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1 Alueen perustiedot 

 
1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä sijainti 

Lemminkäinen Infra Oy (hakija) omistaa kiinteistön Kallio-Malmgård Loviisan kunnan 
Malmgårdin kylässä. Kiinteistö sijaitsee noin neljä kilometriä Koskenkylästä pohjoiseen, 
maantie 167:n varrella. Kiinteistön tarkempi sijainti on esitetty karttaliitteessä 3. 
 
1.2 Hankkeen tavoitteet 

Kiinteistön pinta-ala on noin 40 hehtaaria, josta nyt suunniteltua ottamisaluetta on 6 
hehtaaria ja kaivualuetta 3,7 hehtaaria. Suunnitelman mukainen kiviaineksen ottomäärä on 
940 000 kiinto-m3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, jolloin vuotuinen ottamismäärä olisi 
arviolta 50 000 – 150 000 kiinto-m3.  
 
1.3 Nykytila 

Kiinteistö on osin avointa maa-ainestenottoaluetta ja siellä sijaitsee kiviaineksen 
varastokasoja.  
 
1.4 Kartta-aineisto       

Kartta-aineistona on käytetty aiempia suunnitelmakarttoja.  Aineistoa on täydennetty 
maastokatselmuksin. Koordinaatisto ETRS-TM35FIN, korkeusjärjestelmä N2000. 
 
1.5 Lupatilanne 

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt kokouksessaan 
15.5.2014 § 46 hakijalle maa-ainesluvan Kallio-Malmgårdin kiinteistölle 11 hehtaarin 
määräalalle ja 940 000 kiinto-m3 ottamiseen. Lupa on voimassa 24.6.2024 saakka. 
Rakennus- ja ympäristölautakunta on lisäksi myöntänyt kiinteistölle kokouksessaan 
3.3.2011 § 19 toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan kallion louhintaan ja louheen 
murskaukseen. Ympäristöluvan tarkkailumääräystä pohja- ja pintavesien osalta on 
muutettu 15.5.2014 § 55.  
 
2 Alueella huomioitavat ympäristönäkökohdat 

 
2.1 Kaavoitus 

Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmäkaavassa (2014) alueen reunalle 
kohdistuu pohjavesialueen merkintä, pv ja ottamisalue sijoittuu ”kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, valtakunnallisesti merkittävä” -osoitetun 
merkinnän välittömään läheisyyteen.  
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Kuva 1. Alue Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkaavassa (2014). 
 
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, 
valtakunnallisesti merkittävä  

 
 
Merkinnän kuvaus  
Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti merkittävät alueet ja kohteet.  
Suunnittelumääräys 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön 
ominaispiirteiden vaaliminen, maisema-alueen kokonaisuus ja identiteetti. Alueen käytöllä 
on turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  
 
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti 
merkittävä  

 
 
Merkinnän kuvaus  
Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta 
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueet, tiet ja kohteet.  
Suunnittelumääräys 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön 
ominaispiirteiden vaaliminen, maisema-alueen kokonaisuus ja identiteetti. Alueen käytöllä 
on turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 
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Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde  

 
 
Merkinnän kuvaus  
Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti merkittävät alueet, tiet ja kohteet (RKY 2009 ).  
Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, ensisijaisen 
maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.  
Suunnittelumääräys 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön 
ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien 
maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen 
maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja 
kulttuuriarvot. Maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen on turvattava myös osittain tai 
kokonaan keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnän alle jäävillä alueilla ja kohteissa.  
 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja  

 
 
Merkinnän kuvaus  
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä erityisesti luontoon, maisemaan tai 
kulttuurimaisemaan liittyviä arvoja.  
Suunnittelumääräys 
Alueen suunnittelussa on turvattava maiseman, kulttuurimaiseman ja luonnonarvojen sekä 
alueen ominaispiirteiden säilyminen. Alueen metsätalous perustuu metsälakiin.  
 
Pohjavesialue  

 
 
Merkinnän kuvaus  
Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka 
voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.  
Suunnittelumääräys 
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi 
pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua.  
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Metsätalousvaltainen alue  

 
 
Merkinnän kuvaus  
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä pääasiallisesti metsätalouskäyttöön 
tarkoitettuja laaja-alaisia, yhtenäisiä metsäalueita, jotka ovat luonnon ydinalueita sekä 
maakunnallisen ekologisen verkoston kannalta merkittäviä. Alueilla esiintyy metsätalouden 
lisäksi haja-asutusluonteista ja vapaa-ajan rakentamista.  
Suunnittelumääräys 
Alueen suunnittelussa tulee turvata metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen 
toimintaedellytykset.  
Alueen säilyminen yhtenäisenä metsäalueena tulee turvata välttämällä pirstovaa 
maankäyttöä, joka muodostaa eri eläinlajien kannalta vaikutuksiltaan laaja-alaisia, pysyviä 
liikkumisesteitä. Metsätalous ja metsänhoitotoimenpiteet alueella perustuvat metsälakiin.  
 
Maisematie 

 
 
Merkinnän kuvaus  
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät vanhat säilyneet 
tielinjat, jotka ovat osa kulttuuriympäristöä ja -maisemaa ja joilta avautuvat näkymät 
havainnollistavat kunkin alueen ominaispiirteitä.  
Suunnittelumääräys 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tielinja ja sen lähiympäristö tulee säilyttää 
ympäristöä huomattavasti muuttavien toimintojen ulkopuolella. Metsätaloudessa tulee 
pyrkiä välttämään avohakkuita tien välittömässä läheisyydessä. 
 
Viheryhteystarve  

 
 
Merkinnän kuvaus  
Merkinnällä osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuuluvat 
viheryhteydet ja -alueet.  
Suunnittelumääräys 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu 
yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen 
maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston 
liikkumismahdollisuudet.  
Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen 
verkoston osana sekä seudullisten ja paikallisten virkistystarpeiden yhteen-sovittamiseen 
siten, että olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat 
alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan 
virkistyskäyttöön. 
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2.2 Asutus  

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1-1,5 kilometrin päässä suunnitellusta 
ottamisalueesta etelään. Naapuritiedot on esitetty maa-aineslupahakemuksen liitteessä 7. 
Tiedot perustuvat maanmittauslaitoksen sivuilta 21.2.2017 saatuihin tietoihin. 
 
2.3 Pohjavesiolosuhteet ja talousvesikaivot 

Suunniteltu ottamisalue sijoittuu Ormossmalmen B (0158554B) pohjavesialueen 
välittömään läheisyyteen. Pohjavesialue on luokiteltu luokkaan II, vedenhankintaan 
soveltuva pohjavesialue. Hertta-tietokannan mukaan pohjavesialueen hydrogeologinen 
kuvaus on seuraavanlainen: ”Pitkittäisharjujakso, joka ulottuu Myrskylän kunnan rajan 
vedenjakaja-alueelta Koskenkylän joen rantaan etelässä. Aines pääosin hiekkavaltaista, 
paikoitellen esiintyy soraa. Hienoainesliepeet nousevat korkealle harjuselänteestä 
pienentäen varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen pinta-alaa. Hienoainesta on myös 
linsseinä ja kiiloina hiekka- ja sorakerroksissa. Pohjavesialueella esiintyy kalliokynnyksiä, 
jotka ohjaavat pohjaveden virtausta ja jakavat aluetta erillisiksi pohjavesialtaiksi. Veden 
saannin kannalta hyvä alue. Pohjavesialueen rajausta on tarkistettu syyskuussa 2005, 
jolloin tehtiin osa-aluejako. Myrskylän puoleinen A-osa-alue on I-luokan pohjavesialue ja 
Loviisan kaupungin puoleinen B-osa-alue on II-luokan pohjavesialue.” 
 
Työmaalla käytettävät polttoaineet aiheuttavat riskin maaperälle ja pohjavedelle. 
Polttoaineita käytettäessä noudatetaan huolellisuutta. Kallio-Malmgårdin kiinteistölle on 
rakennettu asfaltoitu tukitoiminta-alue, joka palvelee molempia Malmgårdin maa-
ainestenottoalueita, sekä sora- että Kallio-Malmgårdia. 
 
Envimetria on tarkkaillut alueen pinta- ja pohjavesiä tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 
Viimeisimmät tulokset on esitetty tämän suunnitelman liitteessä 5.2. 
 
2.4 Tiejärjestelyt       

Tieltä 167 on liittymä alueelle.  
 
2.5 Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 

Toiminta sijoittuu avatulle louhosalueelle ja nyt suunnitellun oton vaikutus maisemaan jää 
vähäiseksi. Toiminnan loputtua alue jälkihoidetaan ympäristöön sopivaksi. Pohja- ja 
pintavesien seurannasta on erillinen hyväksytty tarkkailusuunnitelma, jonka mukaisesti 
vaikutuksia vesiin on tarkkailtu. Louhokseen kerääntyvää vettä käytetään ensisijaisesti 
pölyn sitomiseen alueella.  
 
3 Ottotoiminta 

 
3.1 Maa-ainesten määrä ja ottamisjärjestys   

Kiviainesta louhitaan yhteensä arviolta 940 000 kiinto-m3. Louhintaa jatketaan 
suunnitelmakarttojen (liite 5.1) merkintöjen mukaisesti. 
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3.2 Ottamistoiminnan kuvaus  

Pintamaita on poistettava noin hehtaarin alueelta, puusto alueelta on poistettu jo aiemmin. 
Pintamaat läjitetään suunnitelmakarttojen merkintöjen mukaisesti. Louhinta suoritetaan 
kahdessa vaiheessa. Ensin louhitaan tasoon +40, jonka jälkeen tasoon +24.  
 

3.3 Jalostus ja varastointi 

Kiinteistöllä on voimassaoleva ympäristölupa kalliokiviaineksen louhintaan ja 
murskaukseen. Murskaus suoritetaan paikalle tuotavalla siirrettävällä murskauslaitoksella. 
Murskaimia on 3-5 kappaletta: esi- väli- ja tarvittava määrä jälkimurskaimia. Murskauksen 
yhteydessä käytettävät seulat ovat 2- tai 3-tasoseuloja.  
 
3.4 Kaivannaisjätteiden jätehuolto 

Pintamaita alueelta tulee noin 5000 m3. Pintamailla ei ole muusta toiminnasta eroavia 
ympäristövaikutuksia. Pintamaat ovat pilaantumattomia ja säilyvät sellaisina koko 
varastointiajan. Pintamaat eivät aiheuta riskiä ympäristölle. Pintamaita hyödynnetään 
alueen jälkihoidossa ottamistoiminnan päättyessä. 
 
3.5 Alueen jälkihoito ja myöhempi käyttö 

Alue siistitään ja muotoillaan ympäristöön sopivaksi ottotoiminnan loputtua. Jyrkät 
kallioseinämät luiskataan turvallisiksi. Kuoritut pintamaat voidaan käyttää jälkihoidossa 
reunojen luiskaukseen ja kasvualustana tuleville istutuksille.  
 
4 Vaatimukset ja edellytykset ottotoiminnalle 

 
4.1 Maa-aineslain (555/1981) vaatimukset 

Maa-aineslain 4 §:n mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on saatava 
lupa. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tai toisen tavanomaista 
kotitarvekäyttöä varten. 

 
Maa-aineslain 5 §:n mukaan lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön 
hoitamisesta sekä, mikäli mahdollista, alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä 
ottosuunnitelma. Sen vaatimustason ja ehdot määrittelee lupaviranomainen kussakin 
tapauksessa erikseen. 

 
Maa-aineslain mukaan lupa ainesta ottamiseen on myönnettävä, jos on esitetty 
asianmukainen ottamissuunnitelma eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-
aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa seuraavasti: 
”Tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin 
maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia 
luonnonolosuhteissa taikka tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan 
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu 
vesilain mukaista lupaa.  
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Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen 
vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että 
maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta 
aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä 
olevaa haittaa.” 
 
4.2 Edellytykset luvan myöntämiselle    

Hakijan käsityksen mukaan suunniteltu toiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä 
säädettyjen rajoitusten kanssa. Näin ollen maa-aineslain 6 §:n mukaiset edellytykset luvan 
myöntämiselle ovat olemassa. 
 
4.3 Kuulemiset ja lausuntopyynnöt 

Hakija esittää, että Loviisan kunta hoitaa naapurien kuulemisen ja pyytää lausunnot 
tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. 
 
 
 
Liitteet 

 
5.1 Suunnitelmakartat 
5.2 Viimeisimmät vesien tarkkailutulokset  
 
 
 
 
 


