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Loviisan maanvastaanoton laajennus ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma

NCC Industry Oy:llä on Loviisan Greggbölessä toiminnassa oleva 
kalliokiviaineksen ottoalue. Nykyistä toimintaa on tarkoitus laajentaa 
suurentamalla vuosittaista ylijäämämaiden vastaanottomäärää 
(maks. 500 000 t/a) sekä lisäämällä toimintaan pilaantuneiden 
maiden vastaanotto ja käsittely.

Arvioitavat vaihtoehdot;

Vaihtoehto 1:

Puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanottomäärä nousee max. 500 
000 t/a ja alueen täyttökapasiteetti 3 700 000 m3 (6 700 000 t). 
Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisen kaltaisena. 
Toiminta-aika riippuu ylijäämämaiden muodostumisesta 
rakennushankkeissa. Maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan niin 
kauan, kunnes suunnitellut alueet tulevat täytetyksi 
kokonaisuudessaan. Maankaatopaikka on vuotuisten maksimi 
ylijäämämaiden vastaanottomäärien perusteella (500 000 t/a) 
arvioituna toiminnassa lyhimmillään noin 14 vuotta, mutta toiminta 
voi vuosittaisista massamääristä riippuen jatkua kymmeniä vuosia.

Vaihtoehto 2:

Vaihtoehdossa VE1 esitettyjen toimintojen lisäksi alueella 
vastaanotetaan ja käsitellään pilaantuneita maita. 
Maksimikäsittelykapasiteetti on 56 000 t/a. Mahdollisia 
pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmiä ovat öljyisten maiden 
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kompostointi, huokosilmakäsittely, jätettä sisältävän maan käsittely 
sekä terminen käsittely. Puhdistetut massat sijoitetaan 
maankaatopaikalle, kun maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat alle 
valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista antaman asetuksen 214/2007 alempien ohjearvojen. 
Toiminta-aika on sama kuin vaihtoehdossa VE1.

Vaihtoehto 0:

Hanketta ei toteuteta, eikä hankealueille tule uutta toimintaa. 
Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa nykyisen maa-aines- 
ja ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkamista ja 
loppuunsaattamista eli vaihtoehdon VE 0 mukaista tilannetta.

Hanke-alue 

Hankealue sijoittuu Loviisan kaupungin länsiosaan Greggbölen kylään 
lähelle Porvoon rajaa. Loviisan keskustaan on noin 19 km ja Porvoon 
keskustaan noin 15 km. Porvoon moottoritie kulkee lähimmillään noin 
300 metrin päässä alueen pohjoispuolella.

Alueen lähiympäristössä on haja-asutusluonteista ja maaseutumaista 
asutusta. Hankealueen lähimmät kylät Loviisan puolella ovat noin 1 
ja 2 kilometrin etäisyydellä koillisessa. Porvoon kaupungin lähimmät 
kylät ovat noin 3 - 5 kilometrin etäisyydellä etelässä ja lännessä. 
Lähin asuttu asuinrakennus sijaitsee hankealueen itäpuolella noin 
640 metrin etäisyydellä.

Nykytilassa hankealueella tehdään kiviaineksen louhintaa ja 
murskausta, jonka melua on mitattu vuosina 2014, 2016 ja 2018. 
Melutasot hankealueen ympäristössä ovat olleet nykytilassa 
valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ohjearvojen puitteissa. 
Melusta ei ole tullut valituksia. Suunniteltujen toimintojen 
melulähteet ovat nykyisiä toimintoja pienemmät tai lyhyt 
aikaisemmat. Häiriintyvät kohteet ovat melko etäällä kohteesta ja 
erilliselle melumallinnukselle ei ole nähty tarvetta.

Melu- ja pölypäästöjä pyritään vähentämään mm. sillä, että murskain 
sijoitetaan alueelle mahdollisimman matalaan kohtaan 
ottorintauksen, meluvallien ja varastokasojen suojaan.
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Louhinta ja murskaus aiheuttavat pölyvaikutuksia lähiympäristöön. 
Liikennöinti nostaa tienvarren pölypitoisuuksia. Pölyämistä on mitattu 
vuonna 2014 lähialueella sijaitsevan kiinteistön pihalta ja 
mittauspisteessä ei havaittu kohonnutta pölypitoisuutta. 
Ilmanlaatuun alueen vaikutusten arviointi pölyn ja ilmapäästöjen 
leviämisestä tehdään asiantuntija-arviona.

Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähiasutus on 
melko kaukana eikä alueella sijaitse yksityiskaivoja. Lähin 
vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Koskenkylä (0158503), 
sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä koillisessa. Pohjavesialue 
on osa luoteiskaakkosuuntaista pitkittäisharjuketjua ja sillä on kaksi 
vedenottamoa. Hankealueella on tarkkailtu pohjaveden laatua ennen 
toiminnan aloittamista sekä vuosittain toiminnan aloittamisen 
jälkeen. Tarkkailutulokset osoittavat, että toiminnalla ei ole ollut 
haitallista vaikutusta pohjaveden laatuun. 

Alueen pintavedet ohjataan hallitusti laskeutusaltaaseen, josta vedet 
puretaan ojastoa pitkin pois alueelta. Vedet päätyvät 6,8 km päähän 
mereen Pernajalahden Klobbvikenissä. Vesientarkkailun perusteella 
toiminnan vaikutus alueen pintavesiin on ollut vähäistä.

Ympäristöonnettomuuksien ja poikkeustilanteiden tyyppejä on 
arvioitu. Uusien toimintojen riskit arvioidaan ja tunnistetaan 
etukäteen, jotta niihin voidaan varautua suunnitteluvaiheessa.

Arvioinnissa on keskitytty tarkastelemaan hankkeen kannalta 
keskeisimmiksi tunnistettuja vaikutuksia, joita tässä hankkeessa ovat 
vaikutukset pintavesiin, ihmisten viihtyisyyteen, ilmanlaatuun, 
maisemaan ja luontoon. YVA-selostukseen laaditaan 
tarkkailuohjelman sisältö siten, että tulosten perusteella voidaan 
erottaa hankkeen aiheuttamat vaikutukset luonnossa esiintyvästä 
vaihtelusta.

Lausunto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 
-vastuualueen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan 
seuraavaa:

Ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta hankkeen merkittävimmät 
vaikutukset liittyvät käytön aikaiseen maa- ja kiviainesten käsittelyyn 
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ja kuljetukseen sekä näistä aiheutuviin melu-, tärinä- ja 
pölypäästöihin. 

Arvioinnin yhteydessä laadittava tarkkailuohjelma on tarpeellinen, 
jotta hankkeen aiheuttamia haittoja voidaan arvioida riittävällä 
tarkkuudella. Tarkkailuohjelmassa tulee ottaa riittävästi huomioon 
ihmisten terveyteen liittyvät melu-, ilmanlaatu- sekä pinta- ja 
pohjavesivaikutukset.

Ympäristöterveydenhuollon Juha Järvinen
ylitarkastaja
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Loviisan ympäristönsuojelutarkastajan kommentit NCC Oy:n YVA ohjelmasta
 
Viite UUDELY/5027/2021
 
VE2 mainitaan pilaantuneiden maiden käsittely kompostoimalla tiivispohjaisella kentällä. Suunnitelman mukaan vedet johdetaan tasausaltaaseen ja edelleen öljynerottimen kautta maastoon.
Täyttääkö tällainen vesienkäsittely BAT vaatimuksen? Vesien johtamista esikäsittelyn jälkeen maastoon tulee tutkia arviointiohjelmassa perusteellisesti ja arvioida myös alueelta
poisjohdettavien jätevesien viemäröintiä.
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maija.lehtomaki@loviisa.fi
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NCC INDUSTRY OY, GREGGBÖLE, LOVIISA, MAANVASTAANOTON LAAJENNUSTA
KOKEVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA, LAUSUNTO UUDENMAAN
ELY-KESKUKSELLE

5052/60.600/2021

RyL § 62 Valmistelu ja lisätiedot: ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Fors-
berg-Heik ki lä, sähköposti carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi, puh.
040 516 4697

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja
luon non va rat -vastuualue on pyytänyt 31.5.2021 päivätyllä kirjeellä
UU DE LY/5027/2021 Porvoon ympäristönsuojeluviranomaisen lau-
sun toa NCC Industry Oy:n maanvastaanoton laajennusta kos ke vas-
ta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto tulee antaa
vii meis tään 29.6.2021. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris-
tö kes kus toimii hankkeessa YVA-lain tarkoittamana yh teys vi ran-
omai se na.

 NCC:llä on Loviisan Greggbölessä toiminnassa oleva kal lio ki vi ai nek-
sen ottoalue. Kalliokiviaineksen otolle on tehty vuonna 2006 ym pä-
ris tö vai ku tus ten arviointimenettely. Alueella on tällä hetkellä voi mas-
sa Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan 1.11.2018 myön tä-
mä maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa kallion
lou hin taan, murskaukseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon. Ny kyis-
tä toimintaa on tarkoitus laajentaa suurentamalla vuosittaista yli jää-
mä mai den vastaanottomäärää sekä lisäämällä toimintaan pi laan tu-
nei den maiden vastaanotto ja käsittely.

 Porvoon keskusta sijaitsee noin 15 kilometrin päässä lou nais puo lel-
la. Porvoon moottoritie kulkee hankealueen pohjoispuolella lä him mil-
lään noin 300 metrin päässä. Alueella on ollut vastaavaa toimintaa
vuo des ta 2014 lähtien. Hankealueen koko on yhteensä 31,5 ha, jos-
ta louhinta-alue sekä maantäyttöalue on 21 ha.

 Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seu-
raa via vaihtoehtoja:

 VE1: Puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanottomäärä nousee
max. 500 000 t/a ja alueen täyttökapasiteetti 3 700 000 m3 (6 700
000 t). Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisen kal tai se-
na.

 Toiminta-aika riippuu ylijäämämaiden muodostumisesta ra ken nus-
hank keis sa. Maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan niin kauan, kun-
nes suunnitellut alueet tulevat täytetyksi kokonaisuudessaan. Maan-
kaa to paik ka on vuotuisten maksimi ylijäämämaiden vas taan ot to-
mää rien perusteella (500 000 t/a) arvioituna toiminnassa ly him mil-
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lään noin 14 vuotta, mutta toiminta voi vuosittaisista massamääristä
riip puen jatkua kymmeniä vuosia.

 VE2: Vaihtoehdossa VE1 esitettyjen toimintojen lisäksi alueella vas-
taan ote taan ja käsitellään pilaantuneita maita. Mak si mi kä sit te ly ka pa-
si teet ti on 56 000 t/a. Mahdollisia pilaantuneiden maiden kä sit te ly-
me ne tel miä ovat öljyisten maiden kompostointi, huokosilmakäsittely,
jä tet tä sisältävän maan käsittely sekä terminen käsittely. Puhdistetut
mas sat sijoitetaan maankaatopaikalle, kun maa-ainesten hait ta-ai-
ne pi toi suu det ovat alle valtioneuvoston maaperän pi laan tu nei suu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen 214/2007
alem pien ohjearvojen.Toiminta-aika on sama kuin vaihtoehdossa
VE1.

 Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä hankealueille tule
uut ta toimintaa. Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa ny kyi-
sen maa-aines- ja ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkamista ja
lop puun saat ta mis ta eli vaihtoehdon VE 0 mukaista tilannetta. Ny kyi-
nen lupa on voimassa vuoteen 2028 asti. Ympäristövaikutusten ar-
vioin nis sa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tark kuu-
del la kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto
ym pä ris tö vai ku tuk sis ta on tasapuolista ja vertailukelpoista.

 YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutukset YVA-lain ja
-ase tuk sen mukaisesti.

 Liitteet:
 Lausuntopyyntö NCC Industry Oy:n YVA-ohjelmasta
 Kuulutus NCC Industry Oy
 YVA-ohjelma Loviisan maanvastaanoton laajennus 20052021
 Liite 1_NCC_Aluesuunnitelma_A4
 Liite 2_NCC_Leikkaukset A-D_A4
 Rakennus- ja ymäristölautakunnan lausunto NCC Industry Oy:n

Gregg bö len maanvastanoton laajennusta koskevasta YVA-oh jel-
mas ta

 Ympäristönsuojelupäällikkö:
 Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa liitteen mukaisen lau sun-

non NCC Industry Oy:n Greggbölen maanvastanoton laajennusta
kos ke vas ta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

 Pykälä tarkastetaan heti.

 Päätös:
 Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa liitteen mukaisen lau sun-

non NCC Industry Oy:n Greggbölen maanvastanoton laajennusta
kos ke vas ta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

 Pykälä tarkastettiin heti.
 ________



PORVOON KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 62 22.06.2021

 Otteen oikeaksi todistaa Porvoossa 23.6.2021

 Sanna Tarmi
 Rakennus- ja ympäristölautakunnan sihteeri
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Uudenmaan ELY-keskus/Erika Heikkinen 
PL 36, 00521 Helsinki 
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi  
 
Viite / Hänvisning  
Lausuntopyyntö 31.5.2021, Dnro UUDELY/5027/2021 
 
Asia / Ärende 

NCC Industry Oy, Greggböle, Loviisa, maanvastaanoton laajennusta kos-
keva ympäristövaikutusten arviointiohjelma Dnro UUDELY/5027/2021, 
Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Uuden-
maan ELY-keskukselle 

 
NCC Industry Oy:n Greggbölen maanvastaanoton laajentamista koskevan arviointiohjelman 
VE2 muuttaa selkeästi alueella tapahtuvan toiminnan luonnetta nykyiseen verrattuna. VE2 
kuvauksen mukaan kohteeseen loppusijoitetaan sulfidimaita ja siellä käsitellään eri menetel-
millä eri tavoin pilaantuneita maa-aineksia. 
 
Arviointiohjelmassa ei ole huomioitu sulfidisavien loppusijoituksen mahdollisesti aiheuttamia 
vaikutuksia alapuolisiin vesistöalueisiin. Arvioinnissa on selvitettävä etukäteen, mitä vaikutuk-
sia sulfidimaiden loppusijoituksesta voi aiheutua ja miten vaikutukset estetään. Arviointiohjel-
maa on täydennettävä tältä osin. 
 
VE 2 pilaantuneita maita esitetään kompostoivaksi tiivispohjaisella kentällä. Kentältä muodos-
tuvat vedet ohjataan laskeutusaltaaseen ja sieltä edelleen öljynerottimen kautta maastoon. 
Menettelyä ei mitenkään voida pitää parhaana käyttökelpoisena tekniikkana, kun otetaan 
huomioon käsiteltäviksi esitettyjen maa-aineksien laatu ja määrä. Tiivispohjaisilta pilaantuneen 
maan kompostointi- tai välivarastointikentillä muodostuvat likaiset vedet on ohjattava viemäriin 
eikä niitä saa johtaa maastoon. Arviointiohjelmaa on täydennettävä viemäröinnin osalta ja 
viemäröintivaatimus on huomioitava VE2 toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa. Laitosmainen, 
asianmukaisesti toteutettu pilaantuneiden maiden käsittely edellyttää, että kohde soveltuu 
siihen myös viemäröinnin- sekä sähkön- ja vedensaannin puolesta. Arviointiohjelmassa on 
tarkasteltava myös tätä näkökulmaa. 
 
Puuaineksen ja muun kelluvan materiaalin erottelun tehostamiseksi voidaan arviointiohjelman 
mukaan käyttää upotuskellutusprosessia, jossa veden avulla erotetaan kiviaineksesta kevyet 
kelluvat jakeet. Prosessista ei arviointiohjelman mukaan muodostu jätevettä vaan vesi kierrä-
tetään laitteistossa. Menetelmä on kuvattava auki ja arviointiohjelmassa esitettävä mm. lait-
teiston vedenkulutus, syntyvän jäteveden määrä sekä toimet, joilla kelluvan materiaalin pää-
tyminen maastoon on estetty. 
 
Terminen käsittely on toteutettava hallitiloissa. Arviointiohjelmassa on kuvattava selkeämmin, 
miten paljon polttoprosessi kuluttaa energiaa ja minkälaiset vaikutukset eri energiamuodoilla 
on laitoksen päästöihin. Öljyn käytön osalta on kuvattava myös kevyen polttoöljyn varastointi 
ja sen riskit ja ympäristövaikutukset. Poistokaasujen mahdolliset haitta-aineet on kuvattava ja 
arvioitava niiden vaikutukset. Kuumennusrummun melutaso ja sen ja muun toiminnan yhteis-
melutaso on arvioitava ja tarvittaessa selvitettävä mallintamalla. 

mailto:kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
















 

                     PORVOON MUSEO                BORGÅ MUSEUM  
                                                        PoM90/2021, 15.6.2021 
 
 
Uudenmaan ELY-keskus 
 
UUDELY/5027/2021 
 
Lausunto NCC Industry Oy:n Greggbölen maanvastaanoton laajennuksen YVA-ohjelmasta 
 
 

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Porvoon museon - Itä-Uudenmaan alueellisen 
vastuumuseon lausuntoa otsikon asiassa. 
 
 
NCC Industry Oy:llä on Loviisan Greggbölessä toiminnassa oleva kalliokiviaineksen 
ottoalue. Nykyistä toimintaa on tarkoitus laajentaa kasvattamalla vuosittaista 
ylijäämämaiden vastaanottomäärää sekä lisäämällä toimintaan pilaantuneiden 
maiden vastaanoton ja käsittelyn. YVA:ssa tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa. VE0:n 
mukaan hanketta ei toteuteta ja nykyistä toimintaa jatketaan luvan voimassaolon 
loppuun saakka. VE 1:ssa puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanottomäärää 
nostetaan. VE 2:ssa edellä mainittujen toimintojen lisäksi alueella vastaanotetaan ja 
käsitellään pilaantuneita maita. 
 
Hankealueelta ei tunneta arkeologista kulttuuriperintöä. YVA:ssa viitataan vuonna 
2016 tehtyyn tuulivoimaosayleiskaavan arkeologiseen selvitykseen (Satu Koivisto). 
Vaikka selvitysalue on nykyisestä hankealueesta lounaaseen, siinä tehty 
historiallinen kartta-analyysi ja maaston luonteeseen pohjautuva analyysi 
muinaisjäännösten olemassaolon potentiaalista pätee myös hankealueeseen.  
 
Hankealueella ei ole suurta potentiaalia muinaisjäännösten olemassaoloon ja näin 
ollen Porvoon museo – Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo ei edellytä 
arkeologista inventointia. Hankkeen vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön on 
arvioitu riittävästi.   
 
 
 
 
 

 
 

Kirsi Toivonen   Riikka Mustonen 
Tiiminvetäjä   Arkeologi 
 
 
 
 

 
Tiedoksi Museovirasto/ kirjaamo@museovirasto.fi     
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
UUDELY/5027/2021 
 
Lausunto NCC Industry Oy:n maanvastaanoton laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta, Greggböle, Loviisa 
 

 
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa NCC Industry Oy:n 
maanvastaanoton laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta. Hanketoimijalla on Loviisan Greggbölessä toiminnassa 
oleva kalliokiviaineksen ottoalue, jolla on voimassa oleva maa-aines- ja 
ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa kallion louhintaan, 
murskaukseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon. Nykyistä toimintaa on 
tarkoitus laajentaa suurentamalla vuosittaista ylijäämämaiden 
vastaanottomäärää sekä lisäämällä toimintaan pilaantuneiden maiden 
vastaanotto ja käsittely. 
 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan kahta eri vaihtoehtoa (VE1 ja 
VE2) sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0). VE 1:ssä puhtaiden 
ylijäämämaiden vastaanottomäärä ja alueen täyttökapasiteetti nousevat 
nykyiseen toimintaan verrattuna. Kiviaineksen louhinta ja murskaus 
jatkuvat nykyisen kaltaisena. VE 2:ssa on VE 1:ssä esitettyjen toimintojen 
lisäksi pilaantuneiden maiden vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä 
toimintoja. Hankkeen kesto on molemmissa vaihtoehdoissa lyhyimmillään 
noin 14 vuotta, mutta voi vuosittaisista massamääristä johtuen jatkua 
kymmeniä vuosia. VE 0 tarkoittaa nykyisen maa-aines- ja ympäristöluvan 
mukaisen toiminnan jatkamista ja loppuunsaattamista. Nykyinen lupa on 
voimassa vuoteen 2028 asti.   
 
Arviointiohjelmassa on kuvattu alueen kaavatilanne. Arviointiohjelmassa 
esitettyä maakuntakaavaa koskevaa kuvausta on tarpeellista täydentää 
sekä voimassa olevien maakuntakaavojen, että maakuntavaltuuston 
elokuussa 2020 hyväksymän Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan 
osalta. Arviointiselostuksessa on tarpeellista esittää sekä karttaotteet, että 
maakuntakaavamerkintöjen määräykset, jotka sijaitsevat hankkeen 
vaikutusalueella.  
 
Hankealueella on voimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaavan lisäksi 
Uudenmaan 2. ja 4. vaihemaakuntakaavat. Voimassa olevissa 
maakuntakaavoissa hankealue sijoittuu valkoiselle alueelle. Hankealueen 
länsipuolelta kulkee maakuntakaavan viheryhteystarve ja itäpuolella on 
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valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Pernajanlahden ympäristö ja 
Koskenkylän jokilaakso).  
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan 
elokuussa 2020. Maakuntavaltuuston päätöksestä on valitettu ja päätös on 
tällä hetkellä täytäntöönpanokiellossa. Alueen maankäyttöä ohjaavat 
voimassa olevat maakuntakaavat siihen asti, kunnes Itä-Uudenmaan 
vaihemaakuntakaava tulee voimaan. Voimaan tullessaan Itä-Uudenmaan 
vaihemaakuntakaava ei tuo muutoksia hankealueen läheisyyteen 
osoitettuun viheryhteyden linjaukseen, eikä valtakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden rajauksiin.  
 
Hankealueelle on Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa osoitettu 
uutena maakuntakaavamerkintänä maa-aineshuollon kehittämisalueen 
merkintä. Merkinnällä osoitetaan alueita maa-aineshuoltoa ja sitä tukevia 
toimintoja varten. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
osoittaa tarkempien selvitysten perusteella maa-ainesten ottoa, käsittelyä ja 
varastointia, puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoittamista sekä 
kiertotalouteen liittyvää toimintaa. Merkintää koskevan 
suunnittelumääräyksen mukaan alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa osoittaa myös alueelle soveltuvia kiertotaloustoimintoja. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle ei tule osoittaa asumista 
tai muuta alueelle soveltumatonta toimintaa. Merkittävät ympäristöhäiriöt on 
estettävä teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet. 
 
VE 2:een sisältyvä pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely on 
luonteeltaan jätehuoltoon luokiteltavaa toimintaa, jolle on olemassa 
maakuntakaavassa omat kaavamerkinnät. Arviointiselostuksessa on 
tarpeellista arvioida hankkeen suhdetta maakuntakaavoihin. YVA-
selostusvaiheessa voi olla tarpeellista arvioida myös hankkeen suhdetta 
kuntakaavoituksen tarpeeseen sekä kuntakaavoihin.  
 
Arviointiohjelmassa on kuvattu arvioitavat ympäristövaikutukset. 
Ohjelmasta puuttuvat ilmastovaikutuksia sekä hankevaihtoehtojen 
keskinäistä vertailua koskevat menetelmä- ja sisältökuvaukset. Muilta osin 
ohjelmassa esitettyä arvioinnin laajuutta voidaan pitää lähtökohtaisesti 
riittävänä arviointiselostuksen laatimiselle.  

 
Uudenmaan liitolla ei ole muuta lausuttavaa arviointiohjelmasta.  
 
 

 
 

  
 

Paula Autioniemi  Kaarina Rautio 
Johtaja, aluesuunnittelu  Suunnittelupäällikkö 
 
 
 

Jakelu 
Uudenmaan ELY-keskus 
Uudenmaan liitto / kirjaamo 
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Uudenmaan ELY-keskus
Kirjaamo
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö NCC Industry Oy:n maanvastaanoton laajennusta 
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Greggböle, Loviisa 31.5.2021 
(UUDELY/5027/2021)

Lausunto NCC Industry Oy:n maanvastaanoton laajennusta koskevasta 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Greggböle, Loviisa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt 
Väylävirastolta lausuntoa Loviisan Greggbölessä sijaitsevan maanvastaanottoalueen 
laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

NCC:llä on Loviisan Greggbölessä toiminnassa oleva kalliokiviaineksen ottoalue. 
Kalliokiviaineksen otolle on tehty vuonna 2006 ympäristövaikutusten arviointimenettely. 
Alueella on tällä hetkellä voimassa Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan 
1.11.2018 myöntämä maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa kallion 
louhintaan, murskaukseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon. Nykyistä toimintaa on 
tarkoitus laajentaa suurentamalla vuosittaista ylijäämämaiden vastaanottomäärää 
(maks. 500 000 t/a) sekä lisäämällä toimintaan pilaantuneiden maiden vastaanotto ja 
käsittely. Kalliokiviainesten ottoa jatketaan edellisen YVA-menettelyn kaltaisena.

Porvoon moottoritie kulkee hankealueen pohjoispuolella lähimmillään noin 300 metrin 
päässä. Arviointiohjelman mukaan hankealueelle suuntautuva liikennöinti tapahtuu 
Porvoon moottoritien (valtatie 7) eritasoliittymän kautta Vanhakyläntielle (seututie 1580) 
ja sieltä edelleen Heskerintielle. Heskerintie on yksityistie), jonka käyttöoikeus NCC:llä 
on. 

Liikennemäärä on nykyisellään noin 10 ajoneuvoa vuorokaudessa. Sesonkiaikana 
(touko-kesäkuu ja elo-syyskuu) liikennemäärä saattaa nousta 250 ajoneuvoon 
vuorokaudessa. Jatkossa liikennemäärä tulee olemaan arviolta noin 50 raskasta 
ajoneuvoakäyntiä vuorokaudessa.

Arviointiohjelman mukaan arviointiselostusvaiheessa tarkastelualueen liikenteestä 
kootaan nykytilanteen tiedot ja selvitetään kiviaineskuljetusten, maa-ainesten 
sijoittamisen, pilaantuneiden maiden kuljetusten ja muun suunnitellun toiminnan 
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liikennetuotos. Liikennemäärissä huomioidaan sekä minimi- että maksimimäärät 
kuljetuksissa. Näiden perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia liikenteen 
sujuvuuteen ja turvallisuuteen, sekä vaikutusten lieventämiskeinoja. Hankkeen 
liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan moottoritien liittymiin saakka.

Väylävirasto toteaa että liikennemäärien lisäys Vanhankyläntiellä on hankkeen johdosta 
melko suuri. Liikenteen lisäyksen vaikutukset tulee selvittää kattavasti.  Myös alueen 
muihin toimintoihin liittyvä liikenne tulee ottaa huomioon. Mikäli tie- tai 
liittymärakenteiden vahvistamiselle ym. parantamistoimille todetaan tarvetta, 
toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella.

Väylävirasto  huomauttaa, että liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä on 
tarkasteltava vaikutuksia väylien käyttöön, liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. 

Lisäksi on tarkasteltava mahdollisia väylänpitoon kohdistuvia vaikutuksia. On todettava, 
voiko hankkeella olla vaikutuksia esimerkiksi väylien liikennöitävyyteen 
(liikennekatkokset tms), väylien kuntoon tai väylien ylläpitoon ja kunnossapitoon. 

Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualue.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Väylävirastossa asian on ratkaissut yksikönpäällikkö Laura Yli-Jama ja esitellyt 
ympäristöasiantuntija Anu Schulte-Tigges.

Jakelu Väyläviraston kirjaamo
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Tiedoksi Tuula Säämänen Väylävirasto
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Katja Koskelainen Väylävirasto
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