Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjel-

masta 

Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

Meluvaikutusten mallintamisessa on otettava huomi-

oon myös räjäytysten aiheuttamat melupiikit.  

Melupiikit on otettu huomioon meluvaikutusten mal-

lintamisessa. 

Arviointiselostuksessa on kerrottava sanallisesti lou-

hinnassa käytettävien räjäytysten vuorokausi- tai 

viikkomäärät ja niiden mahdollinen ajoittuminen. 

Louhinnan ajoittuminen on kerrottu luvussa 3.4.1. 

Louhinnan toteuttaja suunnittelee räjäytystyön, si-

sältäen räjäytysten määrän, lähistön häiriintyvät 

kohteet (mm. maakaasuputki ja asutus) huomioiden. 

Arviointiselostuksessa on haitallisten vaikutusten lie-

ventämiskeinojen yhteydessä esitettävä toteuttamis-

kelpoinen menettelytapa, jolla asukkaille saadaan 

mahdollisimman tarkasti ja kattavasti tieto tulevista 

räjäytyksistä. 

Tiedotuksesta esitetty menettelytapa luvussa 6.13.6 

Arvioinnissa on selvitettävä, miten varmistetaan, että 

meluhaitta voidaan ehkäistä lähimpien asuinraken-

nusten kohdalla. 

Meluhaittojen ehkäisyä asuinrakennusten kohdalla 

on käsitelty luvussa 6.12.6. 

Ennen toiminnan aloittamista on selvitettävä, kuinka 

suurta tärinää mikäkin rakennus tai rakenne kestää, 

tämä koskee erityisesti Haminan Energia Oy:n lau-

sunnossa esille tuotuja kaasulinjoja. 

Raja-arvoja on käsitelty luvussa 6.13.2. 

Arviointiselostuksessa on kuvattava, miten räjäytys-

ten mahdollisesti aiheuttamia vaurioita rakennuksiin 

seurataan ja miten kiinteistöjen omistajat saavat 

korvausasian vireille. 

Vaurioiden seuraamista on käsitelty luvussa 6.13.6 ja 

korvausten hakemista luvussa 6.17. 

Pölyn leviäminen on tutkittava siihen soveltuvalla 

matemaattisella mallilla ja samalla on selvitettävä 

jääkö asutusta ja pölylle herkkiä kohteita haitta-alu-

eelle. Mallin avulla tulee myös tutkia, kuinka tehok-

kaasti eri menetelmillä voidaan haittaa pienentää. 

Pölyn leviämistä käsitelty luvussa 6.14.5. 

On selvitettävä murskeen siirtelyn, lastauksen ja va-

rastokasojen osalta onko pölyntorjunta mahdollista 

esimerkiksi kastelun avulla. 

Pölyntorjuntaa on selvitetty luvussa 6.14.6.  

Arviointiselostuksessa tulee esittää konkreettiset pö-

lyhaitan torjuntatoimenpiteet ja käytännöt.  

Pölyntorjuntaa on selvitetty luvussa 6.14.6.  

Asiantuntija-arvioiden lisäksi painoarvoa tulee antaa 

asukkaiden näkemykselle. 

Asukkaiden näkemys on otettu huomioon mediaseu-

rannassa sekä lausuntojen ja mielipiteiden huomioi-

misella.  

Arviointiselostuksessa tulee esittää muutos nykyti-

laan verrattuna. 

Muutos nykytilaan kuvattuna on esitetty luvussa 

3.4.1. 

Arvioinnissa on huomioitava, miten vaikutukset koh-

distuvat eri ihmisryhmiin ja erityisesti heikommassa 

asemassa oleviin ihmisiin kuten iäkkäisiin, koululai-

siin ja lapsiin. 

Eri ihmisryhmiin kohdistuvat vaikutukset on otettu 

huomioon vaikutuksissa elinoloihin ja viihtyvyyteen 

luvussa 6.16.5. 

Arviointiselostuksessa on kerrottava leviämismallilla 

saatuihin tuloksiin ja ohjearvoihin nojautuen, voiko 

pöly torjuntatoimenpiteistä huolimatta aiheuttaa 

viihtyvyyshaitan lisäksi myös terveyshaittaa ihmi-

sille. 

Pölyn mahdolliset terveyshaitat on esitelty luvussa 

6.15.4. 

Räjäytyksiin ja tulipaloihin liittyvien onnettomuuk-

sien mahdollisuus tulee selvittää ja arvioida niiden 

seuraukset, sekä esittää käytettävät turvatoimet. 

Onnettomuuksien seurausvaikutuksia ja ehkäise-

mistä on tarkasteltu luvussa 6.17. 

Selostuksessa tulee esittää arvio poikkeustilanteen 

vakavuudesta, jos alueella sijaitsevat kaasuputket 

vaurioituisivat esimerkiksi voimakkaan räjähdyksen 

aiheuttamasta tärinästä. 

Luvussa 6.17 on käsitelty poikkeustilanteiden vaka-

vuutta. 
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Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjel-

masta 

Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

Riskienhallintatyössä tulee käyttää laajasti asiantun-

temusta ja yhteistyötä pelastusviranomaisen kanssa. 

Riskienhallintatyö on tehty asiantuntijatyönä.  

Riskitarkastelussa tulee huomioida myös vesistöjen 

tulvariskit ja hulevesitulvariskit sekä hankealueella 

mahdollisesti sijaitsevat kunnossapidettävät ojat. 

Hulevesitulvariskien kartoitusta on avattu luvussa 

6.4. 

Yhteisvaikutusten tarkastelussa tulee huomioida alu-

eella jo oleva toiminta. 

Yhteisvaikutuksissa on otettu huomioon alueella jo 

oleva toiminta luvussa 6.19. 

Haitallisten vaikutusten lieventäminen ja seuranta 

Arviointimenettelyn aikana tulee selvittää mahdolli-

suudet ehkäistä ja rajoittaa vaihtoehtojen haitallisia 

vaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. 

Arviointiselostuksessa on jokaisen vaikutuksen koh-

dalla esitetty haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen 

ja lieventämiseen soveltuvia keinoja.  

Lieventämistoimenpiteet tulee esittää arviointiselos-

tuksessa. Lieventämistoimien osalta on todettava, 

mikä taho on toimenpiteen toteuttaja ja kuinka sitou-

tunut se on toteuttamaan toimenpiteen. 

Lieventämistoimenpiteiden osalta on kunkin vaiku-

tuksen kohdalla esitetty sen toteuttaja ja sitoutunei-

suus. 

Arviointiselostuksessa tulee tehdä ehdotus mahdolli-

sista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin 

liittyvistä seurantajärjestelyistä. 

Ehdotus vaikutusten seurantaohjelmaksi on esitetty 

luvussa 6.21. 

Vaikutusten arvioinnin ja vaihtoehtojen vertailun periaatteet 

Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja vaihtoehto-

jen vertailu tulee tehdä tasapuolisesti, samalla tark-

kuudella ja perustellen kaikkien vaihtoehtojen osalta. 

Vaikutusten merkittävyyden arviointi on tehty yhden-

mukaisella tavalla (menetelmä kuvattu luvussa 5.3). 

Vaihtoehtojen vertailusta on yhteenveto luvussa 

6.20. 

 

 

5. ARVIOINNIN RAJAUS JA PERIAATTEET 

5.1 Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta 

Vaikutustalueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta. Ympäristövaikutusten tar-

kastelualueen rajaus on pyritty määrittelemään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana niin laa-

jaksi, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän tarkasteltavan alueen ulko-

puolella.  

 

Tarkastelualue kattaa kiviainestoiminnan hankealueen ympäristöineen. Paikallisimmat vaikutukset 

ovat maa- ja kallioperään kohdistuvia, joissa vaikutusalue on luokkaa 50–150 m. Melun haittavai-

kutuksia (yli 55 dB melu) tarkastellaan tyypillisesti n. 1 000 metriin. Luontovaikutukset ja ilman-

laatuvaikutukset ulottuvat 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 havaittavissa yleensä enintään 500–1 000 metrin etäisyydellä, mahdolliset haitat rajoit-

tuvat lähemmäksi. Kauimmaksi ulottuvia vaikutuksia ovat kuljetusliikenne ja maisema sekä ihmis-

ten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset, joissa vaikutusalue voi olla usempia kilo-

metrejä. Seuraavassa (Kuva 5-1) on esitetty Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhin-

nan vaikutusalueet eri etäisyysvyöhykkeillä. 

 

Yhteenvetona suoria vaikutuksia tutkittiin noin 500 metrin säteellä toiminta-alueen rajoista. Useat 

ympäristövaikutukset (pölyleijuma, melu sekä pinta- ja pohjavesivaikutukset) alittavat terveydelli-

set ohje- ja raja-arvot odotettavasti jo lyhyemmällä etäisyydellä toiminnasta. Ihmisten viihtyvyy-

teen toiminta vaikuttaa aina kilometrin etäisyydelle toimintakohteista – tällöin kyse on esim. viih-

tyisyyttä häiritsevistä räjäytysäänistä sekä mahdollisesti porausmelusta.  
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Kuva 5-1. Hankkeen vaikutusalueiden rajaukset.  

5.2 Vaikutusten ajoittuminen ja toiminnan elinkaari 

Hankkeen vaikutukset arvioitiin koko hankkeen elinkaaren ajalta seuraavasti. 

 

Toiminnan aikaiset vaikutukset: Vaikutuksia ympäristöön aiheutuu toimintavaiheessa kiviainek-

sen ottotoiminnasta, murskauksesta, alueen tasauksesta sekä kuljetuksista. Vaikutusten suuruus 

vaihtelee toiminnoittain. Toiminnan aikaiset arvioitavat vaikutukset syntyvät kiviaineksen oton ai-

kana.  

 

Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset: Toiminnan päätyttyä vaikutukset (melu, ilma-

päästöt ja liikenne) loppuvat. Toiminnan aikaiset mahdolliset myönteiset vaikutukset elinkeinoelä-

mään ja luonnonvarojen hyödyntämiseen loppuvat toiminnan päättyessä. 

5.3 Vaihtoehtojen vertailumenetelmä 

Hankkeen aiheuttamat mahdolliset suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset on tunnistettu ja ar-

vioitu järjestelmällisesti YVA-menettelyn aikana. Vaikutuksella tarkoitetaan suunnitellun toiminnan 

aiheuttamaa muutosta ympäristön tilassa.  

 

Vaikutuskohteen herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin ympäristö sietää syntyvää 

vaikutusta. Nykytilaa ja sen muutosherkkyyttä arvioidaan niissä kohteissa, joihin hankkeeseen liit-

tyvät toimenpiteet voivat vaikuttaa. Herkkyyden arviointi perustuu kohteen nykytilaan. Tämän pe-

rusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla vähäinen, kohtalainen, suuri tai erittäin suuri. 
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Herkkyyden arviointi perustuu kohteen nykytilaan, esimerkiksi kohteen ilmanlaadun, melun tai lii-

kenneolosuhteiden tilanteeseen tai kohteen lailla suojeltuihin arvoihin. Vaikutuskohteen muutos-

herkkyys kuvaa kohteen kykyä kestää tai sietää siihen hankkeesta kohdistuvaa muutosta. Esimer-

kiksi asuinalueen herkkyys on suurempi kuin teollisuus- tai jätehuoltoalueen eli asuinalue sietää 

muutoksia huonommin kuin teolliset alueet. Vaikutuskohteen herkkyyden määrittämisessä otettiin 

siten huomioon muun muassa kohteen alttius muutoksille, lainsäädännöllinen ohjaus sekä yhteis-

kunnallinen merkitys. 

 

Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, suuntaa, kestoa ja alueellista 

laajuutta. Muutoksen suuruus kuvattiin vaikutuksittain kullekin vaikutuskohteelle yhdeksänportai-

sella asteikolla: 

• Erittäin suuri kielteinen vaikutus 

• Suuri kielteinen vaikutus 

• Keskisuuri kielteinen vaikutus 

• Pieni kielteinen vaikutus 

• Ei vaikutusta 

• Pieni myönteinen vaikutus 

• Keskisuuri myönteinen vaikutus 

• Suuri myönteinen vaikutus 

• Erittäin suuri myönteinen vaikutus 

 

Muutoksen suuruuden arvioiminen edellyttää asiantuntemusta ja kyseiseen vaikutukseen liittyvien 

menetelmien, esimerkiksi melumallinnuksen, tuntemista. Muutoksen suuruusluokan arvioimisessa 

käytetäänkin useita menetelmiä: 

• vaikutuskohteiden ja alueiden kartoitus ja luokittelu paikkatietoaineistojen avulla 

• nykyisen toiminnan seurantatiedot 

• maastokäynnit 

• osallistuvien tiedonhankintamenetelmien (työpajat, yleisötilaisuus) hyödyntäminen 

• mallinnustekniikat, esimerkiksi ilman laatuun vaikuttavien päästöjen leviämismallinnus ja 

melun leviämismallinnus 

• vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimusten tulosten 

hyödyntäminen 

• ympäristövaikutusten arviointityöryhmän aiempi kokemus 

• lausunnoissa ja mielipiteissä esille nostettujen asioiden analysointi 
 

Muutoksen suuruusluokka pyritään ilmaisemaan määrällisesti, mutta kaikille vaikutuksille ei ole 

olemassa määrällisiä mittareita. Tällöin muutosta arvioidaan laadullisesti asiantuntija-arviona ja 

käytetyt lähtötiedot esitetään arvion yhteydessä. 

 

Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruuden ja vastaanottavan ympäristön 

herkkyyden perusteella (Kuva 5-2). Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla 

muutoksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset voivat olla merkityksettömiä, 

vähäisiä, kohtalaisia, suuria tai erittäin suuria. 

 

        

Kuva 5-2. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi. 

Vaikutuksen 
merkittävyyden 

arviointi

Muutoksen 
suuruuden ja 

seurausten arviointi

Vaikutuskohteen 
herkkyyden/arvon 

määrittäminen
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Vaikutusten arvioinnissa on kuvattu vaikutusten merkittävyyttä sen suhteen, miten vaikutuksen 

kohde kestää arvioitua vaikutusta. Arvioinnissa kuvataan niin muutoksen suuruutta kuin kohteen 

herkkyyttä siten, että vaikutusten merkittävyysarviot on kuvattu mahdollisimman läpinäkyvästi. 

 

Vaihtoehtojen vertailu on esitetty havainnollisesti taulukoituna ja värikoodein eroteltuna vaikutus-

ten suunnan ja merkittävyyden suhteen (Kuva 5-3). Vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen. 

 

 

Kuva 5-3. Arviointikehikko vaikutuksen merkittävyyden määräytymisestä. 
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6. YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

6.1 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).  

 

 

Kuva 6-1. 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 6-2). 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 asemakaavassa vuonna 2009 (ns. sataman kaavat). Vuo-

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

leen asuinalueella, joka on rakennettu aikoinaan Summan paperitehtaalle vievän tien varteen teh-

taan työntekijöitä varten (ks. luku 6.7). 
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Kuva 6-2. Hillonniemen ja Hillonlahden alue vanhoissa kartoissa vuosilta 1968 ja 1998 (Maanmittauslaitos 2020b). 
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6.2 Maa- ja kallioperä  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealueelle ei sijoitu arvokkaita tai suojeltuja kallio- tai maaperämuodostumia, joten koh-

teen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Kallioperän louhinta poistaa louhittavan kallioperän py-

syvästi. Louhinnasta saadaan käyttöön kalliokiviainesta, jota voidaan hyödyntää lähialueiden 

rakentamisessa. Molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE0 maa- ja kallioperään kohdistuvat 

vaikutukset arvioidaan suureksi kielteisiksi. 

Maa- ja kallioperävaikutusten merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

6.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Kalliolouhinnan myötä hankkeesta aiheutuu vaikutuksia alueen maa- ja kallioperään, kun alueen 

maapeite ja kalliokohoumat (Petkelvuori ja Savilahdenvuori) poistetaan alueen tasauksen myötä. 

Muutos kallioperään on pysyvä ja peruuttamaton. Toiminnan vaikutukset maa- ja kallioperään koh-

distuvat vain hankealueelle, missä louhinta tapahtuu. 

 

Vaikutuksia maa- ja kallioperään ei enää synny, kun haluttu louhintataso on alueella saavutettu ja 

louhinta lopetetaan. Petkelvuoren pohjoisosan louhinta tapahtuu vasta suunnitellun teollisuusalu-

een rakennusvaiheessa Muraus-asetuksen mukaisesti. 

 

Louhinnasta saadaan käyttöön kalliokiviainesta, jota voidaan hyödyntää lähialueiden rakentami-

sessa. 

6.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusarvioinnin lähtötietoina on käytetty saatavilla olevia maa- ja kallioperän paikkatietoaineis-

toja, kuten topografinen kartta sekä maaperä- ja kallioperäkartta (MML 2020, GTK 2020). Tätä 

arviointia varten ei suoritettu kairaustutkimuksia. Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten 

arvioinnissa on arvioitu hankkeen vaikutusten pysyvyyttä ja laajuutta sekä muutoksen suuruutta 

nykytilaan verrattuna. Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona. 

6.2.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esi-

tetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-1, Taulukko 6-2). 

Taulukko 6-1. Maa- ja kallioperän herkkyyden kriteerit 

Vähäinen  Vaikutusalueella maa- ja kallioperällä ei ole erityistä suojeluarvoa sen geologisten ominaisuuksien vuoksi tai 
kohteen maaperää on jo muokattu. 

       

Kohtalainen  Vaikutusalueen maa- ja kallioperällä ei ole suojeluarvoa. 

       

Suuri  Vaikutusalueella maa- ja kallioperä on määritelty geologisesti arvokkaaksi kohteeksi. 

       

Erittäin 

suuri 
 Vaikutusalueen maa- ja kallioperä on määritelty geologisesti arvokkaaksi kohteeksi. Lisäksi alue on luon-

nontilassa ja sillä on suuri maisemallinen arvo. 
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Taulukko 6-2. Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten suuruuden määrittyminen. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Myönteiset muutokset maa- ja kallioperään ovat erittäin suuria, pysyviä ja laaja-alaisia. 

Suuri                
+ + + 

Myönteiset muutokset maa- ja kallioperään ovat suuria, pitkäaikaisia ja laaja-alaisia. 

Keskisuuri   
+ + 

Myönteiset vaikutukset maa- ja kallioperään ovat kohtalaisia.  

Pieni       

+ 
Myönteiset vaikutukset maa- ja kallioperään ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia.  

Ei vaikutusta Toiminnalla ei ole vaikutuksia maa- ja kallioperään. 

Pieni         
- 

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia. 

Keskisuuri      
- - 

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat kohtalaisia. 

Suuri                  
- - - 

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat suuria, pysyviä ja laaja-alaisia. 

Erittäin suuri 

- - - -  
Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat erittäin suuria, pysyviä ja laaja-alaisia. 

6.2.4 Nykytila  

Hankealueen maaperä koostuu hiekkamoreenista, savesta ja kalliomaista (Kuva 6-3). Hankealueen 

pohjoispuolella sijaitsee pohjois-eteläsuuntainen hiekkaharju. Hankealueen irtomaakerros kallion 

päällä on Geologian tutkimuskeskuksen Maankamara-karttapalvelun mukaan paksuudeltaan keski-

määrin 1 m. Alueen kallioperä on viborgiittia, joka on rapakivigraniitin yleisin tyyppi.  

 

 

Kuva 6-3. Maaperä hankealueella ja sen läheisyydessä. 
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Hankealueen ja sen ympäristö on pinnanmuodoiltaan melko vaihtelevaa. Petkelvuori ja Savilahden-

vuori erottuvat topografiasta korkeampina kohtina. Petkelvuori kohoaa +18…+25 m mpy (N2000, 

perustuu Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon) ja Savilahdenvuori +15…+33 m mpy kor-

keudelle. 

 

Hankealue on osin rakennettu ja osin luonnontilainen. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse 

arvokkaita tai suojeltavia kallioperän muodostumia, moreenimuodostumia, harjuja tai ranta- ja tuu-

likerrostumia (Suomen ympäristökeskus 2020a). 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutusalueen maa- ja kallioperällä ei ole erityistä suojeluarvoa. Kohteen herkkyys arvioidaan vä-

häiseksi. 

6.2.5 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 hankealueesta noin 69 hehtaarin alueella kallioperä louhitaan tasoon 

+2,0…+6,3 m mpy kahdessa vaiheessa, täytetään ja tasoitetaan murskeella ja maa-aineksilla ta-

soon +3,0…7,3 m mpy (Kymen Sipti Oy 2020b). Kallioperää poistetaan arviolta noin 3,5 milj. m3. 

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

hankealueen ja sataman täytöissä tai pieneltä osin ohjataan kaupalliseen käyttöön, mitkä kaikki 

vähentävät painetta kallioalueiden louhinnalle muualla tai harjualueiden kiviaineksen otolle. Vaih-

toehdon VE1 vaikutukset arvioidaan suuruudeltaan suureksi kielteisiksi, sillä hankealueen kallioperä 

tuhoutuu louhittavalta alueelta. 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 alue otetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön pidemmällä aikavälillä, jolloin 

louhintamäärät jäävät alle YVA-hankeluettelon vuotuisten louhintamäärien. Vaihtoehto VE0 ei tar-

koita alueen jättämistä luonnontilaan, vaan oikeusvaikutteisen asemakaavan mukaan alue tullaan 

ottamaan jollain aikavälillä kaavan mukaiseen käyttöön, mikä vaatii alueen kallioperän louhintaa ja 

tasausta. Lopullinen louhintamäärä, laajuus ja taso ovat samat tai lähes samat kuin vaihtoehdossa 

VE1. Täten vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan myös suuruudeltaan suureksi kielteisiksi. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Molempien vaihtoehtojen vaikutusalueen herkkyys on arvioitu vähäiseksi, koska hankealueella tai 

sen läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita tai suojeltuja geologisia muodostumia. Hankkeen toimin-

nasta ei aiheudu vaikutuksia maa- tai kallioperään hankealueen ulkopuolelle. Varsinaisella hanke-

alueella kallioperä tuhoutuu louhittavilta osin molemmissa vaihtoehtoissa, joten vaikutukset voi-

daan katsoa suuriksi kielteisiksi. Vaikutukset ovat molemmissa vaihtoehdoissa merkittävyydeltään 

kohtalaisia (Taulukko 6-3). 
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Taulukko 6-3. Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

6.2.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Molemmissa vaihtoehtoissa VE0 ja VE1 vaikutukset maa- ja kallioperään katsotaan merkittävyydel-

tään vähäisiksi, eikä erillisiä lieventämistoimenpiteitä katsota tarpeellisiksi. 

6.2.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Maa- ja kallioperävaikutusten arviointiin ei kohdistu olennaisia epävarmuustekijöitä. 
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6.3 Pohjavedet  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella tai vedenottamon valuma-alueella, ja lähialueen kiin-

teistöt ovat Haminan Veden vesihuollon piirissä, joten kohteen herkkyys arvioidaan vä-

häiseksi. Louhinta voi aiheuttaa pohjaveden pinnankorkeuden alenemista sekä pohjaveden 

samentumista ja laadun heikkenemistä. Alueen maa- ja kallioperä huomioiden vaikutukset 

pohjaveteen ovat pieniä ja paikallisia, eivätkä vaaranna läheisen pohjavesialueen pohjaveden 

laatua tai määrää. Molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE0 pohjavesivaikutukset arvioidaan 

pieniksi kielteisiksi. 

Pohjavesivaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. 

6.3.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankkeesta pohjavedelle muodostuvat vaikutukset syntyvät maapeitteen poistamisesta ja kalliope-

rän louhinnasta. Vaikutukset ottoalueen ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteisiin ovat pääosin riip-

puvaisia suunnitelluista ottotasoista sekä kallioperän rikkonaisuudesta ja heikkousvyöhykkeistä. 

Kalliolouhinta ja kaivantojen mahdollinen kuivatus voivat aiheuttaa pohjavedenpinnan alenemista, 

jos louhintaa suoritetaan pohjavedenpinnan alapuolella. Kallioperän poraus ja räjäytykset voivat 

aiheuttaa pohjaveden väliaikaista samentumista ja mm. typpiyhdisteiden kulkeutumista kalliopoh-

javeteen. 

 

Louhinnan aiheuttamat pohjavedenpinnan alenemat ovat luonteeltaan pysyviä. Mahdolliset vaiku-

tukset pohjaveden laatuun ovat väliaikaisia ja poistuvat louhinnan loputtua. 

6.3.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusarvioinnin lähtötietoina on käytetty suunniteltuja ottotasoja, saatavilla olevia pohjaveden 

sekä maa- ja kallioperän paikkatietoaineistoja (Suomen ympäristökeskus 2020b, Maanmittauslaitos 

2020a, GTK 2020) ja alueella aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 

2005). Arviointia varten ei ole suoritettu pohjavesitutkimuksia hankealueella. Alueen kaivotilannetta 

selvitettiin Haminan Veden toimesta. Kaikki lähialueen asuinkäytössä olevat kiinteistöt kuuluvat 

Haminan Veden jakeluverkoston piiriin. Arvioitavia vaikutuksia ovat louhinnan vaikutukset pohja-

veden pinnankorkeuksiin, virtaussuuntiin ja laatuun hankealueella ja sen läheisyydessä, jotka on 

arvioitu asiantuntija-arviona. 

6.3.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esi-

tetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-4,  

Taulukko 6-5). 

Taulukko 6-4. Pohjaveden herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Kohde sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella, eikä lähialueella ole yksityisiä talousvesikaivoja. 

       

Kohtalainen 

 
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella, mutta alueen läheisyydessä on yksityisiä talousvesikaivoja  

       

Suuri 

 
Kohde sijaitsee pohjavesialueella ja/tai kohteen läheisyydessä on yksityisiä talousvesikaivoja. 

       

Erittäin 

suuri 
 

Kohde sijaitsee vedenottamon pohjaveden muodostumisalueella tai alueella on luonnontilaisia lähteitä. 
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Taulukko 6-5. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten suuruuden määrittyminen. 

Erittäin suuri  

+ + + + 

Myönteiset muutokset ovat erittäin suuria, pysyviä ja laaja-alaisia. Esim. parannetaan tai turvataan yhdys-

kuntien vedensaantomahdollisuuksia. 

Suuri                
+ + + 

Myönteiset muutokset ovat suuria, pitkäaikaisia ja laaja-alaisia. Esim. parannetaan pohjaveden hyödyntämis-
mahdollisuuksia lähialueilla tai parannetaan pohjavedestä riippuvaisten luontotyyppien olosuhteita. 

Keskisuuri   
+ + 

Toiminta parantaa pohjaveden laatua ja määrää lähimmissä pohjaveden käyttökohteissa. 

Pieni       

+ 
Toiminta parantaa pohjaveden laatua ja/tai määrää lähiympäristössä. 

Ei vaiku-

tusta 
Toiminnalla ei ole vaikutuksia pohjaveden laatuun tai määrään lähiympäristössä. 

Pieni         
- 

Vaikutukset pohjaveden määrään ja laatuun ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia.  

Keskisuuri      
- - 

Pohjaveden laatuun kohdistuvat vaikutukset talousvedelle asetettujen raja-arvojen mukaisia. Pohjaveden pin-
nankorkeuteen kohdistuvat vaikutukset vähäisiä, eivät rajoita vedenhankintaa. 

Suuri                  
- - - 

Pohjaveden laadun muutokset ja pohjaveden käytön estyminen yksittäisissä kiinteistöissä. 

Erittäin suuri 

- - - -  
Pohjaveden pilaantuminen/vedenkäytön estyminen hankealueen ympäristössä. 

6.3.4 Nykytila  

Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella. Hankealue on kallioinen ja kalliopaljastumien välinen maa-

perä kohtalaisesti tai heikosti vettä johtavaa moreenia ja savea. Maanpeitteen paksuus alueella on 

keskimäärin ohut, noin 1 metri. Alueella ei esiinny maaperässä yhtenäistä pohjavesipintaa, mutta 

paikallisesti moreeni- ja savikerroksissa voi esiintyä vajovettä tai vedellä kyllästynyttä maata osan 

vuodesta. Kallioperän raot ovat vedellä kyllästyneet meren pinnan tasossa tai muutamia metrejä 

meren pinnan yläpuolella. Hankealueen pohjaveden pinnankorkeudesta ei ole tutkittua tietoa, mutta 

alue sijaitsee meren välittömässä läheisyydessä, joten pohjavedenpinta on todennäköisesti lähellä 

merenpinnantasoa. Pohjaveden virtaussuunta on etelään purkautuen Hillonlahteen välittömästi 

hankealueen eteläreunalla.  Hankealueen kallioperä on yhtenäistä viborgiittialuetta ja topografial-

taan kohouma, joten hankealueella ei todennäköisesti ole merkittäviä kallioperän ruhjevyöhykkeitä. 

 

Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Ruissalon vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 

(luokka 1, 0591701) (Kuva 6-4). Pohjavesialue on pinta-alaltaan 3,4 km2, josta pohjaveden muo-

dostumisaluetta on 1,9 km2. Pohjavesialueen eteläosan pohjavesi purkautuu harjun eteläpäässä 

sen kaakkoispuolella olevaan Ryljynlähteeseen, joka on noin 500 metrin etäisyydellä hankealueen 

koilliskulmasta. Ryljyn valuma-alueen pinta-ala on noin 0,7 km2 ja arvioitu pohjaveden muodostu-

mismäärä 700 m3/vrk. Ryljynlähteen valuma-alueen pohjoisrajalla on pohjavesipinnan yläpuolelle 

nouseva kalliokieleke, joka erottaa eteläisen valuma-alueen pohjavesialueen pohjoisosista. Valuma-

alue rajautuu myös etelässä todennäköisesti kallioon ja savikkoihin. Pohjaveden virtaussuunta poh-

javesialueen eteläosassa on länteen ja koilliseen kohti Ryljynlähdettä, jossa pohjaveden pinnan taso 

on +2…+4 m mpy (Maanmittauslaitos 2020a).  

 

Ruissalon pohjavesialueella on Haminan Veden käytössä olevat Ryljyn ja Uuden Summan vedenot-

tamot sekä varavedenottamona toimivat Ruissalon kaivot. Uuden Summan vedenottamolla on 

vuonna 2019 otettu käyttöön kalvosuodatuslaitteisto, jolla vedestä poistetaan alumiinia ja fluoridia. 

Alueelta pumpataan aiempaa enemmän vettä vedenjakeluverkostoon. Ryljyn kaivosta pumpataan 

vettä Uuden Summan vedenottamolle käsiteltäväksi ja johdetaan talousvedeksi verkostoon. Ryljyn 

vedenottamo sijaitsee Ryljynlähteellä. Uuden Summan vedenottamo sijaitsee noin 2,5 kilometrin 

päässä hankealueelta pohjoiseen. Haminan Vedeltä saatujen tietojen mukaan kaikki hankealueen 

ympäristön kiinteistöt ovat liittyneet vesijohtoverkostoon.  
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Kuva 6-4. Hankealuetta lähimmät pohjavesialueet. 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella tai Ryljynlähteen ja Ryljyn vedenottamon valuma-alueella. 

Lähialueen kiinteistöt kuuluvat Haminan Veden vedenjakelun piiriin. Kohteen herkkyys arvioidaan 

vähäiseksi. 

6.3.5 Vaikutukset pohjaveteen 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 hankealueesta noin 69 hehtaaria louhitaan tasoon +2,0…+6,3 m mpy kahdessa 

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

Sipti 2020a). Maaperän kaivua ja kallioperän louhintaa ei uloteta hankealueen pohjoispuolella si-

jaitseville hyvin vettä johtaville maalajialueille. Kallioperän louhinta ei todennäköisesti ulotu pohja-

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

keella siten ole merkittävää alentavaa vaikutusta pohjavedenpinnankorkeuteen alueella. Virtaus-

suunta ja topografian viettosuunta alueella ovat kohti etelää (merta) ja myös tulevat louhinta- ja 

täyttötasot laskevat pohjoisesta etelään, joten louhinnalla ei ole vaikutuksia pohjaveden virtaus-

suuntiin. 

 

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

jynlähde ja Ryljyn vedenottamo (+2...+4 m mpy). Hankealueen ja Ryljynlähteen välissä on kal-

liopaljastumia, joiden väliin jäävän kapean hiekkakankaan (noin 150 m) leikkaa todennäköisesti 

maanalainen kalliokynnys. Toiminnalla ei siten arvioida olevan vaikutuksia Ryljynlähteen pohjave-

den määrään, laatuun tai virtaussuuntiin tai Ryljyn vedenottamon käyttöön vedenottamona. Hank-

keen vaikutukset eivät ulotu myöskään Uuden Summan vedenottamolle. 
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Kallion louhinta voi aiheuttaa typpipäästöjä pohjaveteen sekä pohjaveden samentumista. Alueen 

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

vesialueelle. Kokonaisuudessaan vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan suuruudeltaan pieneksi kiel-

teiseksi. 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 alue otetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön pidemmällä aikavälillä, jolloin 

louhintamäärät jäävät alle YVA-hankeluettelon vuotuisten louhintamäärien. Vaihtoehto VE0 ei tar-

koita alueen jättämistä luonnontilaan, vaan oikeusvaikutteisen asemakaavan mukaan alue tullaan 

ottamaan jollain aikavälillä kaavan mukaiseen käyttöön, mikä vaatii alueen kallioperän louhintaa ja 

tasausta. Lopullinen louhintamäärä, laajuus ja taso ovat samat tai lähes samat kuin vaihtoehdossa 

VE1. Vaihtoehdossa VE0 louhinnan aiheuttamat mahdolliset laatumuutokset pohjavedessä jakaan-

tuvat pidemmälle ajanjaksolle. Vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan vaihtoehdon VE1 tapaan 

pieneksi kielteiseksi. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Molempien vaihtoehtojen vaikutusalueen herkkyys on arvioitu vähäiseksi, koska hanke ei sijoitu 

pohjavesialueelle tai vaikuta alueen talousveden saantiin. Hankealue rajautuu mereen ja pääasiassa 

kalliomuodostumiin ja savikoihin, joten mahdolliset vaikutukset pohjavesiin arvioidaan paikallisiksi. 

Muutoksen suuruus arvioidaan pieneksi kielteiseksi, koska hankkeella voi olla pieniä vaikutuksia 

pohjaveden pinnankorkeuteen ja väliaikaisia vaikutuksia pohjaveden laatuun. Vaikutukset ovat mo-

lemmissa vaihtoehdoissa merkittävyydeltään vähäisiä ja rajautuvat hankealueelle (Taulukko 6-6). 

Taulukko 6-6. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

6.3.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Molemmissa vaihtoehtoissa VE0 ja VE1 vaikutukset pohjaveteen katsotaan merkittävyydeltään vä-

häisiksi, eikä erillisiä lieventämistoimenpiteitä katsota tarpeellisiksi. Louhinnan vaikutuksia pohja-

veden pinnankorkeuksiin voidaan tarvittaessa lieventää tiivistystoimenpitein. 

6.3.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Pohjavesivaikutusten arviointi on suoritettu asiantuntija-arviona eikä alueella ole tehty erillisiä poh-

javesitutkimuksia. Arviointiin liittyy epävarmuuksia kallioperän pohjaveden pinnankorkeuden ja kal-

lioperän paikallisen rakoilun osalta. Kaivoselvitys Haminan Veden verkostotietojen perusteella on 

tässä suunnitteluvaiheessa katsottu riittäväksi, joten alueella ei ole suoritettu kiinteistökohtaista 

kaivokartoitusta, joka tarvittaessa voidaan suorittaa suunnittelun seuraavassa vaiheessa.   
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6.4 Pintavedet  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankkeen pintavesivaikutukset kohdistuvat pääasiassa Hillonlahteen, joka on luonnontilaan 

nähden ihmistoiminnan muuttama. Vaikutusalueen nykytilan herkkyys pintavesiin kohdistu-

vien vaikutusten aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi. Hillonlahti kuuluu Summan 

edustan merialueeseen, jonka ekologinen tila on uudessa alustavassa 3. suunnittelukauden 

ekologisen tilan arviossa pysynyt välttävänä ja kemiallinen tila on hyvää huonompi. 

Hankealueen louhinta lisää alueelta tulevia virtaamia, joten erityisesti rankkasateiden aikaan 

virtaamia tulee viivyttää. Hillonlahden alueen yleissuunnitelmassa on esitetty alueelle suun-

niteltuja kosteikkoja ja niiden mitoitustarpeita. Hankealueelta tulevan hulevesikuormituksen 

keskeisin tekijä on louhinnan aiheuttama typpikuormitus. Sen aiheuttamat pintavesivaiku-

tukset arvioidaan vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Vaikutus ei myöskään heikennä vesimuodos-

tuman ekologista tilaa. Molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE0 pintavesivaikutukset arvioi-

daan pieniksi kielteisiksi.  

Vaihtoehtojen VE1 ja VE0 vaikutukset pintavesiin ovat merkittävyydeltään vähäisiä. 

6.4.1 Vaikutusten muodostuminen 

Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia syntyy alueen luontaisten hydrologisten olosuhteiden muuttu-

misesta. Alueelta poistetaan jonkin verran pintamaita, jolloin vesien luontainen imeytyminen vähe-

nee. Maaperäkarttatarkastelujen perusteella alue on kuitenkin nykyisin pääosin kalliomaata. Alueen 

tasaus muuttaa pintavesien luontaisia valuntasuuntia ja alueelta purkautuvien hulevesien määriä.   

 

Kiviaineksen louhinta muuttaa myös alueen hulevesikuormitusta. Lisääntynyt valunta voi lisätä ve-

den kiintoaineksen pitoisuutta ja siten veden sameutta. Hulevesiin voi myös liueta ottamisalueelta 

esimerkiksi räjähdysaineista peräisin olevaa typpeä. Alueen tasaus lisää alueelta purkautuvien hu-

levesien määrää, mutta toisaalta räjäytystoiminta saattaa aiheuttaa kallioperän rakoilua, jolloin osa 

pintavesistä suotautuu ruhjeisiin, vähentäen pintavaluntaa. Myös alueelle sijoitettavat välivarasto-

kasat varastoivat vettä verraten esimerkiksi paljaaseen asfaltti- tai sorapintaan. 

6.4.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Pintavesivaikutuksia on arvioitu pintavesien tarkkailutietojen ja tehtyjen selvitysten perusteella. 

Arvioinnissa on käytetty olemassa olevaa tietoa, kuten Suomen ympäristökeskuksen (2020ab) 

Avoin tieto -ympäristötietojärjestelmää. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin Hillonlahden yleissuun-

nitelman hulevesiselvitystä (Ramboll 2020b). Pintavesivaikutusten arviointi on laadittu asiantunti-

jatyönä.  

 

Hillonlahden yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä on arvioitu alueen osavaluma-alueet nykyti-

lanteessa ja louhinnan toteuduttua. Työssä on laskettu valuma-alueiden purkuvirtaamia ja vesien 

viivytystarpeita kerran kymmenessä vuodessa toistuvalla mitoitussateella. Lisäksi sateen intensi-

teetissä on huomioitu ilmastonmuutoksen aiheuttama 20 % lisäys. Työssä on myös arvioitu karke-

asti hulevesien tulva-alueet kerran sadassa vuodessa toistuvalla rankkasateella.  

 

Louhinnan aiheuttamaa typpikuormitusta on arvioitu seuraavien periaatteiden mukaisesti. Räjäh-

dysainetta tarvitaan louhintaan keskimäärin 0,7 kg louhittua kalliokuutiometriä kohden. Räjähdys-

aineesta jää räjähtämättä noin 5 %, mikä jää maastoon. Räjähdeaine sisältää noin 88 % ammo-

niumnitraattia, josta noin 34 % on typpeä. Maastoon jää näin ollen noin 0,0105 kg typpeä louhittua 

kalliokuutiometriä kohden. Tästä voidaan arvioida noin puolet poistuvan murskeen mukana ja osa 

haihtuu ilmaan. Räjähdysaineista aiheutuvan typpikuorman arvioidaan olevan noin 0,005 kg typpeä 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

46/174 

louhittua kalliokuutiometriä kohden. Louhinnan typpikuormituksen arvioinnissa käytettiin vuosittai-

sena louhintamääränä vaihtoehdossa VE1 708 000 m3ktr ja vaihtoehdossa VE0 200 000 m3ktr.  

6.4.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty 

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-7, Taulukko 6-8). 

Taulukko 6-7. Pintavesimuodostumien herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen 

 

Vesistön sekoittumisolosuhteet ovat hyvät. Vesistö on selvästi muuttunut ihmistoiminnan vaikutuksesta (ve-

denlaatu, rehevöitymisen vaikutukset). Vesistön ekologinen luokka on tyydyttävä/välttävä tai heikompi ja 
kemiallinen tila on hyvä/hyvää huonompi. Vaikutusalueella ei ole suojeltuja alueita tai vaarantuneita/suojel-

tuja lajeja. 
       

Kohtalainen 

 

Vesistön sekoittumisolosuhteet ovat kohtalaiset. Se on jonkin verran muuttunut ihmistoiminnan vaikutuk-
sesta (esim. rehevöitymisvaikutukset). Vesistö on luokiteltu ekologiselta ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. 

Vaikutusalueella voi esiintyä vähäisessä määrin vaarantuneita/suojeltuja lajeja. 
       

Suuri 

 

Vesistön sekoittumisolot ovat luontaisesti heikot. Vesistö on lähellä luonnontilaa (hyvä vedenlaatu, ei raken-
teellisia muutoksia) ja ekologinen luokka on erinomainen ja kemiallinen tila hyvä. Alueella esiintyy suojel-

tuja/vaarantuneita lajeja. 
       

Erittäin 

suuri 
 

Vesistön sekoittumisolot ovat luontaisesti heikot. Vesistö on lähellä luonnontilaa (hyvä vedenlaatu, ei raken-
teellisia muutoksia) ja ekologinen luokka on erinomainen ja kemiallinen tila hyvä. Alueella esiintyy useita 
suojeltuja lajeja ja alue on esiintymien kannalta arvokas. 

Taulukko 6-8. Pintaveteen kohdistuvien vaikutusten suuruuden määrittyminen. 

Erittäin 

suuri  
+ + + + 

Positiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on monialainen, suuri ja py-
syvä. Usean haitallisen aineen pitoisuudet pienenevät merkittävästi, minkä seurauksena ympäristölaatunormi-

rajat alittuvat selvästi. Positiiviset vaikutukset näkyvät hyvin laajalla alueella. Vesiekosysteemin tai sen merkit-
tävän osan toipuminen ennalleen suoraan hankkeen johdosta. Vaikutus palauttaa pintaveden käyttömahdolli-

suuksia.  

Suuri                
+ + + 

Positiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on monialainen, suuri tai 

pysyvä. Yhden tai usean haitallisen aineen pitoisuudet pienenevät ja muutos on ratkaiseva ympäristölaatunor-
mirajan alittumiseen. Vaikutukset näkyvät laajalla alueella. Vesiekosysteemin osittainen toipuminen suoraan 

hankkeen johdosta. Vaikutus palauttaa pintaveden käyttömahdollisuuksia.  

Keskisuuri   
+ + 

Positiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on kohtalainen tai huomatta-

van pitkäkestoinen. Yhden tai usean haitallisen aineen pitoisuusmuutos alapuolisessa vesistössä on vesianalytii-
kalla selvästi havaittava, mutta muutos ei ole ratkaiseva ympäristölaatunormirajan alittumisen kannalta. Vaiku-
tukset leviävät laajalle vesimuodostuman sisällä tai seuraavan vesimuodostuman puolelle. Vähäinen vesiekosys-

teemin tai sen osan toipuminen suoraan hankkeen johdosta. Vaikutus palauttaa pintaveden käyttömahdollisuuk-
sia vain vähän.  

Pieni       
+ 

Positiivinen vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on pieni tai lyhytkestoinen. 
Yhden tai usean haitallisen aineen pitoisuuden pieneneminen alapuolisessa vesistössä on vesianalytiikalla ha-

vaittava, mutta muutos ei ole ratkaiseva ympäristölaatunormirajan alittumisen kannalta. Vaikutukset näkyvät 
vain pienellä alueella (yhdessä vesimuodostumassa tai sen osassa). Ei suoria vaikutuksia vesiekosysteemeihin. 

Vaikutus ei muuta pintaveden käyttömahdollisuuksia.  

Ei vaiku-

tusta 
Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa vaikutusta pintavesiin tai sedimentteihin. 

Pieni         

- 

Vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on pieni tai lyhytkestoinen. Yhden tai 

usean haitallisen aineen pitoisuuden kasvu alapuolisessa vesistössä ei ole havaittavissa vesianalytiikalla eikä 
muutos ei ole ratkaiseva ympäristölaatunormirajan ylittymisen kannalta. Vaikutukset näkyvät vain pienellä alu-

eella (yhdessä vesimuodostumassa tai sen osassa). Vaikutus ei heikennä vesimuodostuman ekologista tilaa tai 
estä hyvän tilan saavuttamista. Ei suoria vaikutuksia vesiekosysteemeihin. Vaikutus ei muuta pintaveden käyt-
tömahdollisuuksia.  

Keskisuuri      
- - 

Vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on kohtalainen tai pitkäkestoinen. Yhden 
tai usean haitallisen aineen pitoisuuden kasvu alapuolisessa vesistössä on vesianalytiikalla selvästi havaittava, 

mutta muutos ei ole ratkaiseva ympäristölaatunormirajan ylittymisen kannalta eikä heikennä kemiallista tilaa. 
Vaikutukset leviävät laajalle vesimuodostuman sisällä tai seuraavan vesimuodostuman puolelle. Vaikutus ei hei-

kennä vesimuodostuman ekologista tilaa tai estä hyvän tilan saavuttamista. Vähäinen vesiekosysteemin tai sen 
osan tuhoutuminen suoraan hankkeen johdosta. Vaikutus heikentää pintaveden käyttömahdollisuuksia vain vä-

hän.   

Suuri                  

- - - 

Vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on monialainen, suuri tai pysyvä. Yhden 

tai usean haitallisen aineen pitoisuudet kasvavat ja muutos on ratkaiseva ympäristölaatunormirajan ylittymiseen. 
Vaikutukset näkyvät laajalla alueella. Vaikutus saattaa heikentää yhtä ekologisen tilan laatutekijää, mutta ei 
heikennä ekologista tilaa kokonaisuudessaan. Vesiekosysteemin osittainen tuhoutuminen suoraan hankkeen joh-

dosta. Vaikutus heikentää selvästi pintaveden käyttömahdollisuuksia.  

Erittäin 
suuri 

- - - -  

Vaikutus pintaveden tai sedimentoituvan aineksen laatuun ja määrään on monialainen, suuri ja pysyvä. Usean 

haitallisen aineen pitoisuudet kasvavat merkittävästi, minkä seurauksena ympäristölaatunormirajat ylittyvät sel-
västi ja vaikuttavat heikentävästi kemialliseen tilaan. Vaikutukset näkyvät hyvin laajalla alueella. Vaikutus voi 

heikentää useamman ekologisen tilan laatutekijän luokkaa sekä heikentää vesimuodostuman ekologista tilaa. 
Vesiekosysteemin tai sen merkittävän osan tuhoutuminen kokonaan suoraan hankkeen johdosta. Vaikutus estää 

kokonaan pintaveden käyttömahdollisuudet.  Hanke ei ole toteuttamiskelpoinen pintavesivaikutusten osalta. 
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6.4.4 Nykytila 

Hankealue jakautuu nykytilanteessa yhteensä viiteen valuma-alueeseen, joista jokainen purkaa Hil-

lonlahteen (Kuva 6-5). Hillonlahden itäosassa sijaitsevalle kosteikolle johdetaan lisäksi idänpuolei-

selta satama-alueelta hulevedet hulevesiviemäriä pitkin (Ramboll 2020b). 

 

 

Kuva 6-5. Osavaluma-alueet numeroituna ja hulevedet suunnittelualueella nykytilanteessa. 

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

(Kuva 6-6), 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.  

 

Kuormitus 

Suurin osa Haminan edustan merialueelle tulevasta kuormituksesta on peräisin Summanlahteen 

laskevasta Summanjoesta ja Haminanlahteen laskevasta Vehkajoesta. Teollisuuden kuormitus on 

vähentynyt ja nykytilassa pistekuormitusta aiheuttavat useat pienet teollisuusyritykset, jotka eivät 

ole yhteistarkkailussa (Nakari ja Anttila-Huhtinen 2020).  

 

Suomen ympäristökeskuksen 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. Vehkajoen tuoma fosforikuormitus on keskimäärin 11,2 kg/vrk, typpikuormitus 270 

kg/vrk ja kiintoainekuorma 2 730 kg/vrk. Suurin osa kuormituksesta aiheutuu peltoviljelystä. 

 

 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

48/174 

 

Vedenlaatu ja pohjaeläimet  

Summanjoen vaikutus ilmenee Summan edustan merialueella sameutena ja alhaisena näkösyvyy-

tenä. Typpipitoisuudet ovat myös korkeammat rannikolla kuin merialueella johtuen jokiveden mu-

kana tuomasta typpikuormituksesta. Summanjoen typpitaso oli vuonna 2019 luokkaa 500–1 600 

µg/l, kun se Summan edustan merialueella oli päällysvedessä luokkaa 240–780 µg/l. Vastaavasti 

Summanjoen tuoma fosforipitoisuus oli luokkaa 40–58 µg/l ja Summan edustan merialueella fosfo-

ripitoisuus oli päällysvedessä 32–49 µg/l. Happipitoisuudet säilyivät vuonna 2019 Summan edustan 

merialueella melko hyvänä. Kasvukauden keskimääräisen klorofyllipitoisuuden (4–10 µg/l) perus-

teella tarkkailualue kuului rannikkovesien rehevyysluokittelun mukaan rehevään luokkaan. Vuonna 

2019 Haminan edustan tarkkailupisteillä kokonaisravinnesuhteilla tarkasteltuna merialue oli pääosin 

yhteisrajoitteinen ja ajoittain typpirajoitteinen.  

 

Pohjaeläintutkimuksen perusteella Summan edustalla BBI-ELS-arvojen mukaan ekologinen tila oli 

hyvä viimeisellä kolmivuotisjaksolla (2017–2019). Pohjaeläinyhteisöjen ekologinen tila on kohen-

tunut 2000-luvulla (Nakari ja Anttila-Huhtinen 2020). 

 

Kalastus ja kalasto 

Haminan edustan saaristo on suosittua kalastusaluetta. Ulompana merialueella on perinteisesti har-

joitettu lohisiimakalastusta. Sisemmällä saaristoalueella suosittuja saaliskaloja ovat hauki, ahven, 

kuha ja meritaimen, jota vuodenajan mukaan kalastetaan eri vyöhykkeillä saaristossa.  

 

Haminan edustan merialueella Suomenlahden suolapitoisuus on jo melko matalalla tasolla, mikä 

suosii sisävesikalojen esiintymistä. Saaristovyöhykkeellä särkikalakannat ovat vahvoja, ja niiden 

suhteellinen osuus on koko Suomenlahden rannikkoalueella nousut viimeisten vuosikymmenten ku-

luessa muiden kalalajien kustannuksella. Kehitys on seurausta Suomenlahden rannikkovesien re-

hevöitymisestä, joka suosii särkikalojen kilpailuasemaa esimerkiksi ahvenkaloihin nähden. 

 

Ekologinen ja kemiallinen tila 

Summan edustan ekologinen tila oli vesienhoidon 2. suunnittelukaudella luokiteltu välttäväksi ja 

kemiallinen tila hyväksi. Biologisista laatutekijöistä a-klorofylli ilmensi tyydyttävää ja pohjaeläimet 

välttävää tilaa. Fysikaalis-kemiallisista laatutekijöistä kokonaisfosfori ilmensi välttävää, kokonais-

typpi tyydyttävää ja näkösyvyys välttävää tilaa.  

 

Uudessa alustavassa 3. suunnittelukauden ekologisen tilan arviossa (2012–2017 aineisto) ekologi-

nen tila on pysynyt välttävänä (laaja aineisto) ja kemiallinen tila on hyvää huonompi (asiantuntija-

arvio). Biologisista laatutekijöistä a-klorofylli ja pohjaeläimet ilmentävät tyydyttävä tilaa. Biologiset 

laatutekijät ilmentävät erityisesti pohjien tilan parantumista vuosien 2006-2012 tarkastelujaksosta.  

Fysikaalis-kemiallisista laatutekijöistä kokonaisfosfori ilmentää välttävää, kokonaistyppi tyydyttä-

vää ja näkösyvyys välttävää tilaa (Taulukko 6-9). 

Taulukko 6-9. Summan edustan vesimuodostuman ekologinen ja kemiallinen luokitus 2. ja 3. suunnittelukaudella. 

 

Biologiset laatutekijät Fys-kem laatutekijät HyMo Ekologinen tila Kemiallinen tila 

A-klo-
rofylli 

Pohja-
eläi-

met 

Luokka 
Kok.
P 

Kok.
N 

Näkö-
syvyys 

Luokka Tila 
Luok
ka 

Aineisto Luokka Aineisto 

kausi 
Skaal.  

ELS 

BBI in-

deksi 
  µg/l µg/l m             

2. 

kausi 
0,46 0,39 

Vält-

tävä 
34 411 2,02 

Vält-

tävä 

Tyydyt-

tävä 

Vält-

tävä 

Suppea 

aineisto 
Hyvä 

Asiantun-

tija-arvio 

3. 
kausi 

0,51 0,39 
Tyydyt-
tävä 

33 341 1,93 
Vält-
tävä 

Tyydyt-
tävä 

Vält-
tävä 

Laaja ai-
neisto 

Hyvää 
huo-

nompi 

Asiantun-
tija-arvio 
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Haminanlahden vesimuodostuman ekologinen tila oli 2. kaudella välttävä ja kemiallinen tila hyvä, 

kun taas 3. kaudella ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi (laaja aineisto) ja kemiallinen tila 

hyvää huonommaksi (asiantuntija-arvio). Kotkan-Haminan sisäsaaristo vesimuodostuman ekologi-

nen tila oli 2. kaudella tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvä, kun taas 3. kaudella ekologinen tila on 

tyydyttävä (laaja aineisto) ja kemiallinen tila hyvää huonompi (asiantuntija-arvio). (Suomen ym-

päristökeskus 2020b) 

 

 

Kuva 6-6. Valuma-alueet, vesistöt ja merialueen ekologinen tila hankealueen ympäristössä 3. suunnittelukaudella. 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealueen vaikutukset kohdistuvat Hillonlahteen, joka on luonnontilaan nähden ihmistoiminnan 

muuttama. Hillonlahti kuuluu Summan edustan merialueeseen, jonka ekologinen luokitus on ollut 

2. ja 3. suunnittelukaudella välttävä. Vesistön sekoittumisolosuhteet arvioitiin kokonaisuutena hy-

väksi, vaikka hankealueen hulevedet ohjautuvat suojaisaan Hillonlahteen on Summan edustan me-

rialueen tilavuus suuri. Pintavesien osalta kohteen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. 

6.4.5 Vaikutukset pintavesiin 

Vaihtoehto VE1 

Vaikutukset valuma-alueisiin ja hulevesivirtaamiin 

Hankealueen tasaaminen louhinnalla muuttaa hankealueen osavaluma-alueita. Louhinnan jälkeen 

nykytilanteeseen (ks. luku 6.4.4 ja Kuva 6-5) nähden kolme osavaluma-aluetta yhdistyy ja hanke-

alue rajautuu louhinnan jälkeen kahteen valuma-alueeseen (VA 2 ja VA 3; Taulukko 6-10).  
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Lisäksi alueen tasaaminen lisää hankealueelta muodostuvien hulevesien virtaamia. Yleissuunnitel-

man yhteydessä määritettiin valuma-alueiden purkuvirtaamia ja vesien viivytystarpeita kerran 

kymmenessä vuodessa toistuvalla mitoitussateella. Rankkasadetilanteiden purkuvirtaamat kasvai-

sivat vaihtoehdossa VE1 nykytilanteeseen nähden kuusinkertaiseksi hankealueelta ja nelinker-

taiseksi koko valuma-alueelta. Näin ollen rankkasateiden virtaamia tulee viivyttää ja kuvassa (Kuva 

6-7) on esitetty kosteikkojen tilantarpeet.   

Taulukko 6-10. Valuma-alueiden ja hankealueen purkuvirtaamat, virtaamakertymä ja viivytystarpeet (Ramboll 

2020b). 

Valuma-alue Ajankohta Pinta-ala (ha) Purkuvirtaama alueelta (l/s) 

VA 2 Nykytilanne 80 279 

VA 2 Louhittu alue 80 1 599 

VA 2 Hankealueen ulkopuolinen alue 43 87 

VA 3 Nykytilanne 12 66 

VA 3 Louhittu alue 12 527 

VA 3 Hankealueen ulkopuolinen alue 24 84 
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Kuva 6-7. Hankkeen vaikutus hulevesien muodostumiseen ja viivytystarpeeseen. 

 

 

Louhinnan aiheuttama kuormitus 

Louhinnan aiheuttama hulevesikuormitus muodostuu lähinnä räjäytysaineiden ylijäämien sisältä-

mistä typpiyhdisteistä. Hankealueelta on arvioitu louhittavan enimmillään 708 000 m3ktr vuodessa, 

jolloin louhinnan aiheuttama typpikuormitus arvioidaan olevan luokkaa 10 kgN/vrk (laskentaperus-

teet kuvattu luvussa 6.4.2). Vaihtoehdossa VE1 louhinnan kestoksi on arvioitu viisi vuotta. Typpi-

kuormitus kohdistuu Hillonlahteen ja Summan edustan merialueelle. Nykytilan kuvauksessa todet-

tiin, että suurin osa merialueen kuormituksesta on peräisin Summanlahteen laskevasta Summan-

joesta, jonka tuoma typpikuormitus 970 kg/vrk. Näin ollen louhinnan aiheuttama typpikuormitus 

olisi siitä ainoastaan 1 %. Lisäksi hulevesien hallinnalla yleissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti 

voidaan vähentää louhinnan aiheuttamia typpipäästöjä. Kosteikkojen typenreduktiot arvioidaan ole-

van kasvukaudella luokkaa 50–60 % ja kevätsulannan aikaan 40 %.  

 

Räjähdysaineiden sisältämä typpi on pääosin ammoniumtyppimuodossa, mutta hapellisissa olosuh-

teissa sitä esiintyy yleensä vähän. Liukoisen nitraattitypen määrän kasvu voi vesistöön kulkeutues-

saan aiheuttaa kasviplanktonin ja vesikasvillisuuden tuotannon lisääntymistä kasvukaudella, mikäli 

vesistö on typpirajoitteista. Merialueen yhteistarkkailuraportin (Nakari ja Anttila-Huhtinen 2020) 

mukaan Haminan edusta on levien tuotantokaudella pääosin yhteisrajoitteinen eli molemmat ravin-

teet säätelevät rehevöitymistä.  

 

Lähimmän merialueen tarkkailupisteiden pintaveden kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet vuo-

sina 2015–2020 välillä 250–1 400 µg/l (Summanlahti 198) ja 190–1 100 µg/l (Hillonniemi 218). 

Louhinnan aiheuttaman typpikuormituksen ei arvioida sekoittuessaan Hillonlahden vesialueen suu-

reen vesimassaan nostavan typpipitoisuuksia näillä tarkkailupisteillä, saati nostavan Summan edus-

tan merialueen kokonaistyppipitoisuutta (vuosina 2012–2017 keskimäärin 341 µg/l). Näin ollen lou-

hinnan aiheuttamat pintavesivaikutukset arvioidaan jäävän vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Vaikutus ei 

myöskään heikennä vesimuodostuman ekologista tilaa.  

 

Yhteenveto 

Kokonaisuutena arvioituna vaihtoehdossa VE1 pintavesivaikutukset arvioidaan edellä esitetyt ve-

sien hallintakeinot huomioiden pieneksi kielteisiksi. 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 pintavesivaikutukset ovat lähes samat kuin vaihtoehdossa VE1. Molemmissa 

vaihtoehdoissa louhinta-alue on sama, mutta vaihtoehdossa VE0 louhinta-aika on pidempi. Vaihto-

ehdossa VE0 louhintamäärä on alle 200 000 m3ktr/a ja alueen kokonaislouhintamäärä huomioiden 

louhinta-aika olisi noin 20 vuotta.  

 

Näin ollen vaihtoehdossa VE0 vaikutukset valuma-alueisiin ja virtaamiin ovat samat kuin vaihtoeh-

dossa VE1. Louhinnan aiheuttaman vuosittainen typpikuormitus on pienempi, mutta ajoittuu pi-

demmälle ajalle. Vaihtoehdossa VE0 louhinnan aiheuttama typpikuormitus arvioidaan olevan luok-

kaa 3 kgN/vrk, mikä on Summanjoen tuomasta typpikuormituksesta vain 0,3 %.  

 

Kokonaisuutena arvioituna vaihtoehdon VE0 pintavesivaikutukset arvioidaan pieneksi kielteisiksi.  

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutusalueen nykytilan herkkyys pintavesiin kohdistuvien vaikutusten aiheuttamille muutoksille 

arvioitiin vähäiseksi. Hankealueen vaikutukset kohdistuvat Hillonlahteen, joka on luonnontilaan 
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nähden ihmistoiminnan muuttama. Louhinnan aikaiset vaikutukset pintaveden laatuun on lyhytkes-

toisia ja arvioidaan rajoittuvan pienelle alueelle. Vaikutus ei myöskään heikennä Summan edustan 

vesimuodostuman ekologista tilaa. Molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE0 pintavesivaikutukset 

arvioitiin pieniksi kielteisiksi. Näin ollen vaihtoehtojen VE1 ja VE0 vaikutukset pintavesiin ovat siten 

merkittävyydeltään vähäisiä (Taulukko 6-11). 

Taulukko 6-11. Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

6.4.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Alueen hulevesien hallinta suositellaan toteutettavan Hillonlahden alueen yleissuunnitelman mukai-

sesti. Hankealueella muodostuvat vedet suositellaan johdettavan yleissuunnitelmassa (Ramboll 

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

taamahuippuja ja vähentää hulevesikuormitusta. Kosteikot pidättävät kiintoainesta tehokkaasti 

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

sien käsittelyn lisäksi vähentää myös räjähdysaineiden laadun oikealla valinnalla ja huolellisella 

käytöllä. 

 

Ranta-alueella tulee lisäksi ottaa huomioon tulvaherkät alueet. Yleissuunnitelmassa kartoitettiin ny-

kytilanteen tulvariskialueet (ks. luku 6.4.5 Kuva 6-7) ja näille alueille ei suositella rakentamista tai 

vaihtoehtoisesti vesitilavuutta on järjestettävä toisaalle.  

6.4.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Erilaisiin laskelmiin liittyy aina epävarmuuksia. Kokemusten perusteella voidaan sanoa, että kal-

liolouhinta-alueiden laskennalliset hulevesimäärät ovat yleensä yliarvioita ja todelliset, pintavesiin 

kohdistuvat hulevesimäärät ovat usein pienempiä (osa vesistä kulkeutuu mm. kallioperän rikkonai-

suusvyöhykkeisiin). Kokonaisuutena arvioituna arviointiin liittyvät epävarmuudet eivät kuitenkaan 

vaikuta tehtyihin johtopäätöksiin.  
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6.5 Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuu merkittäviä luontoarvoja, joista huo-

mattavimpina voidaan mainita neljän luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja le-

vähdyspaikat. Näiden heikentäminen tai hävittäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 §: 

mukaisesti ilman erillistä poikkeuslupaa.  

Hankkeen vaikutukset on molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE0 arvioitu luokkaan suuri 

kielteinen alueen herkkyyden sekä vaikutusten merkittävyyden vuoksi. Merkittävimmät vai-

kutukset syntyvät luontotyyppien ja elinympäristöjen häviämisestä louhittavilta alueilta, me-

lun vaikutuksista alueen linnustolle sekä mahdollisista huomionarvoisten kasvilajien esiinty-

mien tuhoutumisesta louhintasuunnitelman mukaisilta alueilta.  Luontovaikutusten arviointiin 

liittyy useita epävarmuuksia ja alueen muuttuvan luonteen ja suunnitellun jatkokäytön vuoksi 

luontovaikutusten arviointi on tässä pyritty rajaamaan tiukasti vain louhinnan aiheuttamiin 

vaikutuksiin. Mahdollisia läjityksestä, alueiden pinnoittamisesta, kiviaineksen kuljetuksesta 

tai muista vastaavista toimista aiheutuvia luontovaikutuksia ei ole otettu arvioinnissa huomi-

oon.  

6.5.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat kasvillisuuteen ja eläimistöön varsinaisella han-

kealueella niillä paikoilla, joilta puusto ja pintamaat poistetaan ja maa-alueet tasataan. Näillä alu-

eilla olemassa oleva kasvillisuus ja elinympäristöt tuhoutuvat täysin. Suorien elinympäristöjen hä-

viämisen lisäksi vaikutuksia muodostuu myös nykyisen elinympäristön pirstoutumisen myötä. Kas-

villisuuteen ja eläimistöön kohdistuvia vaikutuksia muodostuu lisäksi reunavaikutuksista. Reuna-

vaikutuksista on kyse silloin, kun hankealueella tapahtuvat muutokset maaston muodoissa ja vesi-

taloudessa aiheuttavat mahdollisia vaikutuksia kasvillisuudelle ja elinympäristöille myös hankealu-

een lähiympäristössä.  

 

Hankealueella toteutettavien perustustöiden, kuten louhinnan sekä puuston poistamisen ja maa-

ainesten kuljettamisen yhteydessä aiheutuu pölyämistä sekä melua. Lisäksi räjäyttämällä toteutet-

taessa louhinnasta muodostuu melun lisäksi typpipäästöjä. Pölyämisen ja melun vaikutukset koh-

distuvat myös varsinaisen hankealueen ulkopuolelle. Louhinnasta aiheutuvalla typpi- ja kiintoaine-

kuormituksella voi lisäksi olla vaikutuksia Hillonlahden alueen vesiluonnolle.  

 

Suorien vaikutusten kohteena olevien maa-alueiden lisäksi vaikutusalueena tarkastellaan koko alu-

etta, jossa hankkeen aiheuttamat vesitalouden muutokset ovat mahdollisia, tai johon voi levitä 

kasvillisuuteen ja eläimistöön mahdollisesti vaikuttavia päästöjä kuten pölyä tai melua. 

 

Kiviaineksenoton jälkeen alue muuttuu teolliseksi ympäristöksi, minkä johdosta melu ja ihmistoi-

minta alueella lisääntyvät kiviaineksenottoa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna. Tästä aiheutuu 

häiriövaikutuksia ympäröivän alueen eläimistölle. 

6.5.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Luontovaikutusten arvioinnin lähtökohtana arvioidaan hankkeen toteuttamisen vaikutuksia uhan-

alaisiin ja huomionarvoisiin eliölajeihin, luontodirektiivin II- ja IV-liitteiden sekä lintudirektiivin I-

liitteen lajeihin, uhanalaisiin luontotyyppeihin ja metsälain mukaisiin arvokkaisiin elinympäristöihin 

hankealueelta YVA-menettelyn yhteydessä laadittujen selvitysten ja olemassa olevan tiedon perus-
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teella. Luontodirektiivin liitteissä II ja IV esiintyvien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävit-

täminen on luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella kielletty. Kiellosta poikkeamista voi yksittäista-

pauksissa anoa paikalliselta ELY-keskukselta luontodirektiivin artiklassa 16 mainituilla perusteilla.  

 

Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioitiin tarkastelemalla olemassa olevaa tietoa luonto-

tyypeistä, kasvillisuudesta ja eläimistöstä hankealueella sekä toiminnan vaikutusalueilla ja vertaa-

malla sitä toiminnan aiheuttamiin muutoksiin luonnonympäristössä. Arvioinnissa hyödynnettiin 

YVA-menettelyn muiden vaikutusten arviointien, kuten maaperään, pintavesiin ja meluun kohdis-

tuvien vaikutusten arviointia. Kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arviointia var-

ten alueella on tehty vuonna 2020 luontoselvityksiä, jossa on selvitetty liito-oravan, viitasamma-

kon, direktiivilajeihin kuuluvien sudenkorentojen sekä linnuston esiintymistä hankealueella. Lisäksi 

alueelta on laadittu kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset, joissa on täydennetty luontotyyppien 

kuvausta kattamaan myös ne alueet, joita aiemmin laaditut kartoitukset eivät ole sisältäneet. Luon-

toselvityksistä laadittu raportti (Ramboll 2020c) on esitetty kokonaisuudessaan arviointiselostuksen 

liitteenä 2. Ilman ja veden kautta aiheutuvien vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty tämän YVA-

selostuksen muiden osuuksien (pintavedet, melu sekä ilmanlaatu) johtopäätöksiä sekä näissä laa-

dittuja mallinnuksia ja selvityksiä.  

 

Hankkeen YVA-menettelyn aikana olemassa olevaa tietoa alueen ympäristön nykytilasta on täyden-

netty kevät-kesän 2020 aikana laadituilla selvityksillä liito-oravan esiintymien nykytilasta ja vii-

tasammakon sekä direktiivilajeihin kuuluvien sudenkorentojen esiintymisestä hankealueen ja sen 

lähiympäristön kosteikossa ja ranta-alueella. Lisäksi alueelta on laadittu linnustoselvitys sekä kas-

villisuus- ja luontotyyppiselvitys, jossa on täydennetty luontotyyppien kuvausta kattamaan alue 

myös niiltä osin, mitä aiemmat kartoitukset eivät ole huomioineet. Hillonkylän ja Hillonlahden alu-

eiden luontoarvoja on selvitetty useana vuonna alueen kaavoittamisen yhteydessä, viimeksi vuo-

sina 2015 ja 2016, jolloin aluetta on asemakaavoitettu satama-alueeksi. Mainittuja vuoden 2020 

lisäselvitystarpeita lukuun ottamatta nämä aiemmin alueen kaavoituksen yhteydessä laaditut luon-

toselvitykset on arvioitu riittävän yksityiskohtaisiksi ja tuoreiksi hankkeen vaikutusten arvioinnin 

kannalta. Tietoja alueen nykytilasta verrattiin toiminnan aiheuttamiin muutoksiin luonnonympäris-

tön kannalta.    

 

Tärkeimmät arvioinnissa käytetyt aineistot:  

• Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit -tietokanta (Suomen ympäristökeskus 2020b) 

• Haminan kaupunki: Hillonlahden luontoselvitys (Ramboll 2020c, liite 2) 

• Haminan Hillonlahden sudenkorentoselvitys 2020 (Parkko 2020) 

• Haminan kaupunki: Hillon alueen liito-oravaselvitys (Ramboll 2020d) 

• Haminan kaupunki: Murtalhon eteläosan liito-oravaselvitys ja Hillon alueen viitasammak-

koselvitys (Ramboll 2020d) 

• Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämä Laji.fi-tietojärjestelmä (Laji.fi 2020) 

• Haminan Hillonlahden pohjoispuolisten alueiden asemakaavamuutokseen liittyvät asiakirjat 

• Haminan perhosselvitykset 2006 (Faunatica 2006) 

6.5.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty 

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-12, Taulukko 6-13). 
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Taulukko 6-12. Kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden herkkyys. 

Vähäinen 

 

Hankealueella ei ole uhanalaisten lajien, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien tai uhanalaisten luontotyyppien 
esiintymiä eikä metsä- tai vesilakikohteita. Hankealueen metsät ja suot ovat hakkuin ja ojituksin käsiteltyjä 
talousmetsiä. 

       

Kohtalainen 

 

Hankealueella on metsälaki- tai vesilakikohteita, mutta ei uhanalaisten lajien tai luontodirektiivin liitteen 

IV(a) lajien tai uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä. Hankealueen metsät ja suot ovat luonnontilaisen 
kaltaisia ja vain vähän käsiteltyjä. 

       

Suuri 

 

Hankealueella on uhanalaisten lajien, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien tai uhanalaisten luontotyyppien 
esiintymiä. Hankealueen metsät ja suot ovat luonnontilaisia. 

       

Erittäin 

suuri 
 

Hankealueella on erityisesti suojeltavien lajien, Suomen vastuulajien, erittäin tai äärimmäisen uhanalaisten 
lajien esiintymiä. Hankealueen metsät ja suot ovat luonnontilaisia ja luontoarvoiltaan poikkeuksellisen mo-

nimuotoisia. 

Taulukko 6-13. Kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten suuruuden mää-

rittyminen. 

Erittäin 
suuri  

+ + + + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat erittäin suuria huomionarvoisille kasvi- tai eläinlajeille, 

niiden elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Kasvi- tai eläinlajisto muuttuu hyvin selvästi. Hanke 
vaikuttaa erittäin myönteisesti huomionarvoisten lajien elinympäristöihin tai niiden yhtenäisyyteen sekä alueen 

pirstaleisuuteen. Hankkeen vaikutukset EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kohdistuvat vaikutukset 
ovat erittäin merkittäviä.  

Suuri                
+ + + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat suuria huomionarvoisille kasvi- tai eläinlajeille, niiden 
elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Kasvi- tai eläinlajisto muuttuu selvästi. Hanke vaikuttaa myön-
teisesti huomionarvoisten lajien elinympäristöihin tai niiden yhtenäisyyteen sekä alueen pirstaleisuuteen. 

Hanke vaikuttaa suuresti EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kohdistuvat vaikutukset ovat huomatta-
via. 

Kohtalainen   

+ + 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset vaikutukset ovat kohtalaisia huomionarvoisille kasvi- tai eläinlajeille, niiden 
elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Huomionarvoisen lajin elinympäristö laatu tai koko kasvaa 

jonkin verran. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen ja pirstaleisuuteen kohdistuu myönteisiä vaikutuksia.  
Hanke vaikuttaa kohtalaisesti EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien elinoloihin. 

Vähäinen       

+ 

Hankkeen myönteiset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin kasvi- tai eläinlajeihin, niiden elinympäristöihin 
tai suotuisaan suojelun tasoon. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen ja pirstoutumiseen kohdistuva vaikutus on 
pieni. Paikallisesti vaikutukset kohdistuvat noin 10 % pinta-alasta. 

Ei vaiku-
tusta 

Vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen ei aiheudu. 

Vähäinen         
- 

Hankkeen kielteiset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin kasvi- tai eläinlajeihin, niiden elinympäristöihin tai 
suotuisaan suojelun tasoon. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen ja pirstoutumiseen kohdistuva vaikutus on pieni. 

Paikallisesti vaikutukset kohdistuvat noin 10 % pinta-alasta. 

Kohtalainen      
- - 

Hankkeen aiheuttamat kielteiset vaikutukset ovat kohtalaisia huomionarvoisille kasvi- tai eläinlajeille, niiden 

elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Huomionarvoisen lajin elinympäristö laatu tai koko muuttuu 
jonkin verran. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen ja pirstaleisuuteen kohdistuu vaikutuksia.  

Hanke vaikuttaa kohtalaisesti EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien elinoloihin. 

Suuri                  

- - - 

Hankkeen aiheuttamat kielteiset vaikutukset ovat suuria huomionarvoisille kasvi- tai eläinlajeille, niiden 

elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Kasvi- tai eläinlajisto muuttuu selvästi. Hanke vaikuttaa kiel-
teisesti huomionarvoisten lajien elinympäristöihin tai niiden yhtenäisyyteen sekä alueen pirstaleisuuteen. 

Hanke vaikuttaa suuresti EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kohdistuvat vaikutukset ovat huomatta-
via. 

Erittäin 
suuri 

- - - -  

Hankkeen aiheuttamat kielteiset vaikutukset ovat erittäin suuria huomionarvoisille kasvi- tai eläinlajeille, niiden 

elinympäristöille tai suotuiselle suojelun tasolle. Kasvi- tai eläinlajisto muuttuu hyvin selvästi. Hanke vaikuttaa 
erittäin suuresti huomionarvoisten lajien elinympäristöihin tai niiden yhtenäisyyteen sekä alueen pirstaleisuu-

teen. Hankkeen kielteiset vaikutukset EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kohdistuvat vaikutukset ovat 
erittäin merkittäviä.  

6.5.4 Nykytila  

Hamina kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykejaottelussa eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen, tarkemmin 

lounaismaahan eli vuokkovyöhykkeeseen. Hillonlahden hankealueen rantametsät ovat sekametsiä, 

joiden puusto koostuu mm. kuusesta, tervalepästä, koivusta ja raidasta. Hankealueen länsiosaan 

sijoittuvan Savilahdenvuoren alueella on runsaasti keloja, lahoavaa puustoa ja varttunutta metsää 

(Kuva 6-8). Osa hankealueen metsistä taas on nuorempaa, lajistoltaan yksipuolisempaa talousmet-

sää. Pääosin hankealueen metsät ovat mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta, joka vaihettuu 

maaston notkelmakohdissa turvekankaisiin ja ylempänä rinnealueilla ensin puolukkatyypin (VT) 

kuivahkoksi kankaaksi ja lopulta karuiksi kalliomänniköiksi.  

 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

56/174 

Selvitysalueelle sijoittuu kaksi laajempaa kallioaluetta, Savilahdenvuori ja Petkelvuori, joilla lakiosat 

ovat harvapuustoista. Savilahdenvuoren puusto on lähes luonnontilaista, ikääntynyttä kalliomän-

nikköä. Luonnontilaisen kaltaisen alueen luoteispuolella osa Savilahdenvuoresta on louhittu. Paikoin 

kallioalueella on matalia jyrkänteitä ja lohkareikkoa. Selvitysalueen toisellakin laajalla kallioalueella, 

Petkelvuorella, puusto on osin ikääntyvää ja lahopuustoa esiintyy kohtalaisesti. Petkelvuori ei ole 

kuitenkaan yhtä luonnontilainen kokonaisuus kuin Savilahdenvuori, sillä alueella kasvava puusto on 

osin nuorta ja kallioalueen läpi kulkee sähkölinja ja vanha ura. Molemmat kallioalueet ovat liian 

laaja-alaisia täyttääkseen metsälain 10 §:n tarkoittaman elinympäristön, vähäpuustoisen kallion, 

kriteerit. Savilahdenvuoren ja Petkelvuoren lisäksi alueelle sijoittuu useampia pienempiä kallioalu-

eita, joilla puusto on pääosin hoidettua ja iältään melko nuorta.  

 

Alueen suot on ojitettu ja kuivuneet valtaosin mustikka- ja ruohoturvekankaiksi. Selvitysalueella on 

myös rakennettuja alueita, joihin kuuluu mm. vanhoja pihapiirejä, peltoja ja laitumia. Hillonkylän 

eteläpuoleisen pienen lahden rannassa on pienialainen, kapea rantaluhta, joka on mahdollisesti ollut 

aiemmin laitumena. Rantaluhdan tyyppi vaihtuu rannan puoleisesta tervaleppäluhdasta ruoholuh-

dan kautta avoveden puoleiseen ruokoluhtaan. Ranta on ojitettu ja etenkin puustoinen luhta kui-

vunut. Hillonkylän ympäristöön sijoittuu muutamia virkistyskäytössä olevia metsäpolkuja. 

 

 

Kuva 6-8 Varttunutta metsää Savilahdenvuoren kallioalueella.  

Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä tai vesilain 

2 luvun 11 § tarkoittamia vesiluontotyyppejä. Maastokäynnin perusteella alueen huomionarvoisiksi 

luontotyypeiksi voidaan rajata Savilahdenvuoren luonnontilaisen kaltainen kallioalue, tervaleppä- 

ja ruoholuhta Hillonkylän eteläpuolella sekä pieni ketolaikku Hillonkylän itäosassa, mutta kohteet 
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eivät ole erityisen edustavia Savilahdenvuorta lukuun ottamatta ojitusten, rehevöitymisen ja um-

peenkasvun vuoksi. Hankealueen länsiosaan sijoittuvan Ruokosuon puuton pohjoisosa on aiemmin 

tunnistettu Metsäkeskuksen aineistossa metsälain 10 §:n tarkoittamaksi erityisen tärkeäksi elinym-

päristöksi. Metsäkeskuksen aineistossa olevan rajauksen kautta on kuitenkin rakennettu tie ja alu-

etta kuivattaa oja. Kohde tarkastettiin vuoden 2020 luontoselvityksen yhteydessä ja arvioinnin pe-

rusteella aiemmin puuton alue on muuntunut ojituksen kuivattamaksi ruokoluhdaksi ja ruohoiseksi 

sararämeeksi, jolla männyn ja koivun kasvu on selvästi kiihtynyt ojituksen seurauksena. Näin ollen 

kohteen ei voi enää katsoa täyttävän metsälain 10 §:n määritelmää.  

 

Uhanalaiseksi luokitelluista kasvilajeista kesän 2020 luontoselvityksessä havaittiin vaarantuneeksi 

luokiteltua keltamataraa (Galium verum). Lajin esiintymä sijaitsi Hillonkylässä ketolaikun eteläpuo-

lella tienvarressa, jossa oli noin 20 kukkivaa yksilöä. Kedolla ja tienvarressa kasvoi runsaasti myös 

kelta- ja paimenmataran risteymää piennarmataraa, joka on luokiteltu vieraslajiksi. Rauhoitetuista 

lajeista havaittiin Savilahdenvuoren itärinteessä kaksi kämmeköihin kuuluvaa valkolehdokkia (Pla-

tanthera bifolia, LC). Huomionarvoiset luontotyypit sekä keltamataran ja valkolehdokin esiintymät 

on esitetty kuvassa (Kuva 6-9). 

 

Kuva 6-9. Huomionarvoiset luontotyypit sekä keltamataran ja valkolehdokin esiintymät. 
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6.5.4.1 Huomionarvoiset luontotyypit ja kasvilajit 

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-

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

totyypiksi. Toinen yleisesti havaittu tärkeä vedenalainen luontotyyppi on 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, Laji.fi 2020). Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse ekologisesti merkittäväksi ve-

denalaiseksi meriluontoalueeksi (EMMA) arvioituja alueita (Lappalainen ym. 2020).  

6.5.4.2 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

Selvitysalueella ja sen läheisyydessä on tehty havaintoja luontodirektiivin liitteeseen IV(a) kuulu-

vista lajeista, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty 

(luonnonsuojelulaki 49 §). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksissa myön-

tää luvan poiketa kiellosta luontodirektiivin artiklassa 16 mainituilla perusteilla. Tässä luvussa esi-

tetyt lyhyet lajiesittelyt ovat Niemisen ja Aholan (2017) kuvausten mukaiset. 

 

Liito-orava (Pteromys volans) on uusimman uhanalaisuusluokituksen mukaisesti vaarantuneeksi 

VU) luokiteltu laji, joka kuuluu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin. Yöaktiivista liito-oravaa esiin-

tyy Suomessa etelärannikolta Kuusamon keskiosiin idässä ja Raahen seudulle lännessä. Tyypillinen 

elinympäristö on varttunut kuusivaltainen sekametsä, jossa on järeää puustoa, kolopuita pesä- ja 

piilopaikoiksi ja lehtipuita ravinnoksi. Liito-oravan tärkeimpiä pesäpaikkoja ovat pienireikäiset, var-

sinkin käpytikan kovertamat kolot, jotka ovat yleensä haavoissa. Laji voi pesiä myös oravan raken-

tamassa risupessä tai hyväksyä pesäpaikakseen jopa pöntöt ja satunnaisesti rakennukset. Liito-

oravan elinpiirit varsinkin uroksilla ovat useiden kymmenien hehtaarien laajuisia, toisaalta yhden 

uroksen elinalueelle voi sijoittua useamman naaraan elinpiirit. Lajille luontaista käytöstä on liikku-

minen pesä- ja ruokailupaikkojen välillä sekä liikkuminen asuinmetsiköstä toiseen. Aikuinen liito-

orava on kuitenkin paikkauskollinen kuolemaansa saakka.  

 

Hankealueen liito-oravatilanne on kartoitettu maastokäynnillä keväällä 2020 Hillon yleissuunnitel-

matyön yhteydessä (Ramboll 2020d). Alueelle on tehty aiemmin useita liito-oravakartoituksia sekä 

lajin esiintymän tarkastuksia (mm. Rintanen 2003 ja Rintanen 2015). Aikaisempien liito-oravaha-

vaintojen ja tehtyjen selvitysten perusteella hankealueelle ja sen lähiympäristöön sijoittuvat ha-

vainnot sekä niiden perusteella määritellyt elinympäristöt sekä ekologinen yhteys on esitetty ku-

vassa (Kuva 6-10). 

 

Vuoden 2020 maastokäynnillä selvitysalueella tehtiin useita havaintoja liito-oravasta. Alueen ete-

läosassa, Savilahdenvuoren eteläpuolella vanhojen ratapohjien välisellä alueella on liito-oravan 

elinympäristö. Alueelta havaittiin useita liito-oravan papanapuita sekä viisi pesäpuuksi tulkittavaa 

puuta. Samalta 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 rakennuksia ja niiden piha-alueita. Tällä alueella haapaa kasvaa runsaasti ja alue on koko-

naisuudessaan erittäin soveliasta liito-oravan elinympäristöksi. Myös tältä alueelta on tehty aikai-

sempia havaintoja liito-oravasta vuonna 2010. Kevään 2020 kartoitusten perusteella tehdyt liito-

oravan elinympäristörajaukset on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6-11). 
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Kuva 6-10. Aikaisemmat liito-oravahavainnot, liito-oravan elinympäristöjen luo-rajaukset asemakaavassa sekä 

ekologinen viheryhteys selvitysalueella ja sen läheisyydessä. 
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Kuva 6-11. Liito-oravan elinympäristöt ja todennäköiset kulkuyhteydet. Kuvan selvitysalueen rajaus on yleissuun-

nitelman mukaisen selvitysalueen rajaus. 

Metsäalueiden tarkastelun perusteella todennäköisimmät liito-oravan käyttämät kulkuyhteydet alu-

eiden välillä noudattelevat ainakin jossain määrin aiemmin rajattua ekologista viheryhteyttä pitkin 

(Kuva 6-10). Savilahdenvuoren eteläpuolen elinympäristöltä todennäköisin kulkusuunta on koilli-

seen vanhaa radanvartta myöten Hillonkylään päin. Lisäksi todennäköinen kulkuyhteys jatkuu En-

sontien pohjoispuolelle, vaikkakaan alueen puustoinen yhteys ei nykyisellään ole kovin vahva. Vuo-

den 2020 maastokäynnillä ei kuitenkaan kartoitettu selvitysalueen ulkopuolelle jääviä alueita.  

 

Viitasammakko (Rana arvalis) on liito-oravan tavoin luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittu 

tiukasti suojeltava laji. Laji esiintyy koko Suomessa tunturialueita lukuun ottamatta. Runsaimmil-

laan laji on luonnontilaisessa elinympäristössä, mutta viitasammakkoa esiintyy harvalukuisena 

myös kaupunkiympäristöissä. Lajin levinneisyyden ja runsauden arviointia vaikeuttaa vaikea tun-

nistettavuus. Helpoimmin viitasammakon erottaa koiraiden kutuaikaisen ääntelyn perusteella ta-

vallisesta ruskosammakosta (Rana temporaria).  

 

Keväällä 2020 tehdyn viitasammakkoselvityksen perusteella Hillonlahden koillisosassa, Ensontien 

läheisyyteen sijoittuvassa kosteikossa sijaitsee viitasammakon lisääntymispaikka. Selvitysalueelle 

tehtiin kaksi maastokäyntiä lajin soidinaikaan 27.4. ja 5.5.2020. Ensimmäisen käyntikerran yhtey-

dessä lajista ei tehty selvitysalueelta havaintoja. Jälkimmäisellä käyntikerralla havaittiin noin kym-

menen ääntelevää koirasta Hillonlahden koilliskulman rehevällä, suojaisalla kosteikolla. Selvityksen 

kohteena ollut alue sekä viitasammakoiden tunnistettu soidinalue on esitetty kuvassa (Kuva 6-12).  

 

Kuva 6-12. Viitasammakon lisääntymisalueen rajaus suunnittelualueella. Kuvan selvitysalueen rajaus on yleis-

suunnitelman mukainen selvitysalueen rajaus. 
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Elinympäristötarkastelun perusteella luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittujen tiukasti suojeltu-

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

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

alueilla arvioitiin mahdolliseksi, sillä lajeja on tavattu vastaavilla rehevillä sisälahdilla muualla Ha-

minan seudulla. Hillonlahden suunnitelma-alueelle on laadittu Finnish Battery Chemicals Oy:n YVA-

menettelyn yhteydessä sudenkorentoselvitys kesällä 2020 (Parkko 2020).  

 

Täplälampikorentoja esiintyy Pori-Jyväskylä-Parikkalalinjan eteläpuolella, tosin yksittäisiä ha-

vaintoja on tehty aina Oulujärven rannoille asti. Laji elää lammissa, järvissä ja merenlahdissa, joissa 

on runsaasti uposlehtiskasvillisuutta. Isoilla järvillä sen esiintyminen keskittyy reheville lahdille. 

Pienemmillä järvillä ja lammilla laji voi elää kaikilla rannoilla. Pienimmät tunnetut esiintymislammet 

ovat pituudeltaan 100–300 m. Hyvälle täplälampikorentokohteelle tunnusomaista on melko puhdas 

vesi, jossa valo pääsee tunkeutumaan riittävän syvälle ja jossa kasvaa runsaasti erilaisia uposkas-

veja ja kohtuullisesti kelluslehtisiä kasveja. Laji puuttuu ylirehevöityneistä vesistä. 

 

Lummelampikorento on Etelä-Suomessa melko yleinen ja paikoin runsaslukuinenkin laji. Pohjoi-

sessa esiintymien raja kulkee suunnilleen linjalla Vaasa-Kajaani-Joensuu. Lummelampikorento elää 

monenlaisissa rehevissä järvissä ja lammissa. Toisaalta lajin yksilöitä tavataan rehevissä lintujärvi-

tyyppisissä järvissä, joissa on runsaasti uposkasveja, mutta se viihtyy myös soisilla pienillä lam-

milla. Lummelampikorento vaatii kelluslehtistä kasvillisuutta, etenkin ulpukkaa ja lummetta. Laji 

puuttuu tai esiintyy hyvin niukkalukuisena vesissä, jotka kärsivät yliravinteisuudesta.   

 

Idänkirsikorento on uudistulokas, jota esiintyy melko harvinaisena Pori-Lappeenrantalinjan ete-

läpuolisella alueella. Laji lisääntynee Suomessa kaikilla niillä paikoilla, joilla se esiintyy vähänkään 

runsaslukuisempana. Idänkirsikorentoa esiintyy monenlaisissa rehevissä vesissä.  

 

Idänkirsikorento on muista sudenkorentolajsieta poiketen aikuistalvehtija, joka parittelee ja munii 

jo huhti-toukokuun aikana. Lajin kartoitukset tehtiin erillisellä maastokäynnillä 21.4. Lummelampi-

korennon ja täplälampikorennon yksilömäärät taas ovat suurimmillaan kesäkuun jälkipuolella. Näi-

den lajien osalta kartoitukset tehtiin 16.6. ja 24.6. Maastokäynneillä selvitysalueella liikuttiin jalan 

(21.4. sekä 16.6.) tai kanootilla (24.6.). Selvityksen perusteella suunnittelualueen kosteikoissa ja 

rantavyöhykkeellä esiintyy luontodirektiivin liitteen IV(a) korennoista täplälampikorentoa, lumme-

lampikorentoa ja idänkirsikorentoa. Havaintopaikkojen perusteella pystyttiin lisäksi rajaamaan 

kolme erillistä aluetta, jotka on tulkittavissa yhden tai useamman selvityksen kohteena olleen lajin 

lisääntymispaikoiksi (Kuva 6-13.).   

 

Lepakoiden esiintymistä alueella voidaan pitää todennäköisenä, sillä lepakoita tavataan runsaasti 

vastaavan kaltaisilla merenlahtien läheisillä metsäalueille ja rantavyöhykkeessä. Lisäksi suunnitte-

lualueen rakennukset voivat soveltua lepakoiden lisääntymispaikoiksi. Luotettavasti lepakkoselvi-

tyksen pystyy toteuttamaan vain kesän ja  ja ajankohdan vuoksi YVA-menettelyn yhteydessä ei 

näin ollen tehty erillistä selvitystä. Selvitysalueen luonteen sekä selvitysalueella sijaitsevien poten-

tiaalisten lisääntymispaikkojen vuoksi alueelta tulisi kuitenkin laatia lepakkoselvitys ennen raken-

nusten purkamista. 
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Kuva 6-13. Hillonlahden alueen IV-liitteen sudenkorentolajien havaintopaikat. Idänkirsikorentohavainnot merkitty 

numeroilla 1–5, täplälampikorento numeroilla 6–13 sekä lummelampikorento numeroilla 14 ja 15. Lajien lisäänty-

mispaikoiksi tulkittavat alueet on rajattu punaisella (kartta Parkko 2020). 

6.5.4.3 Muu huomionarvoinen lajisto 

Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuvalla ratalinjalta on tavattu vaarantuneeksi (VU) luokiteltua 

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

Koillisessa Öljysatamantien sekä ratalinjan risteämän paikkeilta on havainto niin ikään vaarantu-

neeksi luokitellusta katkovyökaskaasta (Planaphrodes nigrita) kesältä 2020. Hillonlahden itäosissa 

sataman sisääntulotien ja radan varrella on arvokkaaksi elinympäristöksi rajattu ruderaattialue, 

jossa esiintyy huomionarvoisista lajeista loistokaapuyökkösen lisäksi myös erittäin uhanalaista (EN) 

maitekääpiökoita (Trifurcula subnitidella). (Faunatica 2006)  

 

Metsähallituksen laatimassa Hillonlahden luontoselvityksessä (2016) alueella havaittiin vaarantu-

neeksi luokiteltu mörökilpikuoriainen (Cassida murraea). Lajista löytyy muutama muukin hankealu-

een lounaispuolelle sijoittuva havainto Laji.fi-palvelusta. Lisäksi Metsähallituksen laatimassa selvi-

tyksessä on mainittu joitain vuosia aiemmin tehty havainto silmälläpidettävästä (NT) saraikkolieju-

kärsäkkäästä (Bagous longitarsis) Matinsaaren länsirannan alueelta.  

6.5.4.4 Linnusto 

Suunnittelualueen linnustoa on selvitetty kesän 2020 aikana. Alueen pesimälinnuston selvittä-

miseksi alueelle tehtiin kolme kartoituskäyntiä (27.4., 10.6. ja 15.6.2020). Ensimmäisen kartoituk-

sen tavoitteena oli selvittää alueen eteläpuolisen Hillonlahden sekä selvitysalueen eteläosien kos-

teikkojen vesi- ja rantalinnustoa. Myöhempien, kesäkuussa tehtyjen kartoituskäyntien yhteydessä 

selvitettiin maa-alueiden linnustoa sekä tarkennettiin selvitysalueen kosteikkojen parimääräarvioita 

eityisesti myöhemmin pesivien lajien osalta. 
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Suunnittelualueen kartoitus tehtiin 27.4. Hillonlahden pohjoispuolen ratavallilta käsin havainnoi-

malla Hillonlahden linnustoa. 10.6. ja 15.6. alue kuljettiin kattavasti läpi, keskittyen etenkin linnus-

tollisesti potentiaalisesti arvokkaimpien alueiden linnuston kartoittamiseen (rantametsät, kallioalu-

eet, kosteikot sekä alueen varttuneet metsät). Selvitysalueelle ja sen läheisyyteen sijoitettiin seit-

semän maalinnuston laskentapistettä. Pistelaskennat toteutettiin Luonnontieteellisen keskusmu-

seon maalintujen pistelaskentaohjeita noudattaen. Laskentapisteiden sijainnit suunnitelma-alueella 

on esitetty liitteenä 2 olevassa luontoselvityksessa (Ramboll 2020c).   

  

Selvityksen perusteella metsäalueiden linnusto on tyypillistä havu- ja sekametsien lajistoa, eikä 

erityisiä huomionarvoisia lajeja esiinny alueella. Yhteensä selvityksessä havaittiin 30 eri lajia. Lin-

nuston tiheys pistelaskennan perusteella oli 345 paria/km2, mikä on luokiteltavissa korkeaksi.  

 

Suojelullisesti huomionarvoinen lajisto 

Selvitysalueen huomionarvoisten lajien reviirit keskittyvät erityisesti selvitysalueen eteläpuoliselle 

Hillonlahdelle, Rajasaaren ja Hillonlahden pohjukan väliselle alueelle. Hillonlahdella pesii 7 paria 

erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltua nokikanaa, vaarantuneeksi (VU) luokiteltu haapana sekä sil-

mälläpidettäviksi (NT) luokiteltuja silkkiuikkuja (14 paria) ja isokoskeloita (8 paria). Kosteikkalueilla 

pesiviä lajeja ovat pajusirkku (VU), ruokokerttunen (NT) sekä taivaanvuohi (NT). Muita alueella 

havaittuja huomionarvoisia lajeja ovat silmälläpidettävät västäräkki, pensaskerttu ja punavarpu-

nen, lisäksi kauempana selvitysalueesta Hillonlahden etelärannalla sijaitsi vaarantuneen pensas-

kerttusen reviiri (Taulukko 6-14). Huomionarvoisten lajien havaintopaikat on esitetty kuvassa (Kuva 

6-14), pois lukien Hillonlahden alueella pesivien vesilintujen reviirit, jotka on esitettynä aluemaisella 

rajauksella.  

Taulukko 6-14 Selvitysalueella ja sen läheisyydessä havaitut pesiviksi tulkittavat lintulajit ja suojelullisesti huo-

mionarvoisten lajien suojeluluokitukset. dir = lintudirektiivin liitteen I laji, NT = silmälläpidettävä laji, VU = vaa-

rantunut laji, EN = erittäin uhanalainen, EVA = Suomen erityisvastuulaji. 

Laji Suojelu-

luokitus 

Havainnot 

valkoposkihanhi dir 2 paria Hillonlahdella 

laulujoutsen dir 1 pesimätön pari Hillonlahdella 

silkkiuikku NT 14 paria Hillonlahdella Rajasaaren ja pohjukan välillä 

haapana VU 1 pari Hillonlahdella 

tavi dir 1 pari Hillonlahdella 

isokoskelo NT, EVA 8 paria Hillonlahdella Rajasaaren ja pohjukan välillä 

tukkasotka EN, EVA Hillonlahdella enimmillään 9 koirasta 8 naarasta 27.4.2020, muutolla le-
vähtäviä 

kalatiira EVA, dir yksittäisiä kalastavia lintuja Hillonlahdella 

nokikana EN 7 paria Hillonlahdella Rajasaaren ja pohjukan välillä 

ruokokerttunen NT 3 paria 

rastaskerttunen VU 1 reviiri Hillonlahden pohjukan kaakkoisranta 

västäräkki NT 4 paria Hillonlahden ratavallin varrella 

räystäspääsky EN ruokailevia lintuja Hillonlahdella 10 yksilöä 24.6.2020 

tervapääsky EN ruokailevia lintuja alueen ilmatilassa 15.6.2020 

punavarpunen NT 2 paria 

pensaskerttu NT vähintään 1 pari 

harakka NT 1 pari, selvitysalueen koillispuolella 

pajusirkku VU 4 paria selvitysalueen eteläosan kosteikoilla 
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Kuva 6-14. Suojelullisesti huomionarvoisten lintulajien esiintyminen selvitysalueella.  

Vaikutuskohteen herkkyys 

Hillonlahden alueelle sijoittuu useita erilaisia elinympäristöjä. Alueella on sekä vanhempia metsä-

alueita, että metsätalouskäytössä olevia nuorempia metsikköjä, ojitettuja ja siten vesitaloudeltaan 

muuttuneita pienialaisia soita, vanhoja peltoja sekä pihapiirejä. Lähtötietojen sekä kesällä 2020 

tehdyn luontoselvityksen perusteella hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia 

suojeltuja luontotyyppejä tai vesilain 2 luvun 11 § tarkoittamia vesiluontotyyppejä. Huomionarvoi-

siksi luontotyypeiksi on luokiteltu Savilahdenvuoren luonnontilaisen kaltainen kallioalue, terva-

leppä- ja ruoholuhta Hillonkylän eteläpuolella sekä pieni ketolaikku Hillonkylän itäosassa, mutta 

kohteet eivt ole kokonaisuutena arvioiden erityisen edustavia. Hankealueen länsiosaan sijoittuvan 

Ruokosuon puuton pohjoisosa on aiemmin tunnistettu Metsäkeskuksen aineistossa metsälain 10 

§:n tarkoittamaksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi, mutta kesän 2020 mastokäynnin perus-

teella kohde enää täyttänyt metsälain 10 §:n määritelmää. Kohteen osalta on huomioitava, että 
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metsälakia ei sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja 

alueita, joihin hankealue ei kuulu. Luontotyyppien osalta alueen herkkyys on luokiteltavissa hank-

keessa louhittavien ja tasoitettavien alueiden osalta kohtalaiseksi Savilahdenvuoren alueella, muu-

alla alueen herkkyys on vähäinen. 

 

Hankealueella ja sen lähiympäristössä, johon hankkeen vaikutusalue ulottuu, esiintyy useampia 

luontodirektiivin IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lisäksi maastokäynnin perusteella 

hankealueen koillis-itäpuolella on vaarantuneeksi luokitellun keltamataran pienehkö esiintymä ja 

Savilahdenvuoren itäpuolen notkelmassa kasvaa rauhoitettua valkolehdokkia. Hankelueella ja sen 

lähiympäristössä esiintyvien lajien osalta herkkyys luokitellaan suureksi.  

 

Huomioitaessa alueella esiintyvät luontotyypit, kasvillisuus  ja uhanalaiset lajit sekä näiden sijoit-

tuminen suhteessa alueen käyttösuunnitelmaan ja tunnistettuihin vaikutusalueisiin, voidaan alueen 

herkkyyden arvioida kuuluvan kokonaisuutena luokkaan suuri.  

6.5.5 Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen 

Kummassakin arvioitavassa vaihtoehdossa Hillonlahden alue tulee muuttumaan asemakaavan mu-

kaisen maankäytön osoittamalla tavalla. Vaikutusten muodostumisen kannata pääasialliset vaihto-

ehtojen väliset erot syntyvät louhinnan ja kiviainesottotoiminnan arvioidusta kestosta ennen aluei-

den ottamista uuteen käyttöön. On kuitenkin huomioitava, että alueen luonne tulee muuttumaan 

nykyisestä merkittävästi, eikä alue tule palaamaan luonnonoloiltaan tai äänimaailmaltaan nykyistä 

vastaavaan tilaan hankkeen loputtua.  

 

Molemmissa vaihtoehdoissa louhittaville ja tasattaville alueille sijoittuvat luontotyypit ja kasvilli-

suus, sekä elinympäristöjen tuhoutumisen vaikutuksesta myös muu lajisto menetetään kokonaan. 

Luontotyyppien kannalta merkittävimmät heikennykset tulevat kohdistumaan Savilahdenvuoren 

luonnotilaisen kaltaiseksi arvioidulle kalliolle ja iäkkäämmille metsäalueille, jotka louhitaan ja tasa-

taan vaiheessa 2. Luontoselvityksen perusteella rajatut muiden huomionarvoisten luontotyyppien 

esiintymät eivät sijoitu hankkeessa louhittaville alueille ja näihin kohdistuvia vaikutuksia ei näin 

ollen louhinnasta arvioida aiheutuvan. Luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset ovat samat mo-

lemmissa hankevaihtoehdoissa.  

 

Pintamaiden tasauksen ja kasvillisuuden poiston myötä hulevesien pidättyminen alueella tulee vä-

henemään ja Hillonlahteen joko suoraan tai viivytysrakenteiden kautta päätyvien hulevesien määrä 

vastaavasti kasvaa. Louhinnan aikana hulevesien myötä pintavesiin mahdollisesti päätyvän kiinto-

aineskuormituksen sekä räjähdysaineista peräisin olevan typen kuormitus kohdistuu Hillonlahteen. 

Hillonlahti on ihmistoiminnan muokkaama, mutta alueella esiintyy huomionarvoisia vesiluontotyyp-

pejä ja kasvilajistoa, erityisesti suolapungan neljä tunnettua esiintymää Putviikinpohjan ja Sauna-

saaren alueilla. Aspelundin (2006) mukaan Hillonlahden suolapunkaesiintymien uhkana on erityi-

sesti alueen rehevöityminen ja umpeenkasvu. Hankkeesta mahdollisesti aiheutuvalla lisääntyvällä 

typpikuormituksella voisi näin ollen olla mahdollisesti suolapungan elinympäristöjä heikentävä vai-

kutus. Hillonlahti on kuitenkin tarkkailuiden perustella todettu typen ja fosforin osalta yhteisrajoit-

teiseksi, joten merkittävien rehevöittävien vaikutusten muodostumiseksi Hillonlahteen pitäisi koh-

distua samalla lisääntyvää fosforikuormitusta.  

 

Huomionarvoisista kasvilajeista valkolehdokin Savilahdenvuoren itäpuolelle sijoittuvat esiintymät 

ovat louhintasuunnitelman mukaisesti tasattavaksi osoitetulla alueella. Keltamataran esiintymä jää 

louhittavien alueiden ulkopuolelle. Vaikutukset huomionarvoisten kasvilajien esiintymiin riippuu alu-

eelle toteutettavien toimintojen lopullisesta sijoittumisesta.  
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Varsinaiselle hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuu luontodirektiivin liitteen IV(a) 

lajien lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi tunnistettuja alueita. Liito-oravan ydinalueet ja pesäpuut 

alueella tullaan säilyttämään ja ekologisten yhteysväylien säilyminen on huomioitu alueen kaavoi-

tuksessa. Viitasammakon sekä kolmen alueella esiintyvän luontodirektiivin liitteen IV(a) korentola-

jin elinympäristöt sijoittuvat varsinaisen hankealueen ulkopuolelle. Vaikutuksia voi aiheutua lähinnä 

kosteikon vesitalouden tai vedenlaadun muutosten kautta. Ratavallin pohjoispuolella sekä hanke-

alueen itä-koillispuolella oleviin kosteikkoihin ei hankkeessa kohdistu suoria toimenpiteitä. Rataval-

lin pohjoispuolinen kosteikko on vesiyhteydessä Hillonlahteen, mutta todennäköisesti veden vaih-

tuminen on allasmaisessa, ratavallin erottamassa poukamassa muuta Hillonlahtea hitaampaa. Mi-

käli louhinnan vuoksi lisääntyvä typpi- tai kiintoainekuormitus kohdistuu kosteikkoalueelle, tämä 

voi altistaa kosteikkoa rehevöitymiselle ta veden laatumuutoksille, mikäli kuormitus ei pääse se-

koittumaan ja laimenemaan Hillonlahden vesiin. Mahdollisten vaikutusten suuruus riippuu hanke-

alueelta syntyvien hulevesien käsittelystä sekä purkupaikkojen sijoittumisesta. Hankealueella ja 

sen läheisyydessä sijaitsevien direktiivilajien osalta vaikutusten arvoidaan kuitenkin jäävän vähäi-

siksi kielteisiksi ja kohdistuvan pääosin liito-oravaan, jonka elinympäristöt sijoittuvat lähimmäksi 

louhittavia alueita. Tunnistettujen ekologisten kulkuyhteyksien jättämisellä alueelle ehkäistään 

elinympäristön pirstoutumisesta aiheutuvaa haittaa. Liito-oravan, viitasammakon, täplälampikoren-

non, lummelampikorennon sekä idänkirsikorennon ydinalueilla elinympäristöjen säilyttäminen tur-

vataan kaavamääräyksin. Lisäksi huomionarvoisista elinympäristöistä tullaan turvaamaan kaava-

merkinnällä alueen uhanalaisen perhoslajiston kannalta merkittävä ruderaattialue sataman sisään-

tulotien ja radan varrella. Toinen huomionarvoinen ruderaattialue, Hillonkylän ratapohja lännem-

pänä sijaitsevan kosteikkoalueen länsipuolella, jää louhittavan alueen ulkopuolelle, eikä siihen näin 

ollen arvioida kohdistuvan vaikutuksia. Ruderaattiympäristöjen kannalta alueiden pysyminen avoi-

mina on elinympäristöjä ylläpitävä tekijä.  

  

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

koneiden liikkuminen alueella aiheuttavat alueen eläimistöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia lou-

hinnan ja kiviaineksen murskauksen ollessa käynnissä. Vaikutusten arvioidaan olevan suurimpia 

metsäalueiden pesimälinnustolle hankealueen luonnontilaisimmissa osissa, joihin sataman tai idän-

puoleisten liikenneväylien äänet eivät nykytilanteessa kuulu erityisen voimakkaasti. Hillonlahden 

eteläpuolella sijaitsevista satamatoiminnoista ja niiden aiheuttamasta meluisuudesta johtuen ranta-

alueilla pesivän linnuston ei arvioida olevan lähtökohtaisesti erityisen herkkiä melulle. Muutonaikai-

set levähtäjät ovat alttiimpia pelästymään erityisesti muusta äänimaailmasta poikkeavia ääniä, jol-

loin erityisesti räjähdysten aiheuttama impulssimainen melu aiheuttaa säikähtämisiä. Pelästyttävän 

vaikutuksen lisäksi melun tiedetään kuitenkin häiritsevän ja hankaloittavan soidinkäyttäytymistä ja 

pesintää. Meluisassa ympäristössä lintujen viestintä hankaloituu ja pariutuminen voi estyä jopa 

täysin soidinlaulun jäädessä kuulumattomiin muun melun vuoksi.    

 

Pölyämistä syntyy räjäytyksistä, louhinnasta sekä ajoneuvojen renkaiden nostattamana. Pölyämi-

sen vaikutus jää lähelle syntypistettään, eikä pölyämisellä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 

alueen luontoarvojen kannalta.  

 

Hetkellistä, rakentamisen aikaista kiintoaineskuormitusta Hillonlahteen voi aiheutua myös nykyistä 

ratavallia vahvistettaessa ja levennettäessä. Rakenteiden vaatimukset riippuvat osin kaavoituksen 

ja yleissuunnitelman mukaisesta alueen pääasiallisten kulkuyhteyksien sijoittumisesta. Rakenteen 

vahvistamisessa ja leventämisessä käytetään hankealueelta louhittuja aineksia ja näiden läjittämi-

nen nykyisen ratavallin vierelle aiheuttaa hetkellisesti kiintoaineskuormituksen lisääntymistä ja ve-

den samenemista. Läjitykset edellyttävät vesilain mukaisen luvan hakemista, jonka yhteydessä 

myös tarkemmat määrät ja sijainnit tarkentuvat. Lähtökohtaisesti läjityksiä ei tulla toteuttamaan 

sellaisille alueille, joille sijoittuu merkittäviä luontoarvoja ja jolloin vaikutukset tulevat jäämään vä-

häisiksi.  
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Vaihtoehto VE1 

Hankkeen toteuttaminen vaihtoehdon VE1 mukaisesti tarkoittaa alueen louhimista suhteellisen ly-

hyessä ajassa, jolloin meluvaikutukset sekä nopea elinympäristöjen häviäminen alueen linnuston 

kannalta korostuvat. Toisaalta louhintaan liittyvä meluvaikutus päättyy nopeammin, jolloin alueelle 

jäävien lintujen kokema melualtistus jää lyhytkestoisemmaksi.  

 

Myös louhinta-alueelta muodostuvien hulevesien mukana pintavesiin päätyvä kuormitus on vaihto-

ehdossa VE1 todennäköisesti suurempaa kun vaihtoehdossa VE0 erityisesti typen osalta, kun tar-

vittavat räjäytykset suoritetaan nopeammassa aikataulussa. Typpi- ja kiintoainekuormitus kuiten-

kin vähenevät sen jälkeen, kun louhinta on ohi, vaikka alueelta muodostuvien hulevesien määrä 

tuleekín pysymään nykyistä korkeammalla tasolla.  

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 alueen louhintaa suoritetaan tarpeen mukaan ja alueelle tulevia toimintoja voi-

daan alkaa rakentamaan jo ennen koko alueen louhinnan valmistumista. Vaihtoehdossa VE1 kuvat-

tuun verrattuna hulevesien typpipitoisuus ja osin myös pintavesiin päätyvän kiintoaineksen määrä 

jäävät todennäköisesti vähäisemmiksi, mutta näiden aiheuttamaa kuormitusta muodostuu pidem-

mältä ajanjaksolta. Vastaava toistuu meluvaikutusten kanssa. 

 

Alueen jatkokäyttö saattaa aiheuttaa vaihtoehdossa VE0 erityisjärjestelyitä esimerkiksi kuljetus-

reittien tai kiviaineksen murskauksen sijainneille. Jos alue rakentuu osittain, saatetaan väliaikaisia 

työmaateitä joutua rakentamaan myöhemmin alueen muu käyttö huomioon ottaen luontovaikutus-

ten kannalta haitallisemmille sijainneille, mikäli näiden sijoittumista ei huomioida tai pystytä huo-

mioimaan vaiheittain toteutettavassa aluesuunnittelussa.   

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutusalueen nykytilan herkkyys kasvillisuuteen, luontotyyppeihin ja eläimistöön kohdistuvien 

vaikutusten aiheuttamille muutoksille arvioitiin suureksi. Hankkeen vaikutukset kohdistuvat voi-

makkaimmin louhittaville ja tasattaville maa-alueille, ja melu- sekä vesistövaikutusten kautta var-

sinaisen hankealueen ulkopuolelle. Vesistövaikutukset rajautuvat Hillonlahteen ja nämä on arvioitu 

kokonaisuudessaan pintavesien kannalta vähäisiksi. Näin ollen hankkeella ei arvioida olevan vä-

häistä suurempia haitallisia vaikutuksia myöskään Hillonlahdessa esiintyville vesiluontotyypeille tai 

ranta-alueilla varsinaisen hankealueen ulkopuolella esiintyvälle huomionarvoiselle kasvillisuudelle.  

 

Hankkeen aiheuttaman melun vaikutukset ulottuvat laajimmalle. Huomattavimmin melua aiheutuu 

räjäytyksistä. Vaihtoehdossa VE1 alueen räjäytykset tapahtuvat noin viiden vuoden sisällä. Vaihto-

ehdossa VE0 räjäytyksiä tehdään pidemmällä aikavälillä, toisaalta räjäytyksille on tarvetta harvem-

min.  

 

Huomioiden mitä aiemmissa kappaleissa on luontovaikutusten muodostumisesta ja alueen herk-

kyydestä esitetty, molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE0 luontovaikutusten arvioidaan olevan kes-

kisuuria kielteisiä. Näin ollen vaihtoehtojen VE1 ja VE0 vaikutukset alueen luontoarvoihin ovat siten 

merkittävyydeltään suuria (Taulukko 6-15). 
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Taulukko 6-15. Kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

6.5.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen vaikutusten muodostumista määrittelee varsinaisen louhinnan ja alueiden tasaamisen 

ohella alueelle yleissuunnittelussa ja kaavoituksessa osoitettavien uusien kulkuyhteyksien sijoittu-

minen. Hankealueelle ja sen lähiympäristöön sijoittuvat luontoarvoiltaan merkittävät kohteet ovat 

hajallaan ja eri tyyppisiä, jolloin haitallisten vaikutusten muodostuminen vaihtelee eri kohteiden 

välillä. Huomionarvoiset elinympäristöt, lajisto sekä kehitettävät ekologiset yhteydet on myös py-

ritty huomioimaan alueen kaavoituksen yhteydessä kaavamerkinnöin rajaamalla.  

  

Hillonlahden pintavesiin hulevesien mukana päätyvää typpi- ja kiintoainekuormitusta voidaan vä-

hentää viivytysrakenteilla (uuden kosteikot, viivytysaltaat). Toisaalta purkupisteiden sijannilla pis-

temäistä kuormitusta voidaan ohjata vähemmän herkille alueille, esimerkiksi sijoittamalla purku-

piste lännempänä sijaitsevan kosteikon sijasta kosteikon läheisyyteen, mutta ratavallin eteläpuo-

lelle. Mikäli hulevedet ohjataan kosteikkoon, kuormituksen sekoittumista voi olla mahdollista pa-

rantaa puhkaisemalla ratavalliin useampia aukkoja, joista vesi pääsee virtaamaan vapaammin kos-

teikon ja Hillonlahden välillä.  

 

Melu- ja pölyvaikutusten ehkäisemistä on käsitelty luvuissa 6.12.6 ja 6.14.6. 

6.5.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät alueen yleissuunnittelun ja myöhemmän käytön määrittele-

miin tekijöihin. Eri puolille hankealuetta sijoittuu luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita ja vaikutuk-

set luontoarvoille vaihtelevat.  

 

Perustettavien alueiden myöhempään käyttöön liittyvä rakentaminen sekä töiden vaiheistus ei ole 

YVA-menettelyn aikaan ollut selvillä. Mikäli alueen jatkokäyttöön liittyviä rakentamistoimia tehdään 

yhtä aikaa louhinnan kanssa, näiden yhteisvaikutukset tulee arvioida erikseen.  
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6.6 Suojelualueet  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Suunnitelma-aluetta lähimmät suojelualueet sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä. Etäi-

syyden vuoksi hanke ei aiheuta vaikutuksia minkään muodostumismekanismin kautta lähim-

mille suojelualueille kummassakaan tarkastelun kohteena olevassa vaihtoehdossa VE1 tai 

VE0.    

6.6.1 Vaikutusten muodostuminen 

Suojeluperusteista riippuen louhinta- ja kiviainesottohankkeista voi aiheutua hankealueen ulkopuo-

lella sijaitseviin suojelualueisin kohdistuvia vaikutuksia pääsääntöisesti ilma-, pöly-, melu- tai ve-

sistöpäästöjen kautta, joiden vaikutusalue ulottuu varsinaisen hankealueen ulkopuolelle.  

 

Arvioitavana olevaa hankealuetta lähin suojelualue (Suviranta FI0425006, SAC)  on sisällytetty Na-

tura 2000-verkostoon alueella esiintyvien luontotyyppien perusteella. Välillisiä, luontotyyppeihin 

kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voi näin ollen aiheutua louhinnan seurauksena syntyvästä pölystä 

tai pintavesiin aiheutuvista päästöistä, tai muista ilmastopäästöistä. Melu tai tärinä ei aiheuta hai-

tallisia vaikutuksia kasvillisuudelle tai luontotyypeille. Lupinlahden SPA-alueen (FI0425001) suoje-

luperusteena olevan linnuston kannalta mahdollisia haitallisia vaikutuksia voisi aiheuttaa louhin-

nasta ja rikotuksesta muodostuva melu. 

6.6.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Arvioinnin lähtötietoina on käytetty tietoja hankkeen ympäristövaikutusten muodostumisesta sekä 

näiden vaikutusalueesta. Suojelualueiden tiedot on hankittu avoimista ympäristötiedon järjestel-

mistä sekä lähimpien Natura-suojelun piiriin kuuluvien alueiden Natura-tietolomakkeista (2018).  

6.6.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Lähtökohtaisesti kaikki luonnonsuojelualueet kuuluvat luokkaan erittäin suuri herkkyys, vaikka 

näille ei olekaan määritelty erillisiä herkkyyden kriteerejä.  

 

Haminan hankealueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita, luonnonsuojeluohjelmien kohteita tai Na-

tura 2000 -verkoston kohteita. Hankkeen luontoarvoja mahdollisesti merkittävästi heikentävien 

päästöjen vaikutusalueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita, luonnonsuojeluohjelmien kohteita tai 

Natura 2000 -verkoston kohteita. Näin ollen varsinainen hankealue voidaan luokitella herkkyydel-

tään vähäiseksi.  

6.6.4 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). Lupinlahden SPA-alue 

(FI0425001) sijaitsee lähimmillään noin 3,5 kilometrin päässä hankealueesta. Samalle etäisyydelle 

sijoittuu myös Pappilansaaren-Lupinlahden SAC-alue (FI0425005).  
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Kuva 6-15. Suojelualueet hankealueen läheisyydessä. 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Kaikki luonnonsuojelualueet kuuluvat lähtökohtaisesti luokkaan erittäin suuri herkkyys.  

6.6.5 Vaikutukset suojelualueisiin 

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

kostoon kuuluvia kohteita tai muita suojelualueita. Lähimmälle Natura-alueelle (Suviranta SAC 

FI0425006) on matkaa noin kaksi kilometriä. Kiviaineshankkeen toiminnoista ei muodostu sellaisia 

päästöjä tai meluvaikutuksia, joilla voisi olla vaikutuksia lähimpien suojelualueiden tai Natura 2000 

-verkostoon kuuluvien alueiden suojelun perusteina mainittuihin luontoarvoihin perustuen suojelu-

alueiden etäisyyteen. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien vaikutusten vaikutusalue ei minkään 

tunnistetun vaikutusmekanismin osalta ulotu lähimmille suojelulueille saakka. Myöskään hankkeen 

toteuttamisen kestolla ei ole merkitystä suojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten kannalta.   

Vaihtoehto VE1 

Hankkeen toteuttamisella vaihtoehdon VE1 mukaisesti ei ole vaikutuksia suojelualueisiin. 

Vaihtoehto VE0 

Hankkeen toteuttamisella vaihtoehdon VE0 mukaisesti ei ole vaikutuksia suojelualueisiin. 
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Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehtojen VE1 ja VE0 ei arvioida aiheuttavan muutosta nykytilaan suojelualueiden osalta (Tau-

lukko 6-16). 

Taulukko 6-16. Suojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

6.6.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Kummassakaan vaihtoehdossa VE0 ja VE1 ei muodostu luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia vaiku-

tuksia. Näin ollen erillisiä lieventämistoimenpiteitä ei katsota tarpeellisiksi.   

6.6.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Luonnonsuojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ei kohdistu olennaisia epävarmuuste-

kijöitä. 
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6.7 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealue on asemakaavoitettu satama-alueeksi, minkä takia asutus väistyy hankealueelta. 

Alue on asemakaavoitettu ja asemakaavan muutos teollisuusalueeksi on vireillä. Lähialueilla 

on merkitystä paikallisella tasolla virkistyskäytölle. Maankäytön osalta alueen herkkyys arvi-

oidaan kohtalaiseksi. 

Vaihtoehto VE1 mahdollistaa eri kaavatasoilla tavoiteltujen maankäyttömuotojen toteuttami-

sen rakentamalla, mistä arvioidaan muodostuvan suuri myönteinen vaikutus suunnitellun 

maankäytön tavoitteisiin. Vaihtoehto ei merkittävästi laajenna yhdyskuntarakennetta, mutta 

mahdollistaa teollisuusalueen laajennuksen vaihtoehtoa VE0 nopeammin. Hanke toteuttaa 

voimassa olevaa asemakaavaa, mutta satama-alueen muutos teollisuusalueeksi edellyttää 

asemakaavan muutosta. 

Hankealueella Hillonkylän asutus on väistynyt ja kaupunki hankkinut rakennuksia ja purkanut 

ne. Hillonlahden pohjoisrannalla sijaitsevien vapaa-ajan rakennusten (ns. kalastusmajat) 

tonttien vuokrasopimukset ovat päättyneet tai ovat päättymässä. Ottotoiminta kestää arvi-

olta viisi vuotta, jonka jälkeen vaikutuksia lähiasutukseen ei siitä muodostu. Suurin muutos 

hankealueen nykyiseen maankäyttöön muodostuu, kun louhitun alueen käyttö paikalliseen 

lähivirkistykseen loppuu. Louhinta-alueen ulkopuolella virkistyskäyttö säilyy.  

Vaikutukset ovat hankevaihtoehdossa VE1 merkittävyydeltään suuret myönteiset suunnitel-

lun maankäytön tavoitteisiin ja nykyiseen maankäyttöön kohtalaiset kielteiset. Vaikutukset 

vaihtoehdossa VE0 ovat samansuuntaisia. Kertaluontoiset ottomäärät ovat pienempiä ja ai-

kataulu väljempi, joten liikenne-, melu- ja pölyvaikutukset lähialueen maankäyttöön jäävät 

pienemmiksi, mutta kestävät pidempään. Vaikutus suunnitellun maankäytön tavoitteisiin ar-

vioidaan kohtalaiseksi myönteiseksi ja nykyiseen maankäyttöön kohtalaiseksi kielteiseksi.  

6.7.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankkeen vaikutukset voivat kohdentua sekä nykyiseen maankäyttöön ja kaavojen aluevarauksiin 

että tuleviin maankäytön kehittämismahdollisuuksiin hankealueella ja lähialueilla. Hankkeen välit-

tömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät louhinta-alueella, missä alue muuttuu metsäalueesta 

rakennetuksi ympäristöksi ja Hillonkylän väistyvien asuinrakennusten kohdalla rakennettu ympä-

ristö muuttuu teolliseksi. Lähiympäristön maankäyttömuotoihin vaikutuksia voi aiheutua kiviaines-

ten oton aiheuttamasta melusta, liikenteestä, tärinästä ja ilman laatuun kohdistuvista vaikutuksista. 

6.7.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Arvioinnissa huomioitiin vaikutukset olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, 

verkostoihin mm. liikenneyhteyksiin sekä tiedossa oleviin tuleviin rakentamisalueisiin. Kiviainesten 

ottoon ja murskaukseen liittyviä vaikutuksia arvioitiin suhteessa hankealueen nykyisiin ja suunni-

teltuihin maankäyttömuotoihin. Erityishuomio arvioinnissa kiinnitettiin hankealueen läheisyydessä 

sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin kuten asutus-, loma-asutus-, suojelu- ja virkistysalu-

eisiin. Arviointi on tehty asiantuntijatyönä. Arvioinnissa sekä nykytilan kuvauksessa hyödynnettiin 

maakunta-, yleis- ja asemakaava-aineistoja, olemassa olevia selvityksiä ja kartta-aineistoja (mm. 

Kymenlaakson liitto 2020, Haminan kaupunki 2008, Haminan kaupunki 2019ab). Arvioinnissa on 

huomioitu myös alueella käynnissä olevat asemakaavojen päivitykset.  

6.7.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty 

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-17, Taulukko 6-18). 
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Taulukko 6-17. Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen  

Alue, jolla ei sijaitse häiriintyviä toimintoja tai niitä on vain vähän, esim. alue on teollisuus- tai metsätalous-

käytössä. Alueella on vain vähän asutusta, virkistyskäyttöä, arvokkaita luontokohteita tai muita häiriöille 
herkkiä toimintoja. Hankealueen kaavoitus on suunnitellun hankkeen mukaista. Vaikutusaluetta ei ole kaa-
voitettu herkkään maankäyttöön kuten asumiseen, virkistyskäyttöön tai suojeluun ja vaikutusalueen kaa-

voitus ei rajoita suunnitellun hankkeen toimintaa. 
       

Kohtalainen  

Ennestään rakennetut alueet, joiden asukasmäärä on vähäinen; ennestään rakentamattomat alueet, joilla 
on jonkin verran melu- tai muita häiriöitä; alueet, joilla virkistysalueita on runsaasti ja/tai virkistysreitit 

helposti korvattavissa toisilla. Hanke- tai vaikutusalueella on alueellisesti tai paikallisesti merkittäviä mai-
sema-, kulttuuri- tai luontokohteita. Hankealuetta ei ole kaavoitettu tai kaavoitus ei ole täysin suunnitellun 

hankkeen mukaista. 
       

Suuri  

Alue, jolla sijaitsee häiriintyviä toimintoja suhteessa uusiin toimintoihin, kuten runsaasti asutusta ja/tai pal-
jon käytettyjä virkistys- tai matkailukohteita. Hanke- tai vaikutusalueella on alueellisesti tai valtakunnalli-

sesti merkittäviä maisema-, kulttuuri- tai luontokohteita. Hanke- tai vaikutusalue on kaavoitettu vaikutuk-
sille herkkään maankäyttöön, kuten asumiseen, virkistyskäyttöön tai suojeluun. 

       

Erittäin 
suuri 

 

Hanke- tai vaikutusalueella on tiheää asutusta (asuinalueita, kerrostaloalueita) ja runsaasti herkkiä kohteita 

kuten kouluja, päiväkoteja ja hoitolaitoksia. Hanke- tai vaikutusalueella on valtakunnallisesti merkittäviä 
maisema-, kulttuuri- tai luontokohteita, esim. kansallispuistoja ja suojelualueita. Hanke- tai vaikutusalue on 

kaavoitettu edellä mainitulle vaikutuksille erittäin herkkään maankäyttöön. 

Taulukko 6-18. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien muutosten suuruus. 

Erittäin 

suuri  
+ + + + 

Muutoksen tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä ja vaikutus pysyvää. 

Hanke tukeutuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa maankäytölle asetetut tavoitteet. 
Muutos mahdollistaa ympäristöön suunniteltujen alueiden ja kaavojen toteuttamisen. Vaikutus on valtakun-

nallinen. 

Suuri                
+ + + 

Muutoksen tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä ja vaikutus pysyvää. 

Hanke tukeutuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa maankäytölle asetetut tavoitteet. Muutos 
mahdollistaa ympäristöön suunniteltujen alueiden ja kaavojen toteuttamisen. Vaikutus on maakunnallinen. 

Keskisuuri   

+ + 

Muutoksen tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä ja vaikutus pitkäkestoista. 
Hanke tukeutuu pääosin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa pääosin maankäytölle asetettuja ta-

voitteita. Muutos mahdollistaa ympäristön suunnitelmien ja kaavojen toteuttamisen. Vaikutus on kunnallinen. 

Pieni      
+ 

Muutoksen tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta myönteistä, mutta vaikutus väliai-

kaista. Hanke tukeutuu jossain määrin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja toteuttaa vähäisessä määrin 
maankäytölle asetettuja tavoitteita. 

Ei vaiku-
tusta 

Hankkeen aiheuttama muutos on niin pientä, että se ei käytännössä aiheuta mitään häiriötä tai siitä ei käy-
tännössä ole mitään hyötyä. Hanke toteuttaa voimassa olevia kaavoja ja on kaavoitustilanteen mukainen. 

Pieni         

- 

Muutoksen tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja lyhytkestoista. Vaikutus 
on paikallinen. Muutos estää vähäisessä määrin alueelle tai sen ympäristöön suunniteltujen toimintojen toteut-
tamisen. Muutos aiheuttaa pieniä kaavamuutoksia, joiden laatiminen ei herätä vastarintaa osallisissa. 

Keskisuuri      

- - 

Muutoksen tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja melko pitkäkestoista. 
Vaikutus on kunnallinen. Muutos estää osin alueelle tai sen ympäristöön suunniteltujen toimintojen toteutta-

misen. Muutos aiheuttaa yleiskaavan tai yleiskaavamuutoksen laatimista. 

Suuri                  

- - - 

Muutoksen tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja pysyvää. Vaikutus on 

maakunnallinen. Muutos estää alueelle tai sen ympäristöön aikaisemmin suunniteltujen toimintojen toteutta-
misen. Muutos edellyttää kaavan laatimista tai muuttamista maakuntakaavatasolla. 

Erittäin 
suuri 

- - - - 

Muutoksen tuoma toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja pysyvää. Vaikutus on 
valtakunnallinen. Muutos estää alueelle tai sen ympäristöön aikaisemmin suunniteltujen toimintojen toteutta-

misen. Muutos edellyttää kaavan laatimista tai muuttamista maakuntakaavatasolla. 

6.7.4 Nykytila  

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

Haminan keskustaan ja noin 25 kilometriä Kotkan keskustaan. Hankealue sijaitsee yhdyskuntara-

kenteellisesti taajama-alueen tuntumassa väljästi rakennettujen asuin-, teollisuus- ja satama-alu-

eiden läheisyydessä. Hankealue sijoittuu Hillonkylän alueelle ja rajautuu Hillonlahden ja Summan 

edustan merialueeseen. Haminan satama on yksi HaminaKotka Sataman satamanosista. Hillonlah-

den ranta-alueella on käytöstä poistettu teollisuusrata, joka on liittynyt Summan paperitehtaan 

toimintaan. Suunnittelualue on pääasiassa lehti-, seka- ja havumetsää (Kuva 6-16). Suunnittelu-

alue on lähes kokonaisuudessaan asemakaavoitettu satama- ja varastotoimintojen alueeksi (LS). 
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Kuva 6-16. Hankealueen maankäyttö Corine-aineiston 2018 mukaisesti. 

Hankealueen pohjoispuolella Ensontien varressa sijaitsee Petkeleen asuinalue, missä on pääosin 

pientaloja, sekä suunnittelualueeseen rajautuva Kuunarikadun neljän omakotitalon alue. Petkeleen 

asutus Kuunarikadulla on lähimmillään alle 100 metrin etäisyydellä hankealueesta. Alle 500 metrin 

etäisyydellä hankealueesta sijaitsee noin 12 asuinrakennusta Petkeleessä, Kuunarikadulla, Peltoka-

dulla ja Hillontiellä, joista neljä alle 250 metrin etäisyydellä Kuunarikadulla. Hillonkylän alue on 

asemakaavoitettu satama-alueeksi, minkä vuoksi alueen asutus on väistynyt. Kaupunki on hankki-

nut alueella sijaitsevat rakennukset ja suurin osa rakennuksista on jo purettu. Hillonlahden pohjois-

rannalla sijaitsevien vapaa-ajan rakennusten (ns. kalastusmajat) tonttien vuokrasopimukset ovat 

päättyneet tai ovat päättymässä alueen satama- ja teollisuusalueen kehittämisen myötä.  

 

Lähimmät herkät kohteet, kuten koulut ja päiväkodit, sijaitsevat alueen pohjois- ja koillispuolella 

Uusi-Summan ja Etelä-Poitsilan asuinalueiden yhteydessä noin 2 km etäisyydellä. Alueesta lounaa-

seen sijaitsevassa Matinsaaressa on venelaitureita ja uimapaikka. Haminan kaupunki keskittää ve-

nepaikkoja Tervasaareen kaupungin keskustan tuntumaan. Savilahdenvuoren pohjoispuolella sijait-

sevat sähköasema ja masto sekä lounaispuolella tuulivoimala. 
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Kuva 6-17. Hankealueen rakennuskanta. 

 

Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020 ja 

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

mukaisesti ennen kaavan lainvoimaisuutta. Maakuntakaava on kuulutettu voimaantulleeksi 

31.8.2020 (Kuva 6-18). 

 

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

osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät satamien liikennealueet sekä yhteysaluslii-

kenteen satamat. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tukevaa varastointi-, tuo-

tanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 

Aluetta koskee suunnittelumääräys: 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. Ennen uusiin vesialu-

eisiin kohdistuvia toimenpiteitä tulee selvittää alueiden vedenalaisten muinaisjäännösten inventoin-

nin tarve.  

 

Alue kuuluu osittain konsultointivyöhykkeeseen (sev). Merkinnällä osoitetaan Seveso III - direktiivin 

mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. Vyöhykettä koskee suunnittelumääräys: Vaarallisia ke-

mikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen 

suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen ku-

ten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitettujen kokoontumistilojen ja sairaa-

loiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelas-

tusviranomaisen sekä tarvittaessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.  
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Suunnittelualue rajautuu taajamatoimintojen alueeseen (A) sekä teollisuus- ja varastoalueeseen 

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

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

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

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

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

lumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäris-

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

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

kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 

 

Kuva 6-18. Ote hyväksytystä maakuntakaavasta 2040. 

Yleiskaava 

Hankealueella on voimassa Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava 

(Kuva 6-19) (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 
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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.  

 

 

Kuva 6-19. 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 6-20). 

 

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 
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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) 

alueella sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityi-

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

museoviranomaista. 

 

 

Kuva 6-20 Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä. 

 

Yleissuunnitelma 

Hillonlahden pohjoispuolelle on Haminan kaupungin toimeksiannosta laadittu yleissuunnitelma 

(Ramboll 2020a). Yleissuunnitelmaratkaisulla on pyritty vastaamaan Hillonlahden pohjoispuolisen 

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

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

tiin kaksi vaihtoehtoa, VEA ja VEB (Kuva 6-21). 

 

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.  
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Asemakaavan muutos 

Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen Haminan kaupunki on käynnistänyt asemakaavan muu-

tosprosessin ja tehtävä asemakaavamuutos perustuu lähtökohdiltaan yleissuunnitelmaan. Hillon-

lahden alueen asemakaavan muutos laaditaan kahdessa osaassa (vaihe I ja vaihe II). Vaiheen I 

kaavaehdotus oli nähtävillä 5.2.–8.3.2021. Vaiheen II asemakaavan muutoksen kaavaluonnosta 

koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 10.3.–8.4.2021. Keskeisin asemakaavan muutoksen tarpeen ai-

heuttava maankäytön muutos on satama-alueen laajennukseksi osoitetun satama-alueen (LS) 

muutos teollisuusalueeksi (T ja T/kem) Hillonlahden pohjoispuolella. Asemakaavalla ratkaistaan 

myös kulkuyhteydet teollisuustonteille ja Hiltzin väylän uusi sijoittuminen. 

 

 

Kuva 6-21. Yleissuunnitelman vaihtoehto VEA. Hillonlahden itäpäässä sijaitseva kosteikkoalue on suunniteltu jä-

tettäväksi suojaviheralueeksi.  

Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealue on asemakaavoitettu satama-alueeksi, minkä vuoksi asutus on väistynyt hankealueelta. 

Alue on asemakaavoitettu ja asemakaavan muutos teollisuusalueeksi on vireillä. Hankealueen lä-

heisyydessä Kuunarikadulla sekä Petkeleen valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuu-

riympäristössä (RKY) on lähiasutusta. Noin kahden kilometrin etäisyydellä Uusi-Summassa ja Etelä-
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Poitsilassa on asuinalueilla kaupunkiasutusta, kouluja ja päiväkoteja. Lähialueilla on merkitystä pai-

kallisella tasolla virkistyskäytölle. Maankäytön osalta alueen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

6.7.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Vaihtoehto VE1 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

Alue tukeutuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen sataman, Summan teollisuusalueen ja asuinalu-

eiden lähiympäristössä. Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta. Kiviainesten kuljetukset eivät 

edellytä kokonaan uusien väylien rakentamista, mutta hankealueen eteläosan ratapenkkaa Hillon-

lahden rannassa edellyttänee vahvistamista ja liittymän rakentamista, jotta sitä voidaan käyttää 

louheen kuljettamiseen sataman täyttöihin. Hankkeen jälkikäyttömuodot edellyttävät hankealueella 

kuntateknisten verkostojen ja ns. Hiltzin väylän rakentamista. Kiviainesten oton päätyttyä alueelle 

muodostuu teollista toimintaa, joka laajentaa yhdyskuntarakennetta taajamarakenteen välissä 

metsäiselle alueelle. 

 

Vaikutukset kaavoitukseen 

Hankealueen louhinta ja tasoittaminen tähtää voimassa olevassa asemakaavassa satama-alueen 

laajennukseksi osoitetun alueen rakentamiseen teollisuusalueeksi. Kiviainesten ottaminen mahdol-

listaa alueen rakentamisen maankäytön tavoitteiden mukaisesti. Vaihtoehto VE1 on vireillä olevan 

asemakaavan muutoksen mukaista sekä pääosin voimassa olevan asemakaavan mukaista. Alueen 

länsiosassa louhinta ja tasaus poikkeavat voimassa olevasta asemakaavasta louhinnan ulottuessa 

maa- ja metsätalousvaltaiselle (M) alueelle sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-

ten (ET) alueille, joilla sijaitsevat sähköasema ja tuulivoimala.  

 

Asemakaavan muutos on tarpeen, koska pääosin satama-alueeksi (LS) kaavoitetun alueelle on tar-

vetta rakentaa teollisuus- ja varastoalueita (T, T/kem) sekä ratkaista kulkuyhteydet teollisuuston-

teille ja Hiltzin väylän uusi sijoittuminen. Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleis-

kaava sekä Kotkan-Haminan strateginen vaiheyleiskaava ohjaavat asemakaavan muutosta. Kes-

keisten alueiden oikeusvaikutteisen yleiskaavan pääkäyttötarkoitus satama-alue (LS), joka on va-

rattu satamatoiminnoille ja niihin liittyville teollisuus-, logistiikka- ja terminaali- ja varastotoiminnoille. Alue on 

tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen, mah-

dollistaa asemakaavan muutoksen teollisuusalueeksi. Vaihtoehto VE1 poikkeaa yleiskaavassa län-

siosaan osoitetun suojaviheralueen ja ulkoilureittiyhteyden osalta, jotka louhitaan. Louhintasuunni-

telma mahdollistaa asemakaavaratkaisussa suojaviheralueiden sijoittumisen louhittavan alueen 

pohjoispuolelle Petkeleen asutuksen suuntaan sekä eteläpuolelle Hillonlahden ja raidealueen väliin 

sekä hankealueen itäpuoleiselle kosteikkoalueen laidalle liito-oravan ekologisen yhteyden turvaa-

miseksi. Lisäksi hankealueen keskelle jää louhimaton alue suojaviheralueeksi, jolle osoitetaan ase-

makaavan muutoksessa myös johtokäytävä sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteys Petkeleen suun-

nasta etelään korvaamaan ulkoilureittiä. Asemakaavan muutos ei tuo muutoksia Matinsaareen, eikä 

Matinsaari kuulu kaavamuutosalueeseen. 

 

Vaikutukset maankäyttöön  

Kiviainesten otto ja louhinta tähtäävät teollisuusalueen laajennukseen satama-alueeksi kaavoite-

tulla alueella. Hanke ei estä lähialueiden nykyistä maankäyttöä, mutta lähialueen asutusta ja vir-

kistyskäyttöä voi häiritä työn aikainen lisääntynyt liikenne, mahdollinen pölyäminen, tärinä, melu 

ja maiseman muuttuminen. Erityisesti Kuunarikadun, Petkeleen, Peltokadun ja Hillontien asutuk-

seen kohdistuvien vaikutusten vähentämiseen on louhinnan aikana kiinnitettävä huomiota. Lähtö-

kohtana on, että hankealueen asuinrakennusten käyttö on loppunut ja ne puretaan. Hillonlahden 

pohjoisrannalla sijaitsevien vapaa-ajan rakennusten tonttien vuokrasopimukset ovat päättyneet tai 

päättymässä, joten niihin kohdistuva häiriö jää vähäiseksi. Kulku Matinsaareen tullaan osoittamaan 
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Hiltzin väylän uuden linjauksen kautta. Kaupunki on hankkinut Suurenkallionniemen korvaavaksi 

virkistysalueeksi. Louhintasuunnitelmassa on huomioitu riittävät suojaetäisyydet lähiasutukseen. 

Tasaussuunnitelman mukaan hankealueen pinnankorot jäävät lähialueen asutusta huomattavasti 

alemmalle tasolle ja muodostavat rintauksen pohjoiseen, jolla voidaan vähentää haitallisia vaiku-

tuksia asutukselle. Alueen korkotasoa louhinnan jälkeen on kuvattu maisemavaikutusten yhtey-

dessä luvussa 6.9.5.  

 

Hanke rajoittaa hankealueen käyttömahdollisuuksia kiviainesten ottotoiminnan aikana ja sen päät-

tymisen jälkeen. Alueen nykyiset maankäyttömuodot kuten Hillonkylän asutus on väistynyt ja teol-

liset toiminnot sijoittuvat alueelle. Kaavoituksella varmistetaan jalankulun ja polkupyöräilyn yhtey-

det Hillonlahden ranta-alueelle. Alueella sijaitsevien sähköaseman, maston ja Haminan Energian 

tuulivoimalan sijoittuminen ratkaistaan asemakaavan muutoksen yhteydessä.  

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hankealue otetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön pidemmällä aikavälillä, 

jolloin louhintamäärät jäävät alle YVA-hankeluettelon vuotuisten louhintamäärien. Vaihtoehto ei 

tarkoita alueen jäämistä nykyiselleen pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, vaan alueen 

maankäyttö muuttuu pidemmällä aikavälillä joko voimassa olevan asemakaavan mukaiseksi sa-

tama-alueeksi tai vireillä olevan asemakaavan muutoksen mukaisesti teollisuusalueeksi, mikä vaatii 

kallioperän louhintaa ja alueen tasausta. Tällöin kaupunki ei pysty vastaamaan alueelle mahdolli-

sesti kohdistuvaan suurten teollisuustonttien kysyntään, jotka on mahdollista rakentaa lyhyellä ai-

kajänteellä. Tällöin nämä yritykset hakeutuvat mahdollisesti muille kaupungin alueille tai eri paik-

kakunnille.  

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankkeen vaikutusalueen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

 

Varsinaisella hankealueella vaihtoehto VE1 mahdollistaa eri kaavatasoilla tavoiteltujen maankäyt-

tömuotojen toteuttamisen rakentamalla, millä arvioidaan muodostuvan suuri myönteinen vaikutus 

suunnitellun maankäytön tavoitteisiin. Vaihtoehto ei merkittävästi laajenna yhdyskuntarakennetta, 

mutta mahdollistaa teollisuusalueen laajennuksen vaihtoehtoa VE0 nopeammin. Hanke toteuttaa 

voimassa olevaa asemakaavaa, mutta satama-alueen muutos teollisuusalueeksi edellyttää asema-

kaavan muutosta. 

 

Hankealueella Hillonkylän asutus on väistynyt ja kaupunki hankkinut rakennuksia ja osin purkanut 

ne ja Hillonlahden pohjoisrannalla sijaitsevien vapaa-ajan rakennusten (ns. kalastusmajat) tonttien 

vuokrasopimukset ovat päättyneet tai ovat päättymässä, joten vaikutus hankealueen asutukseen 

verrattuna nykytilanteeseen on suuruudeltaan pieni kielteinen. Hankealueen lähiasutukseen vaiku-

tus on louhinnan aikana keskisuuri kielteinen. Ottotoiminta on arvioitu kestävän noin viisi vuotta, 

jonka jälkeen vaikutuksia lähiasutukseen ei siitä muodostu. 

 

Hankealueen nykyisistä maankäyttömuodoista suurin muutos muodostuu louhitun alueen käyttä-

miseen paikalliseen lähivirkistykseen, johon vaikutus on suuri kielteinen, mutta lähialueen virkis-

tykseen vaikutus on keskisuuri kielteinen. Louhinta-alueen ulkopuolella virkistyskäyttö turvataan. 

Kokonaisuutena vaikutus hankealueen nykyiseen maankäyttöön on pieni kielteinen, mutta vaiku-

tusalueen maankäyttöön keskisuuri kielteinen. 

 

Vaikutukset ovat hankevaihtoehdossa VE1 merkittävyydeltään suuret myönteiset suunnitellun 

maankäytön tavoitteisiin ja nykyiseen maankäyttöön kohtalaisen kielteinen.  
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Vaikutukset vaihtoehdossa VE0, jossa vastaava louhinta ajoittuisi pidemmälle aikavälille ja toteu-

tettaisiin pienemmillä louhintamäärillä, ovat vaikutukset samansuuntaisia. Kertaluontoiset otto-

määrät ovat pienempiä ja aikataulu väljempi, joten liikenne-, melu- ja pölyvaikutukset lähialueen 

maankäyttöön jäävät pienemmiksi. Toisaalta louhinnasta aiheutuvat kielteiset vaikutukset jakaan-

tuvat noin 20 vuodelle aiheuttaen yhtä pitkään häiriötä lähialueen muille maankäyttömuodoille. 

Tällöin vaikutus suunnitellun maankäytön tavoitteisiin voi jäädä kohtalaiseksi myönteiseksi ja ny-

kyiseen maankäyttöön kohtalaiseksi kielteiseksi (Taulukko 6-19).  

Taulukko 6-19. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

N) Nykyinen maankäyttö  

S) Suunnitellun maankäytön tavoitteet 

6.7.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen toiminnoista hankealueen ja lähiympäristön maankäyttömuodoille aiheutuvien melu-, 

pöly- liikenne- ja maisemavaikutusten lieventämistä on käsitelty näitä vaikutuksia käsittelevissä 

luvuissa. Kiviaineskuljetusten ohjaamisella hankealueen eteläosan ratapenkkaa pitkin sataman 

täyttöihin, vähennetään liikenteestä aiheutuvaa haittaa asuinalueille.  Muita keinoja herkille maan-

käyttömuodoille aiheutuvien haittavaikutusten pienentämiseen ovat riittävät suojaetäisyydet, suo-

javallit ja -rintaukset, louhinta-ajasta määräminen sekä tekniset keinot kuten kastelu ja laitteistot. 

 

Maa-aineslain mukainen ottaminen on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu asutukselle tai ympäristölle 

vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Ympäristölupaviranomainen tar-

kistaa lupaa myöntäessään, että toiminta, jolle lupaa haetaan, täyttää ympäristöluvan myöntämi-

sen edellytykset. 

6.7.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankealueen ja sen lähiympäristön maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaiku-

tusten arviointiin ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä.  
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6.8 Elinkeinot ja palvelut  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Haminan elinkeinotoiminnan kannalta hanke aiheuttaa positiivisia vaikutuksia luoden työpaik-

koja louhinnan sekä kiviainesten käsittelyn ja kuljetusten aikana, ja mahdollistaen uuden 

työllistävän teollisuuden perustamisen louhinnan jälkeen. Hankealueen lähistöllä ei ole elin-

keinoelämän toimijoita, joiden toimintaan hankkeen toteuttaminen vaikuttaisi negatiivisesti. 

Vaihtoehdon VE0 vaikutukset elinkeinoelämään arvioidaan kokonaisuudessa pieneksi kiel-

teiseksi ja vaihtoehdon VE1 vaikutukset keskisuureksi myönteiseksi. 

Vaihtoehtojen VE1 vaikutukset elinkeinoelämään ovat merkittävyydeltään kohtalainen myön-

teinen ja vaihtoehdon VE0 vähäinen kielteinen. 

6.8.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hanke työllistää louhintaan ja kuljetuksiin useita henkilöitä, minkä lisäksi välillisiä työllisyysvaiku-

tuksia aiheutuu mm. kunnossapidosta ja muista tukitoiminnoista. Kiviainesten ottohankkeen ura-

koitsijoina ja kuljetusyrittäjinä työskentelee useita henkilöitä, mutta se ei välttämättä tuota suoraan 

uusia työpaikkoja. Urakoitsijat saattavat siirtyvät työmaalle toiselta urakka-alueelta. Toiminnan 

päättyessä hankkeen työllisyysvaikutus lakkaa ja alue voidaan ottaa muuhun teolliseen, työllistä-

vään käyttöön. 

6.8.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Elinkeinoelämän ja alueen palvelujen nykytilan kuvauksessa on hyödynnetty Haminan kaupungin 

verkkosivuja (Haminan kaupunki 2016, 2019c), Tilastokeskuksen (2020) tilastoja ja HaminaKotka 

Satama Oy:n (2020) verkkosivuja. Vaikutukset elinkeinoelämän ja palveluihin on arvioitu asiantun-

tija-arviona muun muassa hankesuunnitelmien ja muista vastaavista hankkeista saadun tiedon 

pohjalta. Elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on huomioitu mm. suorien ja vä-

lillisten työpaikkojen määrä, Haminan kaupungin työttömyysaste, työpaikat ja elinkeinojakauma. 

Myös mahdolliset kielteiset vaikutukset hankkeen lähialueen elinkeinoihin on otettu arvioinnissa 

huomioon.  

6.8.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty 

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-20, Taulukko 6-21). 

Taulukko 6-20. Elinkeinoelämän herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen  
Alueella on vähäisesti elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hankealueen elinkeinot ja toimijat eivät ole 

riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista maa-alueista. Alueen elinkeinot eivät ole herkkiä 
ympäristöhäiriöille (melu, pöly, haju, liikenne) 

       

Kohtalainen  
Alueella on jonkin verran elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hankealueen elinkeinot ja toimijat ovat 
jonkin verran riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista maa-alueista. Alueen elinkeinot ovat 

jossain määrin herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, pöly, haju, liikenne) 
       

Suuri  
Alueella on paljon elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hankealueen elinkeinot ja toimijat ovat riippu-
vaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista maa-alueista. Alueen elinkeinot ovat herkkiä ympäristö-

häiriöille (melu, pöly, haju, liikenne) 
       

Erittäin 

suuri 
 

Alueella on ainutkertaisia elinkeinoelämälle välttämättömiä ominaisuuksia. Hankealueen elinkeinot ja toimi-

jat ovat erittäin riippuvaisia liikenneyhteyksistä tai hankkeen vaatimista maa-alueista. Alueen elinkeinot ovat 
erittäin herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, pöly, haju, liikenne) 
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Taulukko 6-21. Elinkeinoelämään kohdistuvien muutosten suuruus. 

Erittäin 

suuri  
+ + + + 

Parantaa erittäin paljon yritysten toimintaedellytyksiä, kuten yritysten liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta 

sekä kuljetusten matka-aikaa ja ennakoitavuutta. Parantaa erittäin paljon maa- ja metsätalouden toiminta-
edellytyksiä yhdistämällä tai lisäämällä tuotantoalueita tai parantamalla kulkuyhteyksiä niille. Muutokset ovat 
erittäin laaja-alaisia tai erittäin pitkäaikaisia tai pysyviä, palautumattomia. Hanke tuo alueelle kokonaan uusia 

toimintoja, edistää huomattavasti yritysten nykyistä toimintaa tai poistaa huomattavia esteitä. Muutokset vas-
taavat erittäin hyvin elinkeinoelämä esiin tuomiin tarpeisiin. 

Suuri                
+ + + 

Parantaa suuresti yritysten toimintaedellytyksiä, kuten yritysten liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta sekä 
kuljetusten matka-aikaa ja ennakoitavuutta. Parantaa suuresti maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä 

yhdistämällä tai lisäämällä tuotantoalueita tai parantamalla kulkuyhteyksiä niille. Hanke tuo alueelle paljon 
uutta toimintaa, edistää jonkin verran yritysten nykyistä toimintaa tai poistaa jonkin verran esteitä. Muutokset 

ovat laaja-alaisia tai pitkäaikaisia tai pysyviä, hitaasti palautuvia, säännöllisiä tai jatkuvia. Muutokset vastaa-
vat hyvin tarpeisiin elinkeinoelämä esiin tuomiin tarpeisiin 

Keskisuuri   

+ + 

Parantaa jonkin verran yritysten toimintaedellytyksiä, kuten yritysten liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta 
sekä kuljetusten matka-aikaa ja ennakoitavuutta. Parantaa jonkin verran maa- ja metsätalouden toiminta-

edellytyksiä yhdistämällä tai lisäämällä tuotantoalueita tai parantamalla kulkuyhteyksiä niille. Hanke tuo alu-
eelle uutta toimintaa, edistää vähän yritysten nykyistä toimintaa tai poistaa vähän esteitä. 
Muutokset ovat kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pidempikestoisiakin muutoksia. Vaikutus on osin 

palautuva tai ajoittainen. Muutokset vastaavat jossain määrin elinkeinoelämän esille tuomiin tarpeisiin. Muu-
tokset vastaavat jossain määrin elinkeinoelämä esiin tuomiin tarpeisiin 

Pieni     
+ 

Parantaa vähän yritysten toimintaedellytyksiä, kuten yritysten liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta sekä kul-
jetusten matka-aikaa ja ennakoitavuutta. Parantaa vähän maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä yhdis-

tämällä tai lisäämällä tuotantoalueita tai parantamalla kulkuyhteyksiä niille. Hanke tukee alueen nykyistä toi-
mintaa. Muutokset ovat suppealla alueella tai lyhytaikaisia. Muutokset vastaavat vähäisesti elinkeinoelämä 

esiin tuomiin tarpeisiin 

Ei vaiku-

tusta 
Yritysten toimintaedellytykset pysyvät ennallaan 

Pieni         
- 

Heikentää vähän yritysten toimintaedellytyksiä, kuten yritysten liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta sekä 

kuljetusten matka-aikaa ja ennakoitavuutta. Pienentää tai pirstoo vähän maa- ja metsätalouden tuotantoalu-
eita ja heikentää kulkuyhteyksiä niille. Muutokset nykyiseen toimintaan ovat vähäisiä, suppealla alueella tai 

lyhytaikaisia. Muutokset herättävät elinkeinoelämässä vähäisesti ristiriitoja tai huolia 

Keskisuuri      

- - 

Heikentää jonkin verran yritysten toimintaedellytyksiä, kuten yritysten liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta 

sekä kuljetusten matka-aikaa ja ennakoitavuutta. Pienentää tai pirstoo jonkin verran maa- ja metsätalouden 
tuotantoalueita ja heikentää kulkuyhteyksiä niille. Hanke voi muuttaa nykyistä toimintaa, mutta ei estä sitä. 

Muutokset ovat kohtalaisella alueella tai melko pitkäkestoisia. Muutokset aiheuttavat elinkeinoelämässä jonkin 
verran ristiriitoja tai huolia  

Suuri                  
- - - 

Heikentää paljon yritysten toimintaedellytyksiä, kuten yritysten liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta sekä 
kuljetusten matka-aikaa ja ennakoitavuutta. Pienentää tai pirstoo paljon maa- ja metsätalouden tuotantoalu-
eita ja heikentää kulkuyhteyksiä niille. Hanke haittaa nykyistä toimintaa tai aiheuttaa sille esteitä. 

Muutokset ovat laaja-alaisia tai pitkäaikaisia tai pysyviä, hitaasti palautuvia. Muutokset aiheuttavat elinkei-
noelämässä paljon ristiriitoja tai huolia. 

Erittäin 

suuri 
- - - -  

Heikentää erittäin paljon yritysten toimintaedellytyksiä, kuten yritysten liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta 
sekä kuljetusten matka-aikaa ja ennakoitavuutta. Pienentää tai pirstoo erittäin paljon maa- ja metsätalouden 

tuotantoalueita ja heikentää kulkuyhteyksiä niille. Hanke haittaa huomattavasti nykyistä toimintaa tai estää 
sen. Muutokset ovat erittäin laaja-alaisia tai pysyviä, palautumattomia. Muutokset aiheuttavat elinkeinoelä-

mässä erittäin paljon ristiriitoja tai huolia. 

6.8.4 Nykytila  

Hamina on noin 20 000 asukkaan kaupunki Etelä-Kymenlaaksossa, Suomenlahden rannalla. Hami-

nan asukasluku on viime vuosina laskenut. Haminan työllisyysaste vuonna 2018 oli 70 % ja työt-

tömyysaste 11,4 %. Työttömyysaste on laskenut viime vuosina, mutta se on silti hiukan koko maata 

suurempi (ks. Kuva 6-22). Vuonna 2018 työpaikkoja oli noin 6450 ja työpaikkaomavaraisuus oli 

82,2 (vertailuarvo 100). Tämä kertoo, että alueen työpaikkojen määrä on pienempi kuin alueella 

asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Suurin osa työpaikoista (74 %) oli vuonna 2017 palvelu-

aloilla, 21 % jalostuksessa ja 3 % alkutuotannossa (Tilastokeskus 2020). Aloittaneiden yritysten 

lukumäärä on ollut suurempi kuin lopettaneiden yritysten lukumäärä viimeisen kahden vuoden ajan 

(Taulukko 6-22). 
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Kuva 6-22. Haminan työttömien osuus työvoimasta verrattuna koko maan tilanteeseen (Tilastokeskus 2020). 

Taulukko 6-22. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä vuosineljänneksittäin Haminassa 2018-2020 (Tilas-

tokeskus 2020). 
 

2018 2019 2020 

 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Aloittaneet yritykset 

(lkm) 
25 23 16 19 24 16 20 22 27 22 

Lopettaneet yritykset 

(lkm) 14 16 15 12 20 5 14 22 26 15 

 

Hamina, kuten muukin Kymenlaakso, on kokenut teollisuuden rakennemuutoksen negatiiviset vai-

kutukset. Elinkeinoelämän tilanne on kääntymässä seudulla parempaan suuntaan, sillä alueella on 

käynnistynyt työllisyyttä vahvistavia merkittäviä investointeja (esim. satamaan ja Vaalimaalle). 

Työpaikkojen määrän odotetaan kasvavan näiden investointien takia. Hankealue (Hillonlahden poh-

joispuolinen alue) nähdään tulevaisuudessa isojen toimijoiden, esimerkiksi datacentereiden ja ak-

kuteollisuuden, mahdollisena sijoituspaikkana (Haminan kaupunki 2019c).  

 

Hankealue sijaitsee Hilloniemen satama- ja teollisuusalueen pohjoispuolella. Liikenneyhteydet han-

kealueen läheisyyteen ovat olemassa, sillä alueen itäpuolitse kulkee satamaan sekä maantie- että 

rautatieyhteys. Nämä reitit mahdollistavat murskatun kiviaineksen sekä pinta- ja kaivumaiden kul-

jetuksen. Satama-alueella toimii HaminaKotka Satama Oy:n lisäksi useita kemianteollisuuden yri-

tyksiä kuten BASF ja St1 Biofuels. Satamanosan kartta on esitetty seuraavassa (Kuva 6-23).  
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Kuva 6-23. Haminan satamanosan toiminnot ja alueet (HaminaKotka Satama 2019). 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Haminan työllisyysaste on ollut nousussa vuodesta 2015 lähtien ja työttömien osuus laskussa. Työt-

tömyysaste on koko Suomen keskiarvoa korkeampi ja kaupungissa on vähemmän työpaikkoja kuin 

työvoimaa. Kaupungissa aloittaneiden yritysten määrä on suurempi kuin lopettaneiden. Alueen elin-

keinot eivät ole herkkiä hankkeen ympäristövaikutuksille, kuten pölylle ja melulle. Vaikutusalueen 

herkkyys elinkeinoelämän ja palveluiden osalta määritellään kohtalaiseksi. 
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6.8.5  Vaikutukset elinkeinoihin ja palveluihin 

Vaihtoehto VE1 

Toiminnan arvioidaan työllistävän vaihtoehdossa VE1 suoraan noin 15-30 henkilöä sekä välillisesti 

kuljetusalan yrittäjiä alueella. Hanke on myös osa laajempaa alueen kehitystä, koska louhinta luo 

edellytyksiä satojen työpaikkojen synnylle, kun alue tasoitetaan teollisuuden tarpeisiin. Varmaa 

minkään toiminnan sijoittuminen alueelle hankkeen myötä ei ole, mutta se mahdollistaa uuden 

työllistävän toiminnan perustamisen Haminan sataman läheisyyteen. Hankkeen myötä esimerkiksi 

YVA-selostusvaiheessa oleva akkumateriaalitehdas voitaisiin sijoittaa Hillonkylän alueelle sataman 

kupeeseen. Hanke vaikuttaa täten mahdollisesti myönteisesti Haminan kaupungin elinkeinoelämään 

ja työllisyystilanteeseen.  

 

Hanke ei kilpaile muiden Haminan sataman alueen toimijoiden kanssa. Haminan sataman liiken-

neyhteyksiä ja tukitoimintoja voidaan käyttää hankkeen tarpeisiin. Hankkeen lähialueella ei ole sel-

laisia elinkeinoja tai palveluja, joihin toiminnasta voisi aiheutua kielteisiä vaikutuksia, kun louhin-

nassa huomioidaan riittävällä tasolla esimerkiksi tärinävaikutukset, joilla voisi muutoin olla vaiku-

tuksia esimerkiksi palvelinkeskuksen toimintaan tai Haminan Energian kaasuputkiin, jotka sijoittu-

vat louhittavien yleissuunnitelmassa esitettyjen T1- ja T2-alueiden väliin. Hanke ei ole herättänyt 

paikallisessa elinkeinoelämässä vastustusta. Sen sijaan esimerkiksi HaminaKotka Satama Oy on 

ohjelmavaiheen lausunnossa todennut hankealueen olevan merkittävä tulevaisuuden kehittämis-

kohde ja liittyvän kiinteästi myös sataman toimintaan ja kehittämiseen. 

 

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset arvioidaan keskisuureksi myönteiseksi. Hankkeen loputtua sen työl-

listävät vaikutukset loppuvat, mutta alueen tasaaminen mahdollistaa uuden työllistävän toiminnan 

alueella. Näin ollen hankkeen päättymisellä ei ole negatiivisia vaikutuksia elinkeinoelämään.  

Vaihtoehto VE0 

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. Tämä hankkeen toteuttamatta jättäminen ei tarkoita alueen luonnontilaan jättämistä tai 

että alueella ei tulevaisuudessa rakennettaisi. Oikeusvaikutteisen asemakaavan mukaan alue tul-

laan ottamaan jollain aikavälillä kaavan mukaiseen käyttöön. Vaihtoehto VE0 työllistää suoraan noin 

10-15 henkilöä. 

 

Vaihtoehdon VE0 toteuttaminen hidastaisi alueen käyttöönottoa elinkeinoelämän muuhun käyttöön. 

Siinä missä vaihtoehdossa VE1 alueen 4,0 milj. m3ktr louhintaan kuluisi aikaa noin viisi vuotta, 

menisi VE0 saman alueen louhimiseen YVA-lain alittaman louhintamäärän mukaan noin 20 vuotta. 

Näin ollen vaihtoehto VE0 hidastaisi alueen käyttöönottoa huomattavasti, eikä esimerkiksi tällä het-

kellä YVA-selostusvaiheessa oleva akkumateriaalitehdas voisi sijoittua alueelle ainakaan suunnitel-

lussa aikataulussa, jolloin tehdas voi sijoittua Haminan sijaan jonnekin muualle. Tästä aiheutuisi 

suuria aluetaloudellisia tappioita. Vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan pieneksi kielteiseksi. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankealueen sekä sen lähiympäristön herkkyys on arvioitu kokonaisuudessaan kohtalaiseksi. Vaih-

toehto VE1 työllistää kymmeniä henkilöitä, jonka lisäksi se mahdollistaa teollisuustoimijoiden sijoit-

tumisen alueelle. Näiden vuoksi vaikutukset suuruus arvioidaan keskisuureksi myönteiseksi ja mer-

kittävyys kohtalaiseksi myönteiseksi. Vaihtoehdon VE0 toteuttamisen vaikutukset elinkeinoelämään 

arvioidaan suuruudeltaan pieneksi kielteiseksi, kun huomioidaan hankkeen myönteinen vaikutus 

työllisyyteen, mutta toisaalta suurempi kielteinen vaikutus alueen käyttöönottoon ja sitä kautta 
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elinkeinoihin laajemmin. Vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäiseksi 

kielteisiksi (Taulukko 6-23). 

Taulukko 6-23. Elinkeinoihin ja palveluihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

6.8.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin voidaan nähdä kokonaisuutena positiivisena, 

eikä vaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä ole niiden osalta tarpeen tarkastella.  

6.8.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Työllisyysvaikutuksia on arvioitu Haminan kaupungin omien arvioiden tietojen pohjalta. Elinkeinoi-

hin kohdistuvien vaikutusten arviointi on kuitenkin kohtalaisen yleispiirteinen, joten epävarmuus-

tekijöillä ei ole merkittävää vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.  
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6.9 Maisema ja kulttuuriympäristö  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealue on suurelta osin maisemaltaan ja käyttötarkoitukseltaan lähes alkuperäisenä säi-

lynyttä pääosin rakentamatonta ja maisemarakenteeltaan pääasiassa muokkaamatonta, kal-

lioista metsäaluetta. Hankealueen kulttuuriympäristö muodostuu Hillon vanhasta kyläalu-

eesta. Kokonaisuutena hankealueen herkkyys maiseman ja kulttuuriympäristön muutoksille 

arvioidaan kohtalaiseksi. 

Hankealueella louhinnan vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan olevan 

merkittävyydeltään suuria kielteisiä, koska alueen nykyinen maisemarakenne ja maisema-

kuva muuttuvat merkittävästi sekä alueelta poistuu kulttuuriympäristön historiallisia kerrok-

sia. 

Hankealueen ympäristössä louhinnan vaikutusten maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioi-

daan olevan merkittävyydeltään enintään kohtalaisia kielteisiä Petkeleen asuinalueiden ja 

hankealueen välisellä alueella. 

6.9.1 Vaikutusten muodostuminen 

Maisemavaikutukset muodostuvat maisemarakenteen ja maisemakuvan ominaispiirteiden muutok-

sista sekä maiseman luonteen muuttumisesta. Vaikutukset kulttuuriympäristöön voivat olla edellä 

mainittuja, välillisiä vaikutuksia tai suoria vaikutuksia esimerkiksi kulttuuriympäristön arvokohteen 

säilymismahdollisuuksiin. 

 

Kiviaineksen oton vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön aiheutuvat pääosin louhinta- ja 

tasaustoiminnoista. Maisemavaikutuksia voi aiheuttaa myös hankealueen pohjoispuolelle esitetty 

meluvalli. Vähäisiä maisemavaikutuksia voi aiheutua kiviainesten kierrätystoimintoihin liittyvistä 

näkyvistä kiviaineskasoista sekä uusista tiejärjestelyistä. Myös hankealueen louhinnan aikaisesta 

valaistuksesta voi aiheutua maisemavaikutuksia. 

 

Maisemavaikutuksia aiheutuu hankkeen koko toiminta-aikana. Louhintatoiminnan päätyttyä maise-

man muutos riippuu alueen tulevasta käytöstä. 

6.9.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Maiseman rakenteeseen, luonteeseen ja laatuun kohdistuvien vaikutuksien arvioinnin lähtötietoina 

on käytetty mm. hankkeen suunnitelmia, ilmakuvia, karttoja ja maisemaan sekä kulttuuriympäris-

töön liittyviä inventointitietoja. Maisemaan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan laatimalla yleispiir-

teinen ja karttatarkasteluun perustuva maisema-analyysi, jossa kuvataan maiseman ja kulttuu-

riympäristöjen piirteet hankealueella ja sen lähiympäristössä. Arviointi perustuu mm. alueen yleis- 

ja asemakaavoituksen aikana laadittuihin selvityksiin sekä valtakunnallisiin ja maakunnallisiin in-

ventointeihin. Karttatarkastelun perusteella hankealueelle ja sen ympäristöön on tehty maasto-

käynti kesällä 2020. 

 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on lueteltu Museoviraston 

verkkosivuiltakin löydettävissä olevissa kohdeluetteloissa (Museovirasto 2009). Muinaisjäännökset 

on tarkistettu Museoviraston (2020) ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä, josta on saatavilla 

paikkatietoaineisto. Alueelle on tehty kesällä 2020 Hillon vanhan kylätontin arkeologinen tark-

kuusinventointi (Mikroliitti Oy 2020), jossa on selvitetty Hillon vanhan kylätontin muinaisjäännös-

rajaus ja suojeluarvo, ja joka on esitetty tämän selostuksen liitteenä 3. 

 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

90/174 

Kiviaineshankkeen aiheuttamia lähialueen maisemakuvassa tapahtuvia muutoksia on havainnollis-

tettu hankesuunnitelman ja virtuaalisen maastomallin perusteella tehdyn valokuvasovitteen avulla. 

 

Vaikutukset maisemaan ja maisemakuvaan on arvioitu asiantuntija-arviona. Louhinnan aiheuttamia 

maisemavaikutuksia ja merkittävyyttä on tarkasteltu näkökulmista, miten ja kuinka paljon se muut-

taa alueiden nykyistä luonnetta ja missä vaikutukset kohdistuvat maiseman, kulttuuriympäristön ja 

alueen käytön kannalta erityisen herkille alueille. 

 

Maisemavaikutukset arvioitiin hankealueen ja sen lähiympäristön osalta noin kahden kilometrin sä-

teellä hankealueesta. Paikallisesta maisemarakenteesta johtuen vaikutusten ei oleteta ulottuvan 

kahta kilometriä kauemmaksi. 

6.9.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Vaikutuskohteen herkkyystaso maisemavaikutuksille ja kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säi-

lymiselle määräytyy alueen käyttötarkoituksen ja historian mukaan. Herkkyystasoon vaikuttavat 

myös ympäröivän rakennetun ympäristön laatu sekä historiallisiin piirteisiin aiemmin kohdistunei-

den muutosvaikutusten määrä. 

 

Herkkiä muutokselle ovat korkealla sijaitsevat ja erityisen tunnusomaiset näkymäalueet (esim. har-

jumaisemat sekä laajat maisemapelto- tai järvinäkymät mahdollisine maamerkkeineen) sekä alku-

peräisinä säilyneet maisemat, rakennus- ja ympäristökohteet tai tielinjaukset sekä ilmeeltään yh-

tenäisinä säilyneet kaupunkikuvalliset tai maisema- tai kulttuurihistorialliset kokonaisuudet. 

 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten suuruutta on tässä vaikutusarviossa 

arvioitu vertaamalla muutosta nykytilaan ja arvioimalla muutoksen vaikutusta avautuviin tai sul-

keutuviin näkymiin, kaupunkikuvaan, ympäristön tilalliseen hahmottumiseen, rakeisuuteen ja mit-

takaavaan sekä maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen 

mahdollisuuksiin. 

 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty 

seuraavissa taulukoissa. 

Taulukko 6-24. Maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen  
Ajallisesti tai tyylillisesti epäyhtenäisinä rakentuneet aluekokonaisuudet sekä kohteet, joissa on ennestään 

maisemavaurioita tai häiriöitä, esim. teollisuustoimintaa tai suuret liikennemäärät. Ei mainittavia arvokkaita 
maisemakohteita, näkymiä tai historiallisia arvoja. Vaikutusten kokevien ihmisten määrä on pieni. 

       

Kohtalainen  

Aiemmin muutoksille altistuneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai pirstaloituneet virkistysalu-
eet, rakentuneet aluekokonaisuudet sekä kohteet, joissa teollisuustoimintaa tai suuret liikennemäärät.  
Alueellisiksi tai paikallisesti luokiteltavia arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä, arkkitehtonisia 

tai historiallisia arvoja. Vaikutusten kokevien ihmisten määrä on kohtalainen. 
       

Suuri  

Maisemaltaan ja/tai käyttötarkoituksiltaan lähes alkuperäisinä säilyneet maisema- tai kulttuurihistorialliset 
kohteet tai aluekokonaisuudet sekä yhtenäiset viher- ja virkistysalueet sekä luontoalueet. 

Alueellisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä, arkkiteh-
tonisia tai historiallisia arvoja. Vaikutus kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä. 

       

Erittäin 
suuri 

 

Maisemaltaan ja/tai käyttötarkoituksiltaan alkuperäisinä säilyneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet 

tai aluekokonaisuudet sekä yhtenäiset viher- ja virkistysalueet sekä luontoalueet. 
Valtakunnallisesti tai globaalisti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä, arkkitehto-

nisia tai historiallisia arvoja. Vaikutus kohdistuu hyvin suureen joukkoon ihmisiä. 
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Taulukko 6-25. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten suuruuden määrittyminen. 

Erittäin 

suuri  
+ + + + 

Muutos näkyy maisemassa hyvin laajalle alueelle tai vaikuttaa muutoin oleellisella tavalla maiseman tai kult-

tuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden vahvistamiseen tai muuten ympäristön maisema-arvojen 
kohenemiseen pysyvästi. Muutoksen myötä maiseman luonne ja käyttö muuttuu pysyvästi myönteisesti. 

Suuri                

+ + + 

Muutos näkyy maisemassa laajalle alueelle tai vaikuttaa muutoin oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriym-
päristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden vahvistamiseen tai muuten ympäristön maisema-arvojen kohe-
nemiseen pitkäaikaisesti. Muutoksen myötä maiseman luonne ja käyttö muuttuu pitkäaikaisesti myönteisesti. 

Keskisuuri   

+ + 

Muutos näkyy välitöntä lähiympäristöä laajemmin ja vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta 
tärkeiden ominaispiirteiden vahvistamiseen tai muuten ympäristön maisema-arvojen kohenemiseen. Muutok-

sen myötä maiseman luonteeseen kohdistuu muutoksia osittain. Alueen käyttö ei muutu, mutta kokemus 
alueesta muuttuu myönteisesti. 

Pieni       

+ 

Muutos näkyy vain välittömään lähiympäristöön ja voi vähäisesti vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön 
kannalta tärkeiden ominaispiirteiden vahvistamiseen tai muuten ympäristön maisema-arvojen kohenemiseen. 

Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia muutoksia. Alueen käyttö tai kokemus alu-
eesta ei muutu. 

Ei vaiku-

tusta 

Muutos ei ole mainittava eikä vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden 
säilymiseen. Maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia muutoksia. Alueen käyttö tai kokemus alueesta ei 

muutu. 

Pieni         
- 

Muutos näkyy vain välittömään lähiympäristöön eikä vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tär-

keiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. Muutoksen myötä maiseman luonteeseen 
ei kohdistu mainittavia muutoksia. Alueen käyttö tai kokemus alueesta ei muutu. 

Keskisuuri      

- - 

Muutos näkyy välitöntä lähiympäristöä laajemmin, mutta ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta 
tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. Muutoksen myötä maiseman luontee-
seen kohdistuu muutoksia osittain. Alueen käyttö ei muutu, mutta kokemus alueesta muuttuu kielteisesti.  

Suuri                  
- - - 

Muutos näkyy maisemassa laajalle alueelle ja/tai vaikuttaa muutoin oleellisella tavalla maiseman tai kulttuu-
riympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymiseen pitkäaikaisesti. Muutoksen myötä maiseman 

luonne muuttuu niin, että paikan / alueen nykyinen käyttö estyy pitkäaikaisesti. 

Erittäin 

suuri 
- - - -  

Muutos näkyy maisemassa hyvin laajalle alueelle ja/tai vaikuttaa muutoin oleellisella tavalla maiseman tai 

kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymiseen pysyvästi. Muutoksen myötä maiseman 
luonne muuttuu niin, että paikan / alueen nykyinen käyttö estyy pysyvästi. 

6.9.4 Nykytila 

Maisemarakenne 

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

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

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

vikkoista. Kymenlaakson maakuntakaavan maisema-aluejaossa Kymenlaakso jakautuu kuuteen 

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

tyispiirteenä on Kymijoen haarojen luonto ja rannikkokaistan luonnon ominaispiirteet. 

 

Hankealueen maasto on vaihtelevaa maanpinnan noustessa Hillonlahden rannalta, merenpinnan 

tasosta Petkelvuoren (+22,5 m merenpinnan yläpuolella) ja Savilahdenvuoren (+30 m mpy) laeille. 

Petkelvuori ja Savilahdenvuori liittyvät laajempaan pohjois- eteläsuuntaiseen kallioiseen selänne-

alueeseen, jonka lakialueet kohoavat hankealueen pohjois- ja luoteispuolella tason +20 m mpy 

yläpuolelle. Hankealueen pohjoispuolella, Petkeleen asuinalueen lähiympäristössä on jyrkkäpiireisiä 

kalliokohoumia jyrkänteineen. Selänteen rinteillä on rantakerrostumia ja moreenia. Hankealueen 

etelä- ja itäpuolella maasto on alavampaa ja nykyisellään satamatoimintojen vuoksi tasattua. 

 



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

92/174 

 

Kuva 6-24. Selvitysalueen korkeussuhteet. Huomioitavaa, että hankealueen länsipuolella on korkeussuhdekartasta 

poiketen louhittu ranta-aluetta nykyisen palvelinkeskusalueen laajentamiseksi sen kaakkoispuolella. 

 

Maisemakuva 

Hankealueen maisema on pääosin sulkeutunutta tai puoliavointa metsämaisemaa. Kallioiden laki-

alueet (Kuva 6-25) ja talousmetsänä hoidetut mäntykankaat (Kuva 6-26) ovat harvapuustoisia, 

mutta näkymiä kaukomaisemaan ei niiltäkään avaudu. Hillonlahden ranta on myös puustoinen, 

mutta aivan rantaviivan tuntumasta, hankealueen eteläpuolelta avautuu näkymiä merelle ja sata-

man suuntaan (Kuva 6-27) 

 

Hankealuetta halkoo nykyisellään Hillontie/Hillonkuja, jonka varrella on pääosin asuinkäytöstä pois-

jääneitä rakennuksia (Kuva 6-28). Hillonkujan ympäristö on pienipiirteistä, väljästi rakentunutta 

pääosin jälleenrakennuskauden ja modernin ajan asuinympäristöä. Käytöstä poistettu, Summan 

paperitehtaan toimintaan liittynyt rautatie muodostaa avoimen–puoliavoimen käytävän Hillonlah-

den rantaan. Savilahdenvuoren eteläpuolella Haminan Energian tuulivoimala sekä pohjoispuolella 
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Hillon masto nousevat alueen maamerkeiksi. Tuulivoimaloita on kaksi hankealueen lähiympäris-

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

päässä hankealueen luoteispuolella. 

 

Hankealueen etelän ja idän puolelle sijoittuvat satamatoiminnot laajoine kenttineen, suurine raken-

nuksineen ja korkeine valaisinmastoineen ja muine rakennelmineen muodostavat suurimittakaa-

vaisen teollisuusalueen maisemakuvan. Hankealueen länsipuolella, Summanlahden rannalla entiset 

paperitehtaan rakennukset ympäristöineen muodostavat yhdessä sataman kanssa laajan teollisen 

rantavyöhykkeen. 

 

Kuva 6-25. Petkelvuoren lakialuetta hankealueen pohjoisosassa. 

 

 

Kuva 6-26. Mäntymetsää hankealueen pohjoisosasta. 
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Kuva 6-27. Hillonlahden itäosasta, hankealueen eteläpuolelta avautuva näkymä sataman suuntaan. Lahden länsi-

osan niemien ja saarten vuoksi näkymiä merelle ei avaudu. 

 

 

Kuva 6-28. Hillontien varrella on käytöstä poistuneita rakennuksia, joista suurin osa on jo purettu. 

 

Kulttuuriympäristön historiaa 

Hankealue sijoittuu Hillon kylän alueelle. Hillon kylän asutuksen historiatiedot alkavat 1500-luvulta, 

mutta asutuksen sijaintia kuvaavaa tietoa löydetään varhaisintaan vasta vuoden 1775 kartalta, 

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

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

eesta oli maanviljelyskäytössä (Kuva 6-2). Myöhemmin alueen viljelykäyttö on loppunut ja osa 

asuinrakennuksista on tyhjillään. Petkeleen asuinalueet hankealueen pohjoispuolella on rakennettu 

1950-luvulla Summan paperitehtaan johtajistolle ja työväestölle. 
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Haminan kaupunki rakennutti 1930-luvulla Hillon syväsataman. Satamaolot paranivat Hillon sata-

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

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

päristöohjelma 2008). 

 

Hankealueen länsipuolella, Hillonlahden rannalla sijaitsee entinen Summan paperitehdas. Tehdas 

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

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

nen palvelinkeskuksen odotetaan valmistuvan vuonna 2021. 

 

Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt sekä muinaisjäännökset 

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 

Summan paperitehtaan johtajistolle ja työväestölle, on modernin asuntosuunnittelun korkeatasoi-

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

asussaan (Museovirasto 2009). 

 

 

Kuva 6-29. Kuunarikadun asuinaluetta, joka kuuluu Petkeleen asuinalueen RKY-alueeseen. 
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Kuva 6-30. Bernerintien asuinaluetta, joka kuuluu Puu-Petkeleen asuinalueen RKY-alueeseen. 

 

 

Kuva 6-31. Lähimmät arvokkaat maisema-alueet, rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja muinaisjäännökset. 

 

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

teita, joita on tutkittu tarkemmin mm. alueen kaavoittamisen (Museovirasto 2016, Mikroliitti Oy 
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2018) yhteydessä. Kooste hankealueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvasta tunnetuista muinaisjään-

nöksistä ja muista kulttuuriperintökohteista on esitetty taulukossa (Taulukko 6-26) ja kartalla (Kuva 

6-32). Tarkemmat tiedot kohteista löytyvät Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta 

(kyppi.fi), josta kohteita voi etsiä niiden yksilöivällä kohdetunnuksella. 

 

Hankealueella sijaitseva rauhoitettu, kiinteä muinaisjäännös on Hillon vanha kyläpaikka (mj-tunnus 

1000008140) (kartan kohde 2), jolle tehtiin arkeologinen tarkkuusinventointi elokuussa 2020 (Mik-

roliitti Oy 2020). Tutkimuksessa vanhan kylätontin sijainti selvitettiin tarkasti vuosien 1775 ja 1834 

kartoilta, ja paikannetun kylätontin kohdalle kaivettiin koekaivantoja, joista löytyi ehjiä muinais-

jäännöskerroksia ja -rakenteita, kuten kiveyksiä. Kaksi eri muinaisjäännösaluetta (sm) rajattiin näi-

den muinaisjäännöksiksi tulkittujen kiveysten kohdalle. Muinaisjäännöksen kajoamiseen ja poista-

miseen liittyvä menettely on vireillä alueen asemakaavoituksen yhteydessä. 

 

Hankealueen länsiosassa, Savilahdenvuorella on 6 muiksi kulttuuriperintökohteiksi luokiteltua koh-

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

4–5 (Savilahdenvuori 2, 3 ja 4) on haettu ja saatu kajoamislupa aiempien tutkimusten perusteella 

(Mikroliitti Oy 2018). 

 

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

merkitty statuksella ”muu kulttuuriperintökohde”. Kohteet eivät ole muinaismuistolain tarkoittamia, 

rauhoitettuja, kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 

Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee kolme muinaisjäännöstä (kartan kohteet 1, 3 ja 11). Itäisim-

pänä on Petkelvuoren muinaisjäännös (mahdollinen pyyntikuoppa), keskellä Petkele (hiilimiilu) ja 

läntisimpänä Matinsaarentie (Uusi-Summa) -niminen muinaisjäännös (historiallinen rajamerkki).  

Taulukko 6-26 Suunnittelualueen lähellä sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset, kulttuuriperintökohteet ja luon-

nonmuodostumat (Museovirasto, 2021). *Kohteet eivät sijaitse suunnittelualueella. 

Nro 
kar-
talla  

Arkeologinen 
status, tyyppi, 
ajoitus 

Nimi Kohde-
tunnus 

Viimeisin tutkimus Ajantasa- 
asemakaava 

Kajoamislupa 

1*  Kiinteä muinais-
jäännös, työ- ja 

valmistuspaikat / 
pyyntikuopat, his-
toriallinen 

Petkel-
vuori 

10000
28817 

Haminan Hillonlahden ase-
makaava-alueen arkeolo-

ginen inventointi 15.-
17.6.2016. (Museoviraston 
arkeologiset kenttäpalve-

lut) 

Kaava vahvistettu 
1958 

 
 
Ei merkintää kaavassa 

- 

2 Kiinteä muinais-

jäännös, asuin-
paikat / kylänpai-
kat, historiallinen 

Hillo 

(Hillnäs) 

10000

08140 

Arkeologinen tarkkuusin-

ventointi 2020 (Mikroliitti 
Oy) 

Kaava hyv. 2017, lain-

voimainen 2018 
 
Aluemerkintä sm: Alu-

een osa, jolla sijaitsee 
muinaismuistolailla 

(295/1963) rauhoi-
tettu 

kiinteä muinaismuisto. 

- 

3*  Kiinteä muinais-
jäännös, kivira-

kenteet / rajamer-
kit, historiallinen 

Matin-
saaren-

tie 
(Uusi-
Summa) 

10000
25637 

Tarkastus 2014 (Marita 
Kykyri, Kymenlaakson mu-

seo) (Tarkastusraporttia ei 
ole kyppi.fi -palvelussa) 

Kaava hyv. 2017, lain-
voimainen 2017 

 
Ei merkintää kaavassa 

- 

4 Muu kulttuuripe-
rintökohde, kivi-

rakenteet / raja-
merkit, historialli-

nen 

Savilah-
den-

vuori 2 

10000
27458 

Hamina, Savilahdenvuori 
1-4 röykkiökohteiden 

arkeologiset tutkimukset 
2018 (Mikroliitti Oy) 

Kaava hyv. 2017, lain-
voimainen 2018 

 
Kohdemerkintä sm: 

Muinaismuistolailla 
(295/1963) rauhoi-

tettu kiinteä muinais-
muisto 

HAMINA, Kajoa-
minen muinais-

jäännökseen ti-
lalla Rajakallio 

075-406-2-232, 
ratkaisupäivä 

9.1.2019 
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Nro 

kar-
talla  

Arkeologinen 

status, tyyppi, 
ajoitus 

Nimi Kohde-

tunnus 

Viimeisin tutkimus Ajantasa- 

asemakaava 

Kajoamislupa 

5 Luonnonmuo-
dostuma, kivira-
kenteet / röykkiöt, 

ajoittamaton 

Savilah-
den-
vuori 4 

10000
28821 

Hamina, Savilahdenvuori 
1-4 röykkiökohteiden 
arkeologiset tutkimukset 

2018 (Mikroliitti Oy) 

Kaava hyv. 2017, lain-
voimainen 2018 
 

Ei merkintää kaavassa 

HAMINA, Kajoa-
minen muinais-
jäännökseen ti-

lalla Rajakallio 
075-406-2-232, 

ratkaisupäivä 
9.1.2019 

6 Muu kulttuuripe-
rintökohde, 

kivirakenteet / 
röykkiöt, historial-

linen 

Savilah-
den-

vuori 3 

10000
27459 

Hamina, Savilahdenvuori 
1-4 röykkiökohteiden 

arkeologiset tutkimukset 
2018 (Mikroliitti Oy) 

Kaava hyv. 2017, lain-
voimainen 2018 

 
Kohdemerkintä s: Alu-

eella sijaitsevien histo-
riallisten rakenteiden 
ja kerrostumien pois-

taminen 
on sallittua vain erityi-

sestä syystä ja riittä-
vän dokumentoinnin 

jälkeen. 
Aluetta koskevista 

suunnitelmista on 
kuultava museoviran-
omaista. 

HAMINA, Kajoa-
minen muinais-

jäännökseen ti-
lalla Rajakallio 

075-406-2-232, 
ratkaisupäivä 
9.1.2019 

7 Muu kulttuuripe-
rintökohde, kivi-

rakenteet / raja-
merkit, historialli-

nen 

Ruoko-
suo 

10000
31030 

Arkeologisen kohteen tar-
kastus 2016 (Marita Ky-

kyri, Kymenlaakson mu-
seo) 

Kaava hyv. 2017, lain-
voimainen 2018 

 
Ei merkintää kaavassa 

- 

8 Muu kulttuuripe-

rintökohde, kivi-
rakenteet / raja-

merkit, historialli-
nen 

Savilah-

den-
vuori 5 

10000

31031 

Arkeologisen kohteen tar-

kastus 2016 (Marita Ky-
kyri, Kymenlaakson mu-

seo) 

Kaava hyv. 2017, lain-

voimainen 2018 
 

Kohdemerkintä sm: 
Muinaismuistolailla 

(295/1963) rauhoi-
tettu kiinteä muinais-

muisto. 

- 

9 Muu kulttuuripe-

rintökohde, kivi-
rakenteet / raja-
merkit, historialli-

nen 

Savilah-

den-
vuori 6 

10000

31032 

Arkeologisen kohteen tar-

kastus 2016 (Marita Ky-
kyri, Kymenlaakson mu-
seo) 

Kaava hyv. 2017, lain-

voimainen 2018 
 
Ei merkintää kaavassa 

- 

10 Muu kulttuuripe-

rintökohde, kivi-
rakenteet / raja-

merkit, historialli-
nen 

Savilah-

den-
vuori 7 

10000

31033 

Arkeologisen kohteen tar-

kastus 2016 (Marita Ky-
kyri, Kymenlaakson mu-

seo) 

Kaava hyv. 2017, lain-

voimainen 2018 
 

Ei merkintää kaavassa 

- 

11* 
 

Kiinteä muinais-
jäännös, työ- ja 

valmistuspaikat / 
hiilimiilut, histori-

allinen 

Petkele 10000
39817 

Hamina Vesihuolto- ja 
maakaasuputkilinjausten 

arkeologinen inventointi 
2020 (Kulttuuriympäristö-

palvelut Heiskanen & 
Luoto Oy) 

Kaava vahvistettu 
1980 

 
Ei merkintää kaavassa 
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Kuva 6-32 Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat muinaisjäännökset sekä muut muinaisjäännösre-

kisterin kohteet (Museovirasto 2021). 

 

Kuva 6-33. Karttaote Mikroliitti Oy:n tekemästä tutkimusraportista (2020). Kartalla on osoitettu punaisina alueina 

tutkimuksen tuloksena rajatut kiinteät muinaisjäännökset eli ylemmässä kartassa (Kuva 6-32) esitetty tarkkuusin-

ventoitu muinaisjäännös (Hillo). Arkeologiseen inventointiin liittyvät muut merkinnät: Vanhan (1834 kartan) tont-

timaan rajaus on osoitettu sinisellä rajauksella. Täsmälleen sen keskelle on paikannettu vuoden 1775 kartalle 

merkitty talo (vihreä piste). 
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Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealue on suurelta osin maisemaltaan ja käyttötarkoitukseltaan lähes alkuperäisenä säilynyt. 

Hankealue on pääosin rakentamatonta ja maisemarakenteeltaan pääasiassa muokkaamatonta, kal-

lioista metsäaluetta. Hankealueen kulttuuriympäristö muodostuu Hillon vanhasta kyläalueesta, 

jonka ominaispiirteet ovat muuttuneet aikojen saatossa avoimien peltoalueiden umpeen kasvaessa 

ja rakennuskannan käyttämättä jäämisen ja purkamisen myötä. Hankealueella on kiinteä muinais-

jäännös Hillon vanha kyläpaikka, jossa on vuoden 2020 tarkkuusinventoinnissa löytynyt jäänteitä 

kiveyksistä. Kokonaisuutena hankealueen herkkyys maiseman ja kulttuuriympäristön muutoksille 

arvioidaan kohtalaiseksi. 

 

Hankealueen mahdollisella maisemavaikutusalueella on idässä, etelässä ja lännessä laajoja teolli-

suus- ja satama-alueita, joiden herkkyys maiseman ja kulttuuriympäristön muutoksille on vähäi-

nen. Sataman ja teollisuusalueiden vaikutuksen vuoksi myös Summanlahden ja sataman edustan 

merialueiden herkkyys hankealueella tapahtuville maiseman muutoksille on vähäinen. 

 

Hankealueen eteläpuolelle sijoittuva Hillonlahti sekä sen pohjoisrannan Matinsaari on maisemalli-

sesti herkempää ympäristöä ja virkistysarvoltaan suuri. Hillonlahden ja Matinsaaren herkkyys mai-

seman ja kulttuuriympäristön muutoksille arvioidaan olevan kohtalainen. 

 

Petkeleen asuinalueet sekä niitä ympäröivät viheralueet hankealueen pohjoispuolella ovat pienipiir-

teisiä ja lähes alkuperäisinä säilyneitä. Petkeleen asuinalueet on luokiteltu valtakunnallisesti mer-

kittäväksi kulttuuriympäristöksi. Näin ollen hankealueen pohjoispuolella maiseman ja kulttuuriym-

päristön herkkyys muutoksille arvioidaan suureksi. 

6.9.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Vaihtoehto VE1 

Vaikutukset maisemarakenteeseen, maisemakuvaan ja kulttuuriympäristöön aiheutuvat vaihtoeh-

dossa VE1 hankealueen louhinnasta. Louhinta ja alueen tasaus aiheuttaa suuria, paikallisia muu-

toksia hankealueen maisemarakenteessa ja maisemakuvassa. 

 

Louhinnan toteuttamisen myötä poistuvat suunnittelualueella sijaitseva kiinteä muinaisjäännös, Hil-

lon historiallinen kylänpaikka (mj-tunnus 1000008140) ja 6 muuksi kulttuuriperintökohteeksi luo-

kiteltua kohdetta sekä yksi luonnonmuodostuma. Hankealueella oleva kiinteä muinaisjäännös, Hil-

lon historiallinen kylänpaikka, on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Ilman lain nojalla an-

nettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoitta-

minen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Muinaismuistolain 11 §:n mukaan kiinteään 

muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos muinaisjäännös tuot-

taa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. Hillon kyläpaikan muinaisjäännöksen kajoamislu-

pamenettely on vireillä ja sitä varten tarvittava arkeologinen tarkkuusinventointi on tehty. Kajoa-

minen muinaisjäännökseen on mahdollista Museoviraston hyväksymän alueen arkeologisen doku-

mentoinnin jälkeen (kajoamisen ehdoista on neuvoteltu museoviraston kanssa 23.3.2021). Muilla 

suunnittelualueella olevilla kulttuuriperintökohteilla ja luonnonmuodostumalla ei ole lain mukaista 

rauhoitusvelvoitetta eikä niitä osoiteta kaavassa. 

 

Louhinnalla ei arvioida olevan vaikutusta lähiympäristön muinaisjäännösten säilymiseen. Kiinteä 

muinaisjäännös Petkelvuori (mj-tunnus 1000028817) sijoittuu suunnittelualueen pohjoisrajan tun-

tumaan, hankealueen ulkopuolelle. Petkelvuoren muinaisjäännöksen ja louhittavan alueen väliin jää 

noin 115 m suojaviheraluetta (kaavaluonnoksessa EV). Kiinteä muinaisjäännös Petkele (mj-tunnus 

1000039817) sijoittuu edellisestä kohteesta lännen suuntaan, hankealueen pohjoispuolelle. Petke-

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295#L1P11
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leen muinaisjäännöksen ja louhittavan alueen (kaavaluonnoksen T-1 -alue) jää noin 120 m suoja-

viheraluetta (kaavaluonnoksessa EV). Kiinteä muinaisjäännös Matinsaarentie (Uusi-Summa) (mj-

tunnus 1000025637) sijoittuu noin 118 m päähän T-1 -alueesta. 

 

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön ovat hankealueella erittäin suu-

ria. 

 

Karttatarkastelun, maastokäynnin ja havainnekuvien perusteella on arvioitu, että louhinnan aiheut-

tamat muutokset hankealueella näkyvät hankealueen lähiympäristöön vähäisesti. Tarkasteltaessa 

aluetta etelästä sataman suunnasta, merkittävin muutos maisemakuvassa on yhden tuulivoimalan 

sekä maston poistuminen alueen maamerkeistä (poistumisesta ei ole vielä suunnitelmia/päätöksiä). 

Savilahdenvuoren siluetin poistumisen voi havaita valokuvasovitteena esitetyssä havainnekuvassa, 

mutta muutos suurmaisemassa on erittäin vähäinen (Kuva 6-38). Louhinta-alueiden ja Hillonlahden 

väliin jäävä suojapuusto katkaisee näkymälinjat etelän ja idän suunnasta hankealueelle. Kauempaa 

mereltä, idän ja lännen väliseltä sektorilta, katseltaessa, jää hankealue laajan satama-alueen ja 

Googlen palvelukeskuksen alueen taakse, eikä muutos maisemaan ole mainittava.  

 

Hankealueen pohjoispuolella Petkeleen asuinalueilla maasto jää selkeästi louhittavan alueen loppu-

tilanteen maanpinnan yläpuolelle. Louhittavan alueen ja asuinalueiden väliin jää puustoisia metsä-

alueita, jotka peittävät näkymät asuinalueilta louhittavan alueen suuntaan. Louhinnan ajaksi voi 

olla tarpeen rakentaa meluvalleja louhinta-alueen ja Petkeleen asuinalueiden väliselle alueelle, 

jossa on nykyään ulkoilupolkuja. Mikäli puustoa tarvitsee poistaa ja meluvalleja rakentaa, voi asuin-

alueiden lähimaisema muuttua väliaikaisesti. Louhinta-alueen läheisyydessä voi kokemus alueesta 

muuttoa, mikäli alueelle rakennetaan meluvalleja ja/tai puuston lomasta avautuu näkymiä louhitun 

alueen yli kohti satamaa. 

 

Louhinta-alue näkyy lähimaisemaan parhaiten Ensontien varrelta, jossa louhinta-alue rajautuu tien 

laitaan asti. Siinä paikalla nykyinen metsäinen rinne poistuu ja tieltä avautuu näkymiä louhitulle ja 

tasatulle hankealueelle. 

 

Louhinnan aikana valaistaan tarvittavia alueita. Louhinta-alueella valaistus on tarkoituksen mukai-

sinta järjestää niin, että mahdollisimman paljon valotehoa kohdistuu louhittavalle alueelle ja vähän 

valoa hajautuu muualle ympäristöön tai taivaalle. 

 

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön ovat suuruudeltaan hankealueella 

erittäin suuria kielteisiä. Hankealueen lähiympäristössä vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympä-

ristöön ovat suuruudeltaan korkeintaan keskisuuria kielteisiä Petkeleen asuinalueiden ja hankealu-

een välisellä alueella. Petkeleen asuinalueen suunnalla maiseman muutos näkyy vain hankealueen 

välittömään lähiympäristöön, eikä se vaikuta kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirtei-

den säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. Muutoksen myötä hankealueen välittömän lähialu-

een luonteeseen kohdistuu muutoksia osittain. Jäljelle jäävällä hankealueeseen rajautuvalla virkis-

tysalueella kokemus alueesta voi muuttua kielteisesti. Muualla vaikutuksen suuruus arvioidaan ole-

van pieni kielteinen tai vaikutusta ei ole.  
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Kuva 6-34. Näkymä Hillontieltä kohti hankealuetta. Ensontien takana kohoava Petkelvuoren rinne kuuluu louhinta-

alueen ns. Muraus-vyöhykkeeseen, joka voidaan louhia, mikäli alueelle on tulossa rakennuslupaa edellyttävä ra-

kennushanke. 

 

 

Kuva 6-35. Viistoilmakuvassa on esitetty punaisella rajauksella hankesuunnitelman mukaiset louhinta-alueet. Ny-

kytilassa louhinta-alueelle sijoittuu metsien lisäksi yksi tuulivoimala, masto ja pientaloja. 
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Kuva 6-36. Viistoilmakuvassa on esitetty harmaina alueina hankesuunnitelman mukaiset louhinta-alueet ja kor-

keuskäyrät. 

 

  

Kuva 6-37. Näkymä (valokuva syyskuu 2020) kohti hankealuetta Hillonlahden kaakkoispuolelta satama-alueen 

rannasta, Öljysatamantien varrelta. Valokuvassa on osoitettu louhinnan jälkeiset muutokset nykytilaan: Savilah-

denvuoren siluetin poistuminen, Savilahdenvuoren lounaisrinteen tuulivoimalan mahdollinen poistuminen ja Savi-

lahdenvuoren koillispuolisen maston poistuminen. 
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Kuva 6-38. Havainnekuva valokuvasovitteena louhinnan jälkeisestä tilanteesta Näkymässä kohti hankealuetta Hil-

lonlahden eteläpuolelta satama-alueen rannasta, Öljysatamantien varrelta. 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 tarkastellaan alueen ottamista asemakaavan mukaiseen käyttöön pidemmällä 

aikavälillä, jolloin YVA-hankeluettelon vuotuinen louhintamäärä ei ylity. Vaihtoehdon VE0 vaikutuk-

set maisemaan ja kulttuuriympäristöön eivät oleellisesti poikkea vaihtoehdon VE1 vaikutuksista. 

Pidemmällä aikavälillä esimerkiksi louhinnan vuoksi mahdollisesti rakennettava meluvallin tarve 

hankealueen pohjoispuolella voi olla pidempiaikainen kuin vaihtoehdossa VE1. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankealueella louhinnan vaikutusten maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan olevan merkit-

tävyydeltään erittäin suuria kielteisiä, koska alueen nykyinen maisemarakenne ja maisemakuva 

muuttuvat merkittävästi sekä alueelta poistuu kulttuuriympäristön historiallisia kerroksia. Muinais-

muistolain rauhoittama muinaisjäännös Hillon kyläpaikka on rauhoitettu muinaismuistolailla 

(295/63). Ilman lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittämi-

nen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Muinais-

muistolain 11 §:n mukaan kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (ka-

joamislupa), jos muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. Hillon kylä-

paikan muinaisjäännöksen kajoamislupamenettely on vireillä ja sitä varten tarvittava arkeologinen 

tarkkuusinventointi on tehty. Kajoaminen muinaisjäännökseen on mahdollista Museoviraston hy-

väksymän alueen arkeologisen dokumentoinnin jälkeen (kajoamisen ehdoista on neuvoteltu mu-

seoviraston kanssa 23.3.2021).  

 

Hankealueen ympäristössä louhinnan vaikutusten maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan 

olevan merkittävyydeltään enintään kohtalaisia kielteisiä Petkeleen asuinalueiden ja hankealueen 

välisellä alueella. Matinsaaren ja Hillonlahden luonnonmukaisilla alueilla vaikutus maisemaan on 

merkitykseltään enintään vähäinen kielteinen ja muualla vaikutusalueella ei ole mainittavaa muu-

tosta nykytilaan (Taulukko 6-27). 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295#L1P11
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295#L1P11
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Taulukko 6-27. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

H) Hankealue 

P) Petkeleen asuinalueiden lähiympäristö 

M) Matinsaari ja Hillonlahti 

V) Muu vaikutusalue 

6.9.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Molemmissa vaihtoehdoissa vaikutuksia maisemaan voi lieventää säilyttämällä nykyistä puustoa 

louhinta-alueen ympärillä. Mahdollinen meluvalli hankealueen pohjoispuolella on syytä maisemoida 

alueelle sopivin istutuksin. 

 

Louhittavalla alueella valaistus on tarkoituksenmukaisinta järjestää niin, että mahdollisimman pal-

jon valotehoa kohdistuu työskentelyalueelle ja vähän valoa hajautuu muualle ympäristöön tai tai-

vaalle. Häiriövalon minimoimiseksi alueella käytettävät valaisimet on suunnattava alaspäin. 

6.9.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Maisemavaikutusten arvioinnin epävarmuudet liittyvät hankkeen pitkään aikajänteeseen, jolloin 

maisema muuttuu sekä hankealueella että sen ulkopuolella. Kaikki hankealueella tai sen lähiympä-

ristössä suoritettavat toimenpiteet (mm. rakentaminen, metsätaloustoimet) vaikuttavat osaltaan 

alueen yleiseen maisemakuvaan ja ihmisten kokemuksiin alueen luonteesta. 
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6.10 Luonnonvarojen hyödyntäminen  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Luonnonvarojen hyödyntämisen suhteen vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan vähäiseksi, 

sillä alueen luonnonvarojen hyödyntäminen on vähäistä. Hanke ei vaikeuta paljoa muiden 

luonnonvarojen hyödyntämistä alueella, mutta toiminta käyttää suuren määrän neitseellisiä 

luonnonvaroja, kiviainesta. Neitseellisten luonnonvarojen hyödyntäminen alueella on kuiten-

kin perusteltua, sillä kiviaineksella on tarvetta Haminan satama-alueen kehittymiseen ja ra-

kentamiseen. Hankealueella sijaitseva tuulivoimala siirretään hankkeen myötä, jolloin het-

kellisesti tuulienergian hyödyntäminen heikkenee. Metsien monikäyttö hankealueella loppuu, 

mutta voi jatkua hankealueen ulkopuolella lähiympäristössä. Hankkeen luonnonvaroihin koh-

distuvat vaikutukset arvioitiin pieneksi myönteiseksi molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE0, 

joten vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä myönteisiä. 

6.10.1 Vaikutusten muodostuminen 

Luonnonvarat käsittävät kaikkea luonnossa olevaa, mitä ihminen kykenee hyödyntämään. Luon-

nonvarat jaotellaan pääasiassa uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Uusiutuviksi luon-

nonvaroiksi luetaan mm. auringon säteily, makea vesi, tuuli, aallot ja metsäbiomassa. Uusiutumat-

tomia luonnonvaroja ovat mm. fossiiliset polttoaineet (hiili, maakaasu, öljy), metallit, mineraalit, 

turve sekä maa- ja kiviainekset tai rakentamaton maa.  

 

Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä tekijä hankkeessa on alueelta louhittava ja 

murskattava kiviaines. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen näkyvät materiaalivirroissa 

hankkeen toiminnan aikana. Vaikutuksia voi muodostua myös muiden luonnonvarojen käyttöön, 

kuten metsien monikäyttömahdollisuuksiin ja alueen tuulivoimaloihin.  

 

Alueelta louhitaan kivi- ja maa-aineksia yhteensä noin 4,0 milj. m3, josta kalliota on noin 3,5 milj. 

m3. Lisäksi alueelta poistetaan noin 500 000 m3 pinta- ja kaivumaita. Suurin osa kiviaineksesta 

käytetään sataman rakentamiseen.  

6.10.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä tekijä hankkeessa on kiviaines. Hankkeen vai-

kutuksia tarkasteltiin seudullisten kiviainesvarantojen, metsien monikäytön ja tuulienergian kan-

nalta. Hankkeen merkitystä luonnonvarojen käyttöön arvioitiin asiantuntija-arviona perustuen käy-

tettävien luonnonvarojen arvioituun määrään. Ottoalueen vaikutukset metsien monikäyttöön arvi-

oitiin karttatarkastelun, maastokäyntien tulosten ja lähialueen asukkailta saadun palautteen avulla. 

Lisäksi arvioinnissa huomioitiin mm. pölyämisen ja melun aiheuttamat vaikutukset metsien moni-

käyttömahdollisuuksiin hankealueen ympäristössä.  

6.10.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty 

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-28, Taulukko 6-29). 
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Taulukko 6-28. Luonnonvarojen hyödyntämisen herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen  Alueen luonnonvarojen hyödyntäminen on vähäistä. Käytännössä luonnonvarojen hyödyntäminen on epä-

säännöllistä jokamiehen oikeudella tapahtuvaa marjastusta, sienestystä tai vastaavaa toimintaa.  

       

Kohtalainen  
Alueen luonnonvaroja hyödyntäminen on kohtalaista. Käytännössä luonnonvarojen hyödyntäminen on sään-

nöllistä jokamiehen oikeudella tapahtuvaa marjastusta, sienestystä tai vastaavaa toimintaa, minkä lisäksi 
alueella metsästetään säännöllisesti. 

       

Suuri  Alueen luonnonvaroja hyödyntäminen on suurta. Säännöllisen marjastuksen, sienestyksen sekä metsästyk-
sen lisäksi alueella on yksittäisiä viljelyksiä tai soranottopaikkoja. 

       

Erittäin 

suuri 
 Alueen luonnonvaroja hyödyntäminen on erittäin suurta. Alueella on laajoja viljelyksiä, soranottopaikkoja, 

muuta kiviainesten louhintaa tai aluetta käytetään tuotantoeläinten laidunmaana. 

  

Taulukko 6-29. Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka. 

Erittäin suuri  
+ + + + 

Toiminnalla voidaan korvata erittäin suuri määrä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä tai toiminta vaikuttaa 
erittäin positiivisesti luonnonvarojen hyödyntämiseen alueella sekä alueen ulkopuolella. 

Suuri                

+ + + 

Toiminnalla voidaan korvata suuri määrä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä tai toiminta vaikuttaa positiivi-

sesti luonnonvarojen hyödyntämiseen. 

Keskisuuri   

+ + 

Toiminnalla voidaan korvata kohtalainen määrä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä tai toiminnalla on myön-

teinen vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen. 

Pieni       
+ 

Toiminnalla voidaan korvata vähäinen määrä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä tai toiminnalla on pieni 
myönteinen vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen. 

Ei vaikutusta Toiminta ei vaikuta luonnonvaroihin tai niiden hyödyntämiseen.   

Pieni         
- 

Toiminta käyttää vähäisen määrän neitseellisiä luonnonvaroja tai vaikeuttaa vähän luonnonvarojen käyttöä 
alueella.  

Keskisuuri      

- - 

Toiminta käyttää kohtalaisen määrän neitseellisiä luonnonvaroja tai vaikeuttaa luonnonvarojen hyödyntämistä 

alueella. 

Suuri                  

- - - 
Toiminta käyttää suuren määrän neitseellisiä luonnonvaroja tai estää luonnonvarojen hyödyntämisen alueella. 

Erittäin suuri 
- - - -  

Toiminta käyttää erittäin suuren määrän neitseellisiä luonnonvaroja tai estää luonnonvarojen hyödyntämisen 
alueella ja vaikuttaa kielteisesti luonnonvarojen hyödyntämiseen laajasti myös alueen ulkopuolella. 

6.10.4 Nykytila 

Hankealueen pinta-ala on noin 84 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsien peitossa, mutta alueella 

ei harjoiteta aktiivisesti metsätaloutta mm. alueen asutuksen ja pinnanmuotojen vuoksi. Alueella 

on aiemmin viljelty peltoja, mutta vanhat pellot ovat metsittyneet, eikä maataloutta enää harjoi-

teta. Alueen metsissä esiintyy marjoja ja sieniä, joita paikalliset mahdollisesti keräävät. Petkel- ja 

Savilahdenvuorten kiviaines luokitellaan luonnonvaraksi.  

 

Haminan Energialla on hankealueella yksi ja hankealueen lähiympäristössä kaksi tuulivoimalaa, toi-

nen noin 350 metrin ja toinen noin 1,3 kilometrin päässä hankealueen reunasta. Yhden tuulivoima-

lan teho on 3 MW eli yhteensä 9 MW. (Ympäristöhallinto 2015).  

Vaikutuskohteen herkkyys 

Luonnonvarojen hyödyntämisen suhteen vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan vähäiseksi, sillä alu-

een luonnonvarojen hyödyntäminen on vähäistä. Alueella ja sen läheisyydessä tuotetaan tuulivoi-

maa ja paikalliset käyttävät alueen metsiä satunnaisesti marjastukseen ja sienestykseen.   

6.10.5 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 alueelta louhitaan kivi- ja maa-aineksia yhteensä noin 4,0 milj. m3, josta kalliota 

on noin 3,5 milj. m3. Lisäksi alueelta poistetaan noin 500 000 m3 pinta- ja kaivumaita. Louhinta 
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kestää noin viisi vuotta. Hankkeessa toteutettava kiviaineksen otto mahdollistaa teollisuuden sijoit-

tumisen alueelle. Samalla hanke tarjoaa merkittävän varannon luonnonvarojen, kiviaineksen, hyö-

dyntämiseen. 

 

Hankkeessa louhittava kiviaines kyetään hyödyntämään lähes täysimääräisesti satama-alueella ja 

osin hankealueella. Sataman kehittyessä kiviainesta luonnonvarana hyödynnettäisiin siis muuten-

kin, mutta vaihtoehdon VE1 mukaisesti kiviaines olisi saatavilla lähellä ja lyhyellä aikavälillä. Kiviai-

nesten siirtomatka on lyhyt, kuljetusliikenne ei kuormita yleisiä tie- ja katualueita, jolloin myös 

yleinen turvallisuus- ja liikenneriski on pienempi. 

 

Hankealueen luonnonvarojen hyödyntäminen marjastamalla ja sienestämällä loppuu hankkeen al-

kaessa. Ottotoiminnan ulkopuolella sijaitsevilla metsäalueilla on mahdollista marjastaa ja sienestää. 

Pölyämisellä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen ulkopuolisille metsäalueille. 

 

Hankealueella sijaitseva tuulivoimala ei voi jatkaa toimintaa nykyisellä sijainnilla vaihtoehdon VE1 

toteutuessa. Sen sijaan hankealueen läheisyydessä sijaitsevat tuulivoimalat voivat jatkossakin py-

syä nykyisillä paikoillansa. Louhinnan toteutuessa hankealueella sijaitsevan tuulivoimalan osalta 

ratkaisuna on sen siirto toiseen paikkaan tai kokonaan uuden tuulivoimalan tai -voimaloiden raken-

taminen; tästä ei ole vielä päätöksiä. 

 

Hanke ei vaikeuta paljon muiden luonnonvarojen hyödyntämistä alueella, mutta toiminta käyttää 

suuren määrän neitseellisiä luonnonvaroja. Hankkeen loppuessa kiviaineksen hyödyntäminen alu-

eella loppuu. Neitseellisten kiviainesvarojen hyödyntäminen alueella on kuitenkin perusteltua, sillä 

kiviainekselle on tarvetta satama-alueen kehittyessä. Kiviainesta ei tarvitse kuljettaa kauas, jolloin 

toiminta on resurssitehokasta. Hankealue ei sijoitu yhteiskunnan kannalta tärkeälle pohjavesialu-

eelle, eikä sillä siten ole vaikutuksia laajamittaiseen vedenottoon. Näillä perustein vaikutukset luon-

nonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan pieneksi myönteiseksi. 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 alue otetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön pidemmällä aikavälillä ja lou-

hintamäärillä, joilla YVA-hankeluettelon vuotuinen louhintamäärä ei ylity. Tämä hankkeen toteutta-

matta jättäminen ei tarkoita alueen luonnontilaan jättämistä tai että alueella ei tulevaisuudessa 

rakennettaisi. Vaihtoehdon VE0 toteutuessa alueelta louhittaisiin kiviainesta alle 200 000 kiintiökuu-

tiometriä vuodessa alle 25 hehtaarin alueella. Vaihtoehdossa VE0 louhitaan siten saman verran kivi- 

ja maa-aineksia, mutta hitaammalla aikataululla. Näin ollen luonnonvaran (kiviaineksen) hyödyn-

tämisen vaikutukset vastaavat vaihtoehdon VE1 kanssa.  

 

Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat vastaavat vaihtoehdon VE0 

kanssa metsien monikäytön ja tuulivoiman hyödyntämisen osalta.  

 

Hanke ei vaikeuta paljon muiden luonnonvarojen hyödyntämistä alueella, mutta toiminta käyttää 

suuren määrän neitseellistä luonnonvaraaa. Kiviaines pystytään kuitenkin hyödyntämään hanke-

alueella ja ennen kaikkea sataman alueella, jossa kiviaineksella on tarvetta sataman kehittyessä. 

Kuten vaihtoehdossa VE1, vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan pieneksi myön-

teiseksi. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutusalueen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Molemmissa vaihtoehdoissa vaikutukset luonnon-

varojen hyödyntämiseen esitetään pienenä myönteisenä, sillä toiminnassa louhitaan suuria määriä 
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kiviainesta, mutta toiminta on resurssitehokasta eikä sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle. Luonnon-

varojen hyödyntämisen vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi myönteiseksi (Taulukko 

6-30). 

Taulukko 6-30. Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

6.10.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen vaikutus muiden luonnonvarojen kuin kiviaineksen hyödyntämiseen on merkityksetön, 

eikä lieventämistoimia tarvita.  

6.10.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvissä vaikutuksissa epävarmuudet ovat hyvin pieniä. Vaiku-

tus työn aikana on selvä, mutta paikallisesti rajallinen, kohdistuen hankealueelle. 
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6.11 Liikenne  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealueen läheisyyteen sijoittuvilla teillä on jo nykyisellään raskasta liikennettä pääosin 

sataman toiminnasta johtuen. Vaikutusalueen herkkyys määritellään vähäiseksi. Hankkeesta 

aiheutuu paljon raskasta liikennettä, mutta kiviaineskuljetukset Haminan satamaan kulkevat 

yleisten teiden ulkopuolella suljetulla satama-alueella. Hanke voi vaikuttaa vähäisissä määrin 

liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen nimenomaan satama-alueella. Liikennevaikutuksia 

Ensontien, Tenkkiilintien ja Satamatien yleisten osien suuntaan aiheutuu lähinnä työmatka-

liikenteestä. Työmatkaliikenne on kuitenkin molemmissa vaihtoehtoehdoissa hyvin vähäistä. 

Hankkeen liikennevaikutukset arvioitiin suuruudeltaan vaihtoehdossa VE1 keskisuureksi kiel-

teiseksi ja vaihtoehdossa VE0 pieneksi kielteiseksi. Liikennevaikutusten merkittävyys on mo-

lemmissa vaihtoehdoissa vähäinen kielteinen. 

6.11.1 Vaikutusten muodostuminen 

Arvioitavan hankkeen liikennevaikutukset syntyvät alueella louhitun kiviaineksen kuljetuksista. Li-

säksi liikennettä aiheutuu vähäisiä määriä työkoneiden siirrosta ja työmatkaliikenteestä. Louheen 

raskas kuljetusliikenne satamaan on suunniteltu entistä ratapohjaa ja sen jälkeen Satamatietä pit-

kin Paksuniemeen asti riippuen täyttökohteen sijainnista. Liikennöintireitti on esitetty hankekuvauk-

sen yhteydessä (ks.Kuva 3-7). Toimintojen arvioidaan jakautuvan tasaisesti koko vuodelle ja lii-

kenne ajoittuu arkipäiville ja päiväaikaan. Alueen työmatkaliikenne suuntautuu pohjoiseen Enson-

tie–Satamantien tai Ensontie–Tenkkiilintien kautta, joista ensin mainittu on todennäköisin reitti. 

6.11.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeeseen liittyvä liikennöinti ja täten myös liikennevaikutusten arviointi kohdistuu pääosin En-

sontielle, Satamantielle ja Paksuniementielle, joiden osalta on koottu myös liikenteen nykytilanne-

tiedot. Hankkeen kuljetusten määrät perustuvat arvioihin louhinta- ja murskausmääristä. Liikenne-

määrissä on huomioitu maksimimäärät sekä louheen että murskatun kiviaineksen kuljetuksissa. 

Näiden perusteella arvioitiin hankkeen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä 

vaikutusten lieventämiskeinoja. Hankkeen liikenteelliset vaikutukset kohdistuvat hankealueen lä-

heisyyteen, sillä louhittava kiviaines on suunniteltu käytettävän Haminan sataman laajennuksen 

täytöissä asemakaavan ja vuonna 2007 laaditun sataman laajentamista koskevan ympäristövaiku-

tusten arvioinnin (Suunnittelukeskus Oy) mukaisesti.  

 

Kuljetusten maksimimäärä on arvioitu sillä oletuksella, että kuljetukset kulkevat toiseen suuntaan 

tyhjänä. Kiviaineskuljetusten määrät on laskettu sillä oletuksella, että raskas liikenne toteutetaan 

maansiirtoautoilla tai dumppereilla, joiden kuljetuskapasiteetti on noin 60 tonnia. Laskettu työaika 

yhdelle päivälle on 12 tuntia. Kummassakaan vaihtoehdossa raskas liikenne ei kulje yleisillä teillä, 

vaan pelkästään työmaa- tai satama-alueella.  

6.11.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty 

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-31, Taulukko 6-32). 
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Taulukko 6-31. Liikenteen herkkyyden kriteerit. 

Vähäinen  
Alueella on paljon raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa ja liikennemäärät ovat suuret. Alueella ei ole 

herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja tai loma-asuntoja. 

       

Kohtalainen  Alueella on jonkin verran raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa ja liikennemäärät ovat kohtalaiset. Alu-
eella on jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja ja loma-asuntoja. 

       

Suuri  Alueella on vähän raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa ja liikennemäärät ovat kohtalaiset. Alueella on 
huomattavasti häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja ja loma-asuntoja. 

       

Erittäin 

suuri 
 Alueella ei ole raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa ja liikennemäärät ovat vähäisiä. Alueella on run-

saasti herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja ja loma-asuntoja. 

 

Taulukko 6-32. Liikenteellisten muutosten suuruus. 

Erittäin 
suuri  

+ + + + 

Liikennemäärien tai -olosuhteiden muutos on erittäin suurta, ja parantaa pysyvästi liikenneturvallisuutta, lii-

kenteen sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. 

Suuri                
+ + + 

Liikennemäärien tai -olosuhteiden muutos on suurta, ja parantaa pysyvästi liikenneturvallisuutta, liikenteen 
sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. 

Kohtalainen   
+ + 

Liikennemäärien tai -olosuhteiden muutos on kohtalaista, ja parantaa pitkäaikaisesti liikenneturvallisuutta, lii-
kenteen sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. 

Vähäinen       

+ 

Liikennemäärien tai -olosuhteiden muutos on pientä, ja parantaa lyhytaikaisesti liikenneturvallisuutta, liiken-

teen sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. 

Ei vaikutusta Liikenteelliset olosuhteet eivät muutu. 

Vähäinen         
- 

Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen määrän kasvu on vähäistä. Liikenneturvallisuus, koettu turvallisuus, 
liikenteen sujuvuus sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet heikentyvät vähäisissä määrin tai ei lainkaan. 

Kohtalainen      

- - 

Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen määrän kasvu on kohtalaista. Liikenneturvallisuuden ja koetun tur-

vallisuuden heikentyminen vähentävät jalankulun ja pyöräilyn mukavuutta. Liikenteen sujuvuus heikentyy ja 
matka-ajat pitenevät ruuhka-aikojen ulkopuolella. 

Suuri                  
- - - 

Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen määrän kasvu on suurta. Liikenneturvallisuus ja koettu liikennetur-
vallisuus heikentyvät. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet heikentyvät merkittävästi. Liikenteen sujuvuus hei-

kentyy kaikkina vuorokaudenaikoina. 
Erittäin 

suuri 
- - - -  

Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen määrän kasvu on erittäin suurta. Liikenneturvallisuus ja koettu lii-

kenneturvallisuus heikentyvät huomattavasti. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet heikentyvät merkittävästi. 
Liikenteen sujuvuus heikentyy kaikkina vuorokaudenaikoina. 

6.11.4 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 6-39).  
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Kuva 6-39. Hillonlahden pohjoisrannalla kulkeva käytöstä poistettu rataosuus. 

 

Hankealue sijaitsee Ensontien eteläpuolella. Tenkkiilintien–Ensontien keskimääräinen vuorokausilii-

kenne (KVL) on 1 579 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVLRAS) 

106 ajoneuvoa (Kuva 6-40). Ensontieltä suuntautuu liikennettä Satamantielle, jonka KVL on 2 588 

ajoneuvoa ja KVLRAS 685 ajoneuvoa (Väylä 2019). Satamantietä pitkin kulkee Hillonniemen teolli-

suusalueelle suuntautuva liikenne. Haminan sataman YVA-selostuksen (2007) mukaan sataman 

portista kulki noin 1,2 miljoonaa ajoneuvoa vuosittain ja silloin kulkuneuvojen määrän arvioitiin 

kasvavan yli 2 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. Sataman portista kulkevien autojen määrä 

vuonna 2004 oli 140 ajoneuvoa tunnissa ja sen arvioitiin nousevan 230 ajoneuvoon tunnissa 2020 

mennessä. Näihin lukuihin sisältyy kulunvalvonnan tiedot satamaan tulevasta liikenteestä ja arvion 

yhtä suuresta satamasta lähtevästä liikenteestä. Hankealueen itäosassa kulkee Ensontien pohjois-

puolellekin ulottuva Hillontie ja länsiosassa osittain hankealueen ulkopuolella Matinsaarentie, joka 

ei ole kaavatie/-katu.  
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Kuva 6-40. Liikennemäärät hankealueelle johtavilla teillä (Väylä 2019).  

Satamantie ja Ensontie ovat Haminan paikallisliikenteen joukkoliikennereittejä. Satamantiellä on 50 

km/h nopeusrajoitus, joka muuttuu Ensontien risteyksessä 40 km/h aluenopeusrajoitukseksi. En-

sontiellä on 50 km/h nopeusrajoitus. Katuosuudet ovat valaistuja ja jalankulku sekä pyöräily on 

erotettu omalle väylälleen. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä ei ole mitattu. 

 

Poliisin ja pelastuslaitoksen onnettomuustilastojen (Pelastusopisto 2015–2019, Tieliikenneonnetto-

muustilasto 2015–2019) mukaan hankealueella tai sen lähiteillä tapahtuu vähän liikenneonnetto-

muuksia. Vakavia, eli henkilövahinkoon johtaneita, onnettomuuksia hankealueella tai aivan sen lä-

histössä on sattunut Satamantien ja Ensontien risteyksessä sekä Syväsatamantiellä kaksi vuosien 

2015–2019 välisenä aikana. Näiden lisäksi alueen läheisyydessä vuosina 2015–2019 on tapahtunut 

yksittäisiä ei henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia, esimerkiksi peruutusonnettomuuksia tai 

tieltä suistumisia.    

 

Hankealueella tai sen ympäristössä ei ole asetettu rajoituksia vaarallisten aineiden kuljetuksille. 

Satamaan ja satamasta liikkuukin jonkin verran vaarallisten aineiden kuljetuksia, joita hallitaan 

liikenteen järjestelyillä ja Haminan sataman ISPS Turvallisuussuunnitelmalla (Haminan satama 

7.8.2019). Vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa la-

kia vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994), vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevaa 

asetusta (194/2002) sekä Traficomin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä. Vaaral-

listen aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on mm. varmistaa vaarallisia aineita käsitellään ja 

kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. 
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Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealueen läheisyydessä on jo nykyisellään raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa. Alueella 

on vielä joitain vapaa-ajan asuntoja (ns. kalastusmajat), jotka ovat kuitenkin poistumassa käytöstä. 

Käytöstä poistuvien vapaa-ajan asuntojen lisäksi alueen välittömässä läheisyydessä ei ole muita 

herkkiä kohteita, joten vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan vähäiseksi.  

6.11.5 Vaikutukset liikenteeseen 

Vaihtoehto VE1 

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

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

Vaikutus kokonaisliikennemäärään on tällöin 280 edestakaista kuljetusta vuorokaudessa, jotka 

kaikki kulkevat samaa reittiä vanhaa ratapohjaa–Satamatietä–Paksuniementietä pitkin (ks. Kuva 

3-7). Kuljetusmäärät on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 6-33). Kuljetusmäärät on las-

kettu maansiirtoautolle/dumpperille, jonka kuljetuskapasiteetti on 60 tonnia. Jos kuljetusten olete-

taan jakautuvan tasaisesti klo 6–18 väliselle ajalle, on vaikutus tuntiliikenteeseen noin 24 edesta-

kaista kuljetusta.  

Taulukko 6-33. Hankkeen aiheuttama raskas liikenne eri vaihtoehdoissa. 

Raskas liikenne VE0 VE1 

Kuljetuksia päivässä (/d) 

Edestakaisia kuljetuksia päivässä 

40 

80 

140 

280 

Kuljetuksia vuodessa (/a) 

Edestakaisia kuljetuksia vuodessa 

9 300 

18 700 

33 500 

67 100 

 

Hankkeen raskas liikenne ei kulje yleisillä teillä, joten ei ole tarpeellista arvioida raskaan liikenteen 

vaikutuksia yleisten teiden liikenteeseen. Sen sijaan hankkeesta tulee olemaan vaikutuksia liiken-

teeseen satama-alueella. Satama-alueella on nykyiselläänkin paljon raskasta liikennettä, joten 24 

edestakaista kuljetusta tunnissa ei ole merkittävä lisäys. Hillonlahden rannassa kulkevalta vanhalta 

ratapohjalta käännyttäessä oikealle Satamatielle saattaa syntyä vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen, 

mutta suurempi merkitys on paluuliikenteellä käännyttäessä vasemmalle hankealueen suuntaan. 

Vanhan ratapohjan ja Satamantien risteyksessä tarvitaan hyvin todennäköisesti toimenpiteitä, joilla 

parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, kuten uuden liittymän rakentaminen. Maansiir-

toautot/dumpperit eivät ole tieliikennekelpoisia, mutta suljetulla satama-alueella niillä voidaan liik-

kua. Vanha ratapohja vaatii parantamistoimia, jotta se kestää raskaiden ja isojen ajoneuvojen liik-

kumisen, mutta myös Satamantielle ja/tai Paksuniementielle voi olla tarpeen tehdä joitain toimen-

piteitä (kuten ohituspaikkojen varmistaminen), jotta maansiirtoautoilla/dumppereilla voidaan ko. 

teillä liikkua niiden turvallisuutta vaarantamatta. Satamantien vieressä kulkee kevyenliikenteen-

väylä, jonka turvallisuuteen isot maansiirtoautot eivät sinällään vaikuta, muuta kuin tasoliittymissä. 

Maansiirtoautot voivat aiheuttaa pientä kielteistä vaikutusta satama-alueen kevyenliikenteenväylän 

turvallisuuteen, jos kevyt liikenne joutuu ylittämään raskaalle liikenteelle tarkoitetun tien. Satama-

alueella on putkisiltoja, joita liikenne alittaa. Näihin ei vaikutuksia arvioida aiheutuvan, sillä putki-

sillat ovat riittävän korkealla ja niiden alitse kulkee raskasta liikennettä nykyäänkin. 

 

Hankkeen aiheuttamat lisäykset liikennemääriin yleisillä teillä johtuvat työmatkaliikenteestä. Hank-

keessa tulee työskentelemään kymmeniä henkilöitä ja todennäköisesti he kulkevat alueelle joko 

Satamantien–Ensontie tai Tenkkiilintien–Ensontien kautta. Työmatkaliikenne vaikuttaa keskimää-

räiseen vuorokausiliikenteeseen hyvin vähän, eikä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen tai liikenteen 

sujuvuuteen todennäköisesti aiheudu.  
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Hankkeen synnyttämä raskaan liikenteen kasvu on suurta, mutta ei kohdistu yleisille teille. Hank-

keen myötä henkilöautoliikenne kasvaa hyvin vähän. Vaikutus liikenteeseen arvioidaan keskisuu-

reksi kielteiseksi vaihtoehdossa VE1. 

Vaihtoehto VE0 

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

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

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

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

teiden liikenteeseen. Vaikutus satama-alueen liikenteeseen on pienempi kuin vaihtoehdossa VE1, 

sillä vaihtoehdossa VE0 edestakaisia kuljetuksia tunnissa on vain 7. Hankkeesta ei täten todennä-

köisesti aiheudu haittaa liikenteen sujuvuudelle vanhan ratapohjan ja Satamantien risteyksessä 

varsinkaan, jos huomioidaan uuden liittymän rakentaminen. Satamantien viereisen kevyenliiken-

teenväylän turvallisuuteen suuret maansiirtoautot eivät vaikuta, jos tien leveys on riittävä ja sijoit-

tuu kevyenliikenteen vastakkaiselle puolelle tietä. Maansiirtoautot voivat vaikuttaa pienesti kieltei-

sesti kevyenliikenteenväylän turvallisuuteen, jos kevyen liikenteen käyttäjät joutuvat ylittämään 

tien.  

 

Vaihtoehdon VE0 vaikutukset työmatkaliikenteeseen ovat hyvin vähäisiä, kuten vaihtoehdossa VE1. 

VE0 työllistää vielä vähemmän henkilöitä, jolloin myös työmatkaliikenne on vähäisempää. Vaiku-

tuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen Satamantiellä, Tenkkiilintiellä ja Ensontiellä ei to-

dennäköisesti synny. 

 

Hankkeen synnyttämä raskaan liikenteen kasvu on kohtalaista ja kohdistuu vain työmaa- ja sa-

tama-alueelle. Henkilöautoliikenne kasvaa hyvin vähän työmatkaliikenteen takia. Vaikutukset lii-

kenteeseen arvioidaan vaihtoehdossa VE0 pieneksi kielteiseksi. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankealueen ja sen läheisyyden herkkyys liikenteen osalta arvioidaan vähäiseksi nykyisten liiken-

nemäärien ja herkkien kohteiden puuttumisen vuoksi. Molemmissa vaihtoehdoissa raskas liikenne 

kulkee lähinnä työmaa- ja satama-alueilla, joten vaikutuksia yleiseen liikenteeseen ei aiheudu vä-

häistä työmatkaliikennettä lukuunottamatta. Vaihtoehdossa VE1 sataman alueen liikenteen suju-

vuuteen saattaa kohdistua joitain haittoja, mutta aikaisempien kokemuksien perusteella mahdolli-

set haitat on lievennettävissä ja huomioitavissa satama-alueen muussa liikenteessä. Vaihtoehdon 

VE1 vaikutus liikenteeseen arvioidaan suuruudeltaan keskisuureksi ja vaihtoehdon VE0 pieneksi 

kielteiseksi. Kun huomioidaan vaikutuskohteen herkkyys, on molempien vaihtoehtojen merkittä-

vyys vähäinen kielteinen (Taulukko 6-34). 
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Taulukko 6-34. Liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

6.11.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Yleisesti ottaen haitallisia liikennevaikutuksia voidaan ehkäistä noudattamalla liikennesääntöjä ja 

nopeusrajoituksia. Hankkeen kuljetusreitti kulkee täysin työmaa- ja satama-alueella, mikä on lii-

kenneturvallisuuden kannalta myönteistä. Satama-alueella on riittävä valaistus kuljetusreitillä.  

6.11.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointi sisältää oletuksia, jotka vaikuttavat arvioinnin lopputulokseen. Hankkeen aiheuttaman ras-

kaan liikenteen määrä on arvioitu karkeasti massamäärien perusteella ja laskennassa käytetty kul-

jetuskaluston koko on arvio keskimääräisestä kuormakoosta. Liikennemääräarviossa on kuitenkin 

pyritty arvioimaan ns. maksimitilanne. Arviointi on tehty niille teille, joille selvästi on oletettu hank-

keen merkittävimpien liikennevaikutusten kohdistuvan. Arvioinnissa on myös tehty oletus, että kul-

jetukset jakautuisivat tasaisesti läpi vuoden. Todennäköisesti kuljetuksissa on kuitenkin vilkkaam-

pia ja hiljaisempia aikoja. Arviointia voidaan kuitenkin pitää kokonaisuutena riittävän luotettavana 

kuvaamaan vaikutuksen mittaluokkaa ja merkittävyyttä. 
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6.12 Melu  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Melumallinnuksen mukaan louhintojen edettyä Petkelvuoren ja Savilahdenvuoren pohjois-

osiin, tulee toteuttaa meluntorjuntatoimia, jotta melutasot jäävät raja-arvojen puitteisiin. 

Kun toiminnat ovat kallioalueiden eteläosissa, ei erityisille meluntorjuntatoimille ole tarvetta. 

Räjäytysmelu erottuu melupiikkeinä muusta melusta, mutta louhinnan räjäytyksille ei ole 

määritelty erillisiä suositus- tai ohjearvoja. Räjäytysmelun melunhallintatoimenpiteenä ko-

rostuu altistuviin kohteisiin jaettavan tiedotuksen rooli, ja että louhintatyö tehdään hallitusti 

käyttäen tarkoitukseen sopivia panostusmääriä. 

Meluvaikutukset arvioidaan vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 merkittävyydeltään suureksi kiel-

teiseksi. 

6.12.1 Vaikutusten muodostuminen 

Kallion louhintaan ja murskaukseen kuuluu pintamaiden poisto, kiviaineksen louhinta (poraamalla 

ja räjäyttämällä), ylisuurten kivien rikottaminen, kiviaineksen murskaus ja kiviainestuotteiden vä-

livarastointi sekä kuljetukset. Louhinnan ja murskauksen merkittävimpiä melulähteitä ovat pora-

vaunu, rikotus sekä kiviaineksen murskauslaitos. Hetkittäisiä voimakkaampia melutapahtumia ai-

heutuu kallion räjäyttämisestä. Poravaunu sijoittuu kallion päälle ja porausmelu pääseekin leviä-

mään ympäristöön, jos melun leviämistä estämässä ei ole melua rajoittavia esteitä. Porattavan 

kentän viereen voidaan sijoittaa pintamaat. Muut louhinnan ja murskauksen melulähteet sijoittuvat 

tavanomaisesti louhokseen, joiden melun leviämistä rajoittavat louhe- ja murskekasat sekä louhin-

tarintaus. 

6.12.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Meluvaikutuksia arvioitiin melumallinnuksen avulla, josta tehty erillisraportti on selostuksen liit-

teenä 5. Mallinnus tehtiin SoundPLAN 8.2 ohjelmistolla pohjoismaista teollisuusmelun laskentamal-

lia käyttäen. Mallinnuksessa melulähteet sijoitetaan maastomalliin ja niille syötetään melupäästö-

tiedot sekä käyntiajat. Malli huomioi äänen leviämisessä etäisyysvaimenemisen, maanpinnan muo-

dot, maanpinnan aiheuttaman vaimennuksen, rakennukset, ilman aiheuttaman absorption ja kovien 

pintojen (mm. vesipinnat, laajat asfalttialueet, kallio) heijastukset. Laskentamallissa on oletuksena 

vakioidut melun leviämiselle edulliset olosuhteet, kuten lievä myötätuuli melulähteestä laskentapis-

teeseen päin. Melukuvien mukaiset meluvyöhykkeet eivät siis esiinny melukuvissa yhtä laajoina 

samanaikaisesti, vaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa ja toimintatilanteissa. 

 

Mallinnuksella tarkasteltiin valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisiin ohjearvoihin verrattavia 

päivä- ja yöajan keskiäänitasoja (LAeq 7-22 / LAeq 22-7). Lisäksi mallinnettiin yhteisviranomaisen lau-

sunnossa YVA-ohjelmasta esille tuotuja räjäytysten melupiikkejä, joiden tarkastelusuurena käytet-

tiin C-painotettua äänialtistustasoa (LCE). Lisäksi räjäytykset huomioitiin päiväajan keskiäänitasojen 

laskennassa. 

 

Melutilannetta tarkasteltiin neljässä mallinnustilanteessa (2 kpl/kallioalue), jotta saatiin riittävän 

kattava kuva meluvaikutuksista toiminnan edetessä: 

• Mallinnustilanne 1: Petkelvuoren louhinta alkuvaiheessa kaakkoisosassa. 

• Mallinnustilanne 2: Petkelvuoren louhinta pohjoisessa. Muraus-asetuksen mukaisen 300 m 

rajan sisäpuolella.  

• Mallinnustilanne 3: Savilahdenvuoren louhinta eteläosassa. 

• Mallinnustilanne 4: Savilahdenvuoren louhinta pohjoisosassa. 
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Petkelvuoren louhinta mallinnettiin 28.10.2020 laaditun suunnitelman (Kymen Sipti Oy 2020a) mu-

kaisesti ja Savilahdenvuoren louhinta 11.11.2019 laaditun suunnitelman (Kymen Sipti Oy 2019) 

mukaisesti. 

 

Mallinnuksessa käytettävät melupäästötiedot (koneiden ja laitteiden äänitehotasot) perustuvat vas-

taavissa kohteissa tehtyihin mittauksiin sekä Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa BAT-

julkaisun (Suomen ympäristö 25/2010) tietoihin. Tarkemmat melulähdetiedot (mm. toimintojen 

sijoittuminen ja lukumäärä, äänitehotasot, toiminta-ajat) on esitetty erillisraportissa (Liite 4).  

 

Arvioinnissa on kuvattu melulähteet ja melulähteiden melupäästöt sekä melun leviäminen, vaiku-

tusalue ja vaikutus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Arvioinnissa on kuvattu myös muutos me-

lun nykytilanteeseen sekä arvioitu melun yhteisvaikutusta muun alueen melua aiheuttavan toimin-

nan kanssa.  

 

Keskiäänitasojen osalta tuloksia on verrattu melutason ohjearvoihin (Valtioneuvoston päätös 

993/1993). Vnp 993/1992 ohjearvot on ympäristöluvan varaisen kiviaineksen louhinnan ja murs-

kauksen osalta määritelty valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 (ns. Muraus-asetus) sitoviksi 

raja-arvoiksi. Päiväajan keskiäänitason raja-arvo asuinalueella on 55 dB ja loma-asutuksella 45 dB. 

Yöajan keskiäänitason raja-arvo asuinalueella on 50 dB ja loma-asutuksella 40 dB.  

 

Louhinnan räjäytysmelusta aiheutuville melupiikeille ei ole määritetty erillisiä ohje- tai suositusar-

voja. Valtioneuvoston asetuksessa 903/2017 on annettu ulkomelun ohjearvot ja toimenpiderajat 

raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista. Asetuksen mukaan räjäytyksistä aiheutuva C-pai-

notettu äänialtistustaso ei saa ylittää arkisin klo 7–19 toimenpiderajaa LCE 105 dB pysyvällä asu-

tuksella, loma-asutuksella, hoitolaitoksilla, oppilaitoksilla, virkistysalueilla ja leirintäalueilla. Kansal-

lispuistoissa toimenpideraja on LCE 100 dB. 

 

Meluvaikutusten merkittävyys on arvioitu muutoksen voimakkuuden sekä melun ajoittumisen pe-

rusteella. 1–2 dB:n muutosta melutasossa ei ihmiskorvin juuri havaita ja 3–4 dB:n muutos havai-

taan melko pienenä, mutta 5–6 dB:n muutos on jo selvästi havaittava. 

 

Hankealueen ympäristön nykyistä melutilannetta on selvitetty mm. alueen kaavoittamisen yhtey-

dessä vuonna 2003 (Suunnittelukeskus Oy 2007).  

6.12.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty 

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-35, Taulukko 6-36). 

 

Taulukko 6-35. Ympäristön herkkyys meluvaikutuksille. 

Vähäinen  
Alueella on paljon melua synnyttävää toimintaa tai alue on muutoin melun vaikutusalueella, melutaso ylittää 

ohjearvon. Alueella ei ole melulle herkkiä kohteita kuten asutusta, loma-asuntoja, kouluja tai päiväkoteja tai 
luonnonsuojelualueita eikä alue ole virkistyskäytössä. 

   

Kohtalainen  
Alueella on jonkin verran melua synnyttävää toimintaa tai alue on muutoin melun vaikutusalueella. Alueella 
on jonkin verran asutusta, mutta ei melulle erityisen herkkiä kohteita kuten kouluja ja päiväkoteja eikä 

aluetta käytetä virkistäytymiseen. 
   

Suuri  
Alueella on vain vähän melua synnyttävää toimintaa eikä alue ole muualta tulevan melun vaikutusalueella. 
Alueella on melko paljon asutusta tai loma-asuntoja sekä melulle erityisen herkkiä kohteita kuten kouluja, 

ja päiväkoteja tai aluetta käytetään virkistäytymiseen. 
   

Erittäin 

suuri 
 

Alueella ei ole nykyisin melua synnyttävää toimintaa eikä alue ole muualta tulevan melun vaikutusalueella. 

Alueella on runsaasti asutusta ja loma-asuntoja sekä melulle erityisen herkkiä kohteita kuten kouluja ja 
päiväkoteja. Alue on tärkeä virkistyskäytössä. 
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Taulukko 6-36. Melutason muutosten suuruus. 

Erittäin 

suuri  
+ + + + 

Hanke muuttaa alueen melutilannetta merkittävästi hiljaisempaan suuntaan. Melua esiintyy lähinnä päiväai-
kana ja häiritsevimmäksi koettu melu poistuu kokonaan. Ilta- ja yöaikaan ei esiinny häiritsevää melua. 

Suuri                

+ + + 

Hanke pienentää melutasoja huomattavasti alueen ympäristössä verrattuna nykytilanteeseen, erityisesti häi-
ritsevimmäksi koetun melun osalta. Melu vähenee erityisesti ilta- ja yöaikaan. Ihmiset havaitsevat melun vä-
hentymisen ja tämä vaikuttaa asumisviihtyvyyteen positiivisesti. 

Kohtalainen   
+ + 

Hanke pienentää melutasoja jonkin verran alueen ympäristössä verrattuna nykytilanteeseen. Ihmiset havait-
sevat melun vähentymisen asuinympäristössään. 

Vähäinen       

+ 

Hanke pienentää melutasoja hieman alueen ympäristössä verrattuna nykytilanteeseen. Melun vähentyminen 

on niin pientä, että suuri osa ihmisistä ei havaitse muutosta. 

Ei vaikutusta Alueen melutasoissa ei tapahdu muutosta nykytilanteeseen nähden. 

Vähäinen         
- 

Hankkeen aiheuttama muutos melutasossa on pieni tai olematon. Ihmiset havaitsevat lisääntyneen melun, 
mutta se ei ole yleensä häiritsevää. Hanke ei aiheuta melutason ohje- tai raja-arvojen ylittymistä. 

Kohtalainen      
- - 

Hanke nostaa melutasoja ympäristössä jonkin verran verrattuna nykytilanteeseen, hankkeen aiheuttama muu-
tos melutasossa on kohtalainen. Ihmiset havaitsevat lisääntyneen melun ja aiheuttavat häiriötä pienelle osalle 
vaikutusalueen asukkaista. Hanke ei aiheuta melutason ohje- tai raja-arvojen ylittymistä, mutta osa vaikutus-

alueen asukkaista kokee lisääntyneen melun häiritsevänä. 

Suuri                  

- - - 

Hanke nostaa melutasoja ympäristössä verrattuna nykytilanteeseen, muutos melutasossa on suuri. Hanke ai-

heuttaa melutason ohje- tai raja-arvojen ylittymisiä lähimpien asuinrakennusten kohdalla. Lisääntynyt melu 
aiheuttaa todennäköisesti häiriötä osalle vaikutusalueen asukkaista.   

Erittäin 
suuri 

- - - -  

Hanke nostaa melutasoja ympäristössä huomattavasti verrattuna nykytilanteeseen, muutos melutasossa on 
erittäin suuri. Hanke aiheuttaa melutason ohje- tai raja-arvojen ylittymisen useissa kohteissa. Hanke muuttaa 

hiljaisen alueen ääniympäristöä ratkaisevasti niin, että hiljaisen alueen kriteerit eivät täyty. 

6.12.4 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. Nykyisin 

alueen melutilanteeseen vaikuttavat hankealueen länsipuolella sijaitsevan Googlen palvelinkeskuk-

sen laajennustyöt, mikä voi aiheuttaa melua myös hankkeen rakentamisen ajan. Nykyisellään ym-

päristön asutuksella ei ole todettu melutason Vnp 993/1992 ohjearvojen ylityksiä. 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealueen sekä sen lähiympäristön herkkyys on arvioitu kokonaisuudessaan kohtalaiseksi, sillä 

alueen läheisyydessä on jonkin verran asutusta ja loma-asutusta. Alueella paljon melua aiheuttavaa 

teollisuustoimintaa, mutta niistä ei ole todettu aiheutuvan melutason ohjearvojen ylityksiä. 

6.12.5 Meluvaikutukset 

Vaihtoehto VE1 

Päiväajan mallinnustilanteissa, joissa louhinta on Petkelvuoren eteläosassa (mallinnustilanne 1) ja 

Savilahdenvuoren eteläosassa (mallinnustilanne 3), ei erityisille meluntorjunnoille ole tarvetta. Mal-

linnustilanteissa 1 ja 3 ilman erityisiä meluntorjuntoja mallinnetut melutasot jäävät lukuarvoina 

asutuksella 55 dB alle ja loma-asutuksella alle 45 dB ja laskentaepävarmuus huomioiden raja-ar-

vojen tasolle tai alle. Mallinnustilanteet 2 ja 4 kuvaavat asutuksen suuntaan kohdistuvaa suurinta 

melua. Mallinnustilanteissa on huomioitu meluvallien sijoittaminen. Muut melumallinnustilanteet 

löytyvät liitteestä 4. 

 

Louhinnan edettyä Petkelvuoren pohjoisosaan (mallinnustilanne 2), porauksen melua tulee estää 

Kuunarikadun suuntaan ja murskauksen melua Peltokadun suuntaan. Mallinnuksen mukaan kallion 

päällä olevan meluesteen harjakorkeus tulisi olla vähintään 6 metriä maanpinnasta ja murskaus-

paikalla vähintään 5 metriä. Mallinnustilanteen 2 päiväajan keskiäänitason meluvyöhykekartta, 

jossa on huomioitu mitoitetut meluesteet, on esitetty kuvassa (Kuva 6-41). 
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Kun louhinta on Savilahdenvuoren pohjoisosassa (mallinnustilanne 4), murskausmelun leviämistä 

Bernerinkujan suuntaan tulee estää, joko meluesteellä tai sijoittamalla murskaus rintauksen suo-

jaan. Meluesteen harjakorkeus tulisi olla vähintään 5 metriä maanpinnan tasosta. Mallinnustilanteen 

4 päiväajan keskiäänitason meluvyöhykekartta, jossa on huomioitu mitoitettu melueste, on esitetty 

kuvassa (Kuva 6-42). 

 

Kuva 6-41. Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja räjäytyksen 

päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22. Mallinnustilanne 2, louhinta Petkelvuoren pohjoisosassa. Meluvallit kallion päällä 

ja murskan koillispuolella. Hillonlahden pohjoispuolen lomarakennukset eivät ole enää käytössä. 
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Kuva 6-42. Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen, louheen ajon ja räjäytyksen 

päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22. Mallinnustilanne 4, louhinta Savilahdenvuoren pohjoisosassa. Melueste 5 m murs-

kan pohjoispuolella. Hillonlahden pohjoispuolen lomarakennukset eivät ole enää käytössä. 

 

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

loma-asutuksen raja-arvon 40 dB ilman mitään erityisiä meluntorjuntoja. Kuvissa (Kuva 6-43 ja 

Kuva 6-44) on yöajan keskiäänitason meluvyöhykkeet, kun louhinta on lähinnä asutusta hankealu-

een pohjoisosissa. Muut yöajan keskiäänitason meluvyöhykkeet on esitetty liitteessä 4. 
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Kuva 6-43. Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen ja louheen ajon yöajan kes-

kiäänitaso LAeq22-7. Mallinnustilanne 2, louhinta Petkelvuoren pohjoisosassa. Hillonlahden pohjoispuolen lomara-

kennukset eivät ole enää käytössä. 
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Kuva 6-44. Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan, murskauksen ja louheen ajon yöajan kes-

kiäänitaso LAeq22-7. Mallinnustilanne 4, louhinta Savilahdenvuoren pohjoisosassa. Hillonlahden pohjoispuolen loma-

rakennukset eivät ole enää käytössä. 

 

Mallinnetut äänialtistustasot alittavat pääasiassa lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla toi-

menpiderajan LCE 105 dB. Kun louhinta on edennyt Petkelvuoren pohjoisosaan, on mallinnettu ää-

nialtistustaso Kuunarikadun kohdalla LCE 114 dB ilman kallion päällä olevaa meluestettä. Kun mal-

linnuksissa huomioidaan päiväajan keskiäänitason vähentämiseksi mitoitetun meluesteen vaikutus, 
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on äänialtistustaso LCE 109 dB. Koska räjäytysten melupiikkien mallinnus sisältää suuria epävar-

muuksia, ei räjäytysmelua vastaan mitoitettu meluesteitä, vaan meluntorjuntatoimet suositellaan 

toteuttavat muutoin. Räjäytysmelun meluvyöhykekartat louhinnan ollessa asutusta lähinnä on esi-

tetty kuvissa (Kuva 6-45. Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan räjäytysmelun C-

painotettu äänialtistustaso (LCE). Mallinnustilanne 2, louhinta Petkelvuoren pohjoisosassa. ja Kuva 

6-46). Muut räjäytysmelun meluvyöhykekartat on esitetty liitteessä 4.  

 

Kuva 6-45. Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan räjäytysmelun C-painotettu äänialtistustaso 

(LCE). Mallinnustilanne 2, louhinta Petkelvuoren pohjoisosassa. Hillonlahden pohjoispuolen lomarakennukset eivät 

ole enää käytössä. 
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Kuva 6-46. Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan räjäytysmelun C-painotettu äänialtistustaso 

(LCE). Mallinnustilanne 4, louhinta Savilahdenvuoren pohjoisosassa. Hillonlahden pohjoispuolen lomarakennukset 

eivät ole enää käytössä. 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 sama alue louhitaan, mutta aikaväli on pidempi (lähes 20 vuotta). Melumallin-

nus kuvaa myös vaihtoehdon VE0 louhinnan ja murskauksen melua, koska mallilla on tarkastelu 

päivä- ja yökohtaisia keskiäänitasoja sekä yksittäisten räjäytysten melua, ei esimerkiksi vuosikes-

kiarvoja. Täten meluvaikutukset ovat samansuuntaiset vaihtoehdon VE1 kanssa.  
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Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankealueen sekä sen lähiympäristön herkkyys on arvioitu kokonaisuudessaan kohtalaiseksi. Vaih-

toehtojen VE0 ja VE1 vaikutuksen suuruus on arvioitu suureksi kielteiseksi, koska louhinnan ja 

murskauksen myötä ympäristön melutasot voimistuvat nykytilaan verrattuna ja raja-arvojen ylitys 

voi olla mahdollinen. Meluntorjunnalla voidaan kuitenkin saattaa melutasot raja-arvojen puitteisiin. 

Vaihtoehdossa VE0 alueen louhinta tehdään pidemmällä aikavälillä, joten yhtäaikaisia melua aiheu-

tavia toimintoja (esim. louhinta- ja murskausurakat) ei välttämättä ole jatkuvasti käynnissä ja lou-

heen kuljetus ei ole yhtä aktiivista kuin vaihtoehdossa VE1. Toisaalta vaihtoehdon VE0 meluvaiku-

tukset kestävät useita vuosia pidempään kuin vaihtoehdossa VE1. Meluvaikutukset arvioidaan vaih-

toehdoissa VE0 ja VE1 merkittävyydeltään suureksi kielteiseksi (Taulukko 6-37).  

Taulukko 6-37. Meluvaikutusten merkittävyys. 

 

6.12.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Toiminnan aikaiseen meluun on mahdollisuus vaikuttaa toimintojen sijoitteluilla sekä valitsemalla 

käyttöön normaalisti toimivia laitteita ja valvomalla, että työt tehdään suunnitelmien mukaan. Lou-

hintojen ollessa Petkelvuoren tai Savilahdenvuoren eteläosissa, ei mallinnuksen mukaan erityisille 

meluntorjuntatoimille meluvaikutusten lieventämiseksi ole tarvetta. Kun louhinnat ovat edenneet 

kallioalueiden pohjoisosiin, tulee meluntorjuntaa toteuttaa, jotta toiminnan aiheuttamat melutasot 

jäävät ympäristön lähimpien asuinrakennusten kohdalla raja-arvojen puitteisiin. 

 

Mikäli työstä arvioidaan aiheutuvan erityistä melua, tulee kiinnittää huomioita tiedottamiseen sekä 

arvioida onko aiheellista käyttää vaihtoehtoisia työmenetelmiä. 

 

Sataman täyttöalueiden pintakerroksiin tarvittava kiviaineksen murskaus tultaisiin tekemään han-

kealueen ulkopuolella, Paksuniemen satama-alueella, mikä lieventää meluvaikutuksia. 

 

Koska räjäytysten melupiikkien mallinnus sisältää suuria epävarmuuksia, ei räjäytysmelua vastaan 

mitoitettu lisämeluesteitä. Melunhallinta suositellaan toteuttavan esim. tiedottamisen avulla sekä 

melupäästöön vaikuttamalla (esim. räjähdemäärät ja -ajoitus), jotka nivoituvat läheisesti tärinä-

vaikutusten lieventämiseen. Rakennustyössä tehtäviä louhinnan räjäytyksiä voidaan tehdä ja on 

tehty hyvinkin lähellä häiriölle alttiita kohteita, jolloin työ vaatii tarkat suunnitelmat. 

 

Murskaus on huomioitu kaikissa yöajan mallinnustilanteissa aikavälillä klo 6–7. Mikäli toiminta edel-

lyttää ympäristölupaa ja murskausta tehdään lähempänä kuin 500 metriä altistuvista kohteista, ei 
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murskausta voida tehdä yöaikaan. Muraus-asetuksen mukainen aikaraja murskaukselle on klo 7–

22. 

6.12.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Kallion louhinta ja murskaus ei ole jatkuvaa, vaan toimintaa tehdään tyypillisesti urakkaluoteisesti. 

Mallinnus on tehty siten, että merkittävimmät melulähteet ovat saamaan aikaan käynnissä, mikä 

lisää osaltaan varmuutta tuloksiin. Päivinä, jolloin alueella kaikki toiminnot eivät ole käynnissä, ovat 

melutasot nyt mallinnettuja pienempiä. Mikäli laitteistoja on käytössä enemmän kuin mallinnuk-

sessa on huomioitu, voivat melutasot olla suurempia kuin nyt on arvioitu. Erityisesti poravaunujen 

ja murskauslaitosten lukumäärä vaikuttaa Petkeleen asuinalueen lähimpien asuintalojen melutilan-

teeseen. Mikäli kallion porauksessa käytetään useampaa poravaunua, tulee meluntorjunta mitoittaa 

sen mukaan kasvattamalla meluesteiden korkeutta tai vastaavasti tekemällä työ esim. vaimenne-

tuilla poravaunuilla. Mikäli murskauslaitoksia olisi alueella useampia, tulee niiden meluntorjunta 

mitoittaa siten, että raja-arvot eivät ylity. 

 

Toimintojen tarkkaa sijoittumista alueella ei vielä tässä vaiheessa varmuudella tiedetty, mistä voi 

aiheutua epävarmuutta arviointiin. Louhinta ja murskaus sijoittuvat tyypillisesti suhteellisen vakiolla 

tavalla louhosalueille. Maastomalliin ei ole sisällytetty louhekasoja tai murskekasoja, jotka voivat 

rajoittaa melun leviämistä. Meluntorjunnaksi mitoitetut esteet on huomioitu. 

 

Toimintojen keskiäänitasojen mallinnuksessa käytettävät melupäästöt tunnetaan varsin hyvin ja 

mallinnuksesta on runsaasti kokemusta yli kolmenkymmenen vuoden ajalta. Melumallinnuksiin liit-

tyy kuitenkin aina menetelmäepävarmuuksia, jotka on huomioitu tulosten tarkastelussa. Teollisuus-

melun laskentamallin epävarmuustaso on tarkastelualueella luokkaa ±3 dB. Melumallinnus on tehty 

melun leviämisen kannalta otollisissa sääoloissa, joten vastatuulella äänitasot voivat olla useita 

desibelejä, jopa kymmeniä desibelejä, pienempiä kuin myötätuulella.  

 

Louhintaan liittyvien räjäytysmelun mallinnustulosten epävarmuustasoon vaikuttaa laskentamallin 

laskentatarkkuuden lisäksi myös tarkkojen melupäästötietojen puute (melupäästö vaihtelee räjäh-

demäärän ja -laadun myötä) sekä melun suuntaavuus (melu ei välttämättä leviä yhtä voimakkaana 

rintauksen taakse kuin eteen), joten räjäytysten äänialtistustasojen laskentaepävarmuudeksi arvi-

oidaan useita desibelejä. 
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6.13 Tärinä  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskaukseen käytettävistä koneista sekä 

kuljetusliikenteestä. 

Tärinäarvioinnissa on huomioitu ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset ja raken-

nusten tai läheisten rakenteiden vaurioitumisvaara. Louhintatärinän tasoa ympäristössä on 

arvioitu analyyttisesti annettuja ohjearvoja noudattaen. Arvioinnissa on huomioitu erityisesti 

hankealueen läheisyydessä sijaitseva asutus ja läheinen maakaasulinja. 

Tärinävaikutukset arvioidaan vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 merkittävyydeltään suuriksi kieltei-

siksi. 

6.13.1 Vaikutusten muodostuminen 

Tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskaukseen käytettävistä koneista sekä kulje-

tusliikenteestä.  

 

Räjäytyksen vaikutus voidaan havaita jopa kilometrin etäisyydellä louhittavasta kohteesta. Louhin-

nassa räjäytys synnyttää kallioon jännitysaallon, joka aiheuttaa paitsi kiven irtoamista myös väliai-

neen hiukkasissa liikettä eli tärinää. Räjäytyskohteesta leviävä tärinä voi pahimmillaan vaurioittaa 

viereisiä rakennuksia ja herkkiä laitteita sekä häiritä ihmisiä. Asianmukaisesti suoritettu räjäytys ei 

kuitenkaan aiheuta rakenteiden rikkoutumista tai vastaavia omaisuushaittoja. Louhinnan tärinävai-

kutukset keskittyvät tyypillisesti päiväsaikaan. 

 

Ylisuurten lohkareiden rikotuksesta aiheutuvan tärinän suuruus vaihtelee rikotusmenetelmän mu-

kaan. Tutkimusten mukaan räjäyttämällä tehtävä rikotus ei aiheuta merkittävää tärinää ympäris-

töön, vaikka räjäytettävät lohkareet ovat kosketuksissa kiinteään kallioon. Rikkoräjäytyksistä ai-

heutuva ilmanpaineaalto sen sijaan voi olla suuri. Hydraulisella iskuvasaralla tehtävästä rikotuk-

sesta syntyy tärinää, mutta tärinä ei leviä rikotettavan kiven ulkopuolelle. 

 

Kallion murskaukseen käytettävästä laitteistosta ja muusta toiminnasta kuten porauksista aiheutu-

van tärinän vaikutusalue on käytännössä niin pieni, etteivät vaikutukset ulotu tässä tarkastellun 

hankealueen ulkopuolelle. Esimerkiksi murskaus aiheuttaa lievää tärinää, jota ei kuitenkaan havaita 

kuin murskaimen välittömässä läheisyydessä. 

 

Liikenteen tärinän vaikutusalue rajautuu teiden ympäristöön. Liikenteen tärinä on luonteeltaan jat-

kuvaa ja pidempikestoista kuin räjäytyksen aiheuttama tärinä. Liikenteestä aiheutuva tärinä johtuu 

ajoväylän epätasaisuudesta tai väylän pintaan ajoneuvosta aiheutuvista muodonmuutoksista. Maa-

perä alkaa värähdellä väylällä kulkevan ajoneuvon, väylän ominaisuuksien ja väylän alla olevan 

maaperän vuorovaikutuksen vuoksi. 

6.13.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Louhinnasta aiheutuvan tärinän tarkastelun lähtötietoina ovat olleet tiedot louhintamääristä, lähi-

alueen rakennustyypit ja sijaintitiedot, nykyisen ja rakennettavan maakaasulinjan sijaintitiedot 

sekä GTK:n maaperäkartoista saadut maa- ja kallioperätiedot. 

 

Liikenteestä aiheutuvan tärinän arvioinnissa lähtötietoina ovat olleet suunniteltu kuljetusreitti sekä 

GTK:n maaperäkartoista saadut maa- ja kallioperätiedot (GTK 2020).Tärinä ympäristöhaittana on 

monimutkainen ja vaikeasti arvioitavissa, koska tärinän voimakkuuteen vaikuttavat monet tekijät. 
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Tärinän leviämisen arviointi on merkittävästi monimutkaisempi kokonaisuus kuin esimerkiksi melun 

leviämisen ennakointi. 

 

Tärinän rakennuksissa mitattavaan suuruuteen vaikuttaa tärinän syntyminen, leviäminen maassa 

sekä välittyminen rakennukseen ja vaikutukset rakennuksessa. 

 

Tärinän leviämiseen vaikuttavat ennen kaikkea tärinälähteen ympäristön maapohjaolosuhteet: 

maapohjan pehmeys, kerrosten paksuus sekä niiden vaihtelut mm. kerrospintojen vinoudet, poh-

javedenpinnan sijainti, maan kosteus jne. Louhinnan yhteydessä merkittävä vaikutus on myös kal-

lion laadulla sekä kallion ja maaperän rajapinnalla. 

 

Tärinän välittymiseen maapohjasta rakennukseen vaikuttavat maapohjassa etenevän tärinän suu-

ruus ja taajuus, maapohjan ominaisuudet perustamisalueella, perustamistapa, rakennuksen kella-

rillisuus, rakennuksen ja rakennusosien vaaka- ja pystysuuntaiset jäykkyydet sekä materiaalit ja 

jännemitat. Rakennuksen yksityiskohtienkin ominaisuuksilla on vielä tärinän ilmentymiseen vaiku-

tusta. 

 

Ihmisen kokemaan tärinän häiritsevyyteen vaikuttavat pelkän tärinän suuruuden lisäksi olosuhteet, 

joissa tärinää havaitaan. Tärinä häiritsee ihmisiä enemmän yöaikaan. Tähän vaikuttaa paitsi vuo-

rokauden aika, myös se, että levossa ja vaakatasossa maatessa tärinä havaitaan helpommin. Täri-

nän kanssa koettava yhtäaikainen melu saattaa aiheuttaa yhteisvaikutuksen, jossa tärinä koetaan 

suurempana kuin jos melua ei kuuluisi. Lisäksi tärinän aiheuttaessa vaikutuksia ympäröivässä ra-

kennuksessa, kuten tavaroiden heiluminen, ikkunoiden heliseminen jne., lisääntyy asukkaiden häi-

riintymisen kokemus merkittävästi. 

 

Tärinän kokemus on yksilöllistä. Osa ihmisistä kokee jo havaintokynnyksen ylittävän tärinän voi-

makkaan epämiellyttävänä, kun taas osa ihmisistä ei häiriinny tottumisen seurauksena merkittä-

västäkään värähtelystä. Tärinä koetaan helposti haitalliseksi erityisesti silloin, kun myös tärinäläh-

teestä aiheutuva melu koetaan haitalliseksi. Karkea arvio ihmisen aistiman tärinän vaikutuksesta 

eri heilahdusnopeuksilla on esitetty taulukossa Taulukko 6-38. 

 

Tärinän suuruus, jolla rakennuksiin ja rakenteisiin alkaa syntyä vaurioita tärinän vaikutuksesta, on 

pienimmilläänkin yleensä viisi kertaa suurempaa kuin ihmistä merkittävästi häiritsevän tärinän taso. 

Kuvassa Kuva 6-47 on esitetty louhintatärinän raja-arvot erityyppisille maaperäolosuhteille raken-

netuille asuin- ja lomarakennuksille. 

 

Tärinäarvioinnissa on huomioitu ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset ja rakennusten 

vaurioitumisvaara. Louhintatärinän tasoa ympäristössä on arvioitu analyyttisesti annettuja ohjear-

voja noudattaen. Arvioinnissa on huomioitu erityisesti hankealueen läheisyydessä sijaitseva asutus. 

 

Liikenteestä aiheutuvan tärinän haitallisuus riippuu useista eri parametreista, ja siksi arviointi pe-

rustuu suurelta osin kokemusperäiseen tietoon. Raskaan maantie- ja katuliikenteen tärinä voi hai-

tata asumista pehmeällä maaperällä 100 metrin etäisyydellä väylästä ja kovalla maaperällä 15 met-

rin etäisyydellä väylästä (Talja 2011).  

 

Hankealueella käytettävien työkoneiden aiheuttaman tärinän vaikutuksia ei ole erikseen arvioitu, 

koska se vaimenee nopeasti ja vaikutusalue jää työkoneiden välittömään läheisyyteen. 
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Taulukko 6-38. Esimerkki normaalille kallionvaraisesti perustetulle rakennukselle annetuista tärinäraja-arvoista 

(rakennuksen etäisyys räjäytyskohteesta 20 m) sekä arvio ihmisten tärinäkokemuksista (Vuolio 1999). 

Ihmisen alttius Heilahdusnopeuden huippu-

arvo (mm/s) 

Kalliolle perustettujen rakennusten 

tärinäraja-arvot (etäisyys 20 m) 

Tuskin huomattava 2–5  

Havaittava 5–10 Herkät laitteet 

Epämiellyttävä 10–20  

Häiritsevä 20–35 Historialliset rauniot 

Erittäin epämiellyttävä 35–50  

 50–70 Normaali rakennus 

 

 

Kuva 6-47. Asuin- ja lomarakennuksille sallitut louhinnasta aiheutuvat heilahdusnopeuksien arvot pehmeälle sa-

velle / tiiviille hiekalle tai moreenille / kalliolle perustetuille rakennuksille (RIL 2010). 

 

Maakaasuputkien osalta tärinämittaus tehdään aina laajamittaisissa louhintakohteissa, jotka sijait-

sevat alle 100 metrin päässä putkesta. Maakaasuputkiston sallitut heilahdusnopeudet louhintatä-

rinälle on esitetty taulukossa (Taulukko 6-39). Maakaasuputkiston lähellä tehtävissä pohja- ja 

maanrakennustöissä tärinämittaus suoritetaan, kun työ sijaitsee alle 30 metriä maakaasuputkesta 

tai mikäli on syytä epäillä, että työ voi aiheuttaa merkittävää tärinää. Maakaasuputkiston heilah-

dusnopeuden raja-arvo pohja- ja maanrakennustöissä on 8 mm/s.  

 

Taulukko 6-39. Maakaasuputkiston sallitut heilahdusnopeudet (Gasgrid 2020, RIL 253-2010). 

Etäisyys Raja-arvo Etäisyys Raja-arvo 

10 m 56 mm/s 40 m 34 mm/s 

20 m 44 mm/s 50 m 30 mm/s 

30 m 36 mm/s 100 m 22 mm/s 
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6.13.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty 

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-40, Taulukko 6-41). 

 

Taulukko 6-40. Ympäristön herkkyys tärinävaikutuksille. 

Vähäinen  
Vaikutusalueella ei ole tärinälle herkkiä rakennuksia tai rakenteita, herkkiä laitteistoja tai asuinrakennuksia. 
Rakennukset ja rakenteet on perustettu kovalle kalliolle. Rakennukset ovat etäällä louhintakohteesta. Alu-

eella liikkuu runsaasti pääosin raskasta liikennettä. 
       

Kohtalainen  
Vaikutusalueella on asuintaloja tai rakennuksia, joissa on kevytbetonirakenteita. Rakennukset ovat louhin-
takohteen lähistöllä. Alueella liikkuu runsaasti liikennettä, josta osa koostuu säännöllisestä raskaasta liiken-

teestä. 
       

Suuri  
Vaikutusalueella on koheesiomaalle tai löyhälle kitkamaalle perustettuja asuinpientaloja. Rakennukset ovat 
hyvin lähellä louhintakohdetta. Alueella liikenne on vähäistä ja koostuu pääosin henkilöautoista. Raskas lii-
kenne on satunnaista. 

       

Erittäin 
suuri 

 

Vaikutusalueella on tärinäherkkiä rakenteita, erikoisen tärinäherkkiä rakennuksia (historiallisesti merkittävät 

rakennukset, museot, kirkot tai muut rakennukset, joissa on korkeita holveja tai suuria jännevälejä), sairaa-
loita tai muita toimintoja, joiden johdosta alueelta löytyy tärinälle herkkiä laitteistoja. Rakennukset ovat 

hyvin lähellä louhintakohdetta. Alueella on nykyisellään tuskin ollenkaan liikennettä. 

 

Taulukko 6-41. Tärinähaittojen muutosten suuruus. 

Erittäin 

suuri  
+ + + + 

Alueella ilmenevä tärinä loppuu kokonaan toimintojen siirtymisen ja liikennöintireittien muutosten johdosta 

Suuri                
+ + + 

Alueella ilmenevä tärinä vaimenee merkittävästi toimintojen siirtymisen ja liikennöintireittien muutosten joh-
dosta. 

Kohtalainen   

+ + 

Alueella ilmenevä tärinä vaimenee kohtalaisesti toimintojen siirtymisen ja liikennöintireittien muutosten joh-

dosta. 

Vähäinen       
+ 

Alueella ilmenevä tärinä vaimenee hieman toimintojen siirtymisen ja liikennöintireittien muutosten johdosta. 

Ei vaikutusta Alueen tärinätasoissa ei tapahdu muutosta nykytilanteeseen nähden. 

Vähäinen         

- 
Ihmiset havaitsevat lisääntyneen tärinän, mutta se ei ole yleensä häiritsevää.  

Kohtalainen      
- - 

Lisääntynyt tärinä aiheuttaa häiriötä pienelle osalle vaikutusalueen asukkaista tai rakenteissa saattaa ilmetä 
pieniä kosmeettisia vaurioita. 

Suuri                  
- - - 

Lisääntynyt tärinä aiheuttaa häiriötä suurelle osalle vaikutusalueen asukkaista ja rakenteissa saattaa ilmetä 
vähäisiä vaurioita. 

Erittäin 

suuri 
- - - -  

Lisääntynyt tärinä aiheuttaa riskin merkittäville rakenteellisille vaurioille vaikutusalueen rakennuksissa tai ra-

kenteissa. Tärinän aiheuttama häiriö asutukselle on erittäin suurta. 

6.13.4 Nykytila 

Tärinää alueella aiheutuu raide- ja tieliikenteestä, joiden määrään vaikuttavat lähellä sijaitsevan 

Haminan sataman ja Hilloniemen satama-alueen teollisuuslaitosten toiminnot. Lisäksi hankealueen 

länsipuolella sijaitsevan Googlen palvelinkeskuksen laajennustyöt ja siihen liittyvä liikenne saatta-

vat aiheuttaa tärinää. 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealueen ja sen lähiympäristön herkkyys on arvioitu kokonaisuudessaan suureksi, sillä lähin 

asutus sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta. Lisäksi alueen halki kulkee nykyi-

sellään matalapaineinen kaasulinja, ja vuonna 2021 alueelle tullaan rakentamaan Haminan Energia 

Oy:n toimesta nykyisen linjan viereen uusi korkeapaineinen kaasulinja. 
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6.13.5 Tärinävaikutukset 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilanteessa alueella tehtävä louhintatoiminta voi aiheuttaa mahdollisia 

tärinävaikutuksia alueen ympäristössä. Liikenne ja erityisesti raskas liikenne tulee lisääntymään 

alueella, mutta koska liikennöintiväylien varrella sijaitseva asutus on perustettu kalliolle tai koville 

kitkamaille, ei liikenteen tärinävaikutuksissa kuitenkaan tapahdu merkittävää muutosta nykyiseen. 

 

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

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

vassa (Kuva 6-47) esitettyjen raja-arvojen alapuolella. Tärinä voi aiheuttaa häiriötä osalle vaiku-

tusalueen asukkaista ja rakenteissa saattaa ilmetä pieniä pintahalkeamia. 

 

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

alueista, joten louhintatärinästä aiheutuu merkittävä riskin putkien vaurioitumiselle. Tämä tulee 

tarkoin huomioitavaksi louhinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Hankkeesta aiheutuvat muutokset tärinävaikutuksissa arvioidaan kokonaisuudessaan suuriksi kiel-

teisiksi vaihtoehdossa VE1. 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 louhinta tapahtuu samalla alueella kuin vaihtoehdossa VE1, mutta merkittävästi 

pidemmällä aikavälillä. Koska louhintatärinän vaikutus on välittömästi louhintahetkeen sidottu, ei 

hankkeen kokonaiskestolla ole vaikutusta muutoksen suuruuteen, ja täten muutos on samansuu-

ruinen vaihtoehdon VE1 kanssa. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankealueen sekä sen lähiympäristön herkkyys on arvioitu kokonaisuudessaan suureksi. Vaihtoeh-

tojen VE0 ja VE1 vaikutuksen suuruus on arvioitu suureksi kielteiseksi, koska louhinta lisää tärinää 

ympäristössä verrattuna nykytilanteeseen, ja aiheuttaa mahdollisesti merkittävän riskin läheisten 

maakaasulinjojen vaurioitumiselle. Tärinävaikutukset arvioidaan vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 merkit-

tävyydeltään suuriksi kielteiseksi (Taulukko 6-42). 

Taulukko 6-42. Tärinävaikutusten merkittävyys. 
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6.13.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeessa tärinää aiheuttavat räjäytykset, louheen murskaus ja louheen kuljetukset. Haitallista 

tärinää voidaan lieventää oikealla työn suorituksella ja suunnittelulla. Räjäytyksistä aiheutuvaa tä-

rinää ei voida täysin poistaa, mutta siitä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää oikeilla työmenetel-

millä ja räjäytysten suunnittelulla. 

 

Louhintasuunnalla voidaan vaikuttaa tärinän leviämiseen, ja oikealla ominaispanoksella siihen, että 

kiviaines irtoaa halutussa lohkarekoossa. Tällöin myös ympäristöön leviävän vaikutukset ovat vä-

häisempiä kuin huonosti panostetussa tilanteessa. Louhittaessa lähellä maakaasuputkistoa tulisi 

räjäytettävien kenttien irrotussuunnan olla kohteista poispäin. Räjäytykset ja panostuksen suunnit-

telee siihen erikoistunut ammattilainen. 

 

Räjäytysten häiritsevyyteen vaikuttaa tutkitusti se, kuinka usein räjäytykset toistuvat, tärinän taa-

juus (suhteessa rakenteiden ominaistaajuuteen), ilmiön yllätyksellisyys ja kestoaika. Usein on ha-

vaittu, että isommat harvemmin toistuvat räjäytykset ovat vähemmän häiritseviä kuin useimmin 

toistuvat pienemmät räjäytykset. Tärinäilmiöt kestävät kerrallaan muutaman sekunnin ajan. 

 

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

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

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

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

ajankohdasta etukäteen lähimmille häiriintyville asukkaille voidaan vähentää räjäytyksistä aiheutu-

vaa säikähtämisvaikutusta. Tiedotukset voidaan asukkaiden suostumuksesta riippuen hoitaa esi-

merkiksi tekstiviesteillä tai sähköposteilla. 

 

Ennen louhinnan aloittamista on tehtävä riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet 

räjäytysten turvallisen suorittamisen varmistamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu mm. kiinteistöjen 

katselmustarpeen selvittäminen ja mahdollisten riskikohteiden tunnistaminen, räjäytyksissä synty-

vien tärinöiden johtuvuuden selvittämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysmäärien käytön 

varmistaminen. Riskianalyysien perusteella määritetään tärinää mittaavalle heilahdusnopeudelle 

raja-arvot, joita ei saa ylittää räjähdystoiminnan aikana. 

 

Tarkkailumittauksia tärinän osalta on syytä tehdä etenkin toiminnan alkuvaiheessa maaperältään 

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

Tärinämittareiden sijoituspaikat määritellään alustavan riskianalyysin mukaisesti perustuen louhin-

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

on mitattava suoraan laitteesta, mikäli mahdollista.  

 

Maakaasuputkilinjojen tärinämittaukset tulee tehdä kolmikomponenttisilla tärinämittareilla, joiden 

mittausanturit kiinnitetään maakaasuputkistoon. Tärinämittausarvoja seurataan jatkuvasti työn ai-

kana ja ne kirjataan tärinämittauspöytäkirjaan tai vaihtoehtoisesti sähköiseen mittausjärjestel-

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

taan Gasgridin yhteyshenkilölle viikoittain. Maakaasuputkilinjojen mittaustuloksista tulee laatia kir-

jallinen loppuraportti Gasgridin edustajalle. 

 

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

moitavaksi esitetään kaikkia noin 1 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta sijaitsevia 

asuinrakennuksia. Lisäksi katselmoidaan ne yli kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta si-

jaitsevat rakennukset, joissa mahdollisesti tehdään tärinän tarkkailumittauksia. Ennen ja jälkeen 

toiminnan tehtävät katselmukset dokumentoidaan erillisiin raportteihin. 
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6.13.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tarkastelualueella rakennusten ja rakenteiden rakenteellisten vaurioiden osalta suurimman riskin 

muodostavat tärinän erilainen johtuminen eri maaperätyypeissä ja erityyppisten rakennusten/ra-

kenteiden toisistaan eroava reagointi tärinään. Molempia riskejä voidaan pienentää tekemällä ra-

kennuksissa tarkkailumittauksia tärinän osalta. 
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6.14 Ilmanlaatu ja ilmasto  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealueen ja lähiympäristön herkkyys ilmanlaatuvaikutuksille on arvioitu koko-

naisuudessaan kohtalaiseksi, sillä alue sijoittuu kohtalaisen välimatkan päähän 

asuin- ja lomakiinteistöistä. Toiminnan vaikutusten suuruuden arvioidaan olevan 

vaihtoehdossa VE0 pieni kielteinen. Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset arvioidaan kes-

kisuuriksi kielteisiksi, koska pölyvaikutukset ovat ainakin paikallisesti selviä ja jat-

kuvat suhteellisen pitkään. Vaikutukset ilmanlaatuun ovat merkittävyydeltään 

vaihtoehdossa VE1 kohtalaisia ja vaihtoehdossa VE0 vähäisiä kielteisiä. 

Hankkeesta syntyy vaikutuksia ilmastoon lähinnä kuljetusten pakokaasupäästöjen 

kautta. Vaikutukset ilmastoon arvioidaan kokonaisuudessaan suuruudeltaan pie-

neksi kielteiseksi. 

Toiminnan päätyttyä vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan molemmissa vaihtoeh-

doissa merkityksettömiksi (ei vaikutusta). Ennen alueen teollista rakentamista ja 

päällystämistä tuuli voi nostaa pölyä ilmaan. 

6.14.1 Vaikutusten muodostuminen 

Toimintavaiheessa hankkeen ilmanlaatuvaikutukset aiheutuvat suurimmaksi osaksi pölyämisestä 

eli hiukkaspäästöistä. Pölypäästön lähteitä eri toteutusvaihtoehdoissa ovat kallion poraus, rikotus, 

louheen lastaus, kuljetukset ja kippaus. Kaikkiin toimintoihin liittyvä kuljetus tuottaa myös hiuk-

kaspäästöjä ja pölyn nousemista kuljetusreitin pinnasta ilmaan (resuspensio). 

 

Toimintojen pölypäästöt koostuvat pääosin hiukkasista, joiden koko on suhteellisen suuri (halkaisija 

yli 30 µm, ns. PM30). Hengitettävien hiukkasten (PM10, koko 10 µm) ja pienhiukkasten (PM2.5, koko 

2,5 µm) osuudet muodostuvasta kokonaispölystä ovat pieniä. Pienhiukkaspäästöjä syntyy suurim-

malta osalta liikenteen ja koneiden moottoreissa, ja ne vapautuvat ilmaan pakokaasun mukana. 

Toimintojen ja kuljetusten hiukkaspäästöön vaikuttavat mm. materiaalien kovuus, raekoko, tiheys 

ja kosteus sekä käytettävät laitteistot, pudotuskorkeudet, ajoneuvojen määrä, massa ja ajonopeu-

det, varastokasojen ikä sekä hienon aineksen määrä. 

 

Suurimmat pölypäästöt arvioidaan syntyvän kuljetuksista, koska myös hiukkasten resuspensio ajo-

radan pinnasta on arvioitu. Muiden toimintojen suurimmat päästöt syntyvät lastauksesta ja kip-

pauksesta, koska niiden yhteydessä käsiteltävä materiaali voi lähteä kulkeutumaan ilmavirtauksen 

mukana. 

 

Pölyn leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. päästön korkeus maanpinnasta, syntyvän pölyn 

hiukkaskokojakauma, maastonmuodot sekä sääolot kuten tuulen suunta, tuulen nopeus ja ilmake-

hän sekoittumistilanne. Karkeimmat hiukkaset kulkeutuvat ilmassa vain lyhyitä matkoja, kun taas 

pienhiukkaset voivat kulkeutua ilmavirtausten mukana jopa tuhansia kilometrejä.  

 

Vaikutuksia ilmanlaatuun syntyy myös työkoneiden ja liikenteen pakokaasupäästöistä. Liikenne ja 

työkoneet tuottavat kasvihuonekaasuja, mutta niiden päästöt ovat pieniä Vantaan mittakaavassa. 

Pakokaasupäästöjen hiukkasten arvioidaan muodostavan melko pienen osan kokonaishiukkaspääs-

töstä. 

 

Toiminnan päätyttyä louhinta-alueen aktiiviset pölypäästöt loppuvat. Pölypäästöjen arvioidaan 

toiminnan päättymisen jälkeen olevan vähäisiä tai merkityksettömiä verrattuna toiminnan aikaisiin.  
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6.14.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

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

pölyn leviäminen on arvioitu muista vastaavista hankkeista saatavien tietojen perusteella. Vaiku-

tusten arviointi louhinnan sekä kiviaineksen käsittelyn ja kuljetusten aiheuttamasta pölyn ja ilma-

päästöjen leviämisestä on tehty mallintamalla.  

Leviämismalli 

Hillonlahden kiviainestoimintojen ja kuljetusten vaikutusta ilmanlaatuun arvioitiin käyttäen U.S. 

EPA:n suositteleman AERMOD-mallinnusohjelman versiota 18081, käyttäen apuna graafista käyt-

töliittymää AERMOD View 9.6.0. Leviämismalli huomioi mm. kolmiulotteisesti maastonmuodot ja 

sekä alueella vallitsevat sääolosuhteet. Leviämismallin perustana on gaussilainen leviämisyhtälö, 

joka olettaa päästön laimenevan Gaussin jakauman mukaisesti pysty- ja vaakasuunnassa.  

 

Laskennassa pienialaiset lähteet mallinnettiin yksittäisinä tilavuuslähteinä. Kuljetusreitit mallinnet-

tiin peräkkäisinä tilavuuslähteinä. Tilavuuslähteitä käytettiin siksi, koska päästölähteissä ei ole var-

sinaista ilmavirtausta, vaan hiukkaset vapautuvat leijumaksi ilmaan suoraan. 

 

Laskennassa otettiin huomioon hiukkasten poistuminen leijumasta. Tämä antaa totuudenmukai-

semman kuvan hiukkaspitoisuuksista ilmassa, koska PM10-kokoluokan hiukkasia poistuu ilmasta 

huomattavasti jo lyhyilläkin matkoilla. Arviota varten tarvittiin hiukkasten kokojakauma (Taulukko 

6-43) (ENVIRON 2012, NIOSH 2005). Kuljetusten päästöstä suurempi osa on isoja hiukkasia. Ko. 

tutkimuksissa määritetyt päästökertoimet perustuvat raskaanliikenteen työmaapäästöihin, joten 

niiden arvioidaan soveltuvan louhinnan aikaisen pölypäästön määrittämiseen hyvin. 

 

Taulukko 6-43. Käytetyt hiukkasten kokojakaumat kuljetusreiteille ja muille toiminnoille (ENVIRON2012, NIOSH 

2005). 

Kuljetukset Muut 

Luokan ylä-
raja [µm] 

Luokan ala-
raja [µm] 

Osuus % 
Luokan ylä-
raja [µm] 

Luokan ala-
raja [µm] 

Osuus % 

0,0 1,55 10 % 0,0 2,5 30 % 

1,55 3,5 14 % 2,5 5,0 27 % 

3,5 6,0 33 % 5,0 7,5 23 % 

6,0 9,8 43 % 7,5 10 20 % 

Sääaineisto 

Mallinnuksen sääaineistona käytettiin Ilmatieteen laitoksen vapaata aineistoa Kotka Rankki sääase-

malta vuosilta 2016–2018. Malleissa käytettiin usean vuoden sääaineistoa, jotta mallinnukseen si-

sältyisi monenlaisia sääolosuhteita. Näin saatiin kattavampi arvio mahdollisista leviämistilanteista 

kuin vain yhden vuoden säätiedoilla. Sateen tai lumipeitteen vaikutuksia ei mallissa otettu huomi-

oon. 

 

Yleisimmät tuulensuunnat aineistossa tuntikeskiarvoista laskettuna olivat lounas (14,7 % ajasta), 

etelälounas (9,0 %), länsilounas (8,8 %) ja länsiluode (9,0 %) (Kuva 6-48). Pölyäminen on toden-

näköisesti suurinta niillä tuulen suunnilla, joista kovimmat tuulet puhaltavat. Käytetyssä sääaineis-

tossa vähintään nopeuden 8 m/s tuulten suurimmat osuudet havaittiin lounaasta ja etelälounaasta 

puhaltaneille tuulille (Kuva 6-48). 
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Kuva 6-48. Tuulen suuntien ja nopeuksien jakauma Kotka Rankki sääasemalla vuosina 2016–2018 tuntikeskiar-

voista laskettuna. Kaavio osoittaa, mistä suunnasta on tuullut. Tyynien tuntien (tuulen nopeus alle 0,5 m/s) osuus 

oli 1,06 %. 

Mallinnustilanteet ja päästölähteet 

Mallinnuksessa käytetyt päästölähteet sijoittuivat samoin kuin meluselvityksessä. Mallinnusskenaa-

rioita tehtiin meluselvitystä vastaavasti neljässä ottotilanteessa (2 kpl/kallioalue), jotta saatiin riit-

tävän kattava kuva pölyvaikutuksista toiminnan edetessä: 
 

• Mallinnustilanne 1: Petkelvuoren louhinta alkuvaiheessa kaakkoisosassa. 

• Mallinnustilanne 2: Petkelvuoren louhinta pohjoisessa. Muraus-asetuksen mukaisen 300 

metrin rajan sisäpuolella.  

• Mallinnustilanne 3: Savilahdenvuoren louhinta eteläosassa. 

• Mallinnustilanne 4: Savilahdenvuoren louhinta pohjoisosassa. 

 

Mallinnustilanteiden mukaiset päästölähteiden sijoittelut on esitetty mallinnuskuvissa, jotka on esi-

tetty kokonaisuudessaan liitteessä 5. 

 

Vaihtoehto VE0 tarkoittaa alueen ottamista asemakaavan mukaiseen käyttöön pidemmällä aikavä-

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

voidaan tehdä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan ja rakennuslupien mukaisesti.  

 

Vaihtoehdossa VE1 kalliokiviainesta louhitaan ja murskataan asemakaavan mukaisen maankäytön 

toteuttamiseksi. Mallinnukset koskevat vaihtoehtoa VE1. 

 

Mallinnustilanteissa pölylähteet olivat toiminnassa maanantaista perjantaihin klo 7–16 ympäri vuo-

den. Mallinnuksessa ei ole otettu huomioon toiminnan mahdollisia tilapäisiä pidennyksiä (ma–pe klo 
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20 saakka ja lauantaisin 9–16), koska niiden on oletettu olevan lyhytaikaisia. Yhden vuoden aikana 

mallien päästölähteet olivat käynnissä yhteensä noin 261 päivänä. 

 

PM10-päästökertoimien lähteinä käytettiin Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) julkaisemia AP-42-

kertoimia sekä MINERA-hankkeen loppuraporttia, joka kylläkin perustuu suurelta osin AP-42:een 

(Taulukko 6-44 ja  

Taulukko 6-45) (EPA 2011, GTK 2013). Päästökerrointen avulla laskettiin pölykuormituksen määrä 

skenaarioiden tilanteissa. Tavoitteena oli kuvata pölyämisestä johtuvaa pölypäästöä, kun pölyämi-

nen johtuu etupäässä pölyn nousemisesta ilmaan. Taulukossa 6-29 on esitetty malleissa käytetyt 

päästömäärät. Alueelle johtavan tien päästömäärä on laskettu samalla periaatteella kuin alueella 

tapahtuvien kuljetusten, minkä takia se on luultavasti yliarvio. 

Taulukko 6-44. Malleissa käytetyt vuosipäästöt ja päästöjen osuudet. Mallinnukset koskevat vaihtoehtoa VE1 

Lähde Tilanne 1 Tilanne 2 Tilanne 3 Tilanne 4 

Päästömäärä kg/a osuus % kg/a osuus % kg/a osuus % kg/a osuus % 

Poraus ja rikotus 3,3 0,1 % 3,3 0,1 % 3,3 0,1 % 3,3 0,1 % 

Murskaus 220 5,9 % 220 5,9 % 220 5,0 % 220 4,9 % 

Pyöräkuormaajat 200 5,5 % 240 6,4 % 230 5,3 % 300 6,7 % 

Kiviautot 2 
900 

79 % 2 
900 

78 % 3 
500 

81 % 3 
500 

80 % 

Louheen lastaus 54 1,5 % 54 1,5 % 54 1,3 % 54 1,2 % 

Louheen kippaus 54 1,5 % 54 1,5 % 54 1,3 % 54 1,2 % 

Räjäytys – – 260 6,9 % 260 5,9 % 260 5,8 % 

Yhteensä – – 3 
700 

100 % 4 
300 

100 % 4 
400 

100 % 

 

Taulukko 6-45. Malleissa käytetyt päästömäärät sekuntia kohti keskimäärin. Päästö tarkoittaa toiminta-aikana 

syntyvää päästöä. Mallinnukset koskevat vaihtoehtoa VE1. 

Lähde Tilanne 1 Tilanne 2 Tilanne 3 Tilanne 4 

Päästömäärä g/s g/s g/s g/s 

Poraus ja rikotus 0,00022 0,00022 0,00022 0,00022 

Murskaus 0,014 0,014 0,014 0,014 

Pyöräkuormaajat 0,013 0,016 0,015 0,02 

Kiviautot 0,19 0,19 0,23 0,23 

Louheen lastaus 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 

Louheen kippaus 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 

Räjäytys 0,27 0,27 0,27 0,27 

Yhteensä 0,00022 0,00022 0,00022 0,00022 

 

Pakokaasupäästölaskenta 

Kuljetusliikenteestä muodostuvat kaasumaiset (polttoaineperäiset) päästöt laskettiin arvioidun lii-

kenteen, yksikköpäästökertoimien ja kuljetuskilometrien avulla. Yksikköpäästökertoimet kuljetuk-

sille saatiin LIPASTO-päästölaskentamallin (VTT) mukaisesti yksikköpäästökertoimien mukaan. 

Kaikki kuljetukset oletetaan tehtävän raskaalla kalustolla, kuten maansiirtokoneilla tai dumppe-

reilla. Kuljetusten arvioitu kokonaismäärä vaihtoehdossa VE1 on 33 500 kuljetusta/vuosi.  

 

Raskasajoneuvoliikenne pyritään rajoittamaan siten, että liikennöinti tapahtuu pääasiallisesti arki-

päivisin klo 7–22 välillä. Arvion mukaan kuljetusliikenteen yhdensuuntainen matka on keskimäärin 

10 km. Arvion mukaan kuljetuksia tehdään noin 250 päivänä vuodessa. Pakokaasupäästölasken-

taan ei ole otettu mukaan alueella tapahtuvaa työmatkaliikennettä. Työkoneiden päästöjen vaiku-

tusalue on työkoneiden toiminta-alue ja sen välitön ympäristö. Päästöjen laimeneminen ja leviämi-

nen alueen ympäristöön riippuu mm. tuulen suunnasta ja nopeudesta.  
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Taulukko 6-46. Ympäristön herkkyys ilmanlaadun ja ilmaston muutoksille. 

Vähäinen  Vaikutusalueella on vähän asutusta tai herkkiä kohteita, kuten kouluja. Ilman laatu on tyydyttävä tai huo-

nompi ja alueella on useita muita päästölähteitä kuten voimalaitoksia, vilkkaita liikenneväyliä tai teollisuutta. 

       

Kohtalainen  Alueella on asutusalueita ja herkkiä kohteita kuten kouluja. Vaikutusalueella on jonkin verran muita päästö-

lähteitä ja ilman laatu on pääasiassa hyvää tai kohtalaista. 

       

Suuri  
Vaikutusalueella on asutusta ja herkkiä kohteita, kuten kouluja tai suojelualueita, jotka ovat herkkiä ilmaan 

kohdistuville päästöille. Vaikutusalueella on vähän muuta ilmaan kohdistuvia päästöjä aiheuttavaa toimintaa 
ja ilmanlaatu on pääasiassa hyvää. 

       

Erittäin 
suuri 

 
Vaikutusalueella on tiivistä asutusta tai suojelualueita, jotka ovat herkkiä ilmaan kohdistuville päästöille. 
Vaikutusalueella ei ole muuta ilmaan kohdistuvia päästöjä aiheuttavaa toimintaa ja ilmanlaatu on pääosin 

erinomaista. 

 

Taulukko 6-47. Ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten suuruuden määrittyminen. 

Erittäin 
suuri  

+ + + + 

Pitoisuudet ympäristössä alenevat selvästi ja pitoisuudet pysyvät ohje- ja raja-arvojen alapuolella. 

Suuri                

+ + + 
Pitoisuudet vähenevät ympäristössä ja pitoisuudet ovat pääosin ohje- ja raja-arvojen alapuolella. 

Keskisuuri   
+ + 

Pitoisuudet vähenevät ympäristössä kohtalaisesti. 

Pieni       
+ 

Pitoisuudet vähenevät hieman ympäristössä. 

Ei vaikutusta 
Alueen ilmanlaadussa ei tapahdu muutosta nykytilanteeseen nähden. Päästömäärissä ei tapahdu oleellisia 

muutoksia. 

Pieni         
- 

Pitoisuudet ympäristössä kasvavat, mutta ovat selvästi alle ohje- ja raja-arvojen. 

Keskisuuri      
- - 

Pitoisuudet ympäristössä kasvavat ja ovat lähellä ohje- ja raja-arvoja. Mahdolliset ylitykset ovat lyhytaikaisia 
ja niiden vaikutusalueella ei ole herkkiä kohteita. 

Suuri                  

- - - 
Pitoisuudet ympäristössä kasvavat ja ovat ohje- ja raja-arvojen tasalla ja niiden vaikutusalue on kohtalainen. 

Erittäin 
suuri 

- - - -  

Pitoisuudet ympäristössä kasvavat ja ylittävät annetut ohje- ja raja-arvot ja niiden vaikutusalue on suuri. 

6.14.4 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 sijaitsee katutasossa, liikenteen ja muiden lähipäästöjen vaikutuspii-

rissä. 

 

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

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

päivänä, kun sallittujen ylitysten määrä on 35 kpl kalenterivuodessa. Haminassa pienhiukkasten 

vuosipitoisuus oli noin 44 % vuosiraja-arvosta. Typpidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoi-

suudet alittivat voimassa olevat ohje- ja raja-arvot. 

 

6.14.3    Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-46, Taulukko 6-47).



Haminan kaupunki - Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

 

  

 

140/174 

Haminassa suurin typenoksidien päästölähde on HaminaKotka Satama Oy:n Haminan toiminta-

alue, joka tuotti suurimman osan alueen laitosten typenoksidien päästöistä. Haminan tieliikenteen 

laskennalliset typenoksidipäästöt olivat hieman sataman päästöjä suuremmat. 

Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealueen ja lähiympäristön herkkyys ilmanlaatuvaikutuksille on arvioitu kokonaisuudessaan vä-

häiseksi. Alue sijoittuu kohtalaisen välimatkan päähän asuin- ja lomakiinteistöistä, eikä sen lähei-

syydessä sijaitse luonnonsuojelualueita. 

 

6.14.5 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

Vaihtoehto VE1 

Laaditun pölymallinnuksen mukaan kuljetusreitit muodostivat suurimman osuuden päästöstä ja nii-

den vaikutukset ilmanlaatuun olivat hallitsevia. Asuin- ja lomarakennusten luona pölyn vaikutukset 

ilmanlaatuun ovat pieniä, sillä vaikutukset keskittyvät kuljetusreitin varrelle satamaan, missä ei ole 

ko. rakennuksia. Louhinta sijaitsee lähinnä asutusta tilanteessa 2, mutta silloinkaan vuorokausioh-

jearvot eivät ylity asutuksen kohdalla (Kuva 6-49). 

 

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

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

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

honneeseen pitoisuuteen vaikuttivat päästölähteiden läheisyys sekä maastonmuodot (Kuva 6-50). 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6-48) esitetty suurimmat mallinnetut pölypitoisuudet eri toteu-

tusvaihtoehdoille. Tilanteet 1–2 kuvaavat Petkelvuoren louhintaa ja tilanteet 3–4 Savilahdenvuoren 

louhintaa. Liitteessä 5 on esitetty pölyn leviäminen vaihtoehdossa VE1 louhinnan eri vaiheissa (ti-

lanteet 1–4).  

 

Taulukko 6-48. Mallinnetut PM10-pitoisuudet (µg/m3) eri vaiheissa.  

Toteutusvaihe 
Vuorokausiraja-arvo 

(50 µg/m3) 

Vuosiraja-arvo 

(40 µg/m3) 

Vuorokausiohjearvo 

(70 µg/m3) 

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

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

VE1 (tilanne 3) 28 13 62 

VE1 (tilanne 4) 2,0 1,2 4,6 
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Kuva 6-49. Vaihtoehto VE1 (vaihe 2). PM10-vuorokausiohjearvoon 70 µg/m3 verrannolliset pitoisuudet. Ohjearvo 

70 µg/m3 ei ylittynyt mallinnuksen mukaan. Hillonlahden pohjoispuolen lomarakennukset eivät ole enää käytössä. 
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Kuva 6-50. Vaihtoehto VE1 (vaihe 3). PM10-vuorokausiohjearvoon 70 µg/m3 verrannolliset pitoisuudet. Ohjearvo 

70 µg/m3 ylittyi mallinnuksen mukaan pienellä alueella. Hillonlahden pohjoispuolen lomarakennukset eivät ole 

enää käytössä. 
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Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan kokonaisuudessaan keskisuuriksi kieltei-

siksi, koska pölyvaikutukset ovat selviä ja jatkuvat suhteellisen pitkään. Mallinnuksen perusteella 

raja- tai ohjearvon ylityksiä ei tapahdu hankealueen tai kuljetusreitin läheisyydessä tai satama-

alueen ulkopuolella, eikä etenkään asutuksen läheisyydessä. Joissakin tilanteissa erityisesti Savi-

lahdenvuoren louhinnan aikana (tilanne 3) pölyämistä voi olla havaittavissa hankealueen välittö-

mässä läheisyydessä ja kuljetusreiteillä. Pölyämistä voi esiintyä myös metsissä hankealueen välit-

tömässä läheisyydessä, ainakin hetkellisesti kuivan kauden jälkeen. 

 

Pölyvaikutusten lisäksi on arvioitu hankkeen työkoneiden ja kuljetusten aiheuttamia kasvihuone-

kaasupäästöjä. Hankkeesta aiheutuvien pakokaasupäästöjen vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon on 

pieni, eikä erotu merkittävästi muun liikenteen päästöistä alueella. Kuljetusliikenteen laskennassa 

käytetyt yksikköpäästöt ja lasketut kuljetusliikenteen päästöt 10 km:n matkalle on esitetty seuraa-

vassa taulukossa (Taulukko 6-49). 

Taulukko 6-49. Arvio hankkeesta aiheutuvista kuljetusliikenteen päästöistä vaihtoehdossa VE1. 

Päästö maansiirtoauto/dumpperi Kuljetusliikenteen 

päästöt yhteensä Tyhjä Täysi 

Yksikköpäästö Yksikköpäästö 

g/km g/km t/a 

Hiilimonoksidi (CO) 1 1,2 0,84 

Hiilivedyt (CH) 0,2 0,23 0,16 

Typen oksidit (NOx) 5,8 8 5,3 

Hiukkaset (PM) 0,1 0,13 0,088 

Metaani (CH4) 0,008 0,012 0,0076 

Dityppioksidi (N2O) 0,029 0,034 0,024 

Rikkidioksidi (SO2) 0,0028 0,0046 0,0028 

Hiilidioksidi (CO2) 830 1 374 840 

 

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

kutusket arvioidaan kasvihuonekaasupäästöjen perusteella pieneksi kielteiseksi. Suurin ilmanlaatu-

vaikutuksiin vaikuttava tekijä vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä on ero liikennemäärien ajoittumi-

sessa. V0 liikenne ajoittuu noin 20 vuoden ajalle, jolloin toiminnan ja sen aiheuttamat pakokaasu- 

ja hiukkaspäästömäärät jakatuvat pidemmälle ajan jaksolle, mutta ovat loppujen lopuksi vähintään 

samat kuin vaihtoedossa VE1. Louhinnan kasvihuonekaasupäästöt on yleisesti arvioitu verrattain 

mataliksi muihin toimialoihin, kuten teollisuuteen, energiahuoltoon tai maa-, metsä- ja kalatalou-

teen nähden (Tilastokeskus 2017).  

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 vaikutukset arvioidaan pieniksi kielteisiksi, koska pitoisuudet nousevat jonkin 

verran ja toiminta jatkuu pitkään. Vaihtoehdossa VE0 toiminta jaksottuu lähes 20 vuoden ajalle, 

kestäen siten huomattavasti pidempään kuin vaihtoehdossa VE1. Samasta syystä pölyämisen kiel-

teiset vaikutukset eivät ole niin suuria kuin vaihtoehdossa VE1. Haittojen jaksottuessa pidemmälle 

hetkelliset haitat, kuten kuljetusreitin pölyäminen, ovat kuitenkin mahdollisia. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankealueen ja lähiympäristön herkkyys ilmanlaatuvaikutuksille on arvioitu kokonaisuudessaan 

kohtalaiseksi. Hankkeesta aiheutuva pölyäminen keskittyy mallinnuksen mukaan hankealueelle ja 

kuljetusreitille, eikä raja- tai ohjearvojen ylittymistä tapahdu. Vaikutukset ilmanlaatuun on arvioitu 

suuruudeltaan keskisuuriksi kielteisiksi vaihtoehdossa VE1 ja pieniksi kielteiseksi vaihtoehdossa 

VE0. Näin ollen vaikutukset ovat merkittävyydeltään vaihtoehdossa VE1 kohtalaisia ja vaihtoeh-

dossa VE0 vähäisiä.  
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Työkoneiden ja liikenteen kasvihuonepäästöjen vaikutus ilmastoon on arvioitu pieneksi kielteiseksi 

molemmissa vaihtoehdoissa. Näin ollen vaikutukset ilmastoon ovat merkittävyydeltään vähäisiä 

(Taulukko 6-50). 

Taulukko 6-50. Ilmanlaatu- ja ilmastovaikutusten merkittävyys. 

 

I) Vaikutukset ilmastoon 

L) Vaikutukset ilmanlaatuun 

6.14.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Louhinnan ja siihen liittyvien toimintojen aiheuttamaa pölyämistä ja pölyn leviämistä voidaan vä-

hentää teknisillä ratkaisuilla. Pölyämistä voidaan torjua kesäkaudella käyttäen vesikastelua tai 

esim. kalsiumkloridiliuosta. Ajonopeuksien rajoittamisella pienennetään myös kuljetusten hiukkas-

päästöä. Koska valtaosa hiukkaspäästöstä muodostuu kuljetuksista, pölynhallintakeinojen kohdis-

taminen siihen on tehokkainta. 

6.14.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Yleisesti leviämislaskelmien kokonaisepävarmuus koostuu pääosin päästötietojen epävarmuuksista 

(10–40 %), sääaineiston ja sen edustavuuden epävarmuuksista (10–30 %) ja laskentamallin epä-

varmuuksista (10–20 %). Lopputuloksen luotettavuus yksittäisessä pisteessä on heikoimmillaan 

tuntipitoisuuksia laskettaessa ja sen edustavuus paranee pitempiaikaisia keskiarvoja laskettaessa. 

Epävarmuudet ovat pienempiä verrattaessa eri toimintojen mallinnustuloksia keskenään.  

 

Pölypäästöjen arvioinnissa suurimmat epävarmuudet liittyvät päästömäärään ja sen riippuvuuteen 

olosuhteista (vuodenaika, sää), käsiteltävän aineen laadusta ja toimintatapojen vaikutuksista. Pö-

lypäästömäärät ja hiukkaskokojakauma vaihtelevat suuresti toiminnan aktiviteetin, pintojen kui-

vuuden ja olosuhteiden mukaan. Intensiivisimmät päästöjaksot ovat lyhyitä ja voivat olla hyvinkin 

korkeita verrattuna normaaliin tuotantotilanteeseen ja pidemmän ajan keskiarvoihin. Epävarmuutta 

laskentatuloksiin aiheuttaa myös mallin stationaarisuus. Mallilla lasketaan päästölähteeltä etenevän 

hiukkaspilven keskimääräistä jakautumista ympäristöön tunnin aika-askelin, olettaen sääolosuh-

teen ja päästön pysyvän vakiona koko tunnin ajan. Malli huomioi päästöalueen ympäröivän maas-

topinnan rosoisuuden karkealla tasolla (maaston laatu) dispersiokertoimella. Maanpinnan korkeu-

den vaihtelut mallinnuksessa huomioidaan. 

 

Tyynissä olosuhteissa hienojakoinen pöly voi leijailla ilmassa pitempään, seuraavienkin tuntien ai-

kana. Ääriolosuhteissa päästö voi vaihdella paljonkin esim. tuulen nopeuden ja puuskittaisuuden 

mukaan. Kasvillisuus, erityisesti puusto, vaikuttaa ilmanlaatuun suoraan pidättämällä ja emittoi-

malla hiukkasia ja kaasuja sekä epäsuoraan muuttamalla meteorologisia olosuhteita. Meteorologi-
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silla tekijöillä on vaikutusta epäpuhtauksien kulkeutumiseen sekä sen aikana tapahtuvaan epäpuh-

tauksien sekoittumiseen, laimenemiseen, depositioon ja muuttumiseen. Suojametsävyöhykkeet pa-

rantavat ilmanlaatua ja vähentävät pölyhaittoja erityisesti poistamalla karkeita hiukkasia ilmasta. 

Pienhiukkasten (PM2.5) ja monien kaasumaisten epäpuhtauksien pitoisuuksiin metsäkaistalla on il-

meisesti pienempi vaikutus, sillä kasvillisuus pidättää niitä heikommin. Puusto tehostaa kuitenkin 

ilmavirtojen sekoittumista ja laimentaa näin kaikkien epäpuhtauksien pitoisuuksia ilmassa. 

 

Kertaluonteiset pölymittaukset suositellaan tehtäväksi, mikäli louhinta- ja murskaustoiminta ja sii-

hen liittyvä liikenne käynnistyvät alueella. Pölypitoisuutta voidaan mitata suodatinkeräysmenetel-

mällä PM10-keräimellä standardin SFS 3863 mukaisesti tai muulla vastaavalla menetelmällä. Mit-

tauspisteet sijoitetaan lähimmän häiriintyvän kohteen suunnalle. Pölymittauksilla saadaan tietoa 

pölypitoisuuden terveysperusteisista arvoista. Lisäksi mahdollista pölyämistä voidaan seurata ja 

arvioida silmämääräisesti maaston pölyisyyden perusteella. 
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6.15 Terveys  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankkeen terveyteen vaikuttavat altisteet muodostuvat liikenteestä ja louhinnasta. Nämä 

melu- ja hiukkaspäästöjen altisteet ovat paikallisia ja ajoittaisia. Arvion mukaan hankkeen 

liikenteellä tai louhinnalla ei ole suurta vaikutusta alueen melutasoon ja ilmanlaatuun. Hank-

keen aiheuttama melu ei ylitä asuin- tai lomarakennusten kohdalla melun raja-arvoja, kun 

melua torjutaan meluvallein. Louhinnan räjäytyspiikkien aiheuttama melu kuuluu kauas han-

kealueesta, mutta äänialtistus alittaa pääasiassa toimenpiderajan. Pölyn ohje- tai raja-arvot 

eivät ylity hankealueen ja sen kuljetusreittien ulkopuolella, vaikka pölyämistä voidaan havaita 

hankealueen välittömässä läheisyydessä ja kuljetusreiteillä.  

Hankkeen aiheuttamien terveysvaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi kielteiseksi 

vaihtoehdossa VE1 ja vaihtoehdossa VE0 melun osalta. Vaihtoehdossa VE0 pölyn osalta hank-

keella ei arvioida olevan muutosta nykytilaan. 

6.15.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankkeen mahdolliset vaikutukset terveyteen liittyvät toiminnasta aiheutuviin päästöihin, joita ovat 

tässä hankkeessa melu ja ilmapäästöt. Päästöt, jotka ovat terveyden näkökulmasta ihmisille altis-

teita, muodostuvat hankkeessa toiminnan aikana. Melu- ja ilmapäästöjen alkuperää on tarkemmin 

kuvattu kyseisten vaikutusarviointien yhteydessä luvuissa 6.12 ja 6.14. 

 

Pintaveden kautta terveydellisiä vaikutuksia ei muodostu, koska toiminnasta aiheutuvat typpipääs-

töt vesistöön ovat niin pieniä, etteivät ne nosta typpipitoisuuksia Hillonlahden vesialueella. Myös-

kään pohjaveden kautta terveydellisiä vaikutuksia ei muodostu, koska päästöt maaperään ja poh-

javeteen tulee lähtökohtaisesti estää, ja vaikutusalueen pohjavettä ei käytetä talous-/juomavetenä. 

 

Osa terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista noudattelee muiden vaiku-

tusalueiden rajoja. Tällaisia ovat esim. melusta tai ilmapäästöistä aiheutuvat vaikutukset. Toisaalta 

on otettava huomioon, että vaikutuksia voidaan yksilöllisen reagointiherkkyyden vuoksi kokea myös 

kauempana kuin mitä ohjearvojen mukaiset vaikutusalueet ovat. Tätä yksilöllistä kokemuseroa kä-

sitellään tarkemmin luvussa 6.16. 

 

Melulla voi olla vaikutuksia terveyteen tai viihtyvyyteen. Yleisimmin haitalliset vaikutukset ilmenty-

vät melun häiritsevyyden kautta. Häiritsevyyteen osaltaan vaikuttaa vastaanottajan ominaisuudet 

kuten ikä, sukupuoli, sairastuvuus tai muu herkkyys. Häiritsevällä melulla voi olla negatiivisia ter-

veysvaikutuksia. Ympäristömelu on Euroopan suurimpia ympäristöongelmia ja liikennettä voidaan 

pitää merkittävimpänä ympäristömelun lähteenä Suomessa. Melu on stressitekijä, jonka kaikkia 

vaikutustapoja ei tarkkaan tunneta (Haahla ja Heinonen-Guzejev 2012). Tiedetään kuitenkin, että 

melualtistus voi aiheuttaa fysiologista stressiä, joka on yhdistettävissä muun muassa sydän- ja 

verenkiertoelimistön sairauksien riskitekijöihin sekä unihäiriöihin (Lanki 2011, Haahla ja Heinonen-

Guzejev 2012). Stressireaktio on usein tiedostamaton, mutta sitä voi kuitenkin lisätä tietoinen ko-

kemus melun kiusallisuudesta (Lanki 2011).  

 

Ilman kautta leviäviä pölyhiukkasia ja/tai kaasumaisia yhdisteitä aiheutuu esimerkiksi teollisesta 

toiminnasta, autojen päästöistä ja puun pienpoltosta (Lanki 2013, Pekkanen 2004). Suomessa pien-

hiukkasista yli puolet muodostuu kaukokulkeumasta, johon on mahdotonta vaikuttaa paikallisesti 

(Airola 2015). Myös vuodenajoilla (esim. kevätpöly- ja nastarengaskausi) on vaikutusta pienhiuk-

kasten määrään ja koostumukseen (Lanki 2013, Pekkanen 2004). Yleisesti ottaen, hiukkasten pää-

asiallinen vaikutusmekanismi on tulehdus, jonka sisään hengitetty hiukkanen aiheuttaa keuhkoissa 

(Lanki 2011). Useissa tutkimuksissa on todettu, että erityisesti pitkäaikainen pienhiukkasaltistus 
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lisää riskiä sairastua sydän- ja hengitystiesairauksiin sekä keuhkosyöpään (ks. esim. Fuks ym. 

2011, Hänninen ym. 2010, Pekkanen 2004, Raaschau-Nielsen ym. 2013). Lisäksi on esitetty, että 

pienhiukkasilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi astman puhkeamiseen, mutta tästä ei ole toistaiseksi 

olemassa riittävästi todistusaineistoa (Hänninen ym. 2010). 

6.15.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutukset terveyteen arvioitiin asiantuntija-arviona, jossa tavoitteena on tuoda esille ja ymmär-

rettäväksi todennäköisiä välillisiä ja välittömiä ihmisten terveyteen vaikuttavia seurauksia, joita 

hankkeella voi olla (Birley 2011, Melkas 2013). Vaikutuksia ihmisten terveyteen arvioitiin hyödyn-

täen hankkeen muiden vaikutusarviointien tuloksia. Tässä hankkeessa terveysvaikutuksia arvioitiin 

hankkeen melu- ja ilmanlaatuvaikutusten arviointeihin. 

 

Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan melun painotettu keskiäänitaso (LAeq) saa olla 

asuinalueella päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB. Asuinalueiden ohjearvoja pidetään terveysperusteisina, 

koska niillä altistus on jatkuvaa. Loma-asutusalueiden matalammat ohjearvot perustuvat virkistys-

käyttöhaittoihin ja odotuksiin loma-asutusalueen äänimaisemasta. Räjäytysten melupiikeille ei ole 

voimassa olevaa ohjearvoa, vaan niitä arvioidaan valtioneuvoston asetuksen (903/2017) mukai-

sesti. Tämän terveysvaikutusten arvioinnin taustalla on meluvaikutusten arviointi, joka perustuu 

hankkeessa tehtyyn melumallinnukseen.  

 

Ilmanlaadun muutokset voivat aiheuttaa erilaisia vaikutuksia erityisesti hengitysteihin ja päästön 

laadun mukaan myös muihin elimiin tai koko elimistöön. Terveyden suojelemiseksi on mm. pien-

hiukkasten (PM10) pitoisuuksille ulkoilmassa annettu raja-arvot, joilla tarkoitetaan ilman epäpuh-

tauksien korkeinta sallittua pitoisuutta. Raja-arvojen lisäksi on määritelty ohje-arvot , joilla ilmais-

taan ilmanlaadun tavoitteita sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnissa 

sekä pölymallinnuksessa on huomioitu em. raja- ja ohjearvot, mihin terveysvaikutusten arviointikin 

perustuu. 

 

Terveysvaikutusten arvioinnissa vaikutusten suuruutta verrattiin melun ja ilmanlaadun raja- ja oh-

jearvoihin, jotka on tarkemmin kuvattu edellä melu- ja ilmanlaatuluvuissa (6.12 ja 6.14). Raja- ja 

ohjearvot ovat tutkimuksiin perustuvia, jotka määrittävät altistumis- ja pitoisuusrajan terveydellis-

ten haittojen ehkäisemiseksi. Raja- ja ohjearvojen ylittäminen todennäköisesti aiheuttaa osalle al-

tistuvista terveysvaikutuksia. Niiden alittuessa terveydellistä haittaa ei todennäköisesti aiheudu. 

6.15.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esitetty 

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6-51, Taulukko 6-52). 

Taulukko 6-51. Ihmisten terveydellinen herkkyys vaikutuskohdealueella. 

Vähäinen  
Alueella paljon ympäristöriskejä (päästö-, melu-, pöly-, hajulähteitä). Vähän potentiaalisia haitankärsijöitä. 

Lähellä ei ole herkästi oirehtivia (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Ympäristön muutostila on jatkuva. 
Alueen sopeutumiskyky on suuri. 

       

Kohtalainen  
Alueella jonkin verran ympäristöriskejä (päästö-, melu-, pöly-, hajulähteitä). Potentiaalisia haitankärsijöitä 

jonkin verran. Jonkin verran herkästi oirehtivia (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Muutoksia ympäris-
tössä ajoittain, alueen sopeutumiskyky on melko suuri. 

       

Suuri  
Alueella vähän ympäristöriskejä (päästö-, melu-, pöly-, hajulähteitä). Melko runsaasti potentiaalisia haitan-
kärsijöitä. Melko runsaasti herkästi oirehtivia (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala).  Melko rauhallinen, 

jonkin aikaa muuttumattomana säilynyt ympäristö. Alueen sopeutumiskyky on kohtalainen. 
       

Erittäin 

suuri 
 

Alueella ei ole ympäristöriskejä (päästö-, melu-, pöly-, hajulähteitä) tai riskejä on jo nykyisin niin runsaasti, 

ettei väestö kestä enää lisärasitusta. Runsaasti potentiaalisia haitankärsijöitä. Runsaasti herkästi oirehtivia 
(koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Merkittävä harrastus- tai virkistyskäyttöarvo, olennainen merkitys 

osana viherverkkoa tai arvokkaita luontoalueita, korvaavia alueita ei ole. Rauhallinen, pitkään muuttumat-
tomana säilynyt ympäristö. Alueen sopeutumiskyky on vähäinen. 
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Taulukko 6-52. Ihmisten terveyteen kohdistuvien muutosten suuruus. 

Erittäin 

suuri  
+ + + + 

Altistuminen haitoille vähenee erittäin paljon tai alittaa hankkeen ansiosta pysyvästi haitattomaksi arvioidun 

tason ja elinympäristön terveellisyys paranee huomattavasti. Vaikutusalueella esiintyneet oireet poistuvat täy-
sin. 

Suuri                

+ + + 

Altistuminen haitoille vähenee paljon tai alittaa hankkeen ansiosta pääosin haitattomaksi arvioidun tason ja 

elinympäristön terveellisyys paranee. Vaikutusalueella esiintyneet lievenevät tai poistuvat suurelta osin. 

Keskisuuri   

+ + 

Altistuminen haitoille vähenee jonkin verran tai alittaa hankkeen ansiosta säännöllisesti haitattomaksi arvioi-

dun tason. Vaikutusalueella esiintyneet oireet lievenevät tai niiden esiintyminen vähenee jonkin verran. 

Pieni       
+ 

Altistuminen haitoille vähenee vähän tai alittaa hankkeen ansiosta välillä tai lyhytaikaisesti haitattomaksi ar-

vioidun tason, muttei suoranaisesti paranna elinympäristön terveellisyyttä. Vaikutusalueella esiintyneet oireet 
lievenevät tai niiden esiintyminen vähenee vähän. 

Ei muutosta Elinympäristön terveellisyys ja oireiden esiintyminen pysyy ennallaan 

Pieni         

- 

Altistuminen haitoille ei ylitä lyhytaikaisestikaan haitattomaksi arvioitua tasoa (ohjearvot ja suositukset). 

Vaikutusalueen ihmisten oireet pahenevat tai niiden esiintyminen lisääntyy vähäisesti. 

Keskisuuri      
- - 

Altistuminen haitoille voi ylittää välillä ja lyhytaikaisesti haitattomaksi arvioidun tason, muttei suoranaisesti 

heikennä elinympäristön terveellisyyttä. Vaikutusalueen ihmisten oireet pahenevat tai niiden esiintyminen li-
sääntyy jonkin verran. 

Suuri                  

- - - 

Altistuminen haitoille ylittää haitattomaksi arvioidun tason ja elinympäristön terveellisyys heikkenee. Vaiku-

tusalueen ihmisten oireet pahenevat tai niiden esiintyminen lisääntyy suuresti. 

Erittäin 

suuri 
- - - -  

Altistuminen haitoille ylittää selvästi haitattomaksi arvioidun tason ja elinympäristön terveellisyys heikkenee 

huomattavasti. Vaikutusalueella esiintyneet oireet pahenevat hälyttävästi ja niitä esiintyy lähes kaikilla. Alu-
eella ei ole terveellistä asua.  

Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealueen nykytila herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi, koska alueella on ennestään teollisuudesta 

peräisin olevia altisteita (melu ja ilmapäästöt). Alueen läheisyydessä on jonkin verran potentiaalisia 

haitankärsijöitä. Alueen lähellä ei kuitenkaan ole herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päi-

väkoteja tai sairaaloita.  

6.15.4 Vaikutukset terveyteen 

Vaihtoehto VE1 

Melua aiheutuu pääosin työkoneista ja alueelle suuntautuvasta liikenteestä. Päivänajan keskiääni-

tasot eivät nouse yli raja-arvon louhinnan sijoittuessa hankealueen eteläosiin. Vaihtoehdon VE1 

myötä ympäristön melutasot voimistuvat nykytilaan verrattuna ja raja-arvojen ylitys voi olla mah-

dollinen, kun louhinta etenee Petkelvuoren ja Savilahdenvuoren pohjoisosiin. Meluntorjunnalla saa-

daan melu pysymään raja-arvojen puitteissa. Räjäytysmelu kuuluu kauas, mutta alittaa pääasiassa 

toimenpiderajan asuin- ja lomarakennusten kohdalla (ks. luku 6.12). Melun terveysvaikutukset ar-

vioidaan pieneksi kielteiseksi. 

 

Ilmapäästöjä aiheutuu hankkeen liikenteen pölypäästöistä ja louhinnasta. Hankkeen ilmanpäästöt 

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

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

nan aikana pölyämistä voidaan havaita hankealueen välittömässä läheisyydessä ja kuljetusreiteillä, 

mutta siitä ei ole terveydellisiä vaikutuksia. Pölyn vaikutukset terveyteen arvioidaan tämän perus-

teella pieneksi kielteiseksi.  

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdon VE0 melupäästöt on arvioitu samansuuntaiseksi kuin VE1, vain aikajänne on pidempi. 

Melu ei tässäkään vaihtoehdossa ylitä raja-arvoja, kun melua torjutaan meluvallein. Melusta aiheu-

tuvat terveydelliset vaikutukset arvioidaan, kuten vaihtoehdossa VE1, pieneksi kielteiseksi. Vaihto-

ehdon VE0 pölypäästöt on arvioitu kokonaisuutena pieniksi kielteiseksi, joten siitä aiheutuvat ter-

veydelliset vaikutukset on arvioitu merkityksettömiksi.  
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Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. Vaihtoehdossa VE1 melun ja pölyn raja- ja oh-

jearvot eivät ylity, kun melua hallitaan esimerkiksi meluvallein. Muutos vaihtoehdossa VE1 arvioi-

daan pieneksi kielteiseksi ja merkittävyys vähäiseksi. Vaihtoehdossa VE0 pölyämisestä ei aiheudu 

muutoksia nykytilaan. Vaihtoehdon VE0 meluvaikutukset ovat yhteneväisiä vaihtoehdon VE1 

kanssa ja muutoksen suuruus sen kohdalla arvioidaan pieneksi kielteiseksi. VE0 meluvaikutusten 

merkittävyys arvioidaan vähäiseksi (Taulukko 6-53). 

Taulukko 6-53. Terveysvaikutusten merkittävyys. 

 

6.15.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Tässä hankkeessa merkittävin terveyteen vaikuttava tekijä on melu, erityisesti vaihtoehdossa VE1. 

Melun haitallisten vaikutusten lieventämiseen tarkoitettuja keinoja on esitetty kyseisen arvioinnin 

yhteydessä (luku 6.12.6). Melu ja sen torjunta tulee huomioida erityisesti toimittaessa lähimpänä 

asutusta (Petkelvuoren pohjoisosa).  

 

Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota lähialueiden asukkaiden mahdollisiin kielteisiin kokemuksiin 

terveysvaikutuksista, vaikka ohjearvojen ylittymistä ei tapahtuisikaan. Kielteisiä kokemuksia voi-

daan vähentää avoimella ja oikea-aikaisella tiedottamisella alueen tapahtumista sekä vastaamalla 

mahdollisiin lähialueiden asukkaiden kysymyksiin. 

6.15.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Terveysvaikutusten arviointi perustuu YVA-selostuksessa kuvattuihin melu- ja ilmanpäästöjen vai-

kutusarviointeihin ja niissä esitettyyn tulkintaan nykyisen lainsäädännön mukaisiin raja-arvoihin 

verraten. Terveysvaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät vaikutusten arvioinneissa ku-

vattuihin epävarmuustekijöihin. 
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6.16 Elinolot ja viihtyvyys  

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuu vaikutuksia hankkeen toiminnan aikana. Suu-

rimmat vaikutukset aiheutuvat liikenteestä, louhinnasta ja alueen käyttötarkoituksen muu-

toksesta. Nämä vaikutukset ilmenevät muun muassa meluna ja pölyämisenä. Vaikutuksia voi 

mahdollisesti aiheutua myös poikkeustilanteissa. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen koh-

distuvat vaikutukset arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi molemmissa vaihtoehdoissa VE0 ja 

VE1.  

Hanke aiheuttaa muutoksia, jotka voivat vähäisissä määrin haitata asumista. Vaikutukset 

keskittyvät asutuksen lähettyville, suppealle alueelle. Louhinta tapahtuu Haminan sataman 

lähistöllä, jossa on jo nykyisellään melua ja raskasta liikennettä aiheuttavaa toimintaa. Alue 

on jo asemakaavassa merkitty satama-alueeksi, jolloin alueen käyttö tulee muuttumaan tu-

levaisuudessa.  

YVA-ohjelmavaiheessa arviointiohjelmasta esitettyjen mielipiteiden, mediaseurannan sekä 

yleisötilaisuuden kommenttejen perusteella hanke aiheuttaa huolta lähiasukkaissa ja muissa 

paikallisissa. Eniten huolta herättää Matinsaaren käyttö virkistykseen jatkossa ja haitalliset 

vaikutukset, esimerkiksi melu ja pöly. 

6.16.1 Vaikutusten muodostuminen 

Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskun-

taan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin 

jakautumisessa. Sosiaalisia vaikutuksia voi aiheutua suoraan tai epäsuorasti ja ne kohdistuvat eri-

laisina eri ihmisiin, toimijoihin tai alueisiin. Suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi melu-, pöly- tai 

maisemavaikutukset ja epäsuoria esimerkiksi muutokset pintaveden laadussa. 

 

Hankkeen sosiaaliset vaikutukset ovat pääosin toiminnan aikaisia. Hankkeen suunnitteluvaiheessa 

tieto elinympäristön muuttumisesta voi synnyttää sosiaalisia vaikutuksia, jotka voivat ilmetä mm. 

asukkaiden huolina tai pelkoina. Myönteisiä vaikutuksia voivat olla esimerkiksi työllisyyden synnyt-

tämät toiveet joko tämän hankkeen tai sen mahdollistaman alueen kehityksen myötä.  

 

Hankkeen toimintavaiheen aikaiset kielteiset vaikutukset painottuvat maisema-, melu-, pöly-, tä-

rinä- ja liikennevaikutuksiin. Myönteisiä vaikutuksia puolestaan liittyy hankkeen työllisyys- ja ta-

lousvaikutuksiin. Toiminnan päätyttyä sosiaaliset vaikutukset vähenevät toiminnan ympäristövai-

kutusten vähentymisen myötä. Toiminnan päätyttyä alue on tarkoitus ottaa muuhun teolliseen 

käyttöön. Louhinnan mahdollistama uusi teollinen käyttömuoto voi aiheuttaa niin kielteisiä kuin 

myönteisiä vaikutuksia.  

6.16.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

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.  
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Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähteinä käytetään YVA-ohjelmasta annettuja lausuntoja ja mie-

lipiteitä, yleisötilaisuuden aineistoja sekä mediaseurantaa. Myös erilaiset kartta- ja paikkatietoai-

neistot, tilastot ja muut kirjalliset lähteet (esim. kunta ja Tilastokeskus) toimivat sosiaalisten vai-

kutusten 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. Arvioinnissa on py-

ritty tunnistamaan ne väestöryhmät ja alueet, joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Sosiaalisiin 

vaikutuksiin liittyy kiinteästi vaikutukset elinkeinoelämään ja niitä on käsitelty omassa luvussaan 

6.8. Lisäksi hankkeen terveysvaikutuksia on käsitelty luvussa 6.15. 

 

YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 11.8.2020, johon osallistui noin 20 paikallista. Ky-

symyksiä herätti muun muassa Matinsaaren tulevaisuus, pöly- ja tärinävaikutukset sekä mahdolli-

nen alueelle sijoittuva akkumateriaalitehdas. Matinsaaren ulkoilualueen tuhoutuminen ja sinne joh-

tavan tieyhteyden poistuminen huolettivat paikallisia. Matinsaari tulee säilymään suojaviheralu-

eena. Paikallisia mietityttivät tärinän vaikutukset lähikiinteistöihin ja palvelinkeskuksen työmaa-

alueella aiemmin tapahtuneen louhinnan pölyvaikutukset. Yleisötilaisuudessa positiivisena nähtiin 

hankkeen työllisyysvaikutukset ja nykytekniikka, jolla voidaan estää tärinän vaikutuksia. 

 

Arviointiohjelma oli nähtävillä Haminan kaupungin kirjaamossa ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskuksessa 20.7.–4.9.2020 välisen ajan ja kuulutus nähtävillä olosta julkais-

tiin Reimari-lehdessä. Arviointiohjelmasta annettiin kymmenen lausuntoa ja mielipidettä. Lisäksi 

Haminan kaupungin kaavoittajalle toimitettiin kuusi mielipidettä, joissa oli näkemyksiä YVA-ohjel-

masta ja jotka tämän vuoksi oli kirjattu yhteysviranomaisen lausuntoon. Yhteysviranomaisen lau-

sunto on selostuksen liitteenä 1. Mielipiteissä nousi esiin Matinsaaren nykyinen virkistyskäyttö ja 

huoli sen tuhoutumisesta. Mielipiteitä antaneet paikalliset kokevat Matinsaaren tärkeäksi virkistys-

käyttöalueeksi, eivätkä halua siihen muutosta. Mielipiteissä paikalliset ilmaisivat huolensa muun 

muassa hankkeen melu-, pöly- ja liikennevaikutuksista. Hankkeen pelättiin vaikuttavan kielteisesti 

terveyteen ja kiinteistöjen arvoon.   

 

Yhtenä lähtötietona käytettiin mediaseurantaa, jota on suoritettu Meltwaterin avulla. Mediaseuran-

nalla saadaan valituista hakusanoista kaikki mahdollinen tieto niin uutisista, printtilehdistä kuin so-

siaalisesta mediastakin (Meltwater 2020). Mediaseurantaa suoritettiin 20.7.–29.1.2021. Matinsaari 

näyttäytyi mediaseurannan perusteella tärkeänä virkistysalueena, jossa ulkoillaan koirien kanssa, 

tarkkaillaan luontoa, harrastetaan valokuvausta ja kalastetaan. Mediaseurannasta sai kuvan alueen 

muutoksesta: aiemmin oli saha, nyt alueelle ollaan suunnittelemassa akkumateriaalitehdasta. Pai-

kallisten näkemyksiä alueesta seurattiin myös Facebookin ”Matinsaari Hamina” -ryhmässä, johon 

kuuluu noin 650 ihmistä. Tiivistelmä hankkeen lähtötietona käytetystä mediaseurannasta on seu-

raavassa taulukossa (Taulukko 6-54).  

Taulukko 6-54. Tiivistelmä mediaseurannassa esille nousseista teemoista. 

VKO MELTWATER MATINSAARI HAMINA -FACEBOOK-RYHMÄ 

30 
YLE: Uudet akkutehtaat,  
Reimari haastattelu: "Matinsaaren tappaminen ahdistaa, joten odo-
tan kovasti Oolannin puistosta sitä korvaavaa nähtävyyttä." 

Ulkoilu, melu, kivipöly, kaavoitukseen viestiä Matinsaaren tulevai-
suudesta 

"Jos ja kun alueen louhinnat ja murskaukset alkavat, niin haittaa 
on siitäkin suunnasta vuosiksi eteenpäin" 

"Uusi kaavamuutos tuonee Petkeleen alueelle vähintään 5 vuotta 
kestävän melu- ja pölyhaitan" 

31   

"Yritetäänpä muuten yhdessä vaikuttaa siihen, 

että Matinsaari säilyy viheralueena ja pysyy vapaasti kuljettavana 
paikkana" 

32 Instagram: Kalastus 
Summanjoen suistoalue EMMA-listalle,  
maininta yleisötilaisuudesta, vaihtoehtoja Matinsaaren suhteen 
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33   

"Kuka uskoo teollisuustonttihöpinään, kun Savilahdenvuori  

louhitaan? … Maata on mutta ei tulijoita" 
kaavoitukseen viestiä Matinsaaren tulevaisuudesta,  

"Matinsaari tulisi siis jättää kokonaisuudessaan nykykäyttöön" 

34   Varkauksia veneillä 

35 Instagram: Ulkoilu Ulkoilu, roskaaminen ongelma 

36 

Reimari haastattelu: "1960-luvulla Haminassa oli vielä paljon puuta-

loja, kolme elokuvateatteria ja kolme sahaa, yksi Tervasaaressa ja 
kaksi Hillonlahdella."  
Instagram: Ulkoilu 

Ulkoilu 

37 Instagram: Ulkoilu Ulkoilu, Hillonlahdella maaperätutkimusvene?  

38   

Varkauksia veneillä 

"Matinsaari tulisi jättää nykykäyttöön ja estää 
kaavalla alueelle rakentaminen" 

"Korvaavaa aluetta kun ei löydy" 

39   

Luonnon tarkkailu, ulkoilu ja valokuvaus, EMMA-alue 
Haminan kysely asumisesta ja asuinalueista 

"Samalla voi vaikuttaa siihen, että Matinsaari säilyisi kuntalaisten 
vapaa-ajan käytössä." 

40 

Instagram: Ulkoilu 
Kymen Sanomat: Keltakallion asemakaava   
("Ei tuo akkumateriaalitehdas ainakaan Haminaan mene, Hillon te-

ollisuusalue on vasta suunnitteluvaiheessa. Sen valmistumiseen me-
nee kymmenkunta vuotta koska alue on suurimmalta osaltaan merta 

ja pohjamutaa.”) 

Luonnon tarkkailu, ulkoilu ja valokuvaus 

41 Instagram: Ulkoilu Viesti valtuutetuille Matinsaaren puolesta 

42 Instagram: Ulkoilu Kalastus ja ulkoilu 

43 
ePressi: Akkumateriaalihanke kahteen erilliseen  
YVA-menettelyyn 

Keskustelu Matinsaaresta rata- ja tielinjan kauttakulkupaikkana 

44 Instagram: Ulkoilu Ulkoilu ja valokuvaus Matinsaaren lähistöllä 

45 Instagram: Ulkoilu, valokuvaus ja luonnon tarkkailu Valokuvaus, muistelua alueen aiemmasta käytöstä, geokätköily 

46   

47 
Instagram: Luonnon tarkkailu, valokuvaus 
Kymen Sanomat: Liisa-myrsky aiheutti rakennuspalotehtävän Ma-
tinsaarentielle 

Ulkoilu ja valokuvaus 

48 

Instagram: Ulkoilu, valokuvaus 
Kymen Sanomat: Akkumateriaalitehdas voisi aloittaa 2023 

(”Mikäli tehdas Suomeen saadaan aikaiseksi Lintilä vie senkin Vaa-
saan, omille äänestäjille. Edellinen yritys tosin luiskahti Ruotsiin.”) 

 

49 
Haminan Energia: Hillonkylän, Petkeleen ja Summan alueella maan-

siirto- ja räjäytystöitä  
Ulkoilu, luonnon tarkkailu 

50 

Instagram: Valokuvaus 
Kymen Sanomat: Kotka ja Hamina allekirjoittivat aiesopimukset ak-

kumateriaalitehtaiden tonteista 
(”Peukut pystyyn! Tarvis työpaikkoja kuihtuneeseen Kymenlaak-
soon! Ollaan ilman IKEAakin kiitos Kouvolan.”) 

Kymen Sanomat: Pääkirjoitus: Akkutehtaat ovat tervetulleita – Jos 
ympäristöluvat saadaan kuntoon, investoinnit otetaan avosylin Kot-

kaan ja Haminaan 

Ulkoilu ja valokuvaus, Kymenlaakson uudet luonnonsuojelualueet 
”Miksi kukaan ei käy kuvaamassa uudella hienolla virkistysalueella 

noita mahtavia maisema ja tunnelmakuvia” 

51   

52 Instagram: Ulkoilu, luonnon tarkkailu Luonnon tarkkailu 

53  

Luonnon tarkkailu, valokuvaus toive aktiivisuudesta Matinsaaren 

alueen nykykäytön puolesta 
”…Matinsaaren säilyttäminen nykykäytössään ei vaaranna sata-
man ja teollisuusalueen työpaikkoja, eikä estä sataman kehittä-

mistä.” 

1 Instagram: Ulkoilu, luonnon tarkkailu Luonnon tarkkailu 

2 Instagram: Ulkoilu Ulkoilu, valokuvaus 

3 Instagram: Ulkoilu Ulkoilu, luonnon tarkkailu 

4 

Kymen Sanomat: Akkumateriaalitehtaan sijoittumista Haminan Hil-

loon pohjustetaan – Tehtaan mahdollistavan asemakaavan ensim-
mäinen vaihe on valmis päätettäväksi 

Ulkoilu, valokuvaus, linkki kansalaisaloitteeseen ”Uhanalaisten la-
jien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa” 

”Tietääkö kukaan, että onko Hillonlahdella vielä jonkun kalastus-
kunnan tai yksityisen vesialueita? Ja onko kaikki kiinteistöt/ranta-

alueet jo pakkolunastettu?” 

6.16.3 Ympäristön herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden määrittäminen 

Arvioinnissa käytetyt vaikutuskohteen herkkyystason ja vaikutusten suuruuden kriteerit on esi-

tetty seuraavissa taulukoissa. 
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Taulukko 6-55. Ihmisten elinolojen ja asuinviihtyvyyden herkkyys kohdealueella. 

Vähäinen  

Vähän potentiaalisia haitankärsijöitä. Lähellä ei ole herkkiä häiriintyviä kohteita (koulu, päiväkoti, palvelu-

talo, sairaala) Vähäisesti harrastus- tai virkistyskäyttöarvoa, ei olennainen osa viherverkkoa eikä luontoalu-
eita, vaihtoehtoisia alueita on tarjolla. Alueella paljon ympäristöhäiriöitä (melu, pöly, haju, liikenne). Ympä-
ristön muutostila on jatkuva. Alueen sopeutumiskyky on suuri. 

       

Kohtalainen  

Potentiaalisia haitankärsijöitä jonkin verran. Jonkin verran herkkiä häiriintyviä kohteita (koulu, päiväkoti, 
palvelutalo, sairaala) tai tärkeitä julkisia palveluja. Jonkin verran harrastus- ja virkistyskäyttöarvoa, osa 

viherverkkoa tai luontoalueita, vaihtoehtoisille alueille on jonkin verran matkaa. Alueella jonkin verran ym-
päristöhäiriöitä (melu, pöly, haju, liikenne). Muutoksia ympäristössä ajoittain, alueen sopeutumiskyky on 

melko suuri.        

Suuri  

Melko runsaasti potentiaalisia haitankärsijöitä. Melko runsaasti herkkiä häiriintyviä kohteita (koulu, päivä-
koti, palvelutalo, sairaala) tai tärkeitä julkisia palveluja. Suuri harrastus- tai virkistyskäyttöarvo, liittyy tii-

viisti viherverkkoon tai arvokkaisiin luontoalueisiin, korvaaville alueille on hankala päästä. Alueella vähän 
ympäristöhäiriöitä (kuten melu, pöly, haju, liikenne). Melko rauhallinen, jonkin aikaa muuttumattomana säi-

lynyt ympäristö. Alueen sopeutumiskyky on kohtalainen.        

Erittäin 
suuri 

 

Runsaasti potentiaalisia haitankärsijöitä. Runsaasti herkkiä häiriintyviä kohteita (koulu, päiväkoti, palvelu-
talo, sairaala) tai tärkeitä julkisia palveluja. Merkittävä harrastus- tai virkistyskäyttöarvo, olennainen merki-

tys osana viherverkkoa tai arvokkaita luontoalueita, korvaavia alueita ei ole. Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä 
(kuten melu, pöly, haju, liikenne) tai häiriöitä on jo nykyisin niin runsaasti, ettei alueen kantokyky kestä 

lisärasitusta. Rauhallinen, pitkään muuttumattomana säilynyt ympäristö. Alueen sopeutumiskyky on vähäi-
nen. 

Taulukko 6-56. Ihmisten elinoloihin ja asuinviihtyvyyteen kohdistuvien muutosten suuruus. 

Erittäin 

suuri  
+ + + + 

Myönteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) parantavat erittäin paljon asumista ja liikkumista tai 
harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat hyvin tärkeäksi koettuihin asioihin. Muutokset ovat erittäin laaja-

alaisia tai erittäin pitkäaikaisia tai pysyviä, palautumattomia. Muutokset tuovat alueelle kokonaan uusia toi-
mintoja, edistävät totuttuja tapoja tai poistavat huomattavia esteitä. Muutokset lisäävät selvästi yhteisölli-
syyttä tai vähentävät eriarvoistumista. 

Suuri                

+ + + 

Myönteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) parantavat selvästi asumista ja liikkumista tai harras-
tus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat tärkeiksi koettuihin asioihin. Muutokset ovat laaja-alaisia tai pitkäai-

kaisia tai pysyviä, hitaasti palautuvia, säännöllisiä tai jatkuvia. Muutokset tuovat alueelle uutta toimintaa, 
edistävät jonkin verran totuttuja toimintoja tai poistavat esteitä. Muutokset lisäävät yhteisöllisyyttä tai vähen-

tävät eriarvoistumista. 

Keskisuuri   

+ + 

Myönteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) parantavat kohtalaisesti asumista ja liikkumista tai 

harrastus- ja virkistyskäyttöä. Muutokset ovat kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pidempikestoisia-
kin muutoksia. Vaikutus on osin palautuva tai ajoittainen. Muutokset edistävät vähän totuttuja toimintoja 

alueella tai mahdollistavat uusia tapoja tai toimintoja. Muutokset lisäävät yhteisöllisyyttä tai vähentävät eriar-
voistumista jonkin verran. 

Pieni       

+ 

Myönteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) parantavat vähäisesti asumista ja liikkumista tai har-
rastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat vähemmän tärkeäksi koettuihin asioihin. Muutokset ovat suppealla 

alueella ja lyhytaikaisia. Tilanne palautuu ennalleen, kun vaikutus lakkaa. Muutokset eivät heikennä totuttuja 
tapoja tai toimintoja. Muutokset eivät lisää yhteisöllisyyttä tai aiheuta eriarvoistumista. 

Ei vaiku-

tusta 
Asuin- ja elinympäristö pysyvät ennallaan 

Pieni         
- 

Kielteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) haittaavat vähäisesti asumista ja liikkumista tai harras-

tus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat vähemmän tärkeäksi koettuihin asioihin. Muutokset ovat suppealla 
alueella ja lyhytaikaisia. Tilanne palautuu ennalleen, kun vaikutus lakkaa. Vähäisiä kielteisiä muutoksia totut-

tuihin tapoihin tai toimintoihin. Hanke herättää vähäisesti ristiriitoja tai huolia. Muutokset eivät vielä vähennä 
yhteisöllisyyttä tai aiheuta eriarvoistumista. 

Keskisuuri      
- - 

Kielteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) haittaavat jonkin verran asumista ja liikkumista tai har-
rastus- ja virkistyskäyttöä. Muutokset ovat kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pitkäkestoisiakin 

muutoksia. Vaikutus on osin palautuva tai ajoittainen. Totutut tavat tai reitit voivat muuttua tai pidentyä, 
mutta muutokset eivät estä toimintoja. Hanke herättää jonkin verran ristiriitoja tai huolia. Muutokset vähen-

tävät yhteisöllisyyttä jonkin verran tai aiheuttavat vähän eriarvoistumista. 

Suuri                  

- - - 

Kielteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) haittaavat selvästi asumista ja liikkumista tai harrastus- 

ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat tärkeiksi koettuihin asioihin. Kielteiset muutokset ovat laaja-alaisia tai pit-
käaikaisia tai pysyviä, hitaasti palautuvia, säännöllisiä tai jatkuvia. Muutokset haittaavat totuttuja toimintoja 
tai aiheuttavat estevaikutusta. Hanke herättää paljon ristiriitoja ja yleistä huolta. Muutokset vähentävät yh-

teisöllisyyttä tai aiheuttavat eriarvoistumista. 

Erittäin 
suuri 

- - - -  

Kielteiset muutokset (esim. melu, liikenne, maisema) haittaavat erittäin paljon asumista ja liikkumista tai 

harrastus- ja virkistyskäyttöä tai kohdistuvat hyvin tärkeäksi koettuihin asioihin. Kielteiset muutokset ovat 
erittäin laaja-alaisia tai erittäin pitkäaikaisia tai pysyviä, palautumattomia. Muutokset estävät totuttuja toi-

mintoja tai aiheuttavat huomattavaa estevaikutusta. Hanke herättää erittäin paljon ristiriitoja ja yleistä huolta. 
Muutokset vähentävät selvästi yhteisöllisyyttä tai aiheuttavat selvästi eriarvoistumista. 

6.16.4 Nykytila  

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

taloja. Petkeleen asutus on lähimmillään alle 100 metrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen 

koillispuolen asutukseen Peltokadulle on etäisyyttä myös 250 metriä. Hillonkylän alue on asema-
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kaavoitettu satama-alueeksi, minkä vuoksi alueen asutus on väistynyt. Kaupunki on hankkinut alu-

eella sijaitsevia rakennuksia omistukseensa ja suurin osa rakennuksista on jo purettu. Hankealu-

eella sijaitsevat rakennukset, jotka kaupunki on jo hankkinut sekä jo puretut rakennukset, on mer-

kitty asutuskarttaan erivärisillä rasteilla (Kuva 6-51).  

 

Hillonlahden rannalla sijaitsevat vapaa-ajan asunnot ovat kalastusmajoja, joiden tonttien vuokra-

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

myötä. Muutoksen jälkeen lähimmät lomarakennukset sijaitsevet hankealueen länsi- ja lounaspuo-

lella Summanniemessä ja Summan Laateilla noin kahden kilometrin päässä. Haminan sosiaalitoi-

misto sijaitsee Satamatiellä noin 400 metrin päässä hankealueelta. Lähimmät herkät kohteet, kuten 

koulut ja päiväkodit, sijaitsevat hankealueen pohjois- ja koillispuolella Uusi-Summan ja Etelä-Poit-

silan asuinalueiden yhteydessä noin 2 km etäisyydellä.  

 

 

Kuva 6-51. Asutus hankealueen läheisyydessä.  

Hankealueen lounaispuolella sijaitsevalla Matinsaarella on venelaitureita (Kuva 6-52) ja uima-

paikka. Haminan kaupunki keskittää venepaikkoja Tervasaareen kaupungin keskustan tuntumaan. 

Matinsaari on paikallisille tärkeä virkistysalue, jota käytetään muun muassa kalastukseen, geokät-

köilyyn ja muuhun ulkoiluun. Hankealueella ja sen pohjoispuolella on useita polkuja ja aluetta käy-

tetään ulkoiluun ja lenkkeilyyn. Muita virkistys- ja vapaa-ajan kohteita ovat mm. Petkeleen pallo-

kenttä noin 500 metrin päässä hankealueen pohjoispuolella sekä koulujen yhteydessä sijaitsevat 

urheilukentät. Muutoin lähialueen virkistyskäyttö painottuu kalastukseen ja veneilyyn, sillä hanke-

alue sijoittuu lähelle merialuetta. Hankealueen ja sen lähiympäristön virkistysalueita on esitetty 

kartalla (Kuva 6-53). 
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Kuva 6-52. Matinsaaren pienvenesatama Hillonlahden länsiosassa.  

 

Kuva 6-53. Hankealueen ja sen lähiympäristön virkistysalueet kartalla. 
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Nykytilanteessa paikalliset kokevat hankealueen läheisyyden jokseenkin rauhattomaksi seuduksi 

muusta teollisuustoiminnasta ja liikenteestä johtuen. Arviointiohjelmasta annettujen mielipiteiden 

perusteella nykytilanteessakin meteliä aiheutuu esimerkiksi liikenteestä ja muista teollisuustoimin-

noista, kuten Googlen laajennuksen rakentamisesta. Paikallisten mielestä häiriötä asuinviihtyvyy-

teen syntyy nykyisellään liikenteen vaaratilanteista ja lähialueen toiminnan pölyämisestä.    

Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutusalueella on asukkaille tärkeitä ominaisuuksia erityisesti virkistyskäytön näkökulmasta, 

mutta Haminan kaupunki on hankkinut Suurenkallioniemen Matinsaaren virkistyskäyttöä vastaa-

vaksi kohteeksi. Venepaikat kaupunki keskittää Tervasaareen kaupungin keskustan tuntumaan. 

Vaikutusalueella on jonkin verran asutusta ja väistyvää loma-asutusta, mutta ei erityisen häiriin-

tyviä kohteita kuten kouluja tai päiväkoteja. Alueella on ympäristöhäiriöitä, kuten melua, tuottavaa 

toimintaa ja hankealue lähiympäristöineen on ollut muutoksessa jo aiempina vuosina. Hanke he-

rättää jonkin verran huolta paikallisissa. Kohdealueen herkkyys sosiaalisten vaikutusten näkökul-

masta on kohtalainen.   

6.16.5 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Vaihtoehto VE1 

Vaikutukset asuinviihtyvyyteen syntyvät kiviaineksenottohankkeissa useimmiten melusta, pölystä, 

tärinästä ja liikenteestä. Lähin asuinrakennus sijaitsee vaihtoehdossa VE1 alle 100 metrin etäisyy-

dellä hankealueesta. Meluvaikutusten arvioinnin (ks. luku 6.12) mukaan hanke kasvattaa meluta-

soja hankealueella ja sitä ympäröivillä lähialueilla ja vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan 

keskisuuriksi kielteisiksi. Louhinnan meluvaikutukset on mallinnettu neljälle toimintavaiheelle, jotka 

kuvaavat louhinnan etenemistä. Louhinnan meluvaikutus Kuunarikadulla ylittää raja-arvot hieman 

louhinnan edetessä kohti hankealueen pohjoisreunaa, joka sijaitsee lähimpänä asutusta. Melumal-

linnuksen (ks. Liite 4) mukaan meluvalleilla saadaan Kuunarikadullakin päiväajan keskiäänitaso py-

symään alle raja-arvojen. Muissa mittauspaikoissa päivisin ja kaikissa mittauspaikoissa öisin melun 

keskiäänitaso pysyy raja-arvoissa. Melumallinnuksen perusteella päivän tai yön keskiäänitasot eivät 

tule ylittämään raja-arvoja lähimpien loma-asutusten suunnalla. Räjäytystöiden aikana melupiikit 

voivat olla suuria. Niiden suhteen hallintaa on ehdotettu toteutettavaksi tiedottamisen avulla. 

 

Asukkaiden huoli meluvaikutuksista on aiheellinen, koska osalla lähiasukkaista on jo nykyisin koke-

muksia teollisuuden (satama, liikenne, alueen rakentaminen) melusta, joka on ajoittain aiheuttanut 

häiriötä. Esimerkiksi louhinnan sekä dumpperien lastauksen yhteydessä syntyy satunnaisia kolah-

dusääniä, jotka ovat lyhytkestoisia, mutta jotka voidaan kokea hyvin häiritseviksi. Sama koskee 

työkoneiden peruutushälytinten ääniä. Melun kokeminen on subjektiivista, joten yksilöiden ääniko-

kemukset poikkeavat lähtökohtaisesti toisistaan. Vaikka melu pysyy melumallinnuksen mukaan 

raja-arvojen sisällä, voi se silti häiritä asukkaita. Melun kokemiseen vaikuttavat myös mm. odotuk-

set ja toiveet ympäristön äänimaisemasta. Melun häiritsevyyteen vaikuttavat melun akustisten omi-

naisuuksien lisäksi tilanteeseen ja olosuhteisiin liittyvät tekijät, kuten altistuneen elinolot, yksilön 

mahdollisuus vaikuttaa melulähteeseen sekä meluun liittyvät psykologiset tekijät, kuten ennakko-

asenteet ja suhtautuminen melulähteeseen sekä siihen liittyvät pelot ja huolet (Jauhiainen ym. 

2007). Mediaseurannan perusteella hankkeen meluvaikutukset aiheuttavat paikallisissa huolta jo 

arviointiohjelman vireilletulon jälkeen ja nämä ennakkohuolet voivat vaikuttaa melun häiritsevyy-

den kokemiseen. Osa ihmisistä voidaan luokitella keskimääräistä meluherkemmiksi. Ne, jotka ais-

tivat melun häiritsevämpänä ja uhkaavampana, reagoivat meluun voimakkaammin ja tottuvat sii-

hen hitaammin kuin väestö keskimäärin. (Heinonen-Guzejev ym. 2012).  

 

Louhinta ja murskaus aiheuttavat muutoksen hankkeen lähiympäristön äänimaailmassa, vaikkakin 

alueella on jo nykyisellään teollisuuden aiheuttamaa melua. Kiviaineksen otto kestää vaihtoehdossa 
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VE1 arviolta 5 vuotta. Louhinnan ja murskauksen sekä niihin liittyvien toimintojen vaikutus melu-

tasoon on kuitenkin tilapäinen ja lakkaa toiminnan päättyessä. Tilapäisyydestä huolimatta viisi 

vuotta on asuinviihtyvyyden näkökulmasta pitkä aika, etenkin asukkaille, jotka viettävät aikaa me-

lun vaikutusalueella päivittäin. Melusta syntyvä sosiaalinen vaikutus aiheutuu melun häiritsevyyden 

lisäksi huolesta ja epävarmuudesta asuinviihtyvyyden heikentymisen suhteen jo ennen toiminnan 

aloittamista. Hankealueelle louhinnan jälkeen muodostuvaa melutilannetta ei tässä YVA-selostuk-

sessa arvioida. Teolliset toimijat vastaavat hankkeidensa vaikutusten arvioinneista ja lupamenette-

lyistä. 

 

Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin (luku 6.14) mukaan hiukkaspitoisuuksien arvioidaan alittavan 

hankealuetta lähimpien vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen osalta raja- ja ohjearvot. Yleisötilai-

suudessa nousi esiin aiemmat huonot kokemukset alueen teollisuuden kielteisistä pölyvaikutuk-

sista. Ilmanlaatumallinnuksen perusteella voidaan todeta, että vakituisten tai loma-asuntojen luona 

vaikutukset ilmanlaatuun ovat pieniä, mutta silti aiempien kokemuksen vuoksi pölyäminen herättää 

huolta paikallisissa. Pienet pölypäästöt voivat aiheuttaa ajoittaista haittaa asumisviihtyvyydelle ja 

hankealueen ympäristön lähivirkistyskäytölle. Jos vähäisiksi arvioituja pölypäästöjä pystytään vielä 

lieventämään (ks. luku 6.14) vaikutukset asuinviihtyvyyteen ja elinoloihin jäänevät vähäisiksi. 

 

Maisemavaikutusten arvioinnin (luku 6.9) mukaan hankkeen aiheuttamat maisemavaikutukset ar-

vioidaan merkittävydeltään kohtalaiseksi tai suureksi kielteiseksi. Arvioinnin mukaan louhinta ja 

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

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

tuminen. Petkeleen asuinalueen suunnasta tarkastellessa metsäalueet peittävät näkymät hanke-

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

alueena toimivan alueen osittaisesta muuttumisesta pysyvästi teolliseksi ympäristöksi samalla pie-

nentäen lähivirkistyskäyttöön soveltuvia alueita, voi vaikuttaa heikentävästi asuinviihtyvyyteen jo 

ennen hankkeen toteutumista etenkin hankealuetta lähimpänä sijaitsevilla asuinalueilla. 

 

Hankkeen liikennevaikutusten arvioinnin (luku 6.11) mukaan liikenteen vaikutukset arvioidaan mer-

kittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi. Raskaan liikenteen kuljetukset liikkuvat pelkästään työmaa- 

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

asuinviihtyvyyteen ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi.  

 

Sekä yleisötilaisuudessa että mielipiteissä esitettiin huoli hankkeen vaikutuksista Hillonlahden ve-

teen ja sen saastumiseen. Yleisötilaisudessa paikalliset nostivat esiin myös tontille mahdollisesti 

sijoittuvan akkumateriaalitehtaan vaikutuksia vesistöön, mutta sen vaikutuksia vesistöön ja viihty-

vyyteen arvioidaan erillisessä akkumateriaalituotannon YVA-menettelyssä. Kiviaineshankkeen vai-

kutuksia pintavesiin on arvioitu luvussa 6.4. Vaikutusarvioinnin mukaan vesistövaikutusten arvioi-

daan olevan vähäisiä, lyhytaikaisia ja rajoittuvan pienelle alueelle. Pintavesien vaikutusten ollessa 

pieni kielteinen, ei siitä todennäköisesti aiheudu haittaa pintavesistä riippuvaiselle virkistyskäytölle, 

kuten kalastukselle.  

 

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

ten arvioinnin (luku 6.13) mukaan hankkeesta voi toteutuessaan aiheutua tärinää ja paineaaltoja, 

jonka osa asukkaista kokee häiritsevänä. Rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä, kun pysy-

tään raja-arvojen alapuolella (Kuva 6-47). Ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa ja annetuissa mieli-

piteissä asukkaat olivat huolissaan mahdollisesta tärinästä ja sen vaikutuksista sekä asuinviihtyi-

syyteen että kiinteistöjensä kuntoon. Yleisötilaisuudessa esitettiin myös kommentti, jonka mukaan 

nykyisellä tekniikalla tärinä pystytään hallitsemaan. Koska asukkaat ovat jo ennalta huolissaan lou-

hinnan ja räjäytysten aiheuttamista mahdollisista tärinävaurioista, häiriö saatetaan kokea voimak-

kaampana kuin tärinävaikutusten arvioinnin perusteella voitaisiin odottaa. Huoli vaikutuksista voi 
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lisätä vaikutuksen kokemisen voimakkuutta. Asukkaiden huolta hankkeen vaikutuksista voi osal-

taan lisätä se, että louhinnat jakautuvat viiden vuoden ajalle, joka on pitkä aika. 

 

Sekä mielipiteissä että työpajassa nousi esille lähiasukkaiden huoli hankkeen vaikutuksesta kiin-

teistöjen ja tonttien arvoon. Huoli kiinteistöjen arvon alenemisesta on jo itsessään yksi huomioita-

vista hankkeen elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista. YVA-menettelyssä ei arvi-

oida vaikutuksia kiinteistöjen arvoon.  

 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi keskittyy ainoastaan alueen louhintaan ja murskaukseen, 

mutta epätietoisuus louhittavan alueen tulevasta teollisuuskäytöstä ja toiminnan mahdollisista vai-

kutuksista voi aiheuttaa asukkaille pitkäaikaistakin huolta vaikuttaen näin asuinviihtyvyyteen ja 

elinoloihin. Huolet nousivat esille sekä mielipiteissä, yleisötilaisuudessa että mediaseurannassa.  

 

Louhinnan seurauksena hankealue muuttuu pysyvästi luonnonympäristöstä teolliseksi ympäris-

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

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

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

nykytilasta vääjäämättä tulevaisuudessa. Vaihtoehdossa VE1 tämä muutos tapahtuisi viidessä vuo-

dessa. Muutoksen kokemisen suuruuteen vaikuttavat muun muassa kokijoiden yleinen suhtautumi-

nen alueelle suunniteltuun toimintaan (louhinta ja alueelle tuleva teollinen toiminta), maisemaan ja 

asuin- ja elinympäristöön ylipäätään liittyvät mielikuvat, arvostukset ja muistot. Osa paikallisista 

suhtautuu mediaseurannan mukaan skeptisesti siihen, että alueelle tosiaan sijoittuisi teollista toi-

mintaa. Tällöin louhinta nähdään turhana, kun alueen luonto muuttuu täysin, muttei alueelle syn-

nykään työllistävää toimintaa.  

 

Hankealue ja sen lähiympäristö on nykytilassa virkistyskäytön näkökulmasta monimuotoinen koko-

naisuus. Alueella on polkuja metsäalueella ja hankealueen naapurissa sijaitsee merelle avautuva 

ranta-alue, Matinsaari, jossa on pienvenesatama ja uimapaikka. Matinsaari on paikallisille merkit-

tävä virkistysalue ja yleisötilaisuudessa sekä mielipiteissä esitettiin huoli sen tuhoutumisesta hank-

keen myötä. Viheralueiden merkitystä kaupunkilaisille selvittäneen tutkimuksen (Tyrväinen ym. 

2007) mukaan kaupunkilaisten mielipaikat löytyivät useimmiten luonto- ja metsäkohteista, ja eri-

laisista mielipaikoista parhaiten elvyttävinä koettiin luonnonmukaiset metsä- ja muut luontoalueet 

sekä ranta-alueet, jollaisia löytyy myös hankealueelta ja sen lähiympäristöstä. Yleisötilaisuudessa, 

mediaseurannassa ja mielipiteissä käyttäjien alueeseen liittämät merkitykset, joissa korostui alueen 

luonnontilaisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet mm. luonnon hyötykäyttöön (marjastus, sienes-

tys), luonnon ja maisemien ihailuun (rannat, merimaisema) sekä luonnossa liikkumiseen ovat teki-

jöitä, jotka ovat nousseet esille useissa tutkimuksissa luonnon vaikutuksesta hyvinvointiin (Tourula 

ja Rautio 2014). Hanke ei estä Matinsaaren käyttämistä, mutta louhinnan aiheuttama melu ja tärinä 

voivat heikentää virkistyskokemusta alueella. 

 

Hankkeen toteutumisen myötä hankealueen läpi kulkevat polut häviävät. Hankealueella sijaitsevien 

polkuverkostojen häviäminen louhinnan seurauksena aiheuttaa estevaikutuksen nykyisten polkujen 

käytölle, vaikka vuosien kuluessa jäljelle jääville metsäalueille voikin muodostua käytön myötä jon-

kin verran uutta polkuverkostoa. Louhinnan myötä ihmisten hankealueeseen kokonaisuutena liittä-

mät luonto- ja virkistysarvot menetetään alueen käytön muuttuessa.  

 

Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva melu ja pöly voi osittain heikentää luonnossa ja rannoilla 

sekä lähellä vesialueella liikkuvien luonto- ja virkistyskokemusta ja vähentää mm. marjanpoimintaa 

aivan hankealueen lähiympäristössä. Toiminnasta aiheutuvan melun ja pölyn vaikutus lakkaa hank-

keen päätyttyä, mutta toimintojen jakautuminen viiden vuoden ajalle sekä metsäalueen muuttumi-

nen teollisuuskäyttöön vaikuttaa heikentävästi jäljelle jäävien alueiden virkistyskäyttöön ja niiden 
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arvoon. Hankealueen muuttuminen luonnonympäristöstä teolliseksi kallioiden louhinnan seurauk-

sena on pysyvä, eikä sitä voida palauttaa alkuperäiseen tilaan teollisen toiminnan joskus mahdolli-

sesti päättyessä. Louhinnan myötä vaiheittaiset muutokset alueiden käytettävyydessä ja luonnon-

ympäristön häviämisessä voivat osalla käyttäjistä ja lähiasukkaista aiheuttaa ahdistusta jo ennen 

hankkeen toteuttamista, sen aikana ja sen jälkeen. 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanke toteutetaan, mutta vuosittaiset louhintamäärät jäävät pieneksi verrat-

tuna VE1. Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuvat vaikutukset ovat samat, mutta vaihtoehtojen 

välillä on ero vaikutusten kestossa. Vaihtoehdossa VE0 louhinta ja murskaus kestää huomattavasti 

pidempään kuin vaihtoehdossa VE1. Tällöin hankkeesta aiheutuvat häiriöt, esimerkiksi melu ja tä-

rinä, jatkuvat pitempään. Vaihtoehdon VE0 on arvioitu kestävän lähes 20 vuotta. Tämä vaikuttaa 

kielteisesti paikallisiin ja alueen loma-asukkaisiin, jotka joutuvat sietämään pitkäkestoista häiriötä. 

Toisaalta vaihtoehdossa VE0 melutasot eivät ole niin suuria kuin vaihtoehdossa VE1. Meluhäiriöt 

kestävät VE0 kauemmin, mutta eivät ole yhtä häiritseviä. Kuten VE1 kohdalla, myös VE0 kohdalla 

on kuitenkin huomattava melun ja tärinän kokemisen subjektiivisuus, johon esimerkiksi toiveet 

alueen äänimaisemasta vaikuttavat.  

 

Lopulliset maisemavaikutukset ovat vaihtoehdossa VE0 samat kuin vaihtoehdossa VE1, sillä alue 

tullaan louhimaan, jotta se voidaan ottaa asemakaavan mukaiseen käyttöön. Kuitenkin louhinnan 

pitkä aikajänne mahdollistaa paikallisten tottumisen maiseman muutokseen, vaikkakaan muutos ei 

juuri pohjoisen suuntaan näy. Liikennevaikutukset vaihtoehdossa VE0 yleisillä teillä jäävät pieniksi, 

eikä niistä todennäköisesti tule vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen. Pintavesiin kohdistuvat vai-

kutukset jäävät pieniksi kielteiseksi, eikä vaikutuksia virkistyskäyttöön todennäköisesti tule. Ilman-

laatuun vaihtoehto VE0 vaikuttaa pienesti kielteisesti. Pölypäästöt kohdistuvat pääsääntöisesti vain 

hanke- ja satama-alueelle, mutta pölyämistä voi hetkellisesti esiintyä hankealueen välittömässä 

läheisyydessä. Pienetkin pölypäästöt voivat vaikuttaa alueen viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön kiel-

teisesti, varsinkin kun vaihtoehdon VE0 mukainen toiinta jatkuu noin 20 vuoden ajan. 

 

Matinsaari on paikallisille tärkeä virkistyskäyttöalue ja asemakaavoituksessa pyritään säilyttämään 

pääsy Matinsaareen. Vaihtoehdossa VE0 louhinta on hidasta, jolloin teollisuusalue ei toteudu han-

kealueelle ainakaan vuosikymmeneen. Matinsaaren virkistysaluetta korvaavaa Suurenkallionnie-

men aluetta voidaan kehittää pidemmälle tänä aikana. Matinsaaren virkistyskäyttö voi jatkua, 

mutta ei nykyisenkaltaisena, sillä hankkeesta aiheutuu jonkin verran virkistyskäyttöä häiritsevää 

melua ja pölyämistä. Matinsaaren merkitys virkistyskohteena todennäköisesti vähenee tämän 

myötä.   

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankkeen haitalliset vaikutukset voivat haitata asumista, mutta rajoittuvat hankealueen läheisyy-

teen. Hanke herättää paikallisissa sekä vastustusta, että toivoa uusien työpaikkojen synnystä. Mo-

lemmisssa hankevaihtoehdoissa muutoksen suuruus arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi. Alueen 

herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, joten sen merkittävyys on vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 kohtalai-

nen (Taulukko 6-57). 
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Taulukko 6-57. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

 

6.16.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Vuorovaikutuksen parantaminen ja toiminnan läpinäkyvyys ovat ensisijaisen tärkeitä haitallisten 

vaikutusten lieventämisen kannalta. Ihmiset ovat yleisesti kiinnostuneita omassa elinympäristös-

sään tapahtuvista muutoksista, jolloin ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista lieventää tie-

dottamalla lähialueen asukkaita tapahtuvista muutoksista ja meneillään olevista ja tulevista hank-

keista. Vaikka tiedottaminen ja vuorovaikutus eivät poista huolten taustalla olevia vaikutuksia, on 

niillä mahdollista osittain vähentää perusteettomia huolia, pelkoja ja epävarmuutta. Tarjoamalla 

osallisille tutkittua tietoa, seurantatietoja sekä avointa tiedotusta, vähennetään myös virheellisen 

tai vääristyneen tiedon leviämistä ja huolta aiheuttavien huhujen syntymistä. Toisaalta, toiminnan 

aikana mahdollisia haittoja (mm. elinympäristön muutos epäviihtyisämmäksi, tärinä, pöly, melu) 

voidaan riittävällä tiedonsaannilla paremmin seurata ja niihin reagoida, jos ympäröivään yhteisöön 

on jo valmiiksi toimiva viestintäkanava.  

 

Hankkeen aikaisia häiriöitä voidaan osittain vähentää suunnittelulla ja esimerkiksi melua vaimen-

tavin rakentein ja pölyn sitomisella kasteluin. Räjäytystyön melupiikkien meluhallintaa on mahdol-

lista toteuttaa tiedottamalla lähialueen asukkaita. Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja on 

tarkasteltu tarkemmin kunkin vaikutusarvioinnin (mm. melu, pöly, tärinä) kohdalla. 

6.16.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin suurin epävarmuus syntyy tarpeesta yleistää yksilöiden koke-

mukset yleisemmäksi arvioksi vaikutuksista asuinympäristöön. Sosiaalisten vaikutusten kokeminen 

on aina subjektiivista ja yhteydessä hankkeeseen, kokijaan, ajankohtaan ja kohdealueeseen. Mui-

den vaikutusarviointien mahdolliset epävarmuudet voivat kertaantua sosiaalisten vaikutusten arvi-

ointiin niiltä osin, kuin ne vaikuttavat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. 

 

Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteeltaan laadullisia. Säädösten, normien sekä mitattavissa olevien 

raja-arvojen puuttuminen tekee asiantuntijan tekemästä arvioinnista subjektiivisen tulkinnan läh-

tötietoaineistojen pohjalta. Arviointimenettelyn kuvaamisella ja dokumentoinnilla pyritään siihen, 

että lukijalla on mahdollisuus itse seurata arvioinnin vaiheita ja lähtötietoja. Tämän vuoksi selos-

tustekstissä on esitetty vaikutusten merkittävyyden arviointia ja käytettyjä aineistoja.  
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6.17 Onnettomuus- ja poikkeustilanteet  

Ympäristöriski on vaara tai muu tekijä, joka voi aiheuttaa ei-toivotun tapahtuman. Riskeinä on 

arvioitu ympäristövahinkoriskejä eli ei-toivotuista tapahtumista aiheutuvia vaikutuksia. Ympäristö-

riskit voidaan yleisesti jakaa esimerkiksi: 

• pitkäaikaisiin suoriin vaikutuksiin 

• pitkäaikaisiin välillisiin vaikutuksiin  

• äkillisiin, onnettomuuden tapaisiin vaikutuksiin 

Pitkäaikaisia suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi mahdolliset vuodot, joita ei havaita nopeasti. Pit-

käaikainen välillinen vaikutus voi muodostua esimerkiksi suuren öljypäästön yhteydessä, mikä voi 

vaikuttaa luontotyyppien luonnontilaan. Äkillisiä vaikutuksia ovat ennalta odottamattomat onnetto-

muudet, jotka vaikuttavat terveyteen tai ympäristöön. 

6.17.1 Räjäytykset 

Louhintaan liittyvät räjäytystyöt muodostavat riskin. Kallion louhintaan liittyvät räjäytykset aiheut-

tavat paineaallon, jonka mukana voi sinkoutua kallion kappaleita myös työskentelyalueen ulkopuo-

lelle. Todennäköisyys vahingolle on pieni, mutta vakavuus voi olla suuri. Henkilö- ja materiaaliva-

hinkoja ehkäistään riittävillä ja noudattamalla työturvallisuusmääräyksiä sekä räjäytystöihin liitty-

viä lakeja ja asetuksia (mm. valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 

644/2011). Ennen jokaista räjäytystä laaditaan räjäytyssuunnitelma ja mitoitetaan panokset siten, 

ettei vahinkoja synny. Räjäytyksistä varoitetaan etukäteen merkkiäänellä ja räjäytyskohteen hen-

kilöstö varmistaa, ettei varoalueella ole ihmisiä. Räjäytyksistä voidaan asukkaiden suostumuksesta 

riippuen tiedottaa esimerkiksi tekstiviesteillä tai sähköposteilla. Louhintatärinän riskit on huomioitu 

tärinävaikutusten arvioinnissa luvussa 6.13. 

 

Mahdollisissa tärinää koskevissa vahinkotapauksissa on kaupungille tehtävä kirjallinen korvausvaa-

timus, jossa on esitetty seuraavat tiedot: vaatimuksen tekijän henkilötiedot, vahingon ajankohta ja 

vahinkopaikan osoite, selvitys ja todisteet vahingosta sekä esitetyn korvausvaatimuksen summa. 

Korvausvaatimus toimitetaan kaupungin kirjaamoon. 

 

Louhintaan liittyy myös riski räjähdeaineiden jäämille kalliossa. Jos jatkuvasti jää räjähtämätöntä 

louhintaräjähdettä kallioon, voi typpipäästö vesistöön kasvaa. Todennäköisyys tapahtumalle on 

kohtalainen, mutta vakavuus jää pieneksi. Typpikuormituksen nousua vähennetään huolellisella rä-

jäytyssuunnittelulla ja sen myötä optimoidulla räjähdeainemäärällä ja panostuksella. Vesistövaiku-

tusarvioiden mukaan mahdollisen lisääntyvän typpikuormituksen vaikutukset vesistöön jäävät ar-

vion mukaan vähäisiksi (luku 6.4). 

6.17.2 Polttoainevuodot 

Murskaukseen käytettävät siirrettävät murskaimet ovat useimmiten polttoöljykäyttöisiä. Lisäksi 

kuormauskalustoa ja murskauslaitosta varten alueella varastoidaan kevyttä polttoöljyä kaksoisvaip-

pasäiliössä.  

 

Vauriotilanteessa laitteistojen ja koneiden polttoainesäiliöstä voi päästä öljyä maaperään ja hule-

vesien myötä vesistöön. Todennäköisyys tapahtumalle on pieni ja tapahtuman vakavuus voi olla 

lievä, koska alue on kallioaluetta eikä sijaitse pohjavesialueella. Öljypäästö vesistöön voi heikentää 

paikallisesti pintavesien laatua, mikäli päästö pääsee mereen asti. Alueella varastoitavien öljysäili-

öiden mahdolliset vuotomäärät ovat kuitenkin pieniä, eivät täten aiheuta merkittävää riskiä meri-

alueelle.   

 

Toteutettaessa poltto- ja voiteluaineiden varastointi ja käsittely asetuksen 800/2010 vaatimusten 

mukaisesti ja käytettäessä kaksoisvaippasäiliöitä, ovat riskit vuodoille vähäiset. Säiliöt varustetaan 
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ylitäytön estimillä ja lukoilla. Tukitoiminta-alueella, jossa polttoainetta säilytetään, on maapohja 

suojattava esim. tiiviillä muovikalvolla, joka peitetään suojakerroksella. Alueelle varataan myös 

imeytysmateriaalia öljy- tai polttoainevahinkojen varalta. Lisäksi polttoainetta alueella varastoita-

essa alueella on konekalustoa, jota voidaan käyttää vahingon torjumisessa.  

6.17.3 Kuljetukset 

Kuljetuksiin liittyvät riskit ovat pienet ja liittyvät lähinnä kuorma-auton kaatumiseen maantiellä. 

Kuljetettavat materiaalit ovat kiinteitä ja niiden siivoaminen maastosta on helppoa. Kuorma-auton, 

kuten myös työkoneen kaatumiseen liittyy polttoainevuodon riski, josta on kerrottu edellä. Liiken-

neonnettomuuksista aiheutuvien ympäristöhaittojen todennäköisyys on pieni ja haitat vähäisiä. 

 

Lisääntyvä raskasliikenne voi aiheuttaa riskin teiden kantavuudelle. Teiden kantavuus riippuu mm. 

siitä miten ne ovat rakennettu/perustettu ja missä kunnossa tiet ovat. Ympäristövaikutusten arvi-

oinnin yhteydessä nousi esiin vanhan ratapohjan muuttaminen työmaatieksi. Muutoksen toteutta-

minen vaatii parannustoimenpiteitä, jotta voidaan varmistua, että tie on raskaalle liikenteelle so-

piva. Tapahtuman todennäköisyys on pieni ja vaikutus pieni. 

 

Liikenteen turvallisuuteen liittyvät riskit on huomioitu liikennevaikutusten arvioinnissa luvussa 6.11.  

6.17.4 Rankkasateet 

Rankkasateet lisäävät kiintoaineksen määrää hulevesissä ja suuri virtaama voi aiheuttaa purkuojien 

tulvimista ja hulevesikuormituksen kasvua. Riskiin on varauduttu mitoittamalla hulevesien käsit-

tely-yksiköt (kosteikot) rankkasadetilanteet ja ilmastonmuutos huomioiden (luku 6.4). Todennäköi-

syys tapahtumalle on kohtalainen ja vakavuus on pieni.  

6.17.5 Vaikutusten lieventäminen 

Toiminnassa pyritään teknisin toimenpitein, laitteiden huolellisella käytöllä ja henkilöstön koulutuk-

sella varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa ihmisille ja ympäristölle. Ennalta varautumi-

nen onnettomuustilanteisiin ehkäisee myös häiriötilanteiden muodostumista ja niistä aiheutuvia 

vaikutuksia. Poikkeustilanteita varten toiminta-alueella tulee varata riittävä ja asianmukainen ka-

lusto. Henkilökunnalla tulee olla ohjeet menettelystä mahdollisissa polttoöljyvuototilanteissa. 
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6.18 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 5.3). 

 

Arvioinnissa keskityttiin tarkastelemaan arviointiohjelmavaiheessa hankkeen kannalta keskeisim-

miksi tunnistettuja vaikutuksia, joiksi arvioitiin melu-, tärinä- ja ilmanlaatuvaikutukset, vaikutukset 

maa- ja kallioperään, vaikutukset luontoon ja maisemaan sekä vaikutukset ihmisten elinoloihin ja 

viihtyvyyteen. 

6.19 Yhteisvaikutukset 

Yhteisvaikutuksia aiheutuu, kun samalla vaikutusalueella olevat eri toiminnot aiheuttavat yhdessä 

suuremman vaikutuksen kuin yksittäin tarkasteltuna. Hanke liittyy olennaisesti YVA-selostusvai-

heessa olevaan akkumateriaalitehtaan sijoittumiseen. Siinä yhtenä vaihtoehtona on sijoittaa pCAM-

tehdas hankealueelle, mutta se vaatii hankealueen louhintaa ja tasausta, kuten mikä tahansa muu 

alueelle suunniteltu teollinen toiminta. Myönteisiä yhteisvaikutuksia syntyisi elinkeinoihin, sillä 

pCAM-tehdas työllistäisi satoja ihmisiä. Toisaalta jos pCAM-tehdasta rakennetaan samaan aikaan 

kuin Savilahdenvuoren aluetta louhitaan, voi hankkeiden yhteisvaikutuksina syntyä kielteisiä vai-

kutuksia esimerkiksi ilmanlaatuun, meluun ja elinoloihin. 

6.20 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettiin Haminan Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalu-

een louhinnan vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Suunnitelmien ympäristö-

vaikutukset on tässä YVA-selostuksessa arvioitu päätöksenteon tueksi. 

 

Kukin vaikutus arvioitiin järjestelmällisesti alkaen vaikutuksen alkuperän ja kohteen nykytilanteen 

kuvauksesta. Tämän jälkeen arvioitiin vaikutuksen suuruus eli miten nykytilanne muuttuu. Samalla 

kuvattiin vaikutuskohteen häiriöherkkyyttä eli kykyä vastaanottaa tarkasteltavaa vaikutusta. Vai-

kutuksen suuruuden ja herkkyyden avulla määriteltiin vaikutuksen merkittävyys (ks. luku 5.3). 

Vaikutusten merkittävyys eri vaihtoehdoissa on koottu jäljempänä esitettävään taulukkoon (Tau-

lukko 6-58). 

 

Suurin osa tässä YVA-selostuksessa raportoiduista kielteisistä vaikutuksista arvioidaan merkittä-

vyydeltään vähäiseksi tai kohtalaiseksi. Hankealueen maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistu-

vat vaikutukset arvioidaan erittäin suureksi kielteiseksi molemmissa vaihtoehdoissa. YVA-selostuk-

seen raportoitujen arviointien perusteella hankkeella on tunnistettu myös myönteisiä vaikutuksia. 

Näistä merkittävimpänä nähtiin vaihtoehdon VE1 myönteinen vaikutus suunnitellun maankäytön 

tavoitteisiin, joka arvioitiin suureksi. Myös elinkeinoihin ja palveluihin kohdistuvat vaikutukset arvi-

oitiin kohtalaiseksi vaihtoehdossa VE1. 
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Taulukko 6-58. Arvioitujen vaikutusten merkittävyys. Merkittävyyden suunta ja taso on havainnollistettu värillä 

(valkoinen: ei muutosta ympäristön tilaan, punainen = kielteinen, vihreä = myönteinen). 

Erittäin 

suuri 
Suuri Kohtalainen Vähäinen Merkityksetön Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Erittäin 

suuri 

 

Vaikutus VE1 VE0 

Maa- ja kallioperä Kohtalainen Kohtalainen 

Pohjavedet Vähäinen Vähäinen 

Pintavedet Vähäinen Vähäinen 

Kasvillisuus, eliöt ja  
luonnon monimuotoisuus 

Suuri Suuri 

Suojelualueet Merkityksetön Merkityksetön 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Kohtalainen 
Nykyinen maankäyttö 

Kohtalainen 
Nykyinen maankäyttö 

Suuri 

Suunnitellun maankäytön 

tavoitteet 

Kohtalainen 

Suunnitellun maankäytön 

tavoitteet 

Elinkeinot ja palvelut Kohtalainen Vähäinen 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Erittäin suuri 

Hankealue 

Erittäin suuri 

Hankealue 

Kohtalainen 

Petkeleen asuinalueiden lä-
hiympäristö 

Kohtalainen 

Petkeleen asuinalueiden lä-
hiympäristö 

Vähäinen 

Matinsaari ja Hillonlahti 

Vähäinen 

Matinsaari ja Hillonlahti 

Merkityksetön 
Muu vaikutusalue 

Merkityksetön 
Muu vaikutusalue 

Luonnonvarojen hyödyntäminen Vähäinen Vähäinen 

Liikenne Vähäinen Vähäinen 

Melu Suuri Suuri 

Tärinä Suuri Suuri 

Ilmanlaatu ja ilmasto 

Kohtalainen 
Ilmanlaatu 

Vähäinen 
Vähäinen 

Ilmasto 

Terveys Vähäinen 

Vähäinen 

Melu 

Merkityksetön 

Pöly 

Elinolot ja viihtyvyys Kohtalainen Kohtalainen 
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6.21 Ehdotus vaikutusten seurannaksi 

YVA-selostukseen laaditaan ehdotus ympäristötarkkailuohjelmaksi perustuen eri vaikutuskohteiden 

arvioituihin vaikutuksiin ja niiden merkittävyyteen. Tarkkailun avulla voidaan havainnoida muun 

muassa sitä, kuinka hyvin nyt tehty arviointi vastaa toteutuvia vaikutuksia. Lisäksi seurannalla sel-

vitetään, aiheuttavatko kiviainesten ottaminen ja murskaus sellaisia ympäristön tilan muutoksia, 

että niiden estämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Seurannalla tarkoitetaan säännöllistä tietojen kokoamista ja raportointia toiminnan vaikutuksista 

sekä olosuhteiden muutoksista hankkeen vaikutusalueella. Seurannan avulla saadaan tietoja toteu-

tettujen ympäristönsuojelurakenteiden ja -toimien tehokkuudesta. Mikäli haittoja ilmenee, suoja-

rakenteita ja suojausmenetelmiä voidaan tällöin tarvittaessa tehostaa. 

 

Maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan myöntämiseen liittyy lupaehtoja, joiden täyttymistä val-

votaan seurannan avulla. Perusperiaate on, etteivät vaikutukset saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa 

luonnon ekosysteemeille tai ihmisen terveydelle. Seurannan avulla pyritään tuotta-maan sellaista 

tietoa, jonka pohjalta kyseisiä haittoja voidaan mahdollisimman luotettavasti arvioida. Hankkeen 

toiminnan tarkkailu voidaan jakaa käyttötarkkailuun ja vaikutusten tarkkailuun. 

 

Käyttötarkkailu  

Käyttötarkkailu on normaalia kohteessa tehtävää kiviaineksen tuotantotoiminnan tarkkailua ja val-

vontaa. Sillä pyritään osaltaan minimoimaan työsuojelullisia ja ympäristöllisiä riskitilanteita sekä 

haittoja. 

 

Kiviainesottotoiminnan käyttötarkkailuun kuuluu tietojen kerääminen mm. tuotanto- ja käsittely-

määristä, toiminta-ajoista, räjäytyksistä ja käytettävistä räjähdysainemääristä sekä muista ympä-

ristölupamääräysten edellyttämistä tiedoista.  

 

Haminan kaupunki laatii ympäristöviranomaisille vuosiraportin, johon kerätään tiedot toiminnasta 

(toimintapäivien lukumäärät ja toiminta-ajat), tiedot käytetyistä kemikaaleista ja polttoainesta (tie-

dot räjähdysainemääristä ja suurimmasta kertamäärästä sekä käytettyjen polttoaineiden laadusta 

ja kulutuksesta), tiedot toiminnasta syntyneistä jätteistä (laatu, määrä, varastointi ja edelleen toi-

mittaminen) sekä tiedot häiriötilanteista (poikkeustilanteet, huoltotoimenpiteet ja tehdyt tarkastuk-

set). Lisäksi raportti sisältää tiedot tehdyistä tarkkailumittauksista. 

 

Vaikutusten tarkkailu 

Vaikutusten tarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna 

ja viranomaistarkkailuna. Tarkkailu vahvistetaan lupapäätöksen määräyksissä. 

 

Seuraavaan on koottu yhteenveto hankkeen vaikutusten seurantaan liittyvistä asioista. Ehdotus on 

yleispiirteinen ja sitä tarkennetaan hankkeen ympäristölupahakemukseen ja täsmennetään lupaeh-

tojen mukaiseksi. 
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Taulukko 6-59. Yhteenveto hankkeen vaikutusten seurannasta. 

Vaikutus Seurantaehdotus 

Melu Meluvaikutuksia seurataan mittauksin. Mittauksia tehdään louhinnan eri vaiheissa lou-

hinnan etenemisen mukaan. Mittauksilla tulisi pyrkiä selvittämään louhinnan vaikutuk-

set alueen melutasoon, eikä pelkästään mitata keskiäänitasoja hankealueen ympäris-

tössä, sillä alueen melutasoon vaikuttaa muitakin melulähteitä louhinnan lisäksi (mm. 

sataman ja datapalvelukeskuksen toiminta). 

Tärinä Tärinämittaukset esitetään tehtäväksi etenkin toiminnan alkuvaiheessa sekä alueen ym-

päristössä niillä alueilla, joille lähin asutus sijoittuu. Lisäksi ainakin yhden mittauspisteen 

tulisi sijaita kohteessa, joka on perustettu pehmeälle maapohjalle (esim. savelle), ja 

vastaavasti yhden pisteen kohteessa, joka on perustettu kovalle maapohjalle (esim. 

kallio, moreeni).  

Kaikki noin 1 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat rakennukset katselmoi-

daan ennen hankkeen aloittamista. Lisäksi katselmoidaan kaikki yli kilometrin etäisyy-

dellä sijaitsevat rakennukset, joihin sijoitetaan tärinämittauspiste. 

Ilmanlaatu Toiminnan pölypäästöjen määrää ja pölyntorjuntatoimien tehokkuutta seurataan aistin-

varaisin havainnoin. Tarvittaessa mitataan ilmanlaatuvaikutuksia lähialueella. Vuoro-

kausiohjearvoon verrattavaan tulokseen tarvitaan kuukauden mittausjakso. 
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7. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

7.1 Nykyiset luvat ja päätökset 

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

senottoa on aiemmin suunniteltu ja Rudus Oy:n lupahakemus jätettiin kaupungin ratkaistavaksi. 

Sen käsittely on kuitenkin keskeytetty. 

7.2 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. 

7.2.1 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. 

7.2.2 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 
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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 alle 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. 

7.2.3 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä tulee laatia kaivannaisjätteen 

jätehuoltosuunnitelma. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman sisältö määräytyy valtioneuvos-

ton asetuksen kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 § mukaisesti. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-

telma liitetään osaksi ympäristölupahakemusta. 

7.2.4 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. 

7.2.5 Kiinteän muinaisjäännöksen kajoamislupa 

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

jäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. Kajoamislupa edellyttää arkeologisia 

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. 
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Kiviaineksen louhinta ja asemakaavan mukainen rakentaminen vaikuttavat ainakin Hillon vanhan 

kyläpaikan muinaisjäännökseen. Sille toteutettiin kesällä 2020 arkeologinen tarkkuusinventointi. 

Hillon kyläpaikan muinaisjäännöksen kajoamislupamenettely on vireillä. 

7.2.6 Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa 

Arvioinnissa on selvitetty 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. 

Hanketta on suunniteltu siten, että tarvetta kyseisen poikkeusluvan hakemiseen ei ole. 
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8. LYHENTEITÄ 

Lyhenne / termi Määritelmä 

dB Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

EMMA Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet 

EN IUCN-uhanalaisuusluokka erittäin uhanalainen (Endangered) 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

Konsultointi-

vyöhyke 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa laitosta tai varastoa ympäröivä vyöhyke, jonka 

sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnetto-

muusvaaran torjuntaan. Konsultointivyöhykkeen määrittää Tukes. 

KVL Keskivuorokausiliikenne 

KVLras Keskivuorokausiliikenne, raskaat ajoneuvot 

LAeq Keskiäänitaso 

µg/m³ Mikrogrammaa kuutiometrissä 

µm Mikrometri 

m mpy Metriä merenpinnan yläpuolella 

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

NT IUCN-uhanalaisuusluokka silmälläpidettävät (Near Threatened) 

OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

pH Liuoksen happamuutta tai emäksisyyttä kuvaava numeerinen asteikko 

RKY Rakennettu kulttuuriympäristö 

SAC Erityisten suojelutoimien alue (Special Areas of Conservation) 

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Traficom Liikenne- ja viestintävirasto 

Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

VAT Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

VE Vaihtoehto 

VE0 Vaihtoehto 0 YVA-menettelyssä (hanketta ei toteuteta) 

VE1 Vaihtoehto 1 YVA-menettelyssä 

VNA Valtioneuvoston asetus 

VU IUCN-uhanalaisuusluokka vaarantunut (Vulnerable) 

WSFS Vesistömallijärjestelmä (Watershed Simulation and Forecasting System) 

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