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Valmistelu ja lisätiedot:
vs. terveydensuojelusuunnittelija Juho Kutvonen
puh. 040 168 5599 tai juho.kutvonen(at)porvoo.fi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää
lausuntoa YIT Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin kiviainesalueen
laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
(YVA). Lausunto pyydetään toimittamaan 4.12.2018 mennessä.
Arviointiohjelma on nähtävänä osoitteessa
http://www.ymparisto.fi/YITInfraLoviisaMalmgardYVA
YIT Infra Oy suunnittelee kaksiosaisen kiviainesalueen
laajentamisesta Loviisan kaupungin Malmgårdin kylässä
Myrskyläntien (tie 167) varressa. Hankealueen läntisessä osassa
(Sora-Malmgård, 434-451-1-116, 20,0655 ha) harjoitetaan
soranottoa ja itäisessä osassa (Kallio-Malmgård, 434-451-1-115,
40,4675 ha) kalliokiviaineksen ottoa voimassa olevien ympäristö- ja
maa-aineslupien turvin.
YVA-ohjelmassa esitetään kolme vaihtoehtoa:
- Vaihtoehto 0 (VE0): Soraa ja kalliokiviainesta otetaan nykyisten
lupien mukaisessa laajuudessa. Soranottoa jatketaan kiinteistöllä
Sora-Malmgård vuoteen 2025 saakka voimassaolevan maaaineslain mukaisen luvan mukaisesti siten, että ottamisalue on 10,5
hehtaarin laajuinen, otettavan aineksen kokonaismäärä 470 000 m3,
vuosittain otettava määrä on enintään 50 000 m3 ja alin ottotaso on
+31,5 m (N60).
- Vaihtoehto 1 (VE1): Soranottoaluetta kiinteistöllä Sora-Malmgård
laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen jätettäviä
suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa koko kiinteistön.
Ottamisalueen ja tien väliin jätetään vähintään 30 m suojaetäisyys
tien keskilinjasta mitattuna. Ottamisalueen ja tien väliin jätetään
suojapuusto. Alimman ottotason ja ylimmän havaitun
pohjavedenpinnan väliin jätetään vähintään 4 m paksuinen
suojakerros maa-ainesta. Alin ottotaso on +31,5 m (N60). Otetun
aineksen murskausta ja vesiseulontaa jatketaan.
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Kalliokiviaineksen ottamista kiinteistöllä Kallio-Malmgård
laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen nähden
jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa
koko kiinteistön. Alin ottotaso on nykyisen luvan mukainen +24 m
(N60) ja otettavan aineksen määrä on 3 900 000 m3.
Kalliokiviaineksen murskausta jatketaan, ja alueelle on lisäksi
mahdollista sijoittaa siirrettävä asfalttiasema. Ottamisalueen ja tien
väliin jätetään vähintään 30 m suojaetäisyys tien keskilinjasta
mitattuna. Ottamisalueen ja itäpuoleisten peltojen väliin sekä
ottamisalueen ja tien 167 väliin jätetään suojapuustoa.
- Vaihtoehto 2 (VE2): Soraa otetaan kuten vaihtoehdossa VE1.
Kalliokiviaineksen ottamista kiinteistöllä Kallio-Malmgård
laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen nähden
jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa
koko kiinteistön. Lisäksi ottotaso alennetaan sekä nykyisellä että
laajennusalueella tasolle -6 m (N60). Kalliokiviaineksen murskausta
jatketaan ja alueelle on lisäksi mahdollista sijoittaa siirrettävä
asfalttiasema. Kallion louhinta ulottuu pohjaveden pinnan
alapuolelle. Louhinnan aikana louhosta pidetään kuivana
pumppaamalla. Louhinnan jälkeen louhos täyttyy osittain vedellä.
YVA-ohjelman mukaan lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin
500 m etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen läheisyydessä ei
sijaitse kouluja, päiväkoteja tai muita vastaavia julkisia rakennuksia.
Läntinen hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan ja itäinen
hankealue osittain Orrmossmalmenin (0158554 B) II luokan
pohjavesialueella. Pohjavesialuetta ei käytetä yhdyskunnan
vedenhankintaan. Hankealueella on aloitettu pohjavesitarkkailu
vuonna 2005. Vuodesta 2012 lähtien alueen pinta- ja
pohjavesitarkkailua on toteutettu ELY-keskuksen hyväksymän
suunnitelman mukaisesti.
Liikenteen, melun, pölyn ja tärinän vaikutukset arvioidaan osana
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia
vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kohdalla
todennäköisen vaikutusalueen arvioidaan ulottuvan noin 1 km
etäisyydelle hankealueen ulkoreunasta. Vaikutusalue tarkentuu
arvioinnin aikana. Päästölaskelmien sekä leviämismallinnusten
avulla arvioidaan toimintojen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja
vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun. Liikenteen, melun ja pölyn
vaikutusten arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon hankealueen
läheisyydessä sijaitsevat muut kiviainesten ottamisalueet.
Merkittävimmät melu- ja pölylähteet, lähiasutus ja asuinalueet sekä
tarkastelualueella olevat herkät kohteet esitetään kartalla.
Mallinnukset tehdään tilanteeseen, jolloin toiminta on lähimpänä
asuinalueita tai toiminnan vaikutukset ovat suurimmillaan.
Melua aiheutuu kallion räjäytyksestä, kiviaineksen murskauksesta ja
kuormauksesta sekä liikenteestä. Melua ja siitä aiheutuvia haittoja
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hallitaan rajoitetuilla toiminta-ajoilla, koteloinneilla ja muilla teknisillä
ratkaisuilla sekä murskaamon ja tuotevarastojen sijoituksella.
Toiminnan aiheuttaman melun leviämisestä laaditaan
melumallinnukset. Laskennat tehdään ohjearvomäärittelyn
mukaisesti päivä- ja yöajalle (klo 07–22 ja 22–07) huomioiden
toiminta-ajat sekä suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet. YVAselostuksessa mallinnusten tulokset esitetään sanallisen kuvauksen
lisäksi vaikutusaluekarttojen avulla tavoitetasona ympäristömelun
ohjearvot.
Hankkeella arvioidaan olevan pölyvaikutuksia. Pölyä muodostuu
murskauksen ja kuormauksen yhteydessä sekä työmaaliikenteestä.
Pölyleijuman kokonaismäärään vaikuttavat murskattavan
kiviaineksen kosteus, säätila, alueen tuuliolot ja murskattavan
kiviaineksen raekoko. Toiminnan aiheuttaman pölyn leviämisestä
laaditaan pölymallinnus. YVA-selostuksessa mallinnusten tulokset
esitetään sanallisen kuvauksen lisäksi vaikutusaluekarttojen avulla
tavoitetasona ilmanlaadun raja-arvopitoisuudet.
Hankkeen vaikutuksista liikenteeseen laaditaan erillisselvitys, jossa
selvitetään alueen nykyiset liikennemäärät ja -jakaumat sekä
kuljetuksiin liittyvät muutokset, mittakaava, jakauma,
suuntautuminen sekä liikenneturvallisuusriskit. Raskaan liikenteen
kasvun ja kevyen liikenteen perusteella arvioidaan muutosten
vaikutukset mm. turvallisuuteen.
Talousvesikaivoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia varten
hankealueelta kartoitetaan noin 1 km etäisyydellä olevat
talousvesikaivot ja energiakaivot. Kartoitus toteutetaan
karttatarkasteluna sekä puhelinhaastatteluina ja tarvittaessa
maastokäynnillä. Hankkeen pohjavesivaikutukset arvioidaan
asiantuntija-arviona edellä kuvattujen tietojen ja muun käytettävissä
olevan tiedon perusteella.
YVA-ohjelman mukaan Kallio-Malmgårdin räjäytyksistä aiheutuvaa
tärinää on mitattu lähimmässä häiriintyvässä kohteessa.
Mittaustulosten perusteella tärinää ei ole havaittu. YVA-ohjelmassa
todetaan, että pitkän etäisyyden takia tärinää ei ole tarpeen seurata
mittauksin. Sora-Malmgårdin alueella ei tehdä räjäytyksiä, joista
aiheutuisi tärinää.
TSJ:
Terveydensuojelujaosto päättää antaa asiasta seuraavan
lausunnon:
Terveydensuojelujaostolla ei ole YVA-ohjelmasta huomautettavaa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
________
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YIT Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin kiviainesalueen laajentamista koskeva
ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa YIT Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin
kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Museovirasto lausuu
ohjelmasta arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta.
Toiminnanharjoittaja ja hankkeesta vastaava on YIT Infra Oy. Hankkeessa on kyse
kaksiosaisen kiviainesalueen laajentamisesta Loviisan kaupungin Malmgårdin kylässä
Myrskyläntien (tie 167) varressa. Hankealueen läntisessä osassa (Sora-Malmgård)
harjoitetaan soranottoa ja itäisessä osassa (Kallio-Malmgård) kalliokiviaineksenottoa
voimassa olevien ympäristö- ja maa-aineslupien turvin. Hankkeessa sekä soranottoa että
kallionottoa on tarkoitus laajentaa ja kallionottoaluetta syventää.
YVA-menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kolme. Vaihtoehdossa VE0 soran ja
kallion ottamista ja jalostamista jatketaan voimassaolevien lupien mukaisesti.
Vaihtoehdossa VE1 sekä soran- että kallionottoaluetta laajennetaan niin, että ne käsittävät
kiinteistöt Sora-Malmgård ja Kallio-Malmgård kokonaisuudessaan lukuun ottamatta tiehen
ja kiinteistön rajoihin nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä. Vaihtoehdossa VE2 soranotto
toteutetaan kuten vaihtoehdossa VE1, mutta kalliokiviaineksen ottoalueella ottotasoa
syvennetään. Ottamisen jälkeen kalliolouhos täyttyy osittain vedellä.
Hankealueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä tai arkeologista kulttuuriperintöä. Alueen inventointi on jo vuodelta 1969
ja on vanhentunut nykymaankäyttöä ajatellen. Maasto- ja kartta-analyysin perusteella
alueen arkeologinen potentiaali on kuitenkin varsin pieni, eikä hankealueella siten ole
Museoviraston näkemyksen mukaan tarpeellista tehdä arkeologista selvitystä.
Museovirasto ei myöskään näin ollen ota kantaa vaihtoehtoisiin tarkastelumalleihin.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman osalta lausunnon antaja on
Museoviraston ja Itä-Uudenmaan maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen nojalla
maakuntamuseo.
Yhteyshenkilönne Museovirastossa on intendentti Sari Mäntylä-Asplund, puh. 0295 33
6290, sari.mantyla-asplund@museovirasto.fi.
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YIT Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin kiviainesalueen laajentamista koskeva
ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa YIT Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin
kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Museovirasto on antanut ohjelmasta arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta
lausunnon 27.11.2018 (MV/181/05.02.01/2018) ja täydentää aiemmin antamaansa
lausuntoa.
Hankealueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä eikä Museovirasto edelleenkään edellytä laajempia arkeologisia
selvityksiä. Museoviraston tietoon on kuitenkin tullut hankealueen itäisen osan (KallioMalmgård) kalliokiviaineksenoton laajennusalueen eteläreunalla oleva ladottu kivimuuri. Se
liittyy todennäköisesti alueella sijainneisiin historiallisen ajan torppiin. Vanhojen karttojen
perusteella torppia on ollut ainakin hankealueen itäpuolella.
Historiallisen ajan vastaavat kivimuurit on luokiteltu nk. muiksi kulttuuriperintökohteiksi. Ne
eivät ole muinaismuistolain (295/63) suojaamia, mutta ne huomioidaan muuttuvassa
maankäytössä ja pyritään säilyttämään niiden historiallisen merkityksensä vuoksi.
Museovirasto esittää, että kivimuurin sijainti ja rakenne dokumentoidaan. Samalla
kartoitetaan, onko sen lähiympäristössä mahdollisia muita historiallisen ajan asutuksen
jäännöksiä.
Arkeologisen dokumentoinnin ja tarkastuksen kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja,
joka tilaa tutkimukset valitsemaltaan arkeologiselta toimijalta. Lista arkeologisista
toimijoista, joilta tarjouksia voi pyytää, on Museoviraston www-sivuilla osoitteessa:
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisenkulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen. Museoviraston lausunnot
tulee liittää tarjouspyynnön mukaan.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman osalta lausunnon antaja on
Museoviraston ja Itä-Uudenmaan maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen nojalla
maakuntamuseo.
Yhteyshenkilönne Museovirastossa on intendentti Sari Mäntylä-Asplund, puh. 0295 33
6290, sari.mantyla-asplund@museovirasto.fi.
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Asia:

YIT Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin kiviainesalueen laajentamista koskeva
YVA-ohjelma
Porvoon museo / Itä-Uudenmaan maakuntamuseo on tutustunut YIT Infra Oy:n
Loviisan Malmgårdin kiviainesalueen laajentamista koskeva YVA-ohjelmaan, ja
lausuu toimialaansa - maisemaan ja kulttuuriperintöön - liittyvistä asioista.
Hankkeessa on kyse kaksiosaisen kiviainesalueen laajentamisesta Loviisan
kaupungin Malmgårdin kylässä Myrskyläntien (tie 167) varressa. Hankealueen
läntisessä osassa (Sora-Malmgård) harjoitetaan soranottoa ja itäisessä osassa
(Kallio-Malmgård) kalliokiviaineksenottoa voimassa olevien ympäristö- ja maaaineslupien turvin. Hankkeessa sekä soranottoa- että kallionottoa on tarkoitus
laajentaa.
YVA-menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kolme - vaihtoehto 0 (VE0),
vaihtoehto 1 (VE1) ja vaihtoehto 2 (VE2). Vaihtoehdossa VE0 soran ja kallion
ottamista ja jalostamista jatketaan voimassaolevien lupien mukaisesti. Vaihtoehdossa
VE1 sekä soran- että kallionottoaluetta laajennetaan niin, että ne käsittävät kiinteistöt
Sora-Malmgård ja Kallio-Malmgård kokonaisuudessaan lukuun ottamatta tiehen ja
kiinteistön rajoihin nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä. Vaihtoehdossa VE2 soranotto
toteutetaan kuten vaihtoehdossa VE1, mutta kallionotto ulotetaan tasolle -6.
Voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä 2017 osa
hankealueesta kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja
hankealue sivuaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä,
Malmgårdin kartanoa. Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.
Hankkeen vaikutukset maisemaan arvioidaan olemassa olevan tiedon ja laadittavan
maisemaselvityksen perusteella. Hankkeen maisemavaikutusten arvioinnissa
tarkastellaan ottoalueiden näkyvyyttä ja niistä aiheutuvaa maisemakuvan muutosta.
Arviointien pohjaksi laaditaan maisema-analyysi. Maisema-analyysi muodostuu
kartasta ja sitä selostavasta tekstistä, joilla havainnollisesti esitetään
maisemarakenteen ja maisemakuvan kannalta tärkeät luonnon-, kulttuurimaiseman ja
matkailumaiseman ominaisuudet ja alueet maisemavaikutusten arviointia varten.
Näkökulmana on ennen kaikkea hankealueiden ulkopuolisten alueiden ja
ominaispiirteiden kuvaus.

Maisema-analyysiä havainnollistetaan kartoin ja kohdeluetteloin sekä havainnekuvien
avulla. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota maisemamuutoksen voimakkuuteen ja
merkitykseen eri ympäristöissä esimerkiksi asumisen-, vapaa-ajan ja
matkailualueiden maisemassa. Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia havainnollistetaan
yhdestä kuvauspaikasta laadittavalla kahdella valokuvasovitteella. Valokuvasovitteen
pohjana on hankealueesta tehty virtuaalimallinnus, joka toteutetaan
Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineiston perusteella. Maastomalli muokataan
hankesuunnitelmien mukaan vastaamaan tulevaa tilannetta. Lopullinen kuvasovite
muokataan kuvankäsittelyohjelmassa, jossa virtuaalimallin näkymä yhdistetään
valokuvaan suunta-arvojen ja valokuvassa erottuvien maaston kohdistuspisteiden
avulla.
Ottaen huomioon hankealueen merkittävät kulttuuriympäristölliset reunaehdot, esittää
Porvoon museo -koskien laadittavaa maisema-analyysiä - että aineistoon lisätään
alueen maisemahistoriallinen tarkastelu. Tällaisen maisemankehityksen
retrospektiivisen tarkastelumenetelmän avulla kyetään hahmottamaan
kulttuurimaiseman muutosprosessin pääkehityssuunnat ja siinä vaikuttaneet
mekanismit ja niiden kautta edelleen tunnistamaan ja ajoittamaan nykymaiseman
historiallisesti merkittävät piirteet ja rakenteet. Maisemakehityksen tarkastelu
suoritetaan pääasiassa historiallisen kartta-aineiston pohjalta, jonka avulla kyetään
analysoimaan tutkimusalueen maankäytön spatiaalista kehitystä.
Muuten Porvoon museo pitää arviointiohjelman toimenpiteitä riittävinä, eikä sillä ole
arviointiohjelmaan huomauttamista.
Muinaisjäännösten osalta lausunnonantaja on Museovirasto Itä-Uudenmaan
maakuntamuseon ja Museoviraston välisen sopimuksen perusteella.

Marina Catani
Museonjohtaja

Tiedoksi:

Juha Vuorinen
Rakennustutkija

Museovirasto / Kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

4.12 2018
Uudenmaan ELY-keskukselle

Asia: Lausunto Loviisan Malmgårdin kiviainesten ottoalueen YVA-arviointiohjelmasta
Kiitämme lausuntopyynnöstä.
Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys (IULY) yhtyy Suomen Luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piirin laatimaan lausuntoon, eikä turhaan toista samoja asioita omassa lausunnossaan.
Lisäksi haluamme erikseen tuoda esiin muutaman huomion:
- alueen sijainti valtatien välittömässä läheisyydessä sekä olemassa olevan ottoalueen laajennus omaavat
lähtökohtaisesti vähemmän negatiivisia luontovaikutuksia kuin kokonaan uuden kiviainesten ottoalueen
perustaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on pystyttävä objektiivisesti arvioimaan mikä on
Malmgårdin alueen luonnon ja kulttuurimaiseman sietokyky kiviainesten ottoon sekä määrällisesti, että
ajallisesti.
- murskatun louheen ja soran vesiseulonnan vaikutuksiin sekä pinta- että pohjavesiin ja soranottoalueen
jäljelle jäävään sorapatjaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.
- vaihtoehto 2:n mukaisen kallion meriveden pinnan alle menevän louhinnan työnaikaisiin sekä jäljelle
jäävän kallioaltaan vaikutuksiin sekä pohja- että pintavesiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys ry.
Jyrki Ikonen, puheenjohtaja

Jari Tolin, rahastonhoitaja
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ESAVI/21446/2018
Julkinen

Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

lausuntopyyntö 31.10.2018, UUDELY/4320/2018
Lausunto Loviisan Malmgårdin kiviainesalueen laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
YIT Infra Oy suunnittelee Loviisassa sijaitsevan Malmgårdin kiviainesalueen
laajentamista. Hankealueen läntisessä osassa (Sora-Malmgård) harjoitetaan
soranottoa ja itäisessä osassa (Kallio-Malmgård) kalliokiviaineksenottoa voimassa
olevien ympäristö- ja maa-aineslupien mukaisesti. Hankkeessa sekä soranottoa että
kallionottoa on tarkoitus laajentaa.
Arvioitavat vaihtoehdot:
VE0:

Soran ja kallion ottamista ja jalostamista jatketaan voimassaolevien lupien
mukaisesti.

VE1:

Soran- että kallionottoaluetta laajennetaan niin, että ne käsittävät kiinteistöt
Sora-Malmgård ja Kallio-Malmgård kokonaisuudessaan lukuun ottamatta
tiehen ja kiinteistön rajoihin nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä.
Sora-Malmgårdin kiinteistön alueella alimman ottotason ja ylimmän havaitun
pohjavedenpinnan väliin jätetään vähintään 4 metrin paksuinen suojakerros
maa-ainesta. Alin ottotaso on +31,5 metriä. Otetun aineksen murskausta ja
vesiseulontaa jatketaan.
Kallio-Malmgårdin kiinteistön alueella alin ottotaso on nykyisen luvan
mukainen +24 metriä. Kalliokiviaineksen murskausta jatketaan ja alueelle on
lisäksi mahdollista sijoittaa siirrettävä asfalttiasema.

VE2:

Soran- että kallionottoaluetta laajennetaan niin, että ne käsittävät kiinteistöt
Sora-Malmgård ja Kallio-Malmgård kokonaisuudessaan lukuun ottamatta
tiehen ja kiinteistön rajoihin nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä.
Soranotto Sora-Malmgårdin kiinteistön alueella toteutetaan kuten
vaihtoehdossa VE1.
Kalliokiviaineksen ottoa Kallio-Malmgårdin kiinteistön alueella laajennetaan
niin, että alin ottotaso sekä nykyisellä että laajennusalueella on -6 metriä.
Kallion louhinta ulottuu pohjaveden pinnan alapuolelle ja louhinnan aikana
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louhosta pidetään kuivana pumppaamalla. Louhinnan jälkeen louhos täyttyy
osittain vedellä.
Hankealueelta itään, länteen ja pohjoiseen ei sijaitse asuinrakennuksia alle kilometrin
etäisyydellä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 500 metrin etäisyydellä
hankealueelta etelään. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse kouluja, päiväkoteja tai
muita vastaavia julkisia rakennuksia.
Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat −vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:
Melu ja pöly
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää esitettyjen melun ja pölyn leviämismallinnusten laatimista tarpeellisena. Arviointiselostuksessa tulee esittää myös
ehdotukset melun ja pölyn seurantatavoista.
Talousvesi
Arviointiohjelman mukaan läntinen hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan ja itäinen
hankealue sijaitsee osittain Orrmossmalmenin II luokan pohjavesialueella.
Pohjavesialuetta ei käytetä yhdyskunnan vedenhankintaan. Hankealueelta noin
kilometrin etäisyydellä olevat talousvesikaivot ja energiakaivot kartoitetaan.
Pohjavesivaikutusten arvioinnissa arvioidaan soran ja kalliokiviaineksen ottamisen
sekä louhoksen kuivatuksen vaikutusta pohjaveden virtaussuuntaan ja pohjaveden
määrään pohjavesialueella sekä lähialueen talousvesi- ja energiakaivoissa. Lisäksi
arvioidaan soran ja kalliokiviaineksen ottamisen sekä alueelle sijoittuvien muiden
toimintojen vaikutukset pohjaveden laatuun pohjavesialueella ja sen ulkopuolella sekä
lähialueen talousvesikaivoissa. Pohjavesivaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan
myös hankkeen vaikutukset vedenhankintaan.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää esitettyjä kaivokartoituksia sekä esitettyä
pohjavesivaikutusten arviointitapaa tarpeellisina. Arviointiin tulee sisällyttää myös
mahdollisten onnettomuustilanteiden aiheuttamat vaikutukset pohjaveden ja
talousvesikaivojen veden laatuun. Arviointiselostuksessa tulee esittää ehdotukset
talousvesikaivojen seurantatavoista, mikäli hankkeella saattaa olla vaikutuksia
talousvesikaivojen veden laatuun tai määrään. Arviointiselostuksessa on tarpeellista
tuoda esille myös mahdollisuudet korvaavan talousveden saantiin.
Muuta
Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 osalta on tarpeellista esittää myös toiminnan arvioidut
kestoajat.
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LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE YIT INFRA OY:N MALMGÅRDIN KIVIAINESALUEEN
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA (UUDELY/4320/2018)
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue on pyytänyt
Myrskylän rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelulautakunnan lausuntoa lausuntoa YIT Infra Oy:n Loviisan
Malmgårdin kiviainesalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnot tulee toimittaa
viimeistään 4.12.2018. Myrskylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Askolan rakennus- ja
ympäristölautakunta. Lautakunta on delegoinut ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa olevien
lausuntojen antamisen ympäristönsuojelusihteerille.
Myrskylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto YIT Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin
kiviainesalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta:
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitetty selvitettäväksi tärkeimmät ympäristövaikutukset,
joita soran ja kalliokiviaineksen ottamisesta saattaa aiheutua. Tärkeimmät selvitettävät vaikutukset tässä
tapauksessa ovat maisemaan ja pohjaveteen aiheutuvat vaikutukset sekä melu- ja pölyvaikutukset.
Vaihtoehdossa VE 2 soranotto toteutetaan kuten vaihtoehdossa VE1. Kalliokiviainestenotossa ottotasoa
alennetaan sekä nykyisellä että laajennusalueella tasolle -6 m (N60). Louhinta ulottuu täten pohjaveden
pinnan alapuolelle. Tässä vaihtoehdossa merkittävimmät maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen
kohdistuvat vaikutukset liittyvät ottamisalueen laajentamiseen pohjavesialueella sekä kallionoton
ulottamiseen tasolle -6 m. Arvioitavaksi tulevat muuan muassa kallionoton ja louhoksen kuivina pitämisen
vaikutukset talousvesikaivoihin ja pohjaveden pinnan tasoon pohjavesialueella.
Vaihtoehtoa VE2 tulee tarkastella erityisen huolellisesti. Pohjavesialueelta on laadittu geologisen rakenteen
selvitys (Geologisen rakenteen selvitys Myrskylän Kiparkatin ja Loviisan Pernajan kirkonkylän välisillä
pohjavesialueilla, GTK arkistoraportti 54/2014).
YVA-ohjelmasta ei ilmene hyödynnetäänkö kyseistä selvitystä YVA-menettelyssä. Kaikki mahdollinen
tutkimustieto pohjavesialueen rakenteesta ja pohjavedenpinnan alittamisen aiheuttamista riskeistä tulee
huomioida ja selvittää YVA-prosessissa sekä varmistaa olemassa olevan tiedon riittävyys.
Tarvittaessa pohjaveden virtaussuuntien varmistamiseksi tulee asentaa lisää pohjavesiputkia ja tehdä
kairauksia/maatutkaluotauksia. Vaihtoehdossa VE 2 pohjaveden virtaussuuntien ja pohjavesivaikutusten
ennustaminen louhoksen kuivatusvaiheessa on haasteellista.
Malmgårdin panimo käyttää pohjavesialueella muodostuvaa vettä tuotannossaan. Täten pohjaveden
määrän ja laadun mahdollinen vaarantuminen ei koske pelkästään yksittäisiä kotitalouksia. Oluen
tuotannossa sen tärkeimmän raaka-aineen eli veden laatu ja ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti
lopputuotteen laatuun.
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Lausunto YIT Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin kiviainesalueen laajentamista koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
845/11.01.00/2018
KH § 364
Valmistelijat: ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki puh. 040 570
5155, ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen puh. 0440 555 373 ja
hallintojohtaja Kristina Lönnfors puh. 0440 555 216
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää rakennus- ja
ympäristölautakunnan lausuntoa YIT Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin
kiviainesalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Hankealueella harjoitetaan sekä soranottoa että kalliokiviaineksenottoa.
Hankkeessa on kyse sekä soranoton että kalliokiviaineksenoton
laajentamisesta. Vaihtoehdossa VE1 sekä soranotto- että
kalliokiviaineksenottoalueita laajennetaan niin, että ne kattavat koko
kiinteistöt suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta. Alimmat ottotasot ovat
nykyisten maa-aineslupien mukaisesti soranottoalueella + 31,5 m (N60) ja
kalliokiviaineksenottoalueella + 24 m (N60). Vaihtoehdossa VE 2 soranotto
toteutetaan kuten vaihtoehdossa VE1. Kalliokiviainestenotossa ottotasoa
alennetaan sekä nykyisellä että laajennusalueella tasolle -6 m (N60).
Louhinta ulottuu täten pohjaveden pinnan alapuolelle.
Sekä vaihtoehdoissa VE1 että VE2 otetun aineksen murskausta ja
vesiseulontaa (soranotto) jatketaan. Lisäksi alueelle on mahdollista sijoittaa
siirrettävä asfalttiasema.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman mukaan on tarkoitus selvittää ja
arvioida hankkeen vaikutukset (liikenne, melu, pöly ja tärinä, vaikutukset
vedenhankintaan) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,
luonnonympäristöön (kasveihin ja eläimiin, maaperään, kallioperään ja
pohjaveteen, pintavesiin), rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä
luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt antaa Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon YIT
Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin kiviainesalueen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta (UUDELY/4320/2018):
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hyvin laadittu ja siinä on esitetty
selvitettäväksi kaikki tärkeimmät ympäristövaikutukset, joita soran ja
kalliokiviaineksen ottamisesta saattaa aiheutua. Tärkeimmät selvitettävät
vaikutukset tässä tapauksessa ovat maisemaan ja pohjaveteen aiheutuvat
vaikutukset sekä melu- ja pölyvaikutukset.

LOVIISAN KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginhallitus

§ 364

17.12.2018

Maisema
Ohjelmassa on esitetty hankkeen maisemavaikutusten arviointi tehtäväksi
tarkastelemalla ottoalueiden näkyvyyttä ja niistä aiheutuvan maisemakuvan
muutosta. Tähän arviointiin sisältyy myös maastokäynti ja arvioinnin
pohjaksi tehdään maastoanalyysi. Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia
havainnollistetaan valokuvasovitteilla. Kulttuuriympäristöön kohdistuvien
vaikutusten arviointi perustuu muun muassa valtakunnallisiin,
maakunnallisiin ja paikallisiin inventointeihin. Erityistä huomiota
kiinnitetään ottoalueeseen rajautuvaan valtakunnallisesti arvokkaaseen
maisema-alueeseen Pernajanlahden ympäristöön ja Koskenkylän
jokilaaksoon ja hankkeen läheisyyteen sijoittuvaan valtakunnallisesti
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön Malmgårdin kartanoon
kohdistuviin vaikutuksiin.
Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa suunnitellusta
maisemavaikutusten arvioinnista.
Pohjavesi
Hankkeen mahdollisia vaikutuksia pohjaveteen arvioidaan olevan:




Soran ja kalliokiviaineksen ottamisen sekä louhoksen kuivatuksen
vaikutus pohjaveden virtaussuuntaan ja pohjaveden määrään
pohjavesialueella sekä lähialueen talousvesi- ja energiakaivoissa.
Soran ja kalliokiviaineksen ottamisen sekä alueelle sijoittuvien
muiden toimintojen vaikutukset pohjaveden laatuun pohjavesialueella
ja sen ulkopuolella sekä lähialueen talousvesikaivoissa.
Hankkeen vaikutus lähteisiin ja pohjavesiriippuvaisiin
ekosysteemeihin ja pienvesiin.

Merkittävimmät maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen kohdistuvat
vaikutukset liittyvät ottamisalueen laajentamiseen pohjavesialueella sekä
kallionoton ulottamiseen tasolle -6 m (VE 2). Arvioitavaksi tulevat muuan
muassa kallionoton ja louhoksen kuivina pitämisen vaikutukset
talousvesikaivoihin ja pohjaveden pinnan tasoon pohjavesialueella.
Talousvesikaivoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia varten
hankealueelta noin kilometrin säteellä olevat talousvesikaivot ja
energiakaivot kartoitetaan. Kallioperän heikkousvyöhykkeet tunnistetaan
arviointiohjelman mukaan olemassa olevan tiedon ja projektiryhmän
geologisen asiantuntemuksen avulla.
Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että edellä mainitun olemassa
olevan tiedon riittävyys täytyy jo tässä vaiheessa varmistaa. Pohjaveden
virtaussuuntien ja pohjavesialueen rajapintojen varmistamiseksi tulee
tarvittaessa asentaa lisää pohjavesiputkia ja tehdä
kairauksia/maatutkaluotauksia. Varsinkin vaihtoehdossa VE 2 pohjaveden
virtaussuuntien ja pohjavesivaikutusten ennustaminen louhoksen
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kuivatusvaiheessa on haasteellista.
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa myös, että kuivatusvesien määrä
tulee vaihtoehdossa VE 2 olemaan suuri. Vesien johtamisen vaihtoehdot ja
vaikutukset tulee siksi selvittää jo tässä vaiheessa.
Liikenne, pöly ja melu
Liikenteen, melun, pölyn ja tärinän vaikutukset arvioidaan osana ihmisten
terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuviin vaikutuksiin.
Päästölaskelmien sekä leviämismallinnusten avulla arvioidaan toimintojen
aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja vaikutuksia lähialueeseen.
Merkittävimmät melu- ja pölylähteet, lähiasutus ja asuinalueet sekä
tarkastelualueella olevat herkät kohteet esitetään karttapohjalla.
Mallinnukset tehdään tilanteessa, jossa toiminta on lähinnä asutusta ja
toiminnan vaikutukset ovat suurimmillaan.
Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa suunnitellusta
liikenteen, melun, pölyn ja tärinän vaikutusten arvioinnista.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle YIT Infra Oy:n Loviisan Malmgårdin kiviainesalueen
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (UUDELY/4320/2018) ilmoittaa
yhtyvänsä rakennus ja ympäristölautakunnan asiassa antamaan lausuntoon.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.
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Uudenmaan ELY-keskukselle
Viitaten kuulutukseen verkkosivuillanne
Asia: Lausunto Loviisan Malmgårdin kiviainestenottoalueen YVA-arviointiohjelmasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausunnonantomahdollisuudesta.
Vaihtoehdot
Hankealueen sijainnin ja YVA-arviointiohjelmassa referoitujen luontoselvitysten (lähinnä liitooravaselvityksen tiedot) perusteella on ilmeistä, että kiviainestenoton laajentaminen aiheuttaa
merkittäviä haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöihin.
Vaihtoehdon 1 alueella on luonnontilaisen kaltaista kalliometsää sekä siihen itäpuolisen jyrkänteen
alta liittyvää monipuolista lehtomaista kangasta/tuoretta lehtoa.
Vaihtoehdon 2 alueella Myrskyläntien länsipuolella, osin pohjoispuoliselle palstalle ja Djupgölenin
ympäristöön ulottuen, sijaitsee ilmeisen arvokas lahopuustoinen vanhan metsän alue. Metsän
rakennepiirteiden perusteella alue on todettu myös laajalti liito-oravalle soveltuvaksi. Djupgölenin
harvakseltaan ojitettu puustoisten soiden alue vaikuttaa mahdolliselta merkittävien luontoarvojen
keskittymältä.
Hankealue sijaitsee osin valtakunnallisesti arvokkaaksi todetulla maisema-alueella ja lisäksi se
rajautuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön.
Vaihtoehtoihin tulisi lisätä soranoton ja kiviaineksen lisäalueiden variaatiot niin, että toinen niistä
toteutettaisiin ja toinen ei. Näin lisättäisiin vaihtoehtojen määrää ja ympäristövaikutukset tulisivat
paremmin esiin.
Tarvittaisiin myös 0+ -vaihtoehtoa, missä nykyinenkin toiminta lopetettaisiin ja alue
ennallistettaisiin.
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Arvioitavat ympäristövaikutukset
Piiri korostaa tarvetta arvioida riittävän kattavasti ja laadukkaasti eri vaihtoehtojen vaikutukset
pohja- ja pintavesiin. Vaihtoehdon 2 osalta on syytä arvioida myös oton mahdolliset vaikutukset
Djupgöleniin.
Aikataulu ja luontoselvitykset
Arviointiohjelman aikataulun perusteella näyttäisi siltä, että uusia luontoselvityksiä ei YVAohjelman lausuntokierroksen ja YVA-selostuksen välissä yhteydessä aiottaisi tehdä. Näin ei voi
olla.
Alueelta on tehty luontoselvitys (Yrjölä 2018), mutta sitä ei ollut mukana YVA-ohjelman
lausuntoaineistossa. Siksi luontotietopohjan riittävyyttä on nyt vaikea arvioida.
Nyt ilmeisesti kaikki olennainen luontotyyppitason tieto on peräisin alueella tehdystä liitooravaselvityksestä. Sen yhteydessä havaittujen luonnontilaisen kaltaisten sekä lahopuustoisten
metsäalueiden laajuutta ja siten myöskään merkittävyyttä ei ole kuitenkaan mahdollista arvioida,
koska rajauksia ei ole sisällytetty arviointiohjelman aineistoihin.
Referointien perusteella on ilmeistä, että ainakin osasta aluetta on selvitetty putkilokasvit. Herää
toki kysymys miksi juuri tämä kangas- ja kalliometsien osalta täysin toissijainen lajiryhmä on
saanut erityishuomion. Lisäksi on selvitetty linnut sekä lepakoiden, liito-oravien ja
kirjoverkkoperhosen esiintymistä.
Tämän lisäksi on tehty jonkinasteinen luontotyyppiselvitys. Siinä on ilmeisesti keskitytty metsälain
avainbiotooppeihin, luonnonsuojelulain luontotyyppeihin ja vesilain luontotyyppeihin.
Hankealueella ei ilmeisesti ole selvitetty esim. METSO-ohjelman valintaperusteiden mukaisten
elinympäristöjen esiintymistä tai muita sellaisia metsäisiä luontoarvoja, joiden perusteella
Uudenmaan alueella on vuodesta 2012 lähtien arvioitu luontoalueiden mahdollista maakunnallista
merkitystä
(https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6297/Luonnonymparistojen_arvottamisen_kriteeristo_Uudellemaalle_E119.pdf). Nämä
tulee selvittää.
Erityiskohteena on syytä nostaa esille Djupgölenin alueen mahdollinen merkitys laajana ja
mahdollisesti osin vesitalouttaan säilyttäneenä tai lahopuustoisena puustoisten soiden alueena.
Luontoselvitysten osalta ei käy ilmi onko aluetta tarkasteltu luontotyyppitasolla ammattimaisesti
muuta kuin mahdollisena liito-oravakohteena.
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Erityistä tarvetta on metsäisten luontoarvojen kattavammalle selvittämiselle. Siksi esitämme
METSO-elinympäristöjen selvittämistä sekä vanha- ja lahopuustoisten metsien kääväkäs- ja
jäkälälajiston selvittämistä.
Djupgölenin ympäristö sekä siihen rajoittuva vaihtoehdon 2 pohjoisosa vaikuttaa kuvausten
perusteella lahokaviosammalelle potentiaalisesti soveltuvalta. Esitämme myös tämän
luontodirektiivin liitteen II lajin täsmäselvitystä.
Näiden luontoselvitysten tekemiseen tarvitaan toista maastokautta ennen yva-selostuksen tekemistä.
Lisätietoja
- luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola@gmail.com
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