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Haminan kaupunki
Puistokatu 2
49400 HAMINA

 

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMASTA, Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta, 
Hamina

1. HANKETIEDOT JA YVA-MENETTELY
Haminan kaupunki on toimittanut 9.7.2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman koskien Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen 
louhintaa. 

Hankkeen nimi 
Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta, Hamina

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

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti
Ramboll Finland Oy

Yhteysviranomainen
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus), PL 1041 Kouvola

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla 
lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

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

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma 
tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.  Arviointiohjelman ja tämän 
lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii hanketta koskevan ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen 
arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
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Hanke ja sen perustelut
Haminan Hillonlahden pohjoispuoleinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu 
satama-alueeksi. Haminan kaupunki on kesäkuussa 2020 käynnistänyt asemakaavan 
muutoksen, jonka päätavoitteena on osoittaa satama-aluetta teollisuusalueeksi. Asemakaavan 
muutoksen on tarkoitus edetä yhtä aikaa tämän maa-aineksenotto YVA-menettelyn kanssa. 

Hankealueen nykyisen ja tulevan kaavan mukainen käyttöönotto edellyttää kallion louhintaa 
yhteensä noin 3,8 miljoonaa kuutiometriä, minkä lisäksi poistetaan noin 0,6 miljoonaa 
kuutiometriä pinta- ja kaivumaita. Alueen laajuus on noin 82 hehtaaria. Tavoitteena on, että 
kiviaineksen otto käynnistyisi vuonna 2021 ja toiminta kestäisi kokonaisuudessaan noin viisi 
vuotta.
Kiviaineksia otetaan alustavan suunnitelman mukaan Savilahdenvuoren alueelta +3,3…7,3 m 
mpy ja Petkelvuoren alueelta +2,8…6,5 m mpy tasoon. Yleissuunnitelman mukaan 
hankealueen eteläpuolelle on suunniteltu tieväylää radan yhteyteen. Eteläosaa ei alustavan 
suunnitelman mukaan tarvitse louhia, vaan se tasataan maaleikkauksilla ja täytöillä 
keskimäärin tasoon +3,0 m mpy.

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

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

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

Alueelle rakennetaan tukitoiminta-alue, joka siirtyy tarvittaessa ottotoiminnan mukana. 
Tukitoiminta-alue toimii työkoneiden huolto-, säilytys- ja tankkausalueena. Työkoneiden 
säilytys- ja tankkauspaikat sijoitetaan nesteitä läpäisemättömälle alustalle. Alueelle varataan 
myös imeytysmateriaalia öljy- tai polttoainevahinkojen varalta. Louhinnassa ja murskauksessa 
noudatetaan valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelusta (800/2010) eli ns. Muraus-asetusta. Asetus rajoittaa louhintaa ja 
murskausta alle 300 metrin etäisyydellä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä 
rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-
alueesta
tai muusta häiriölle alttiista kohteesta.
  
Tarkasteltavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta vaihtoehtoa (VE1 ja VE0)
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Vaihtoehto VE0: Vaihtoehdossa tarkastellaan alueen ottamista asemakaavan mukaiseen 
käyttöön pidemmällä aikavälillä ja louhintamäärillä, joilla YVA-hankeluettelon vuotuinen 
louhintamäärä ei ylity. Tällöin louhintaa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla 
asemakaavan ja rakennuslupien mukaisesti. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei tarkoita 
alueen luonnontilaan jättämistä
Vaihtoehto VE1: Vaihtoehdossa alueen louhinta toteutetaan noin viidessä vuodessa. 
Tavoitteena on, että kiviaineksen otto käynnistyisi alueella vuonna 2021. Osa kiviaineksesta 
(noin 0,24 miljoonaa kuutiometriä) käytetään tulevan tehdasalueen tasaamiseen ja 
rakentamiseen joko louheena tai murskeena. Loput kiviaineksesta käytetään sataman 
suunniteltuihin täyttöihin, osa mahdollisesti markkinaehtoiseen kiviaineskysyntään. 
Ottotoiminta pyritään toteuttamaan siten, että tonttitarjontaa alueelle saadaan kysynnän 
mukaisesti. Koska rakennuslupien hakeminen asemakaava-alueelle ei ole vielä ajankohtaista, 
on alueen louhinnalle haettava maa-aineslain mukainen lupa.

Liittyminen muihin hankkeisiin
Hankealueelle ja sen ympäristöön kohdistuvia tavoitteita ja suunnitelmia on koottu 
Hillonlanden alueen yleissuunnitelmaan (Ramboll, 2020), jonka pohjalta kaupunki on lähtenyt 
laatimaan asemakaavan muutosta.
Hankealueen käyttöönotto edellyttää sen tasaamista rakennuskelpoiseksi. Haminan sataman 
kehittämisessä ja rakentamisessa voidaan hyödyntää maa-aineksia. Hanke on välttämätön, 
jotta esimerkiksi YVA-menettelyvaiheessa oleva akkumateriaalitehdas voitaisiin sijoittaa 
Haminan Hillon alueelle. Mahdollisen akkumateriaalitehtaan sijoittumista on tutkittu alustavasti 
hankealueen 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. 
Hankealueella nykyään sijaitsevien kahden tuulivoimalan osalta ratkaisut tehdään myöhemmin 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Hanke ei liity mahdolliseen Hillonlahden täyttöön, jolle 
ei tällä hetkellä nähdä teknistaloudellisia hyötykäyttötarpeita Sataman osalta.

Arviointiohjelmasta tiedottaminen, kuuleminen ja osallistumisen järjestäminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on kuulutettu 20.7.- 4.9.2020 Haminan kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetsivulla Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Reimari lehdessä. 
Arviointiohjelma on nähtävillä Haminan kaupungin kirjaamossa ja Kaakkois-Suomen elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Lisäksi ohjelma on saatavissa sähköisesti 
ympäristöhallinnon internetsivulla. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja asemakaavan 
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsittelevät yleisötilaisuus pidettiin 11.8 
Haminassa Vehkalahtitalon Vehkalahtisalissa. Tilaisuudessa kerrottiin yleisölle, että YVA-
ohjelmasta ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet 
saatetaan sellaisenaan asianomaisen viranomaisen tietoon ja otetaan huomioon molemmissa 
menettelyissä.  
Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta: Haminan kaupunki, Etelä-Suomen AVI, Tukes, 
Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson pelastuslaitos, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, 
Kymenlaakson museo, HaminaKotka satama Oy ja SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry. 
Lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa 4.9.2020 mennessä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

2. YHTEENVETO ARVIOINTIOHJELMASTA ESITETYISTÄ LAUSUNNOISTA JA 
MIELIPITEISTÄ
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle toimitettiin arviointiohjelmasta yhteensä 10 lausuntoa ja 
mielipidettä. Näiden lisäksi Haminan kaupungin kaavoittajalle toimitettiin 6 mielipidettä, joissa 
esitettiin näkemyksiä myös YVA-ohjelmasta, nämä mielipiteet on kirjattu tähän lausuntoon 
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yhteisessä YVA-ohjelmaa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsittelevässä 
yleisötilaisuudessa sovitun mukaisesti. Lausunnoissa ja mielipiteissä todettiin hankkeen 
merkittävimmiksi vaikutuksiksi melu, pöly ja liikenteet aiheuttamat haitat. Mielipiteissä korostui 
alueen nykyinen virkistyskäyttö ja se loppuminen. Useissa mielipiteissä oltiin huolestuneita 
myös hankealueen ulkopuolelle sijoittuvan Matinsaaren virkistyskäyttömahdollisuuksista.

Haminan kaupunki lupavaliokunta
Lupavaliokunta katsoo, että etenkin hankkeen melu-, ilmapäästö- ja luontovaikutusten 
huolellinen selvittäminen on tärkeää. Lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tulee 
riittävästi selvittää ja määrittää myös toimenpiteet, joiden avulla haitallisia vaikutuksia on 
mahdollista ehkäistä, rajoittaa ja poistaa. Lupavaliokunta huomauttaa täsmennyksenä 
arviointiohjelmaan seuraavat seikat: Sivu 4 vaihtoehto VE1: louhinnalle tulee hakea ympäristö- 
ja maa-aineslupaa yhteiskäsittelyllä (MaL 4 a § ja YSL 47 a §), sillä samaa ottamishanketta 
koskeva maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus käsitellään yhdessä 
ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä. Pelkkä maa-aineslupa ei riitä. Sivu 49 
kohta 8.1: Savilahdenvuoren kiviaineksen otolle on Rudus Oy jättänyt lupavaliokunnalle v. 
2018 yhteislupahakemuksen ympäristö- ja maa-ainesluvan osalta, mutta sen käsittely on 
keskeytetty.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää välttämättömänä melumallinnuksen tekemistä. Koska 
hankealue sijaitsee lähellä asuinalueita, on melko todennäköistä, että melun ohjearvoihin 
pääseminen edellyttää meluntorjuntatoimenpiteitä. Mallinnus on siten tarpeen tehdä ilman 
meluntorjuntatoimenpiteitä ja niiden kanssa. Meluhaitan arvioinnissa lähimmillä asuinalueilla 
tulee huomioida hankkeesta aiheutuvan melun mahdollisen impulssimaisuuden vaikutus 
melutasoon sekä kuinka paljon hanke lisää kohteiden nykyistä melutasoa. 
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena, että hankealueen lähirakennusten lisäksi 
tärinävaikutuksia arvioidaan myös satama-alueella sijaitseviin sellaisiin kohteisiin, joiden 
toimintaan tärinällä voi olla haitallisia vaikutuksia. 
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää välttämättömänä pölypäästöjen leviämismallinnuksen 
tekemistä, koska hankealue sijaitsee lähellä asuinalueita. Arviointiselostuksessa on 
tarpeellista kertoa hankkeessa käytettävät pölyntorjuntatavat sekä miten pölyntorjunnan 
seuranta aiotaan järjestää. Pölyhaittojen arvioinnissa tulee huomioida myös satama-alueella 
sijaitsevat sellaiset kohteet, joiden toimintaan pölyllä voi olla haitallisia vaikutuksia.
Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Ruissalon vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, 
jossa sijaitsee Haminan Veden käytössä olevat Ryljyn ja Uuden Summan vedenottamot. 
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää välttämättömänä, että hankeen vaikutukset Ruissalon 
pohjavesialueeseen sekä siellä sijaitsevien vedenottamojen raakaveden määrään ja laatuun 
arvioidaan niin huolellisesti, että saadaan riittävä varmuus hankkeen vaikutuksista 
vedenottamoiden veden määrään ja laatuun. Tarvittaessa tulee tehdä lisää 
pohjavesiselvityksiä, mikäli ei ole olemassa riittäviä lähtötietoja luotettavan arvioinnin 
tekemiseksi.
Arviointiselostuksessa on tarpeellista tuoda esille, sijaitseeko hankealue merivesitulvan vaara-
alueella ja jos sijaitsee, niin miten hankkeessa tulvavaara otetaan huomioon.

Kymenlaakson liitto
Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 
kokouksessaan 15.6.2020. Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan 24.8.2020 
määrännyt maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 201 § 
mukaisesti ennen kaavan lainvoimaisuutta. Maakuntakaavasta on jätetty neljä valitusta, mutta 
ne eivät kohdistu ko. alueelle. 
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YVA-ohjelmaan ja -selostukseen tulee päivittää hyväksytyn ja voimassa olevan 
kokonaismaakuntakaavan tiedot ja merkinnät sekä lisätä koko maakuntakaava-aluetta 
koskevat suunnittelumääräykset koskien mm. tulvariskiä.

Kymenlaakson pelastuslaitos
Lausuntoa on pyydetty louhinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, mutta 
pelastusviranomainen tuo myös tässä yhteydessä esille, että aluetta kaavoitettaessa ja uusia 
teollisia tuotantolaitoksia sijoitettaessa läheinen asuinalue tulee ottaa huomioon VnA 856/2012 
5-8§:ien edellyttämällä tavalla. Mikäli polttoöljyn määrä alueella ylittää 10 tonnia, tulee ilmoitus 
kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tehdä pelastusviranomaiselle 
(Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§, VnA 685/2015 33§ sekä liite 1)

Liikenne- ja viestintävirasto
Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole asiasta lausuttavaa.

Väylävirasto
Hillonkylän itäpuolitse n. 250 m etäisyydellä hankealueen rajasta kulkee satamaan Juurikorpi–
Hamina-rata. Hankealueen välittömässä läheisyydessä alueen eteläpuolella Hillonlahden 
rannassa on käytöstä poistettu rataosuus, joka on liittynyt Summan paperitehtaan toimintaan. 
Tämän käytöstä poistetun rautatien maapohja on Väyläviraston omistuksessa.
Hankealue sijaitsee Ensontien eteläpuolella. Ensontieltä suuntautuu liikennettä Satamantielle. 
Satamantietä pitkin kulkee Hillonniemen teollisuusalueelle suuntautuva liikenne. Hankealeen 
itäosassa kulkee Hillontie ja länsiosassa osittain hankealueen ulkopuolella Matinsaarentie.
Hankealueen liikenteen arvioidaan koostuvan kiviainesottotoimintaan liittyvästä liikenteestä, 
työkoneiden siirrosta ja työmatkaliikenteestä. Liikennöinti satamaan tapahtuu Ensontien kautta 
ja edelleen Satamatietä pitkin Paksuniemeen asti riippuen täyttökohteen sijainnista. Hankkeen 
liikenteelliset vaikutukset kohdistuvat hankealueen läheisyyteen, sillä louhittava kiviaines on 
suunniteltu käytettävän Haminan sataman laajennuksen täytöissä. Liikennevaikutusten 
tarkastelu kohdistetaan pääosin Ensontielle, Satamatielle ja Paksuniementielle.

Liikenteen nykytilan kuvaus ja liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa 
suppeasti. Liikennevaikutusten arviointimenetelmät ja käytettävä lähtöaineisto tulee kuvata 
tarkemmin arviointiselostusvaiheessa. Mikäli hankkeessa louhitaan Juurikorpi–Hamina-radan 
läheisyydessä, tulee noudattaa Väyläviraston ohjetta Louhintatyöt rautatien läheisyydessä 
(Liikenneviraston ohjeita 23/2013). Yli 200 metrin etäisyydellä rautatiestä tapahtuvasta 
louhinnasta ei yhteydenotto Väylävirastoon ole yleensä välttämätön.

Kymenlaakson museo
Rakennettu kulttuuriperintö
Satama-alue on laajentunut 1930-luvulta lähtien lähisaarille, niemekkeille sekä merialueen 
täyttömaalle. Hankealueen länsipuolella sijaitsee entinen Summan paperitehdas, jonne johtaa 
rantaa pitkin kulkeva, käytöstä poistettu rataosuus sekä nykyinen Ensontie. Aivan 
hankealueen pohjoispuolella sijaitsee valtakunnallisesti merkittäväksi arvotettu rakennettu 
kulttuuriympäristö (RKY) Petkeleen asuinalue. Hankealue ulottuu lähimmillään noin 90-250 
metrin etäisyydelle Petkeleen asutuksesta.
Hillonlahden pohjoispuolella oleva Vanhan Hillonkylän alue on kaavoitettu satama-alueeksi 
vuonna 2009 (asemakaava-aluetta laajennettiin länteen vuonna 2018) ja asutus alueelta on 
siirtynyt pois. Hillonlahden rannalla on kalastusmajoja. Haminan kaupunki on hankkinut 
alueella sijaitsevia rakennuksia omistukseensa ja suurin osa rakennuksista on purettu, mutta 
osa on edelleen olemassa. Rakennusten tiedot tarkistetaan syksyllä 2020 
arviointiselostukseen. Ehdotuksessa vaikutusalueen rajaamisesta (luku 6.1.) todetaan, että 
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maisemalliset vaikutukset voivat ulottua kilometrien päähän ja ovat yksi kauimmaksi 
hankealueesta ulottuvista vaikutuksista. 
Hankealueelle tehdään kesällä 2020 asemakaavamuutoksen yhteydessä maisema- ja 
kulttuuriympäristöselvitys, jossa maisemaan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan laatimalla 
yleispiirteinen ja karttatarkasteluun perustuva maisema-analyysi. Analyysissä kuvataan 
maiseman ja kulttuuriympäristöjen piirteet hankealueella ja sen ympäristössä. Arviointi 
perustuu mm. alueen yleis- ja asemakaavoituksen aikana laadittuihin selvityksiin sekä 
valtakunnallisiin ja maakunnallisiin inventointeihin.
Suunnitellut maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset sekä ehdotettu vaikutusalueen rajaus 
ovat kulttuuriympäristön huomioimisen kannalta riittäviä.

Arkeologinen kulttuuriperintö
YVA-ohjelman kohdassa 7.9.1. käsitellään Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilaa ja 
esitellään hankealueella sijaitsevaa arkeologista kulttuuriperintöä. Alueelta tunnetaan 
ainoastaan yksi muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, 
historiallinen kylänpaikka Hillo (Hillnäs), muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000008140), jonka 
lisäksi hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee toinen kiinteä muinaisjäännös 
Petkelvuori (rekisteritunnus 1000028817), pyyntikuoppa. Muut hankealueella sijaitsevat 
arkeologiset kohteet Savilahdenvuori 2 ja 3, Savilahdenvuori 5, 6 ja 7 sekä Ruokosuo ovat ns. 
muita kulttuuriperintökohteita ja Savilahdenvuori 3:n kiviröykkiötä lukuun ottamatta 
historialliseen ajan rajamerkkejä. 
YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ovat ajantasaisia ja 
perustuvat Museoviraston ylläpitämälle Kulttuuriympäristön palveluikkuna -sivustolle 
tallennettuihin tietoihin hankealueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.  Linkki sivustolle: 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx.
Palvelun verkkosivuilta löytyvät yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot kaikista hanke- ja sen 
lähialueen muinaisjäännöksistä ja muista arkeologisista kohteista, mistä johtuen 
Kymenlaakson museo esittää, että sivuston lisätään arviointiohjelman lähdeluetteloon, josta se 
puuttuu. 
Hanke- ja sen lähialueella on tehty useita arkeologisia selvityksiä ja tutkimuksia. 
Kaavoitukseen liittyen on alueella suoritettu maa-alueen inventointi (Museovirasto 2016), 
minkä lisäksi Hillonlahdessa on suoritettu kattava vedenalainen inventointi (Museovirasto 
2007). Hankealueella tarkastuskäyntien yhteydessä dokumentoiduissa (Kymenlaakson museo 
2014–2016) röykkiökohteissa on tehty lisäksi arkeologisia kaivauksia (Mikroliitti 2018). 
Hankkeen vaikutuksia käsittelevässä alaluvussa 7.9.2. Vaikutusten arviointi mainitaan, että 
hankealueella sijaitsevan Hillon historiallisen kylätontin alueella suoritetaan kesällä 2020 
tarkkuusinventointi, jonka yhteydessä selvitetään kohteen rajaus ja suojeluarvo. Inventoinnin 
tutkimustulokset tulee ottaa jatkossa huomioon arvioitaessa mahdollisten arkeologisten 
lisätutkimusten tarvetta kylätontilla sekä arvioitaessa hankkeen vaikutusta arkeologiseen 
kulttuuriperintöön. Muutoin hankealueella suoritetut arkeologiset selvitykset ovat ajantasaiset 
ja riittävät.
Rakennettu ja arkeologinen kulttuuriperintö on otettu YVA-ohjelmassa asiallisesti huomioon.

HaminaKotka Satama Oy
HaminaKotka Satama Oy on tutustunut ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan ja aktiivisesti 
osallistunut ja avustanut sen laadinnan aikana tarvittavien lähtötietojen määrityksessä. 
Arviointiohjelma on mielestämme kattavasti laadittu ja täyttää asetetun toiminnan vaikutuksen 
arvioinnin ympäristöön riittävällä tarkkuudella. Arviointiohjelmassa on laajalti huomioitu 
arviointialueen nykytila, alueen tasauksen vaikutukset sekä asuttuun, että teolliseen 
ympäristöön kuin myös vaikutukset alueen kasvillisuuteen, eliöstöön, vesialueisiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen. Arvioitavan alueen strateginen status Haminan satamanosan toimintoihin 
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ja koko Kaakkois-Suomen kehitystä edistävänä ja tukevana teollisuusalueena on sataman 
näkökulmasta merkittävä tulevaisuuden kehittämiskohde. Arvioitavan alueen käyttö sen eri 
kaavatasojen mukaiseksi toiminnoksi edellyttää alueen tasaamista. Arvioitavan alueen 
tasauksen luonnonvarojen hyötykäyttö on sataman Paksuniemen alueen kehittämisen 
kannalta tärkeää. Louhinnasta saatava maa- ja kiviaines on koko satama- ja teollisuusalueen 
massatasapainon kannalta ympäristöystävällisin vaihtoehto, koska maa-ainesten siirtomatka 
on lyhyt eikä kuormita yleisiä tie- ja katualueita. Maa-ainesten siirto voidaan suorittaa lähes 
suljetussa ympäristössä, jolloin louhinnan ja louheen siirron aiheuttama yleinen turvallisuus- ja 
liikenneriski vähenee oleellisesti verrattuna satamaan tarpeisiin muualta toimitettaviin maa-
aineksiin. HaminaKotka Satama Oy haluaa aktiivisesti avustaa arviointiohjelman jälkeisen 
arviointiselosteen laadinnassa ja edesauttaa hankkeen etenemistä vuorovaikutuksessa alueen 
maanomistajien, asukkaiden,
yritysten ja viranomaisten kanssa.

Haminan Energia Oy
Kiviainestoimintaan liittyviä tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä. Louhintatöissä 
tulee ottaa huomioon alueelle vuoden 2021 aikana Haminan Energia Oy:n toimesta 
rakennettava korkeapaineinen kaasulinja ja alueella sijaitseva matalapaineinen kaasulinja. 
Kaasulinjojen likimääräinen sijainti on esitetty ympäristövaikutusten arviointiohjelman sivun 36 
kartalla, kuva 7-15. 
VNA551/2009, putkilinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka saattaa vahingoittaa 
maakaasuputkistoa.
Suoritettaessa räjäytys- tai louhintatöitä lähempänä kuin 30 metriä tai laajamittaista louhintaa 
100…500 metriä kaasuputkea lähempänä, tulee niiden voimakkuus ja vaikutus kaasulinjaan 
huomioida työtavoilla, tarvittaessa mittauksin ja saatava työn suorittamiseen ja 
suojaustoimenpiteisiin hyväksyntä/lupa omistajalta tai haltijalta.

Yksityinen mielipide 1
Kulku uudelle teollisuusalueelle tulee olla jo nykyään satamaa olevan alueen kautta. Tämä 
tulee huomioida myös alueen rakennus- ja louhintatöiden aikana. Liikenne Ensontien 
keskivaiheilla on jo nyt erittäin vilkasta Tuike Finland Oy:n työmaan takia. Haanvuorentiellä ja 
Bernerintiellä asuu paljon ihmisiä, joilla on pieniä lapsia ja heidän elämänsä vaarantuu, kun 
teollisuus tuodaan kotipihalle. Monet kuljettajista ajavat merkittävää ylinopeutta ja 
vaaratilanteita ja merkittävää metelihaittaa esiintyy jo nyt. Myös alueella tehtävää louhintatyötä 
tulee rajoittaa siten, että louhinta tehdään vain ja ainoastaan arkisin, riittävän pienillä 
panoksilla ja louhinta lopetetaan iltaisin riittävän ajoissa. Viimeistään kello 18:00. Kesäisin 
ihmiset viettävät aikaa pihalla ja luonnossa liikkuen. Ikkunoita ja ovia pidetään avoinna. Meteli 
on sietämätön jo kestonkin vuoksi, ainakin viisi vuotta! Ja yleensä tuuli tulee etelän suunnalta. 
Tämän tiedämme koska olemme asuneet kodissamme jo yli 15 vuotta. Lisäksi vaadin 
EHDOTTOMASTI taloomme ulkopuolisen yrityksen tekemän rakennekatselmuksen, joka 
videoidaan sekä sokkeliin asennettavan tärinänmittauksen. Talo on kärsinyt jo aiemmin 
räjäytystyöstä. Mm. Ensontien mutkan oikaisu tehtiin vuonna 2006, jolloin noin kilometrin 
päässä tehdyt paukut tuntuivat todella ja rikkoivat rakenteita. Ensontiellä kovaa töyssyyn 
täydessä lastissa ajava rekka aiheuttaa jo tärinää talon sisällä. Talo on hiekkakankaan päällä, 
joka tekee sen, että tärinät tuntuvat hyvinkin kaukana kohteesta, jossa räjäytys on tehty. 
Pääsyä Matinsaareen autolla ja jalan ei tule missään vaiheessa kieltää ja poistaa. Jos 
kuitenkin tämä mahdollisuus syystä tai toisesta joskus poistuu, tulee korvaava alue olla 
varustettuna venelaiturein ja uimapaikoin pysäköintialueineen ennen kuin Matinsaaren käyttö 
kielletään. Hyvällä asialla kaupunki on. Asukkaat ja Suomi menestyy vain ahkeralla työllä ja 
yrittämisellä. Toivottavasti myös asukkaat osataan ottaa huomioon, otetaanhan ne 
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sammakotkin ja niille jätetään kaavassa oma kurnutuskosteikko. Riittävä teollisuusalueen ja 
asutuksen välinen suojavyöhyke on taattava. 150 metriä on liian vähän.

Yksityinen mielipide 2 (toimitettu Haminan kaupungille)
Jättäkää Matinsaaren uimapaikka. Se on ainut, missä pääsee koirat uimaa ja muutenkin siellä 
on kiva muutenkin uida. 

Yksityinen mielipide 3 (toimitettu Haminan kaupungille)
No niin, taas se sitten alkaa. Nyt olisi sitten tilaisuus korjata kaikki edellisessä 
kaavamuutoksessa tapahtuneet virheet ja muuttaa samalla rata- ja tieyhteys Rajasaaren 
kautta satamaan. Edellisessä kun kaikki perusteet olivat virheelliset ja varsinkin väärien 
kustannuslaskelmien vaikutus kaavapäätökseen oli suuri. Hallinto-oikeus totesi aika nätisti, 
että niillä laskelmilla ei kustannusvertailua voitu tehdä. Tulen tuomaan nämä kaikki asiat 
uudelleen valtuutettujen tietoon. Kyse on nyt vain tahdosta. Halutaanko ottaa kaupunkilaiset 
huomioon, vai edetäänkö ainoastaan teollisuuden ehdoilla? Matinsaari on edelleen 
säilytettävissä kokonaisuutena ja asukkaiden käytössä, ei sitä teollisuus tai satama tarvitse. 
Jos mihinkään kompromissiin ei löydy tahtoa tai jos Matinsaareen ei osoiteta tieyhteyttä, niin 
valitusprosessit ovat varmoja. Nykyinen kaavaselostus mainitsee asian näin: " Kulkuyhteys 
Matinsaareen säilyy ja paranee kaikkina vuodenaikoina talvikunnossapidettävää Hilzinväylää 
pitkin".  Ja vielä jotenkin näin, ”Asukkaiden ja muidenkin pääsy Matinsaaren rantaan ja jäälle 
on mahdollista jatkossakin." Tämä sama lupaus tulee siirtää uuteen kaavaan. Ja jos, kuten 
epäilen, halukkuutta uuteen tielinjaukseen ei löydy, niin linjaus on tehtävä Matinsaareen niin 
itäreunaan kuin mahdollista. Ja länsipuolelle maisemoidut meluvallit ja suoja-aita. Länsipuoli 
ihmisten vapaasti kuljettavaksi. Sen verran tahtoa tulee löytyä. Suurenkallionniemen voi sitten 
siirtää mappiin, sillä rannalla kun ei mitään tee. Itseäni häiritsee vielä se, että koko hommaa 
lobataan teollisuusalueen tarpeella. Kivestä tuossa on kysymys, paljon fiksummin ja 
nopeammin teollisuusalueen saisi kaavoitettua muualle.

Yksityinen mielipide 4 (toimitettu Haminan kaupungille)
Matinsaarentie Matinsaareen katkeaa kaavassa olevaan juuri ja juuri tien ylittävään 
merkintään. Asukkaille tärkeää on pääsy edelleen Matinsaaren läntiseen osaan ulkoilemaan, 
niin kauan kuin se on mahdollista. Ainakin niin kauan aikaa kuin Suurenkallion niemen 
virkistysalue- ja tie sinne on kunnostettu. 
Suunnitellun akkutehtaan hulevesien puhdistaminen ennen mereen laskua. Suunnitellun 
akkutehtaan prosessivesien puhdistaminen ja mahdollisten myrkkyjen talteenotto ja 
uusiokäyttö. Näitä vesiä ei saa päästää mereen. (Huom! Itämeren suojeluohjelma) 
Sulfaattipäästöt suuret. Esimerkiksi Harjavallassa päästöt Kokemäenjokeen ovat 115 tonnia 
päivässä. Itäinen meri ei tule sellaisia määriä kestämään. Kalakuolemat ovat totaalisia.  
Päästöjen ja hajujen minimoinen myös ensiarvoisen tärkeää. Samoin melu- ja pölyhaitat.

Yksityinen mielipide 5 (toimitettu Haminan kaupungille)
Onko varmaa, että teollisuusalueelle saadaan toimija ja näin luotua työpaikkoja vai ollaanko 
tekemässä vain tyhjää sepelikenttään vuosiksi eteenpäin? Louhinnan jälkeen ei kallioperää 
enää takaisin saada ja se on menetetty luontoarvo. Vaadimme, että jokainen kaupungin 
virkamies, joka asian tiimoilta tekee päätöksiä, käy tutustumassa paikallisiin asukkaisiin ja 
ympäristöön, jota ollaan nyt tuhoamassa peruuttamattomasti. Miksi kaavoitus alueeseen ei 
huomioida nyt toimivaa Matinsaaren virkistysaluetta asukkaiden käyttöön? Alue on jo valmis, 
eikä veisi tarvittavasta teollisuusalueesta paljoa tilaa. Tästä oli kaupungille kustannussäästö ja 
säästyisi meidän veronmaksajien rahat. Uusi suunniteltu alue ei täytä mitenkään 
virkistyskäytön kriteerejä. Ensinnä Sataman laajennus oli ajatuksena ja nyt se on muutettu 
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Teollisuusaluehankkeeksi, joka olisi mukamas helpompi myydä veronmaksajille ja 
kaupunginhallinnolle läpi!?!?!?
On Kotkasta asti tuotu paskaa haisemaan niin että koko Uusi-Summa haisi! Haittasiko se teitä, 
mukamas, hyviä päättäjiä no ei! Hurmaavan hyvin olette toimineet ja samaa polkua haluatte 
kulkea. Kuka teistä tietää, mitä te oikeasti halajatte? Yksikään Haminalainen ei ole työpaikkoja 
vastaan! On ollut Winwind, on ollut tulossa lääketehdasta, on vaikka ja mitä, mutta mitä on 
toteutunut! Aikaa ja varoja kyllä surutta tuhlataan, mutta varmaankin vielä keksitte myös sen, 
että miten valoa saadaan säkissä kannettua tupaan. 
Ympäristövaikutukset arvioitu enemmän toteavasti kuin todellisuuteen perustuen. 
Ympäristövaikutuksen tulevat olemaan suuret. Melu, pöly, räjäytykset, ajoreitti, louhinta- ja 
ajoajat. Vaikutukset luontoon ja ympäristöön arvioitu puutteelliset. Terveyteen kohdistuvat 
haitat arvioitu puutteellisesti (Ihmiset). Eläin- ja kasvikuntaan kohdistuvat vaikutukset arvioitu 
puutteellisesti.
Onko päätöksessä riittävästi huomioitu Petkeleen asukkaille aiheutuvat haitat? Asuntojen 
arvon alennus asukkaille. Vaikutukset haitoista muiden alueiden käytölle arvioitu puutteellisesti 
(lähivirkistysalueen raja alle 200 metrin päässä louhintarajasta, meluraja 55 dB). Tuulen 
kuljettamaa kivipölyn leviämistä 34 metriä korkean kallion laelta ei ole arvioitu riittävän tarkasti. 
Kivipöly on terveydelle erittäin haitallista. Nyt jo Petkeleen asukkaat ovat saaneet Googlen 
työmaan takia kärsiä kivipölystä jo usean vuoden ajan ja tämä jatkuisi vielä viisi vuotta. Kuka 
korvaa asukkaille aiheutuvat terveysvaikutukset ja onko näiden kahden työmaan vaikutus 
huomioitu Petkeleen asukkaille?

Yksityinen mielipide 6 (toimitettu Haminan kaupungille)
Vetoan kaupungin kaavoitustoimea säilyttämään Matinsaaren rannan ja sinne vievän 
kulkuyhteyden kaupunkilaisille avoimena. Matinsaari on arvokas luontokohde, jonne mm. 
koululaisten kanssa on ollut hyvä tehdä retkiä merenrantaluontoon ja sen kauneuteen 
tutustumisen merkeissä. Muuta vastaavaa paikkaa ei lähialueella ole. Lapset oppivat 
arvostamaan ympäristöään vain, jos sen monimuotoisuus heille avataan erilaisiin 
luontotyyppeihin tutustumalla ihan paikan päällä.

Yksityinen mielipide 7 (toimitettu Haminan kaupungille)
Vaikka kaava onkin olemassa, on viimeistään ELY-keskuksen YVA-menettelyssä otettava 
kantaa todelliseen louhinnan tarpeeseen. Louhinnan oli tarkoitus alkaa jo aikoja sitten, mutta 
erinäisten asioiden vuoksi tämä keskeytettiin viranomaisten toimesta. Onko louhinalle näin 
ollen oikeasti edes tarvetta? Paksuniemessä on edelleen tilaa ja pienemmät yrityksen voivat 
sijoittua sataman alueelle siellä tyhjillään oleviin kiinteistöihin. Keskustellaan paljon satama-
alueen laajentamisesta, joka itsessään on mahtava asia kaupungille, mutta nyt Suomen 
Valtion omistaman Suomen Malmijalostus Oy:n lisäksi keskusteluissa ja huhuissa on mainittu 
Finnish Battery Chemicals Oy. Näinköhän jälkimmäisellä yrityksellä on edes 
toimintaedellytyksiä asian vaatimassa laajuudessa. Laajennusta valmistelevaan kaavaan 
mielipiteet, jotka toivon huomioonotettavaksi;
1) Mikäli louhinta ikinä alkaa, on kulku työmaalle järjestettävä muualta kuin Ensontien ja/tai 
Matinsaarentien kautta. Jo nyt, liikennekulttuuri Ensontiellä on enemmän kuin "villin lännen 
meininkiä" eikä virkavaltaa tunnu se kiinnostavan. Kyseisellä alueella asuu paljon perheitä, 
joilla on lapsia, ja liikennemäärien kasvaessa, kukaan ei pysty varmistamaan heidän 
turvallisuuttaan, kun tällainen toiminta tuodaan "oman tontin rajalle". 
2) Mahdollinen louhinta-aika on rajattava normaalien työtuntien ajaksi, maksimissaan klo 7-16 
väliseksi ajaksi. Ei sitä mursketta kukaan yöllä tarvitse. Lisäksi melu on sietämätöntä alueella 
asuvien kannalta. Joka toisin väittää, niin tervetuloa kuuntelemaan pelkästään tukkien kolinaa 
talvella satama-alueelta kuin selvästi se kuuluu, saati sitten räjäytystyöt ja kallion murskaus!
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3) Kuten jotkut muutkin alueella, tulen vaatimaan taloomme ulkopuolisen yrityksen tekemän 
rakennekatselmuksen, joka videoidaan sekä sokkeliin asennettavan tärinänmittauksen.
4) Kuka korvaa lähialueella olevien kiinteistöjen arvon pudotuksen, Haminan kaupunki? Jos 
joku nyt on viimeisen 20 vuotta rakentanut omaa ja jonka arvo jopa tämän päivän 
kiinteistömarkkinoilla on merkittävä, niin nyt kun louhintatyömaa tuodaan 150 metrin päähän, 
niin mitä käy kiinteistön arvolle, sen tietää kaikki.
5) Liito-orava. Todistetusti, alueella pesii liito-orava (liito-oravia), joka varmasti tulee olemaan 
esillä ELY:n YVA-menettelyn käsittelyssä. Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n 
luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Tämänkin pohjalta, miten me 
kaupunkina voimme edes miettiä alueen louhintaa, toimimalla näin, toimimme vastoin lakia.
Tienvarsimainoksia myöten, mainostamme Haminaa maailmanluokan pikkukaupunkina, mutta 
ei nämä tällaiset ratkaisut tänne asukkaita tuo. Vaikka ajat muuttuvat ja joudutaan tekemään 
päätöksiä tulevaisuuden kasvun perusteella, ei kaikkea vanhaa pidä hävittää. Matinsaari meni 
jo, siellä oli aikoinaan hyvä uimapaikka, jota kaupunki ylläpiti. Uusi suunniteltu alue 
Summanjoen suistoon, ei tule ikinä olemaan sama asia. Ja Petkelevuoren takana oleva 
metsäalue on lähes kaikkien Haminassa asuvien tuntema ulkoilupaikka monine olemassa 
olevine polkuineen jne. Sataman laajentumiseen on varmasti varauduttava, mutta ei vuosia tai 
vuosikymmeniä etukäteen. Jo aiemmin louhittu Paksuniemen alue, joka teollisuustonteiksi 
varattiin, on täyttämättä. Lisäksi kyseessä on nyt HaminaKotka Sataman laajentuminen, joten 
laajentumissuunnitelmissa on myös Kotka mukana, ja akkutehtaalle oli siellä varattu 100 
hehtaarin alue? Eikö se riitä? Päätöksiä tehdessä, on asukkaatkin otettava huomioon. 
Kaupunkilaiset ovat jo olleet aiemminkin kipeiden päätösten maksumiehenä. 
Kaupunginhallituksen on hyvä käydä alueella ihan kävelyllä, jotta näkevät ja kokevat 
suunnitelman ihan paikan päältä. Olemassa olevan asutuksen ja teollisuusalueen väliseksi 
suunniteltu suojavyöhyke 150 metriä on aivan riittämätön ja riittävä suojavyöhyke on taattava.

3. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma 
tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
on perehtynyt arviointiohjelmaan, annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä Haminan 
kaupungin kaavoittajalle toimitettuihin YVA-ohjelmaa koskeviin mielipiteisiin.
Yhteysviranomaisen näkemys arviointiohjelman laajuudesta ja tarkkuudesta on otettava 
huomioon YVA-lain 19 §:n perusteella ja arviointiohjelmaan on tarkistettava tämän lausunnon 
mukaisesti.

Hankekuvaus ja hankkeen aikataulu
Arviointiohjelman tulee sisältää kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, 
sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot 
hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta.

Hankkeen nimi on Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta, Hamina. 
Hillonlahden pohjoispuoleinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu satama-
alueeksi. Haminan kaupunki on kesäkuussa 2020 käynnistänyt alueelle asemakaavan 
muutoksen, jonka päätavoitteena on osoittaa satama-aluetta teollisuusalueeksi. Asemakaavan 
mukaisten toimintojen toteutuminen edellyttää alueen louhintaa ja tasoittamista. Asemakaavan 
muutosprosessin on tarkoitus edetä yhtä aikaa tämän maa-aineksenotto YVA-menettelyn 
kanssa. 
YVA-menettelyn aikataulu pyritään yhdistämään asemakaavamuutoksen aikatauluun. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.7.–13.8.2020 välisenä aikana. 
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Yhteinen yleisötilaisuus pidettiin elokuussa. Arviointiohjelman mukaan kaava etenee 
luonnosvaiheeseen elokuussa ja ehdotusvaiheeseen lokakuussa 2020. 
Yhteysviranomaisen käsityksen mukaan kaavaprosessin aikataulu muuttuu siten, että 
kaavaluonnos tulee nähtäville lokakuussa ja kaavaehdotus vuoden 2021 vaihteessa samoihin 
aikoihin perustellun päätelmän kanssa. Kaava hyväksyttäisiin Haminan kaupunginvaltuustossa 
alkuvuodesta 2021. Tavoitteena on, että maa-ainesluvan lainvoimaiseksi tulon jälkeen 
kiviaineksen otto käynnistyisi vuonna 2021 ja toiminta kestäisi kokonaisuudessaan noin viisi 
vuotta. Hankkeesta vastaavan taholla on mietitty myös tarvetta hankealueen jakamisesta 
kaavoituksessa kahteen eri aikataulua etenevään osaan.
Hankkeesta vastaava ja hankkeen tarkoitus on esitetty asianmukaisesti. Hankkeen 
yleiskuvaus on selkeä. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan edellä kuvattu aikataulu on 
mahdollinen.

Hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot
Hankealueen nykyisen ja tulevan kaavan mukainen käyttöönotto edellyttää kallion louhintaa 
yhteensä noin 3,8 miljoonaa kuutiometriä, minkä lisäksi alueelta poistetaan noin 0,6 miljoonaa 
kuutiometriä pinta- ja kaivumaita. Hankealueen laajuus on noin 82 hehtaaria. 

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

Vaihtoehdot ovat todellisia ja ne on kuvattu arviointiohjelmassa asianmukaisesti. 
Arviointiohjelman mukaan alue ei jää luonnontilaan, vaikka YVA-menettelyssä tarkasteltavasta 
hankkeesta luovuttaisiin, koska alueella on oikeusvaikutteinen asemakaava, jonka 
toteuttaminen hanke kerrallaan pitkälläkin aikavälillä edellyttää alueen pinnan muotoilua 
asemakaavan mukaiseen käyttöön. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan vaihtoehdot 
ovat YVA-lain edellyttämällä tavalla muodostettu.  Vaihtoehdot olisi voinut myös nimetä VE1 ja 
VE2 ja perustella ohjelmassa esitetyn mukaisesti, miksi louhinnan kokonaan toteuttamatta 
jättäminen ei ole varteenotettava vaihtoehto ja miksi sen arvioiminen YVA-menettelyssä on 
tästä syystä tarpeetonta.

Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista
Maa-aineslupa
Maa-aineslupa on määräaikainen lupa, joka voidaan myöntää normaalisti enintään 10 
vuodeksi. Erityisistä syistä maa-aineslupa voidaan myöntää enintään 15 vuodeksi ja 
kalliokiviaineslupa enintään 20 vuodeksi. Hakemukseen maa-ainesten ottamiseksi liitetään 
ottamissuunnitelmaselostus karttoineen. Jos hankkeen yhteydessä on laadittava 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen 
ympäristövaikutusten arviointiselostus, on se ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 
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liitettävä hakemukseen. Luvan ainesten ottamiseen myöntää kunnan määräämä 
viranomainen.

Ympäristölupa
Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 mukaan ympäristölupa on oltava kivenlouhimolla 
tai sellaisella muulla kuin maanrakennustoimintaan liittyvällä kivenlouhinnalla, jossa kiviainesta 
käsitellään vähintään 50 päivää. Louhinnalle tulee hakea ympäristö- ja maa-aineslupaa 
yhteiskäsittelyllä (MaL 4 a § ja YSL 47 a §), sillä samaa ottamishanketta koskeva maa-
aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan 
pääsääntöisesti samalla päätöksellä. Ympäristölupaviranomaisena toimii kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen.

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta on 
annettu valtioneuvoston asetus (800/2010), ns. "Muraus"-asetus. Asetuksen mukaan (3 §) 
kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä 
aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai 
sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun 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-asetus ei salli louhintaa maa-ainesluvan nojalla Petkeleen asuinalueen läheisyydessä. 
Tämän takia Petkelvuoren alueen louhinta on suunniteltu vaiheistettavaksi. Louhinta voidaan 
tehdä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, kun ryhdytään toteuttamaan luvallista 
rakennushanketta.

Kiinteän muinaisjäännöksen kajoamislupa
Kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos 
muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. Luvan myöntää 
Museovirasto. Kiviaineksen louhinta ja asemakaavan mukainen rakentaminen vaikuttavat 
ainakin Hillon vanhan kyläpaikan muinaisjäännökseen. Sille tullaan toteuttamaan kesällä 2020 
arkeologinen tarkkuusinventointi.

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa
Arvioinnissa selvitetään hankkeen toteuttamisen mahdolliset vaikutukset luonnonsuojelulain 
mukaisiin tiukasti suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin. Tällaisen lajin lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella kielletty. Kiellosta 
poikkeamista voi yksittäistapauksissa anoa ELY-keskukselta luontodirektiivin artiklassa 16 
mainituilla perusteilla. Tarve sekä luvan hakemisen ja myöntämisen edellytykset selvitetään 
YVA-menettelyn aikana.

Ympäristön nykytilan kuvaus
Ympäristön nykytilan kuvaus on perusta sille, että keskeiset vaikutukset tunnistetaan ja 
arviointi voidaan suunnitella tehokkaaksi. Nykytilan kuvauksen tarkkuus on ollut riittävän tarkka 
arviointimenettelyn suunnittelua varten. YVA-ohjelmasta saaduissa lausunnoissa ja 
mielipiteissä on esitetty muutamia nykytilaan liittyviä tarkennuksia, niillä tulee soveltuvin osin 
täydentää arviointiselostuksen nykytilan kuvausta. Nykytilankuvausta tulee tarkentaa myös 
arviointimenettelyn aikana tehtyjen selvitysten perusteella.

Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista
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Arviointiohjelman mukaan hankkeen kannalta keskeisimmiksi tunnistettuja vaikutuksia ovat 
melu-, tärinä- ja ilmanlaatuvaikutukset, vaikutukset maa- ja kallioperään, vaikutukset luontoon 
ja maisemaan sekä vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan todennäköisesti keskeiset vaikutukset on 
tunnistettu. Erityisesti näiden vaikutusten osalta arviointi tulee tehdä huolellisesti ja riittävää 
asiantuntijuutta hyödyntäen. Useissa mielipiteissä ja lausunnoissa esitettiin kysymys 
minkälaisia maankäytön rajoituksia tai nykyisten käyttömuotojen muutoksia hanke aiheuttaa 
hankealueella ja muualla vaikutusalueella.

Arviointiselostuksessa on esitetty perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle. 
Yhteysviranomaisen näkemys on pääosin yhtenevä esitetyn rajauksen osalta. Rajaukseen 
esitetään seuraavassa muutamia laajennuksia. ja tarkennuksia.

Vaikutukset tulee selvittää vastaavan tasoisesti kaikkien hankevaihtoehtojen osalta soveltuvin 
osin. Lopputuloksena tulisi syntyä arviointiselostus, jossa vertaillaan vaikutusten merkittävyyttä 
eri hankevaihtoehtojen välillä ja riittävästi tietoa vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta sekä 
tuotetaan lupamenettelyyn tarvittavaa tietoa.
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Arviointiohjelman mukaan hanke aiheuttaa oleellisen, pysyvän muutoksen alueen maa- ja 
kallioperään. Arvioinnissa hyödynnetään saatavilla olevia maa- ja kallioperän 
paikkatietoaineistoja sekä olemassa olevia tutkimuksia alueelta. Arvioinnissa selvitetään ja 
tarkastellaan hankealueen ja sen lähiympäristön maanpinnan muodot. Vaikutusten arviointi 
tehdään asiantuntija-arviointina.
Vaikutusten arviointi asiantuntija-arviona on perusteltu, muutos on merkittävä ja 
peruuttamaton. Vaikutukset tulee havainnollistaa tarkemmin maisemavaikutusosiossa.

Vaikutukset pohjavesiin
Pohjavesivaikutuksien arvioinnissa käytetään lähtötietoina suunniteltuja ottotasoja sekä 
olemassa olevia pohjavesi-, maaperä- ja kallioperätietoja. Saatujen tietojen avulla arvioidaan 
toiminnan vaikutukset alueen pohjavesiolosuhteisiin asiantuntija-arviona. Arvioitavia 
vaikutuksia ovat vaikutukset pohjaveden pinnankorkeuksiin, virtaussuuntiin ja laatuun. 
Asiantuntija-arviointia voidaan pitää riittävänä. Arviointimenettelyn yhteydessä tulee selvittää, 
onko louhinta-alueen läheisyydessä vedenottoon soveltuvia kaivoja ja hankkeen vaikutukset 
niihin. Arvioinnissa on edelleen varmistettava, että hakkeella ei ole vaikutusta vedenhankinnan 
kannalta tärkeisiin pohjavesiesiintymiin.

Vaikutukset pintavesiin
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.
Vesistövaikutusten tarkastelussa on asiantuntija-arviona arvioitava valumavesien vaikutus 
vesimuodostumiin, niiden ekologisen tilan tavoitteisiin ja mahdollinen vaikutus 
vesimuodostumien kemialliseen tilaan.

Kasvillisuus, eliöt, luonnon monimuotoisuus, suojelualueet ja Natura 2000 verkosto
Luontoselvityksestä laaditaan erillinen raportti, jonka tiedot liitetään arviointiselostukseen. 
Arviointiohjelmassa esitetty suunnitelma on pääosin asianmukainen. Arviointiohjelmassa 
todetaan, että elinympäristön perusteella lepakoiden esiintymistä alueella pidetään 
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todennäköisenä. Ohjelmassa ei ole kuitenkaan mainittu, että alueelle olisi tehty tai tarkoitus 
tehdä lepakkoselvitys. Se tulee tehdä, koska lepakot ovat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja, 
joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 
Vaikutusarvioinnissa tulee selvittää edellyttääkö hankkeen toteuttaminen luonnonsuojelulain 
49 §:n 3 mom. lupaa poiketa luonnonsuojelulain 39 §:n ja 49 §:n 1 mom. kielloista.

Arviointiohjelman mukaan hankealueen välittömässä läheisyydessä tai sen 
lähivaikutusalueella ei sijaitse Natura 2000-verkostoon kuuluvia kohteita tai muita 
suojelualueita. Lähimmälle Natura-alueelle on matkaa noin kaksi kilometriä. Hankealueen 
etäisyyden vuoksi luonnonsuojelualueista ei lähtökohtaisesti laadita erillisiä arviointeja YVA-
menettelyn aikana. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan päätelmä on oikea.

Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Arviointiohjelmassa mainitaan hankealuetta koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset ovat 
maakuntakaavaehdotuksessa 2040 vastaavat kuin voimassa olevassa maakuntakaavassa. 
Yhteysviranomainen huomauttaa, että maakuntahallitus on 24.8.2020 määrännyt 
maakuntakaavan 2040 tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 201 § 
mukaisesti ennen kaavan lainvoimaisuutta. Maakuntakaavasta on jätetty neljä valitusta, mutta 
ne eivät kohdistu ko. alueelle. Hanke sijoittuu maakuntakaavassa satama-alueelle (LS). YVA-
selostukseen tulee päivittää hyväksytyn ja voimassa olevan kokonaismaakuntakaavan tiedot 
ja merkinnät sekä lisätä koko maakuntakaava-aluetta koskevat suunnittelumääräykset koskien 
mm. tulvariskiä.

Hanke sijaitsee oikeusvaikutteisessa Haminan keskeisten alueiden yleiskaavassa satama-
alueella (LS), joka on varattu satamatoiminnoille ja niihin liittyville teollisuus-, logistiikka- ja 
terminaali- ja varastotoiminnoille. Kotkan-Haminan strategisessa vaiheyleiskaavassa alue on 
osoitettu ympäristövaikutuksilta merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT) sekä satama-
alueeksi (LS). Lisäksi alue sijoittuu suojavyöhykkeelle (Seveso).

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.7.–
13.8.2020 välisenä aikana. Keskeisin asemakaavan muutoksen tarpeen aiheuttava 
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. Arviointiohjelman mukaan 
hankealueen nykyisen ja valmisteilla olevan kaavan mukainen käyttöönotto edellyttää kallion 
louhintaa. Arviointimenettelyssä selvitetään kiviainesten otosta ja murskauksesta aiheutuvat 
vaikutukset olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, verkostoihin mm. 
liikenneyhteyksiin sekä tiedossa oleviin tuleviin rakentamisalueisiin. Arviointi tehdään 
asiantuntijatyönä. Arvioinnissa hyödynnetään maakunta-, yleis- ja asemakaava-aineistoja, 
olemassa olevia selvityksiä ja kartta-aineistoja.

Yleisötilaisuudessa ja saaduissa mielipiteissä tuotiin esille huoli Matinsaaren alueen 
ulkoilukäyttömahdollisuuksista ja kulkuyhteyksistä Matinsaareen. Haminan kaupungin toimesta 
yleisölle selvennettiin, että valmisteilla oleva asemakaavan muutos ja YVA-hanke ei tuo 
muutoksia Matinsaareen, Matinsaari ei kuulu hanke eikä kaavoitusalueeseen. Matinsaari tulee 
säilymään suojaviheralueena. Tämä on ratkaistu jo voimassa olevassa v. 2008 
voimaantulleessa yleiskaavassa. Matinsaareen pääsee niin kauan kuin suunniteltava 
teollisuusalue alkaa toteutumaan, ja mikäli yleistä kulkua ei silloin turvallisuussyistä jouduta 
rajoittamaan. Kun ympäristö muuttuu teollisuusalueeksi, ei virkistysarvoa enää ole. Kaupunki 
on hankkinut Suurenkallionniemen korvaavaksi alueeksi.
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Yhteysviranomainen toteaa, että vaikutusten arviointi maankäyttöön ja kaavoitukseen on 
asianmukaisesti suunniteltu. Arviointiselostukseen tulee vielä selvyyden vuoksi ja yleisölle 
tiedoksi kirjata hankkeen vaikutus Matinsaaren virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Arviointiohjelman mukaan hankealue sijoittuu teollisuusalueen läheisyyteen, missä 
arvotettujen kulttuuriympäristön kohteiden lisäksi maisemallisia arvoja voi liittyä kallioiden 
lakialueisiin sekä Hillonlahden rantavyöhykkeelle. Alueelle tehdään kesällä 2020 
asemakaavamuutoksen yhteydessä maisemaselvitys sekä Hillon vanhan kylätontin 
arkeologinen tarkkuusinventointi, jossa selvitetään Hillon vanhan kylätontin 
muinaisjäännösrajaus ja suojeluarvo. Maisemaan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan laatimalla 
yleispiirteinen ja karttatarkasteluun perustuva maisema-analyysi, jossa kuvataan maiseman ja 
kulttuuriympäristöjen piirteet hankealueella ja sen lähiympäristössä. Arviointi perustuu mm. 
alueen yleis- ja asemakaavoituksen aikana laadittuihin selvityksiin, sekä valtakunnallisiin ja 
maakunnallisiin inventointeihin. Maisemavaikutukset arvioidaan asiantuntija-arvioina. 

Kymenlaakson museo on todennut lausunnossaan, että suunnitellut maisema- ja 
kulttuuriympäristöselvitykset sekä ehdotettu vaikutusalueen rajaus ovat kulttuuriympäristön 
huomioimisen kannalta riittäviä. Yhteysviranomainen yhtyy museon näkemykseen 
kulttuuriympäristön osalta. Maisemavaikutusten osalta arviointiohjelmassa on todettu luvussa 
6.1, että maisemalliset vaikutukset voivat ulottua kilometrien päähän ja ovat yksi kauimmaksi 
hankealueesta ulottuvista vaikutuksista. Arviointiselostuksen tulee liittää havainnekuvia 
hankealueesta merkittävimmistä katselusuunnista nähtynä. Arviointiselostuksessa 
yleispiirteisen maisema-analyysin tueksi on esitettävä havainnekuvin muuttaako kalliomäkien 
poisto maisemaa mereltä katsottuna ja vastaavasti hankealueen takaa olemassa olevalle 
satama-alueelle ja edelleen merelle.
Yhteysviranomainen toteaa, että tulevaisuudessa alueelle mahdollisesti sijoittuvan suuren 
teollisuuslaitoksen valaistus ja rakenteet voivat muuttaa edelleen alueen maisemaa ja 
valomaisemaa merkittävästi. Tässä YVA-menettelyssä olisi havainnekuvin hyvä esittää 
mahdollinen muutos myös alueen lopullisen käytön mukaisessa tilanteessa. Selvitystä 
laadittaessa tulee olla yhteistyössä mm. meneillään olevan akkumateriaalitehdas YVA-
menettelyn kanssa.

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen kuvataan materiaalivirtana hankkeen toiminnan 
aikana. Hankkeen merkitystä luonnonvarojen käyttöön arvioidaan asiantuntija-arviona ja 
perustuen käytettävien luonnonvarojen arvioituun määrään. Kiviaines on hankkeen kannalta 
merkittävin luonnonvara.

Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida 
HaminaKotka Sataman Oy:n lausunto, jonka mukaan louhinnasta saatava maa- ja kiviaines on 
koko satama- ja teollisuusalueen massatasapainon kannalta ympäristöystävällisin vaihtoehto, 
koska maa-ainesten siirtomatka on lyhyt eikä kuormita yleisiä tie- ja katualueita. Maa-ainesten 
siirto voidaan suorittaa lähes suljetussa ympäristössä, jolloin louhinnan ja louheen siirron 
aiheuttama yleinen turvallisuus- ja liikenneriski vähenee oleellisesti verrattuna satamaan 
tarpeisiin muualta toimitettaviin maa-aineksiin. 

Liikenteen vaikutukset
Arviointiohjelman mukaan liikennemäärissä huomioidaan minimi- ja maksimimäärät sekä 
murskatun kiviaineksen että pinta- ja kaivumaiden kuljetuksissa. Näiden perusteella arvioidaan 
hankkeen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä vaikutusten 
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lieventämiskeinoja. Hankkeen liikenteelliset vaikutukset kohdistuvat hankealueen 
läheisyyteen, sillä louhittava kiviaines on suunniteltu käytettävän Haminan sataman 
laajennuksen täytöissä asemakaavan ja vuonna 2007 laaditun sataman laajentamista 
koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin (Suunnittelukeskus Oy) mukaisesti. 
Liikennevaikutusten tarkastelu kohdistuu pääosin Ensontielle, Satamatielle ja 
Paksuniementielle.

Sataman laajennuksen täyttöihin on arvioitu sijoitettavan maa-aineksia yhteensä noin 3,2 milj. 
m3ktr ja hankealueen eteläosan täyttöihin alustavasti noin 0,24 milj. m3rtr. Arviointiohjelmassa 
on taulukossa 3-1 esitetty ainesten alustavat sijoituspaikat ja -määrät. Arviointiselostuksessa 
on kerrottava, mikä on näiden kohteiden lupatilanne maa-aineksen hyödyntämisen osalta ja 
ehditäänkö alueet luvittamaan riittävän ajoissa, jotta maa-aineksen kuljettamisesta tai 
välivarastoinnista satama-alueen ulkopuolelle vältytään.

Satama-alueen ulkopuolelle mahdollisesti kuljetettavat massamäärät tulee määritellä ja esittää 
niiden irtokuutiomäärät, jotta maantieverkolle kohdistuva kuljetusmäärä pystytään arvioimaan. 
Mahdolliset välivarastointialueet tulee myös kuvata ja arvioida niiden aiheuttaman liikenteen 
vaikutus. 

Alueen louhinta ja käyttöönotto kestää useita vuosia, voiko kiviaineksen myynti ja 
kuljettaminen käyttökohteisiin aiheuttaa merkittävää liikennettä satama-alueelta ulkopuolelle. 
Maa-ainesten kuljetus lisäisi merkittävästi raskaan liikenteen määrää sekä sen aiheuttamia 
haittoja
asumisviihtyvyyteen alueella. Maantieverkolla tämä vaikuttaa heikentävästi alueen liikenteen 
sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Nämä mahdolliset liikenteen reitit tulee esittää ja arvioida niiden 
soveltuvuus. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan merkittävää liikennettä ei tule johtaa 
Tenkkiilintien kautta melu- ja liikenneturvallisuussyistä.

Melu- ja tärinävaikutukset
Arviointiohjelman mukaan louhinnan ja alueella vaikuttavien muiden toimintojen sekä 
kuljetusliikenteen aiheuttamat melutasot mallinnetaan hankealueen ympäristössä. Mallinnus 
tehdään kahdesta louhintatilanteesta sekä liikenteen osalta yhdestä tilanteesta. 
Mallinnuksessa huomioidaan murskattavan kiviaineksen minimi- ja maksimimäärät. Louhinnan 
eteneminen mallinnetaan louhintasuunnitelman mukaisesti ja kuljetusliikenne alueelta 
Paksuniemeen. Mallinnusohjelmana käytetään SoundPlan 7.1 melumallinnusohjelmaa ja 
siihen sisältyviä pohjoismaisia teollisuus- ja tieliikennemelun laskentamalleja. Malli huomioi 
kolmiulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot, heijastukset, rakennukset ja äänen 
vaimenemiset sekä melulähteiden käyntiajat ja suuntaavuudet. Mallilla myös tarvittaessa 
mitoitetaan meluntorjuntaratkaisuja.
Mallinnuksen jälkeen tämän hankkeen toimintojen aiheuttamia melutasoja verrataan 
nykytilanteen melutasoihin hankealueen ympäristössä. Melumallinnuksen tulokset esitetään 
havainnollisesti lupaehtoihin ja ohjearvoihin verrannollisina LAeq-meluvyöhykkeinä 
karttapohjalla.

Kiviaineksen oton aiheuttama tärinä arvioidaan laskennallisesti kiviainesmäärien sekä 
louhinta-alueen kallioperän ja ympäristön maa- ja kallioperätyyppien perusteella. 
Maaperätiedot saadaan GTK:n maaperäkartoista ja kairaustiedoista. Maaperätarkastelujen ja 
laskentojen perusteella määritellään mahdolliset tärinälle herkät alueet. Tärinävaikutusten 
arvioinnissa huomioidaan erityisesti hankealueen läheisyyden rakennukset. Tärinän 
arvioinnissa hyödynnetään vastaavissa kohteissa tehtyjä tärinämittauksia ja -seurantoja. 
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Yhteysviranomainen muistuttaa, että louhinta- ja murskaustoiminnan suurin ympäristövaikutus 
on melu. Melua syntyy louhinnassa porauksesta, räjäytyksistä ja rikotuksesta sekä 
murskauksesta. Myös murskeen kuormaaminen ja sijoittaminen aiheuttavat jonkin verran 
melua. Aikaisempia louhintahankkeita varten tehdyissä meluselvityksissä 55 dB äänitason on 
arvioitu kantautuvan noin 400-500 metrin etäisyydelle, ja 45 dB äänitason noin 600 metrin 
etäisyydelle toiminnasta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Petkeleen asuinalueella vain 
90-250 metrin etäisyydellä hankealueesta. 

Yhteysviranomainen toteaa, että meluvaikutustenarviointi on pääosin hyvin suunniteltu. 
Meluvaikutusten mallintamisessa on otettava huomioon myös räjäytysten aiheuttamat 
melupiikit. Melun havainnollistaminen ainoastaan keskiäänitasojen mukaisilla meluvyöhykkeillä 
ei anna oikeaa kuvaa räjäytysten aiheuttamasta meluhaitasta. Arviointiselostuksessa on 
kerrottava sanallisesti louhinnassa käytettävien räjäytysten vuorokausi tai viikkomäärät ja 
niiden mahdollinen ajoittuminen. Hetkellinen meluhaitta voi olla merkittävä asumisviihtyvyyteen 
ja jopa asukkaiden terveyteen vaikuttava tekijä, jos häiriö ajoittuu esimerkiksi ihmisten 
nukkumisaikaan. Alueella voi asua vuorotyötä tekeviä henkilöitä, joten myös päivällä tehdyt 
räjäytykset voivat aiheuttaa merkittävää haittaa. Aiemmissa louhintahankkeissa on noussut 
esille räjäytyksiä koskevan ennakkoilmoitusmenettelyn tärkeys. Ihmiset haluavat tietää 
räjäytysajankohdat mahdollisimman tarkasti. Tieto tulevasta räjäytyksestä pienentää melun ja 
tärinän aiheuttamaa viihtyvyys haittaa. Arviointiselostuksessa on haitallisten vaikutusten 
lieventämiskeinojen yhteydessä esitettävä toteuttamiskelpoinen menettelytapa, jolla asukkaille 
saadaan mahdollisimman tarkasti ja kattavasti tieto tulevista räjäytyksistä. Onko mahdollista 
asettaa säännölliset ajat räjäytyksille tai tekstiviesti-ilmoitus ennakkoon suoraan lähimmille 
asukkaille. Arvioinnissa on selvitettävä, miten varmistetaan, että meluhaitta voidaan ehkäistä 
lähimpien asuinrakennusten kohdalla.

Tärinää aiheutuu erityisesti räjäytyksistä, mutta myös louhinnassa, murskauksesta sekä 
murskeen ja louheen kuljetuksista. Louhintaräjäytyksistä aiheutuu tärinän lisäksi myös ilman 
värähtelyä, jota kutsutaan ilmanpaineaalloksi. Paineaallon leviämiseen ympäristöön ja 
rakennusten vaurioitumisriskiin vaikuttavat mm. säätila, maasto, esteet ja paineaallon 
tulosuunta. Paineaalto voi aiheuttaa ikkunoiden rikkoutumisen. Ennen toiminnan aloittamista 
on selvitettävä, kuinka suurta tärinää mikäkin rakennus tai rakenne kestää, tämä koskee 
erityisesti Haminan Energia Oy:n lausunnossa esille tuotuja kaasulinjoja. 
Arviointiselostuksessa on kuvattava, miten räjäytysten mahdollisesti aiheuttamia vaurioita 
rakennuksiin seurataan ja miten kiinteistöjen omistajat saavat korvausasian vireille.

Vaikutukset ilmanlaatuun ja pölyn leviäminen
Arviointiohjelman mukaan louhinnasta, murskauksesta, maa-ainesten vastaanotosta ja 
liikenteestä aiheutuva pölypäästö ja pölynleviäminen arvioidaan muista vastaavista hankkeista 
saatavien tietojen perusteella. Vaikutusten arviointi louhinnan sekä kiviaineksen käsittelyn ja 
kuljetusten aiheuttamasta pölyn ja ilmapäästöjen leviämisestä tehdään ensisijaisesti 
asiantuntija-arviona, tarvittaessa mallintamalla. Arvioinnissa hyödynnetään 
ilmanlaatutarkkailujen tuloksia.

Yhteysviranomainen toteaa, että pölypäästöt voivat epäedullisissa olosuhteissa levitä jopa 500 
metrin etäisyydelle pölyn lähteestä. Pölypäästö voi olla yksi merkittävimmistä hankkeen 
aiheuttamista ympäristöhaitoista. Jotta ympäristölupaviranomaisella on käytettävissä riittävät 
tiedot lupamääräysten asettamiseksi, on pölyn leviäminen tutkittava siihen soveltuvalla 
matemaattisella mallilla ja samalla on selvitettävä jääkö asutusta ja pölylle herkkiä kohteita 
haitta-alueelle. Mallin avulla tulee myös tutkia, kuinka tehokkaasti eri menetelmillä voidaan 
haittaa pienentää. Pölyämistä aiheutuu murskauksen lisäksi myös murskeen siirtelystä, 
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lastauksesta ja varastokasoista. On selvitettävä näiden toimintojen osalta pölyntorjunta 
mahdollista esimerkiksi kastelun avulla. Arviointiselostuksessa tulee esittää konkreettiset 
pölyhaitan torjuntatoimenpiteet ja käytännöt, jotka voidaan viranomaisen harkintaan perustuen 
huomioida myös ympäristöluvan määräyksinä. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on asianmukaisesti suunniteltu. Asiantuntija-
arvioiden lisäksi painoarvoa tulee antaa asukkaiden näkemykselle. Arviointiselostuksessa 
tulee esittää muutos nykytilaan verrattuna. Arvioinnissa on huomioitava, miten vaikutukset 
kohdistuvat eri ihmisryhmiin ja erityisesti heikommassa asemassa oleviin ihmisiin kuten 
iäkkäisiin, koululaisiin ja lapsiin.

Arviointiselostuksessa on kerrottava leviämismallilla saatuihin tuloksiin ja ohjearvoihin 
nojautuen, voiko pöly torjuntatoimenpiteistä huolimatta aiheuttaa viihtyvyyshaitan lisäksi myös 
terveyshaittaa ihmisille.

Riskit ja poikkeustilanteet
Arviointiohjelmassa on esitelty onnettomuus- ja poikkeustilanteiden arviointi lyhyesti yhdellä 
lauseella. Liikenteeseen liittyvät riskit on tarkoitus käsitellä liikennevaikutusten arvioinnin 
yhteydessä. 

Yleisesti louhintatoiminnan merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät polttonesteiden, kemikaalien 
ja jätteiden käsittelyyn ja varastointiin, joista voi vuotojen tai vahinkojen seurauksena aiheutua 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Lisäksi laitteiden toimintahäiriöistä tai 
rikkoontumisista voi aiheutua normaalitoimintaan verrattuna poikkeuksellisia melu- tai 
pölypäästöjä ympäristöön. Myös tukitoiminta-alueella tai laitteissa syttyvä tulipalo voi aiheuttaa 
savukaasujen myötä ympäristövaaraa. Louhinta-alueen läheisyydessä on asutusta ja muuta 
toimintaa. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 90 metrin etäisyydellä louhinta-
alueesta. Räjäytyksiin ja tulipaloihin liittyvien onnettomuuksien mahdollisuus tulee selvittää ja 
arvioida niiden seuraukset, sekä esittää käytettävät turvatoimet. Selostuksessa tulee esittää 
arvio poikkeustilanteen vakavuudesta, jos alueella sijaitsevat kaasuputket vaurioituisivat 
esimerkiksi voimakkaan räjähdyksen aiheuttamasta tärinästä.

Yhteysviranomainen muistuttaa, että riskienhallintatyössä tulee käyttää laajasti 
asiantuntemusta ja yhteistyötä pelastusviranomaisen kanssa. Riskitarkastelussa tulee 
huomioida myös vesistöjen tulvariskit ja hulevesitulvariskit sekä hankealueella mahdollisesti 
sijaitsevat kunnossapidettävät ojat.

Yhteisvaikutukset
Yhteisvaikutusten tarkastelussa tulee huomioida alueella jo oleva toiminta. Mahdollisia 
yhteisvaikutuksia voi syntyä liikenteen, melun ja ilman laadun osalta sekä vesistövaikutusten 
suhteen. Sataman lisäksi alueella on meneillään datakeskuksen laajennus ja suunnitteilla 
akkukemikaalitehdas, jonka YVA-menettely on arviointiohjelmavaiheessa.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen ja seuranta
Arviointimenettelyn aikana tulee selvittää mahdollisuudet ehkäistä ja rajoittaa vaihtoehtojen 
haitallisia vaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Lieventämistoimenpiteet tulee 
esittää arviointiselostuksessa. Lieventämistoimien osalta on todettava, mikä taho on 
toimenpiteen toteuttaja ja kuinka sitoutunut se on toteuttamaan toimenpiteen. Edelleen on 
pohdittava sopivatko löydetyt toimenpiteet esimerkiksi ympäristöluvan lupamääräyksiksi. 
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Arviointiselostuksessa tulee tehdä ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin 
ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä.
Seurattavia vaikutuksia ovat ainakin pöly, melu, rakenteiden vaurioituminen ja mahdollisten 
kaivojen veden laatu sekä määrä.

Vaikutusten arvioinnin ja vaihtoehtojen vertailun periaatteet
Suunniteltu vaikutusten merkittävyyden arviointi ja vaihtoehtojen vertailu on selkeästi kuvattu. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on päätöksenteon parantaminen. 
Vaihtoehtojen vertailu on arviointimenettelyn vaikuttavuuden kannalta YVA-prosessin 
keskeinen osa. Päätöksenteon kannalta on tärkeää vertailla tarkasteltavia vaihtoehtoja myös 
kokonaisuuksina, jolloin pitää arvioida erilaisten vaikutusten merkittävyyttä suhteessa toisiinsa. 
Vaihtoehtojen vertailussa tavoitteena on selvittää perustellen, onko joku vaihtoehdoista 
kokonaisuutena tarkasteltuna muita parempi ympäristövaikutusten näkökulmasta, vai ovatko 
ne vain erilaisia.  Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja vaihtoehtojen vertailu tulee tehdä 
tasapuolisesti, samalla tarkkuudella ja perustellen kaikkien vaihtoehtojen osalta. 

Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä
Arviointiohjelmassa on esitelty tiedot ohjelman laatimiseen osallistuneiden asiantuntijoiden 
pätevyydestä.

Tiedottaminen ja kansalaisten osallistuminen ja arviointiselostuksen 
valmistumisajankohta.
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan osallistumisjärjestelyt täyttävät YVA-lain 
vaatimukset. Arviointiselostus valmistuu loka-marraskuussa 2020.

Johtopäätökset
Arviointiohjelma antaa hyvät lähtökohdat arviointimenettelyn toteuttamiseksi. 
Yhteysviranomainen on lausunnossaan painottanut eräitä asioita, jotka tulee ottaa huomioon 
arviointityötä tehtäessä ja arviointiselostusta laadittaessa.

Yhteysviranomaisen käsityksen mukaan kaavaprosessin aikataulu muuttumassa siten, että 
kaavaluonnos tulee nähtäville lokakuussa ja kaavaehdotus vuoden 2021 vaihteessa samoihin 
aikoihin perustellun päätelmän kanssa. Kaava hyväksyttäisiin Haminan kaupunginvaltuustossa 
alkuvuodesta 2021.

Nykytilan kuvauksen tarkkuus on ollut riittävän tarkka arviointimenettelyn suunnittelua varten. 
YVA-ohjelmasta saaduissa lausunnoissa ja mielipiteissä on esitetty muutamia nykytilaan 
liittyviä tarkennuksia, niillä tulee soveltuvin osin täydentää arviointiselostuksen nykytilan 
kuvausta. Nykytilankuvausta tulee tarkentaa myös arviointimenettelyn aikana tehtyjen 
selvitysten perusteella.

Vesistövaikutusten tarkastelussa on asiantuntija-arviona arvioitava valumavesien vaikutus 
alueen vesimuodostumiin, niiden ekologisen tilan tavoitteisiin ja mahdollinen vaikutus 
vesimuodostumien kemialliseen tilaan.

Arviointiohjelmassa todetaan, että elinympäristön perusteella lepakoiden esiintymistä alueella 
pidetään todennäköisenä. Ohjelmassa ei ole kuitenkaan mainittu, että alueelle olisi tehty tai 
tarkoitus tehdä lepakkoselvitys. Se tulee tehdä, koska lepakot ovat luontodirektiivin liitteen IV 
(a) lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 
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Vaikutusarvioinnissa tulee selvittää edellyttääkö hankkeen toteuttaminen luonnonsuojelulain 
49 §:n 3 mom. lupaa poiketa luonnonsuojelulain 39 §:n ja 49 §:n 1 mom. kielloista.

YVA-selostukseen tulee päivittää hyväksytyn ja voimassa olevan kokonaismaakuntakaavan 
2040 tiedot ja merkinnät sekä lisätä koko maakuntakaava-aluetta koskevat 
suunnittelumääräykset koskien mm. tulvariskiä.

Arviointiohjelmasta saaduissa mielipiteissä esitettiin huoli Matinsaaren virkistyskäytöstä. 
Arviointiselostukseen tulee vielä selvyyden vuoksi ja yleisölle tiedoksi kirjata hankkeen 
vaikutus Matinsaaren virkistyskäyttöön.
Maisemavaikutusten osalta arviointiohjelmassa on todettu luvussa 6.1, että maisemalliset 
vaikutukset voivat ulottua kilometrien päähän ja ovat yksi kauimmaksi hankealueesta 
ulottuvista vaikutuksista. Arviointiselostuksessa yleispiirteisen maisema-analyysin tueksi on 
esitettävä havainnekuvin, miten kalliomäkien poisto muuttaa maisemaa mereltä katsottuna ja 
vastaavasti hankealueen takaa olemassa olevalle satama-alueelle ja edelleen merelle.

Yhteysviranomainen toteaa, että tulevaisuudessa alueelle mahdollisesti sijoittuvan suuren 
teollisuuslaitoksen valaistus ja rakenteet voivat muuttaa edelleen alueen maisemaa ja 
valomaisemaa merkittävästi. Arviointiselostuksessa olisi havainnekuvin hyvä esittää 
mahdollinen muutos myös alueen lopullisen käytön mukaisessa tilanteessa. Selvitystä 
laadittaessa tulee olla yhteistyössä mm. meneillään olevan akkumateriaalitehdas YVA-
menettelyn kanssa.

Sataman laajennuksen täyttöihin on arvioitu sijoitettavan maa-aineksia yhteensä noin 3,2 milj. 
m3ktr ja hankealueen eteläosan täyttöihin alustavasti noin 0,24 milj. m3rtr. Arviointiohjelmassa 
on taulukossa 3-1 esitetty ainesten alustavat sijoituspaikat ja -määrät. Arviointiselostuksessa 
on kerrottava, mikä on näiden kohteiden lupatilanne maa-aineksen hyödyntämisen osalta ja 
saadaanko luvat voimaan riittävän ajoissa, jotta maa-aineksen kuljettamisesta tai 
välivarastoinnista satama-alueen ulkopuolelle vältytään.

Satama-alueen ulkopuolelle mahdollisesti kuljetettavat massamäärät tulee määritellä ja esittää 
niiden irtokuutiomäärät, jotta maantieverkolle kohdistuva kuljetusmäärä pystytään arvioimaan. 
Mahdolliset välivarastointialueet tulee myös kuvata ja arvioida niiden aiheuttaman liikenteen 
vaikutus.

Alueen louhinta ja käyttöönotto kestää useita vuosia, on selvitettävä voiko kiviaineksen myynti 
ja kuljettaminen käyttökohteisiin aiheuttaa merkittävää liikennettä satama-alueelta 
ulkopuolelle. Maa-ainesten kuljetus lisäisi raskaan liikenteen määrää sekä sen aiheuttamia 
haittoja. Mahdolliset liikenteen reitit tulee esittää ja arvioida niiden soveltuvuus. ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan merkittävää liikennettä ei tule johtaa Tenkkiilintien kautta 
melu- ja liikenneturvallisuussyistä.

 4. LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄOLO
Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä yhdessä arviointiohjelman kanssa 
arviointimenettelyn ajan 5.10.2020 alkaen sähköisesti osoitteessa 
www.ymparisto.fi/hillonlahdenpohjoispuolisenteollisuusalueenlouhintaYVA

http://www.ymparisto.fi/hillonlahdenpohjoispuolisenteollisuusalueenlouhintaYVA
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt Ylitarkastaja Antti Puhalainen ja 
ratkaissut Ylijohtaja Leena Gunnar.

Liitteet arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet on toimitettu hankkeesta 
vastaavalle

Jakelu ja maksut Haminan Kaupunki

Maksu: 8000 euroa

Peruste: Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 
(1372/2018).
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta tavanomaisessa 
hankkeessa.

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