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1. HANKETIEDOT

Hakemus kohdistuu MH-Kivi Oy:n omistamalle tilalle Monikkasalo 90-416-2-104. Toiminta on
4.12.2009 päättyneen, Morenia Oy:lle myönnetyn maa-ainesluvan mukaisen toiminnan jatkamis-
ta maisemoimalla nykyinen louhos. Toiminnan rahoittamiseksi alueelta otetaan 10 000 m3 kal-
liokiviaineksia, joista kaksi kolmannesta käytetään metsähallituksen teiden ylläpitoon, loput
lähialueen yksityisten ja yritysten maarakennustarpeisiin. Pääosa louhinnasta tehdään alueen
luiskaamiseksi.

Ottosuunnitelma kohdistuu noin 1,68 hehtaarin ottamattomalle alueelle, joka on liitteenä olevas-
sa vuoden 2009 ottosuunnitelman nykytilannekartassa ottovaiheen 1 aluetta. Mitta Oy on tehnyt
alueella lentomittauksen ja sen perusteella laskelman alueen maisemointiin ja luiskaamiseen
kaltevuuteen 1:3 vaadittavasta massamäärästä. Lentomittauksen perusteella piirrettyä nykytilan-
nekarttaa ja laskelman perusteella piirrettyä lopputilannekarttaa käytetään tämän maisemointi-
suunnitelmaan suunnitelmapiirroksina.

MH-Kivi Oy hakee uutta maa-aineslupaa maisemoinnille 30.6.2021 saakka. Morenia Oy:lle
myönnetty ympäristölupa kallion louhinnalle ja murskaukselle on päättynyt, mutta myytäväksi
murskattava kiviainesmäärä 10 000 m3 saadaan murskattua huomattavasti alle 50 vrk, käytän-
nössä noin kahden viikon aikana, joten se tehdään meluilmoituksella.

2. ALUEEN NYKYTILA, LUONNONOLOSUHTEET JA MAANKÄYTTÖ

Lähin asutus sijaitsee hieman yli 500 metrin etäisyydellä ottoalueesta, päättyneen maa-aines-
luvan piirroksissa esitetyt myöhemmät ottovaiheet sijoittuvat tätä lähemmäksi, mutta sillä ei ole
yleisesti toiminta-aikoja rajoittavaa vaikutusta tähän maisemointi- ja ottotoimintaan.
Valamon luostari sijaitsee noin 1,5 km ottoalueen itäpuolella.

Kulku alueelle järjestetään nykyistä reittiä eteläpuoliselta tieltä. Ympäristön tila ja kulkureitti
ilmenevät sijaintikartasta 9020.1.

Alue sijaitsee Valamon ja Papinniemen osayleiskaava-alueella, jossa ottoalue on M1-alueella,
eli maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Etelä-Savon maakuntakaavassa alueella ei ole mer-
kintöjä.

Hakemusalue on pääosin avokalliota, jonka puusto on pääosin poistettu jo aiemman toiminnan
yhteydessä. Puustoa on jäljellä maisemoitavalla alueella vain nykyisen louhosmontun eteläpuo-
lella, poistettavaa puustoa on mahdollisesti hieman myös sen itäpuolella. Louhinnan lisäksi lähi-
alueet ovat metsätalouskäytössä.

Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee yli kahdeksan kilometrin etäisyydellä. Koska suunnitel-
ma-alue sijaitsee rinteessä, louhosalueen vedet on johdettu ja johdetaan länsipuolelle. Louhok-
sen pohja on louhittu viettämään länteen ja louhoksen lounaiskulmasta lähtee oja, joka johtaa
vedet rummun kautta länsipuolisen tien alitse.

Lähimmät suojelualueet sijaitsevat noin 3,5 kilometrin etäisyydellä ja lähimmät muinaismuistot
Monikkalahden pohjoispuolella, joten toiminnalla ei ole niihin vaikutuksia.



3. SUUNNITELLUT OTTAMISTOIMENPITEET

Haettavana ottoalueena käytetään liitteenä olevien vuoden 2009 hakemuksen liitepiirrosten mu-
kaista, 1,68 ha kokoista vaihetta 1, joka on esitetty liitteenä olevalla sijaintikartalla 9020.1. Kos-
ka ottomäärä on pienempi kuin vuoden 2009 hakemuksessa, luiskaus ja otto suoritetaan Mitta
Oy:n jälkitilannekartan mukaiselta, laskennallisesti noin 1,03 ha alueelta (jälkitilannekartan pu-
nainen rajaus luiskauksen ympärillä, sijoittuu em. 1,68 ha alueelle). Mitta Oy:n piirtämä lähtöti-
lannekartan korkeuskäyrästö kattaa koko tilan alueen 28.9.2016 tehdyn lentomittauksen perus-
teella. Otto on ollut tämän jälkeen hyvin vähäistä, joten lähtötilannekartta on sellaisenaan riittä-
vän ajantasainen. Mitta Oy:n jälkitilannekartta kuvaa 1:3 kaltevuuteen luiskattavaa lopputilan-
netta myös hyvin.

Luiskaukset suoritetaan kaltevuuteen 1:3 ja montun pohja jää nykyiselleen, länteen viettävästi
kaltevaksi, ja on vanhan suunnitelman poikkileikkauksen mukaisella tasolla, joka vastaa Mitta
Oy:n jälkitilannekarttaa. Tämän vuoksi uutta poikkileikkausta ei ole tarpeen piirtää.

Haettavan ottoalueen pinta-ala on edellisen luvan mukaisesti 1,68 ha. Vaiheen 1 alue on koko-
naisuudessaan tuolloin ollut suurempi, jo otetun louhoksen pohjaa ei ole otettu mukaan, koska
pohjaa ei syvennetä. Otto ja maisemointi suoritetaan 30.6.2021 mennessä ja haettava ottomäärä
(alueelta pois kuljetettava määrä) on 10 000 m3. Laskennallinen louhintamäärä luiskaamiseen on
noin 38 000 m3. Murskausasema sijoitetaan louhokseen, jolloin lyhyen murskausjakson aikainen
melu- ja pölyvaikutus on mahdollisimman vähäinen.

Maa-aineksen otto ja jälkihoitotyöt järjestetään siten, että pohjavedelle vaaraa aiheuttavia aineita
ei pääse maaperään ja pohjaveteen Jos alueella joudutaan säilyttämään polttoaineita, käytetään
kaksoisvaipallisia, laponestolla ja ylitäytönestimellä varustettuja säiliöitä.

4. TURVALLISUUS JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

Kiviainesten louhinta ei saa aiheuttaa tarpeetonta vaaraa ympäristölleen. Tämän varmistamiseksi
ulkopuolisia varoitetaan louhoksesta ja louhintatyöstä riittävän tehokkailla merkinnöillä ja suo-
jaamalla louhos maavalleilla ja lohkareilla, sekä tarvittavissa määrin lippusiimalla.

Kulku alueelle tapahtuu nykyistä, louhosalueelle johtavaa reittiä. Reitti pidetään liikennöitävässä
kunnossa ja sitä kunnostetaan tarvittaessa. MH-Kivi Oy valvoo, että louhoksen reunat sekä ai-
nesten varastointipaikat ovat työturvallisuussäännösten mukaisia.

5. TOIMET YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISEKSI

Toiminta on tarkoitus aloittaa välittömästi, joten lyhyen päivänvalon aikana kovin pitkiä työvuo-
roja ei todennäköisesti muutenkaan tulla tekemään.

Ottoalue ei näy asutukselle eikä pohjoispuolisen Monikkalahden suuntaan suojapuuston vuoksi.
Maisemalliset vaikutukset ovat näin ollen paikallisia ja vähäisiä, koska alue on hyvin tavan-
omaista kallioaluetta, jolta puusto on pääosin poistettu jo aiemman toiminnan yhteydessä. Otto
maisemointeineen on melko pienimuotoista ja murskaus tapahtuu louhoksessa, joten melu- pöly-
ja tärinävaikutukset ovat vähäisiä, eivätkä ylitä niille asetettuja normitasoja.



Suunniteltu ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, lähin sijaitsee yli 4 kilometrin
etäisyydellä. Oton yhteydessä ei pohjavesipintaa alenneta, ja siihen jätetään vähintään kahden
metrin suojavyöhyke. Suunnitelman mukaisesti toteutettuna ei otolla myöskään ole haitallista
vaikutusta alueen pohjaveden määrään tai laatuun, koska ottoalueelle sadannasta tai kallion ra-
koilusta johtuvat vedet johtuvat alueelta nykyiseen tapaan alueen länsipuolelle. Oton vaikutus-
piirissä ei ole pohjavedenottamoita tai yksityistalouksien kaivoja.

Toiminnan vaikutuspiirissä ei ole luonnonsuojelualueita tai muinaismuistoja, kuten kohdassa 2
on kuvattu. Ottoalueella ei ole tavattu sellaisia erityisiä, suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja joiden
elinympäristö tulisi säilyttää ottotoimintaa rajoittamalla.

Louhoksesta johdettavan veden laatua tarkkaillaan silmämääräisesti. Mikäli havaitaan jotain
poikkeavaa tai ottoalueella tapahtuu esim. öljyvuoto, alapuolisesta ojituksesta otetaan vesinäyt-
teitä, jotka analysoidaan hyväksytyssä laboratoriossa. Alueella säilytetään öljyntorjuntakalustoa,
imeytysturvetta tai vastaavaa.

6. ALUEEN MAISEMOINTI JA JÄLKIKÄYTTÖ

Luiskaukset tehdään suunnitelmapiirrosten mukaisesti niin, että mahdollisimman saumattomasti
yhtyvät alueen luonnontilaiseen ympäristöön. Reunat luiskataan louheella ja maa-aineksilla kal-
tevuudessa 1:3. Louhoksen pohja viettää länteen, joten louhokseen ei kerry vettä.

Maisemoinnin jälkeen alue suljetaan ottotoiminnalta ja jää metsätalouskäyttöön. Mikäli alueelle
tuodaan kasvukerrokseen pintamaita ulkopuolelta, ne hyväksytetään lupaviranomaisilla.

Oulu 4.1.2021
GEOPUDAS OY

Jari Savolainen
geologi

Liitteet:
Monikkasalo 2009 suunnitelmapiirrokset
Sijaintikartta n. 1:100 000 / 1:12 000, Geopudas Oy
Lähtötilanne- ja jälkitilannekartta, Mitta Oy
Ottoaluetilan ja rajanaapuritilan yhteystiedot
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