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Asia Valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 1. 

2. 

 

Luvan hakija MH-Kivi Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 19.11.2018 (13.11.2018 § 105) 

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt MH-Kivi Oy:lle maa-

aineslain 6 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseksi lupahakemuksen mu-

kaisesti ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kalliokiviai-

neksen louhintaan ja murskaamiseen Tuusulaan tiloille 858-411-31-8 ja 858-

411-18-50. 

 

Lautakunta on myöntänyt oikeuden toiminnan aloittamiseen mahdollisesta 

muutoksenhausta huolimatta. 

 

Lupa on myönnetty hakemuksien mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin: 

 

OTTAMISALUE JA OTETTAVA AINESMÄÄRÄ 

 

1. Lupa koskee lupahakemuksessa esitettyä 47,7 hehtaarin ottamisaluetta, josta 

34,4 hehtaaria on varsinaista louhinta-aluetta sekä yhteensä 3 225 000 m3 ktr:n 

kalliokiviaineksen ottoa kiinteistöillä 858-411-31-8 ja 858-411-18-50. 

 

Lupa koskee lupahakemuksia koskevalla alueella olevan kiven louhintaa ja 

murskausta. Luvalla saa murskata myös muualta Focus-osayleiskaava-alueelta 

irrotettua kiveä. Tällä ympäristöluvalla ei saa murskata Focus-osayleiskaava-

alueen ulkopuolelta tuotavaa kiviainesta. 
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Toiminnanharjoittaja vastaa kaikista toiminnan tarvitsemista muista viran-

omaisluvista ja -hyväksymisistä siten, kun Fingrid Oyj, Finavia Oyj, Museovi-

rasto ja tienpitoviranomainen ovat lausunnoissaan esittäneet.  

 

2. Tämän luvan haltijan tulee esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväk-

syttäväksi viimeistään 6 kuukautta ennen irtilouhittavan kiven hallintaoikeu-

den päättymistä suunnitelma toiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta. Lopet-

tamista koskevassa suunnitelmassa tulee esittää uusi lopputilannekuva ja lupa-

määräyksissä 32-33 edellytetyt asiat. 

 

SUOJAETÄISYYDET JA TOIMINTA-AJAT 

 

3. 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 tar-

koitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähin-

tään 300 metriä. 

 

Ottovaiheilla B ja C ottoalueen etäisyys suunnittelualueen naapuritilan rajaan 

tulee olla louhinnan osalta vähintään 10 metriä. Kaivu voidaan ulottaa otto-

suunnitelmassa esitetyn mukaisesti lähemmäksi kiinteistön rajoja vain ko. kiin-

teistön omistajan kirjallisella suostumuksella. Tässä tarkoitettu rajoitus ei 

koske kiinteistöjä 858-411-18-43, 858-411-30-0 ja 858-411-2-329 siltä osin, 

kun niitä koskevassa maa-aineslupapäätöksessä on esitetty maa-ainesten otto 

kiinteistöjen rajalle.  

 

4. Maa-ainesten ottaminen ja siihen liittyvät työt on tehtävä seuraavasti: 

− murskaaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7–20 välisenä aikana;  

− poraaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7–20 välisenä aikana;  

− rikotus on tehtävä arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana;  

− räjäytykset on tehtävä arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana; ja  

− kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin klo 6–22 välisenä 

aikana. Kuormaamista ja kuljetusta voidaan harjoittaa lauantaisin klo 7 

–18 välisenä aikana ainoastaan erityisistä syistä ja niistä tulee ilmoittaa 

aina etukäteen valvontaviranomaiselle.  

  

LOUHINTASYVYYS, KALLIOLEIKKAUKSET JA LUISKAT, OTTAMI-

SEN ETENEMINEN 

 

5. Louhintasyvyyden on oltava lupahakemuksen mukainen (alue A ja D 

+45...+47, asfalttiaseman alue +49, alue B +42...+47 ja alue C +42...+46 

(N43)). Louhinnan aikaisen luiskan kaltevuus saa olla enintään 7:1.  

 

6. Kiviainesten ottamisen tulee edetä ottosuunnitelman mukaisesti. Ottotoimin-

nassa tulee noudattaa Fingrid Oyj:n lausunnossa 19.4.2017 (AE-2597-8-43) 

esitettyjä rajoituksia. Fingrid Oyj:n lausunnossa esitetyt rajoitukset tulee huo-

mioida vastaavasti Caruna Oy:n voimajohtoon, jollei voimajohdon omistajan 

kanssa muuta sovita. Rajoituksista voidaan poiketa ainoastaan voimajohdon 

omistajan suostumuksesta. Voimajohtojen johtoalueen katselmus tulee toteut-

taa voimalinjojen omistajien kanssa ennen maa-ainesten ottotoimintojen aloit-

tamista. Katselmuspöytäkirjat tulee toimittaa tiedoksi Keski-Uudenmaan ym-

päristökeskukselle. 
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Ottotoiminnan ottovaiheella A-D saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun ympäris-

tönsuojeluviranomainen on hyväksynyt lupamääräyksessä 23 edellytetyn tar-

kennetun pohjaveden tarkkailusuunnitelman. 

 

Ottovaiheella B maa-ainesten ottoa saa jatkaa pituusleikkauksessa E-E (suun-

nitelmapiirustus S6 GEO 1510009411 21.10.2014) esitetyn PLV 870-400 jäl-

keen vasta sitten, kun ottovaiheella B olevalle Huhtarinmäen norolle (noin 

PLV 170) on myönnetty vesilain 2 luvun 11.2 §:n tarkoittama poikkeus kysei-

sen vesiluontotyypin luonnontilan vaarantamiskieltoon. Noron sijainti on otet-

tava huomioon myös ottovaiheen B laskeutusaltaan sijoittamisessa.  

 

ALUEEN MERKINTÄ JA SUOJAUS 

 

7. Kaikki ottamisalueen loiventamattomat kallio- ja maaleikkaukset, jotka ovat 

yli kolme (3) metriä korkeita, tulee suojata sellaisilla leikkauksen yläreunaan 

sijoitettavilla aidoilla (teräsverkkoaita tms.) tai maa- tai kivivalleilla, jotka es-

tävät tehokkaasti tahattoman pääsyn leikkauksen reunalle. Putoamisvaarasta 

on varoitettava kyltein, jotka sijoitetaan ympäröivään maastoon reunan lähelle. 

Koko ottamisalue tulee merkitä maastoon lippusiimalla tai varoitusnauhalla 

sekä louhinta-alueesta varoittavilla kylteillä, jotka ovat vähintään kymmenen 

(10) metriä ottamisalueen rajaa ulompana.  

 

8. Ottoalueen raja on merkittävä maastoon. Merkinnässä on huomioitava eri-

tyisesti lupamääräyksen 3 mukaiset suoja-alueet sekä lupamääräyksen 6 mu-

kainen voimajohtojen johtoaukea. Jokaiselle ottovaiheelle on rakennettava 

kiinteä korkeuspiste (N43), jonka sijainti esitetään kartalla.  

 

MELU- JA PÖLY 

 

9. Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-

alueen alimmalle kohdalle. Raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasat on pi-

dettävä melun leviämisen estämisen kannalta riittävän korkeina ja ne on sijoi-

tettava siten, että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy. Melues-

teet on rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen. Kallion poraami-

sessa tulee käyttää meluvaimennettua poravaunua. 

 

Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Siirtokuljetusmatkat 

toiminta-alueella on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi. Melua on torjut-

tava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla 

meluntorjuntatoimilla. Meluntarkkailusta saatuja tietoja tulee hyödyntää me-

luntorjuntatoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

10. Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melu-

tason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädet-

tyjä ulkomelun ohjearvoja.  

 

11. Pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-

alueen alimmalle kohdalle. Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on 

estettävä sijoittamalla porausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä 

muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan ki- 
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viaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisim-

man pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kuljettimien päähän pölyä-

mistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

 

Pölyn leviämistä ympäristöön on estettävä kastelemalla tai koteloimalla pääs-

tölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kan-

nalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat 

on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ul-

kopuolelle on estettävä. Pölyntarkkailusta saatuja tietoja tulee hyödyntää pö-

lyntorjuntatoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 

LOUHINTARÄJÄYTYKSET JA TÄRINÄ 

 

12. Ennen toiminnan aloittamista on arvioitava toiminnan aiheuttaman tärinän 

vaikutukset ja määritettävä ne toimenpiteet, jotka tarvitaan tärinän aiheuttaman 

vahinkojen välttämiseksi. Louhintatyöhön liittyvässä riskianalyysissä tulee ot-

taa huomioon käytettävä räjähdysainemäärä, maa- ja kallioperän tärinänjohta-

vuus sekä räjäytyskohteen ja arvioitavien rakennusten (tai muiden tärinälle 

herkkien laitteiden) välinen etäisyys sekä muut mahdolliset tärinän leviämi-

seen vaikuttavat tekijät. 

 

Riskianalyysin tuloksen perusteella on tehtävä tarvittavat kiinteistökatselmuk-

set ja tärinänmittaussuunnitelmat. Tiedot tärinään liittyvästä riskianalyysista ja 

toimenpiteet tärinän aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi sekä kiinteistökat-

selmustiedot ja tärinänmittaussuunnitelma tulee toimittaa tiedoksi Keski-Uu-

denmaan ympäristökeskukselle ennen louhinnan aloittamista. Valvontaviran-

omainen voi perustelluista syistä antaa räjäytystyötä ja tärinää koskevia lisä-

määräyksiä.  

 

13. Louhintaräjäytyksistä tulee ennen räjäyttämistä antaa varoitussignaali. Lu-

van haltijan on tarvittaessa muutoinkin huolehdittava, ettei louhinta-alueelle 

ole mahdollista tulla havaitsematta vaarallisia kohtia ja työtilanteita riittävän 

ajoissa. 

 

Louhintaräjäytyksistä tulee tehdä ilmoitus Helsinki-Vantaan lentoaseman len-

nonjohtoon hyvissä ajoin ennen suunniteltua räjäytysajankohtaa. Räjäytyksissä 

tulee noudattaa lennonjohdon ohjeita ja määräyksiä.  

 

LIIKENNE 

 

14. Kiviainesten poiskuljetukset tulee järjestää lupahakemuksessa esitettyä 

kulkuväylää pitkin. Ottovaiheiden A-D osalta kulku voidaan järjestää myös 

suunnitellun Kehä IV -linjauksen eteläpuolelta. Kuljetuksia varten tulee olla 

kiinteistön omistajan suostumus siltä osin, kun se koskee liikennöintiä ottamis-

alueen rajan ulkopuolella, ei kuitenkaan yleisillä tai yksityisillä teillä. 

 

Kuljetusten seurauksena ei saa kulkeutua irtomaa-aineksia tie- tai katualueelle. 

Luvan haltijan on huolehdittava ottoalueen liikennealueiden pölynsidonnasta 

vedellä kastellen tai muulla ympäristölle vaarattomalla tavalla.  
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JÄTEHUOLTO 

 

15. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen no-

jalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympä-

ristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ym-

päristölle. Alueelle ei saa vastaanottaa jätteitä eikä aluetta saa käyttää maan-

kaatopaikkatoimintaan. Toiminnassa syntyvät jätteet saa luovuttaa ainoastaan 

jätelain 29 §:n mukaiselle vastaanottajalle.  

 

16. Maa-ainesten ottamisessa syntyneet kaivannaisjätteitä (kallio- tai maape-

rässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuk-

sessa taikka sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syn-

tyvät jätteet) voi hyödyntää alueella vain, mikäli niiden käyttö perustuu maan-

käyttö ja rakennuslain mukaiseen lupaan tai ilmoitukseen, hyväksyttyyn tie- tai 

katusuunnitelmaan tai vastaavaan suunnitelmallisen käytön osoittavaan menet-

telyyn.  

 

PINTA- JA VALUMAVESIEN JOHTAMINEN JA KÄSITTELY 

 

17. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien tai kaivojen 

pilaantumista. Louhinta-alueen kuivanapito tulee järjestää ottosuunnitelman 

kohdan 3.5 "hulevesien hallinta" mukaisesti. Louhinta-alueen hulevedet on 

johdettava alueelta pois hallitusti eikä hulevesiä saa lammikoitua alueelle. 

Kaikkien alueelta poisjohdettavien vesien kiintoainepitoisuutta tulee vähentää 

oikein mitoitetuilla laskeutusaltailla tai muilla vastaavilla rakenteilla. Ottovai-

heelle C tulee rakentaa oma laskeutusallas tai muu vastaava vesienkäsittelyjär-

jestelmä. 

 

18. Hulevesien johtamisesta tulee tehdä yksityiskohtainen suunnitelma valvon-

taviranomaisen hyväksyttäväksi ennen toiminnan aloittamista. Tarkemmassa 

hulevesisuunnitelmassa tulee ottaa huomioon hulevesien johtaminen ja käsit-

tely ottotoiminnan eri vaiheissa. Suunnitelmassa tulee esittää myös suunnitte-

lussa käytetyt mitoitusperusteet.  

 

PINTA- JA POHJAVEDEN SEKÄ MAAPERÄN SUOJELU 

 

19. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien 

aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Tukitoiminta-alueiden 

maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön 

pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on 

estetty. Tukitoiminta-alueet on sijoitettava pohjavesialueen ulkopuolelle. 

 

Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on 

oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Alueelta johdettavat 

vedet tulee ohjata maastoon 1 -luokan öljynerottimen kautta. Polttoainesäiliöi-

den on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja 

niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava 

ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Toimin-

nanharjoittajan on huolehdittava maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien pääs-

töjen ehkäisemiseksi toteutettujen toimien, kuten rakenteiden säännöllisestä 

ylläpidosta, huollosta ja tarkastuksista.  
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20. Kalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoai-

neita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai 

pohjaveteen. Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa 

käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen 

vaaraa.  

 

VALVONTA JA TARKKAILU 

 

21. Toiminnasta aiheutuvien hiukkaspäästöjen vaikutus lähialueen ilmanlaa-

tuun on selvitettävä. Hiukkasmittaus tulee järjestää melu- ja pölymittaussuun-

nitelman (Ramboll Finland 15.9.2016) mukaisissa mittauspisteissä MP3 (lou-

hinta- ja murskaus alueella B) ja MP4 (louhinta- ja murskaus alueella C). Lou-

hinnan ja murskauksen ollessa toiminta-alueella A/D-tulee mittaus järjestää 

lisäksi tarkkailusuunnitelman pisteessä MP2 (Puusepäntie). 

 

Mittaukset tulee järjestää ensimmäisessä murskausjaksossa/osa-alue. Hengitet-

tävien hiukkasten (PM10) pitoisuusmittaus on tehtävä standardin ISO 

10473:2000 mukaisella tai muulla sitä vastaavalla mittausmenetelmällä, jonka 

tarkkuus on em. standardia vastaava. Mittausjakson pituuden tulee olla riittävä, 

jotta pitoisuusmittauksen tuloksia voidaan verrata ilmanlaadusta annettuun val-

tioneuvoston asetukseen 79/2017. Mittausten tulokset ja niiden pohjalta laa-

dittu mittausraportti (sis. mittaustulosten vertaaminen asetuksen 79/2017 raja-

arvoihin) on toimitettava mittausten jälkeen Keski-Uudenmaan ympäristökes-

kukselle.   

 

22. Toiminnasta aiheutuvat melutasot tulee selvittää melu- ja pölymittaussuun-

nitelman (Ramboll Finland 15.9.2016) mukaisissa mittauspisteissä MP1-MP5 

toiminnan olleessa osa-alueilla A-D. Mittaukset tulee järjestää ensimmäisessä 

murskausjaksossa/osa-alue. Mittaukset on tehtävä ympäristöministeriön ohjeen 

1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittaukset tulee suorittaa 

aikana, jolloin poraus, murskaus ja rikotus ovat käynnissä. Mittausten tulokset 

ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti (sis. mittaustulosten vertaaminen lu-

pamääräyksen 10 mukaisiin raja-arvoihin) on toimitettava mittauksen jälkeen 

tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle.  

 

23. Toiminnan pinta- ja pohjavesivaikutuksia tulee tarkkailla lupahakemuk-

sessa esitetyn pohja- ja pintaveden tarkkailuohjelman (Ramboll Finland, lisä-

selvitykset YVA-vaiheen jälkeen, 20.12.2010) mukaisesti. Pohjaveden tarkkai-

lua tulee täydentää tarkkailusuunnitelmassa punaisella merkityllä "kalliopohja-

vesiputki, asennetaan tarvittaessa" havaintopisteellä. Ottovaiheelle A-D on esi-

tettävä lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi tarkennettu 

pohjaveden tarkkailusuunnitelma. Suunnitelmassa on otettava huomioon toi-

minnan sijainti 1 luokan pohjavesialueella ja kyseisellä pohjavesialueella oleva 

pilaantunut pohjavesi. 

 

Pintavesien laaduntarkkailunäyte tulee ottaa tarkkailuohjelmassa esitetyn li-

säksi myös laskeutusaltaista lähtevistä vesistä. Näytteenoton yhteydessä tulee 

mitata myös poisjohdettavan veden virtaama. Pintavesinäytteistä on analysoi-

tava tarkkailuohjelmassa esitettyjen lisäksi myös kokonaistyppi, ammonium-

typpi, kokonaisfosfori, lämpötila, happipitoisuus sekä rauta ja mangaani. 

 

Pinta- ja pohjavesitarkkailu voidaan toteuttaa tarkkailuohjelman mukaisesti  
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yhdessä alueen muiden kiviainestoimijoiden kanssa. Pinta- ja pohjavesitark-

kailun tulokset tulee toimittaa viipymättä tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäris-

tökeskukselle ja Uudenmaan ELY-keskukselle.  

 

24. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa louhitun ja murskatun kiviaineksen 

määristä ja työajoista, pölyntorjuntatoimenpiteistä, räjäytyksistä ja niissä käy-

tetyn räjähdysaineen määristä, tarkkailutuloksista ja poikkeuksellisista tilan-

teista. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä. Kirjanpitoon on si-

sällytettävä tiedot syntyneen, kerätyn ja poiskuljetetun jätteen lajista, laadusta, 

määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsitte-

lystä. 

 

Maa-ainesluvan haltijan tulee säännöllisesti tarkistaa seuraavat louhintatyöhön 

liittyvät asiat ja tehdä niistä merkitä louhintaa koskevaan työmaapäiväkirjaan: 

− ottamis- ja louhinta-alueen suojarakenteiden kunto ja sijainti;  

− pohjaveden havaintopisteiden, vedenkäsittelyjärjestelmien (laskeutus-

altaat ja purkuojat) kunto;  

− valvontaa varten tarvittavien rakenteiden ja merkintöjen kunto ja si-

jainti; sekä  

− polttoainesäiliöiden ja niiden sijoituspaikan sekä tukitoiminta-alueen 

kunto, siisteys ja maaperän puhtaus. 

 

Luvan haltijan tarkastuksessa havaitut epäkohdat tulee korjata mahdollisim-

man pian ja tarvittaessa niistä tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Työmaa-

päiväkirjaan tulee merkitä tehdyt korjaustoimenpiteet ja niiden ajankohta.  

 

TARKASTUKSET, ILMOITUKSET JA KATSELMUKSET 

 

25. Luvanhaltijan tulee ennen tämän luvan mukaisen toiminnan aloittamista 

pyytää valvontaviranomaisen aloitustarkastus. Luvanhaltijan tulee luvan voi-

massaoloaikana pyytää lisäksi valvontaviranomaisen lopputarkastus, kun toi-

minta on päättynyt. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toimin-

nan merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä Keski-Uuden-

maan ympäristökeskukselle, joka voi antaa asiaan liittyen tarvittavia määräyk-

siä.  

 

26. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuk-

selle jokaisen irtilouhinta- ja murskausjakson alkamisesta ja päättymisestä. 

Louhintaräjäytyksistä tulee tehdä ilmoitus Helsinki-Vantaan lentoaseman len-

nonjohtoon hyvissä ajoin ennen suunniteltua räjäytysajankohtaa. Räjäytyksissä 

tulee noudattaa lennonjohdon ohjeita ja määräyksiä.  

 

OTTAMISILMOITUKSEN TEKEMINEN JA RAPORTOINTI 

 

27. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä 

ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Ottamisilmoitus 

tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeyty-

nyt. 

 

28. Toiminnanharjoittajan on toimitettava vuosittainen yhteenveto lupamää-

räyksessä 24 edellytetystä kirjanpidosta valvontaviranomaiselle vuosittain 1.3. 

mennessä.  
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HÄIRIÖ- JA POIKKEUKSELLISET TILANTEET 

 

29. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai häiriö-

tilanteen edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Aiheutu-

neiden ympäristövaikutusten selvittäminen on aloitettava tilanteen edellyttä-

mässä laajuudessa valvontaviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. Lisäksi 

on tehtävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estä-

miseksi. 

 

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja laitteis-

tojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai 

muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen 

riski lisääntyy. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä. Polttoaine- 

tai öljyvuodoista tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle ja Keski-Uudenmaan 

ympäristökeskukselle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öl-

jyvuodoista tulee lisäksi ilmoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskukselle. 

 

Toiminta on keskeytettävä, mikäli lentoturvallisuutta vaarantavia pöly-, savu- 

tai kaasupäästöjä torjuntatoimenpiteistä huolimatta ilmenee tai mikäli räjäytys-

ten aiheuttama tärinä vaikuttaa lennonvarmistuslaitteiden toimintaan.  

 

30. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä 

alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava 

hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa. Onnetto-

muuksista ja häiriötilanteista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi poltto- ja 

voiteluaineet sekä muut kemikaalit on säilytettävä turvallisesti. Alueella olevat 

tiet on suunniteltava ja rakennettava pelastusajoneuvoille soveltuviksi.  

 

TOIMINNAN VASTUUHENKILÖ 

 

31. Toiminnan tulee olla valvottua ja toiminnalla tulee olla riittävän ammatti-

taitoinen vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on toimitettava valvontaviranomai-

selle, Helsinki-Vantaan lennonjohtoon ja Finavia Oyj:n turvallisuuskoordinaat-

torille ennen toiminnan aloittamista.  

 

JÄLKIHOITOTYÖT JA TOIMINNAN LOPETTAMINEN 

 

32. Maa-ainesten ottoalueen tulee olla maa-ainesten ottamisen päätyttyä otta-

missuunnitelman liitteenä esitettyjen lopputilannekuvan mukainen (suunnitel-

mapiirustus S2/1510009411/4.12.2015 ja S5/1510009411/21.10.2014).  

 

33. Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä alue on viipymättä saatettava sellaiseen 

kuntoon, ettei siitä aiheudu käytöstä poistamisen jälkeen maaperän pilaantu-

mista, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle 

laitokselle ominaista haittaa tai vaaraa. Alueelta on poistettava kaikki toimin-

taan liittyvät laitteet ja varusteet. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varas-

toidut jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi siten kuin siitä 

jätelaissa säädetään. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan 

lopettamista esitettävä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle yksityiskoh-

tainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä vesiensuojelua, maape-

ränsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toimista.  
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LUPAMÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMISVAKUUS 

 

34. Luvan haltijan on asetettava Tuusulan kunnalle ennen tämän luvan mukai-

sen ottamisen aloittamista kokonaisarvoltaan vähintään 95 400,00 € suuruinen 

vakuus luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuuden suuruus 

perustuu maisemoitavana olevan työvaiheen pinta-alaan (47,7 ha * 2 000 €/ha, 

siistiminen ja muotoilu, kalliolouhos, perustaso). Luvan noudattamisvakuuden 

tulee olla voimassa 11 vuotta tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

Luvan haltijalla on oikeus saada vakuussummaa alennetuksi hyväksytysti suo-

ritettuja jälkihoitotoimenpiteitä vastaavalla määrällä, jolloin lupaviranomainen 

voi luvan haltijan hakemuksesta hyväksyä muutoksen annettuun vakuuteen. 

Lupaviranomainen voi myös erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettami-

sesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksissä edel-

lytettyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Vakuus palautetaan, kun ottamisalu-

eella on tehty hyväksytty lopputarkastus.  

 

LUVAN SIIRTÄMINEN 

 

35. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on 

siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija 

vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen 

on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan 

uuden haltijan on asetettava ennen ainesten ottamista maa-aineslain 12 §:ssä 

tarkoitettu vakuus lupaehtojen noudattamisesta.  

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1.  on ensisijaisesti vaatinut, että ympäristölautakunnan päätös ku-

motaan ja hakemus hylätään ja toissijaisesti asian palauttamista uudelleen käsi-

teltäväksi. Lisäksi muutoksenhakija on vaatinut, että ympäristölautakunnan 

päätöksen täytäntöönpano kielletään.   

 

Perusteluinaan luvan kumoamiselle muutoksenhakija on esittänyt muun mu-

assa, että lupaharkinta on ollut puutteellinen. Luvan myöntämisedellytysten 

tulee olla olemassa ennen luvan myöntämistä. Ei ole tarkoitettu, että lupahar-

kinta jää lupamääräyksillä ohjatun jälkikäteen tapahtuvan tarkkailun ja valvon-

nan varaan.  

 

Lupaharkinnassa on käytetty Lemminkäinen Infra Oy:n, Morenia Oy:n ja Fi-

navian teettämään ympäristönvaikutusten arviointiselostusta (YVA) soveltuvin 

osin. Lupaharkinnasta on jäänyt puuttumaan hankkeeseen kuuluvat selvitykset 

ja asian käsittelyt YVA-lainsäädännön mukaisesti.  

 

Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan YVA-vaikutusarvioinnin tiedot vaati-

vat joiltakin osin tarkentamista ja täydentämistä, joka on esitetty tehtäväksi 

viimeistään luvanhakuvaiheessa. Lisäselvitystä vaativia asioita ovat ainakin: 

pohjaveden pinnankorkeustiedot, vaikutukset Päijänne-tunneliin tunnelin eri 

käyttötilanteissa, muutokset pintavesivirtaamiin, räjäytysaineista aiheutuvat 

ammoniumtyppipäästöt, vesilain tarkoittamat kohteet (purot, norot, lähteet, 

lammet); vuollejokisimpukan esiintyminen Tuusulanjoessa ja Kylmäojan tai-

menet, liito-oravan esiintyminen ja kulkureitit, ekologinen käytävä, suojametsä 

Tuusulanjokilaaksoon, muinaismuistolain tarkoittamat kohteet, liikennejärjest- 
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telyjen kehittämistoimenpiteet, ottotoiminnan suojaetäisyydet lähimpiin häi-

riintyviin kohteisiin tai riittävä melu- ja pölysuojaukset, pohja- ja pintavesivai-

kutusten seuranta sekä melu- ja pölyvaikutusten seuranta.  

 

Päätöksessä ei ole montaa pohjavesipinnan korkeustietoa ja pohjavesivaikutus-

ten mahdollisuudesta on esitetty harhaanjohtavaa tietoa. Kun louhinta sijoittuu 

osittain 1-luokan pohjavesialueelle öljyvahinkojen torjuntaan olisi tullut antaa 

lupamääräykset. Pohjavesialueen huomioon ottaminen tukitoimintamääräyk-

senä ja tarkkailumääräyksenä ei ollut riittävää.  

 

Pölyämisen vaikutukset ilman laatuun ja luvan hyväksymisedellytykset jätet-

tiin selvittämättä. Vaikutustietoja on olemassa, koska niitä on mitattu jo 1970-

luvulta alkaen. Lupaharkinta sivuutti luvan myöntämisedellytysten tarkastelun 

näiltä osin kokonaan. Lupahakemus ei toteennäytä, että käyttämällä siinä esi-

tettyjä pölyn- ja meluntorjuntakeinoja toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta hait-

taa yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Hakemus on epäselvä pöly- 

ja meluvaikutusten arviointia varten. Lähtötietona kerrotaan muun muassa, että 

murskauslaitoksia saattaa olla käytössä samanaikaisesti useita ja tarvittaessa 

laitos/laitokset ovat alueella pysyvämmin. Kertomatta on jätetty kuinka monta 

laitosta alueella voi olla ja kuinka kauan. Päästöjen kokonaismäärä ja yhteis-

vaikutukset ovat jääneet selvittämättä.  

 

Etäisyyden murskauslaitoksesta asutukseen sanotaan aina olevan vähintään 

300 metriä. Kun lähin asuinrakennus sijaitsee louhinta-alueesta 200 metrin 

etäisyydellä ja murskausasema on sijoitettu mahdollisimman lähelle louhinta-

rintausta, etäisyys murskauslaitoksesta lienee alle 300 metriä.  

 

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjä vaatimuksia ja esityksiä on jäänyt 

lupaviranomaiselta vähälle huomiolle tai osin käsittelemättä.  

 

MH-Kivi Oy:n ja Morenia Oy:n hakemusten mukainen ottoalue ja vuotuinen 

ottomäärä, joka muodostaa osan Focus-alueen louhinnoista, sekä Focus-alueen 

louhinnat kokonaisuudessaan edellyttävät YVA-menettelyä. MH-Kivi Oy:n 

lupahakemus täyttää jo yksin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä anne-

tun lain mukaiset soveltamisperusteet. Kyse on lain 3 §:n 1 momentin mukai-

sesta menettelystä, ei harkinnanvaraisesta asiasta. MH-Kivi Oy ei ole ollut teh-

dyssä YVA-hankkeessa osapuolena ja yrityksen hakemus poikkeaa tehdystä 

YVA-selostuksesta. Yhteysviranomainen ei ole lausuntoa antaessaan YVA-

hankkeesta voinut esittää mielipidettä esitettyä laajemmalla alueella tapahtu-

vasta toiminnasta ja sen vaikutuksista.  

 

YVA-menettely tieasiassa on tarpeellinen ennen tien suunnitteluna ja rakenta-

mista.  

 

Focus-osayleiskaavan toteutukseen liittyvät maa-ainesten otot ovat koko-

naisuus, joka vaatii oman YVA-hankkeen. MH-Kivi Oy:llä ei ole oikeutta esit-

tää kyseisen hankkeen YVA-selostusta ja siihen annettua yhteysviranomaisen 

lausuntoa osana omaa hakemustaan. YVA ei vastaa enää nykytilannetta. YVA-

hanketta ei voi pilkkoa osiin YVA-lainsäädännön soveltamisen kiertämiseksi.  

 

MH-Kivi Oy:n lupahakemuksen mukainen toiminta johtaa asuinympäristön 

osittaiseen pilaantumiseen ja aiheuttaa osittain vaaraa. Valittu YVA:n vaihto- 
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ehto VE1 ei ole ympäristöä suojeleva. Valitsemalla vaihtoehto VE1a olisi ym-

päristön pilaantuminen voitu suureksi osaksi välttää, kun suojaavaa kalliota 

olisi jätetty kiitoradalta tulevan melun esteeksi lähiasutukseen nähden. Toimin-

nan sijoittaminen maksimoi maanottoa, mikä ei ole maakuntakaavan mukaista 

eikä Focus-osayleiskaavatyön tavoiteasettelun mukaista.  

 

Lupahakemuksessa esitetyt ottoalueet A ja D on esitetty vuoden 2007 luonto- 

ja maisemaselvityksessä arvokkaaksi kallioalueeksi (kohde 7. Lövkulla eteläi-

nen). Lövkullan kallio on merkitty virkistyskäytön kannalta ja maisemallisesti 

arvokkaaksi alueeksi (kohde 56). Lupahakemuksessa esitetyt ottoalueet C ja B 

on esitetty vuoden 2007 luonto- ja maisemaselvityksessä arvokkaiksi kallio-

alueiksi (kohde 5 Huhtarinmäki, kohde 6 Ruohosuonkallio ja kohde15 Siltanii-

tunmäki). Ne ovat lähimaisemaltaan merkittäviä kohteita ja Ruohosuonkalli-

olla on osana suurempaa kallioaluetta huomattava maisemallinen merkitys. Fo-

cus-alueen ja Tuusulanjokilaakson välissä sijaitsevan metsän säilyminen on 

tärkeää haitallisten muutosten lieventämiseksi. Merkittävimmät muutokset 

kohdistuvat Huhtariihen perinnemaisemaan, sen läheiselle asuinalueelle sekä 

Mäkiniitun asuinalueelle, joka muuttuisi kokonaan osaksi lentoasema-aluetta. 

 

Myönnetyn maa-ainesluvan mukainen otto on maakuntakaavan vastaista hävit-

täessään kaikki luontoarvot alueelta. MH-Kivi Oy:n toiminta sijoittuu Kehä 

IV:n tiealueelle ja tarkoitus on louhia alue kokonaisuudessaan. Lupapäätös vai-

keuttaa oleellisesti FOCUS-osayleiskaavassa osoitettujen liikennealueiden 

käyttämistä varattuihin tarkoituksiin. Tien suunnittelun yhteydessä tulee voida 

ratkaista tien tarkka sijainti ja korkeusasema. Lähialueella asuvien tulee voida 

vaikuttaa tien korkeusasemaan silloin, kun siihen on maantielain tarkoittama 

vuorovaikutustilaisuus.   

 

Oikeus ylijäämämaiden hyödyntämiseen suunnitelmallisen käytön osoittavaan 

menettelyyn mahdollistaa kyseisten maiden jalostamisen mullaksi ja poiskulje-

tettavaksi alueelta. Tie- ja katusuunnitteluun aineksia ei olisi enää jäämässä. 

Focus-osayleiskaavassa osoitettujen liikennealueiden toteuttaminen vaikeutuu, 

hidastuu ja muodostuu kalliimmaksi, kun sekä kalliokiviaines että maastomuo-

toiluun (luiskat, meluvallit) tarvittavat maa-ainekset on viety etukäteen pois ja 

tarvittavat tien rakennusainekset joudutaan hankkimaan kauempaa. Vaatimuk-

sia asemakaavan sisällölle on mahdotonta toteuttaa, jos kaava-alue on yli-

louhittu tasaiseksi.  

 

Kohteessa tehtyjen meluselvitysten mukaan melutason ohjearvoissa pysymi-

nen edellyttää meluntorjuntatoimenpiteitä. Oleellista on ympäristön kannalta 

louhinnan rajaaminen siten, että aineksia otetaan asutusten suunnista vain maa-

aineslain 3 §:n 4 momentin mukaisesti ja luontoa säästäen. Kallioiden louhimi-

nen mahdollistaa 1-kiitotien jatkamisen, jolloin lentokorkeudet alenevat ja len-

tomelu aiheuttaa terveyshaittaa. Rasitus muodostuu kohtuuttomaksi ja lainvas-

taiseksi. Kallioiden poisto aiheuttaisi myös eräistä naapuruussuhteista annetun 

lain tarkoittaman kohtuuttoman haitan, kun haitta muodostuu elinolosuhteiden 

oleellisesta huonontumisesta.  

 

Suunnittelualueella on havaittu suojeltavia lajeja ja alueella on neljä arvoluok-

kaan III kuuluvaa luontotyyppiä. Eliölajien suojelua koskevien luonnonsuoje-

lulain 6 luvun huomioon ottamista ei ole käsitelty lähemmin lajeittain. 
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Luvanhakija ei ole hakemuksen mukaan noudattamassa MURAUS-asetuksen 

mukaista 300 metrin suojaetäisyyttä. Toiminnasta voi muodostua maa-aines-

lain 3 §:n 4 momentin vastainen, jos maankäyttö- ja rakennuslakia ei nouda-

teta. 

 

Ottosuunnitelman mukaisesti lupaa ei ole voitu myöntää, koska suunnitelma ei 

täytä maa-ainelain 6 §:n edellyttämää asianmukaisuutta ja ottaminen on ristirii-

dassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. 

 

Lupamääräyksessä 1 on eri tilat, jolle lupahakemus kohdistuu. Virhe olisi pitä-

nyt korjata. Lupamääräyksen 2 mukaan luvan haltijan oikeus Tuusulan kunnan 

omistaman maan hallintaan päättyy 31.12.2020. Toiminta on jämässä kesken. 

 

Lupamääräyksen 3 mukaan ottovaiheilla B ja C etäisyys suunnittelualueen 

naapuritilan rajaan tulee olla louhinnan osalta vähintään 10 metriä. Maa-aines-

ten kestävää käyttöä koskevan ympäristöhallinnon ohjeen 1/2009 mukaan etäi-

syyden naapuritilan rajaan on kalliokiven ottamisalueilla oltava vähintään 30 

metriä. 

 

Lupamääräyksessä 4 on esitetty sallittu aika kuormaamiselle ja kuljettamiselle 

lauantaisin. Maa-aineslain poiskuljetuksesta ei ole päätöstä eikä perusteltua 

syytä toimintaan ole kyetty esittämään. 

 

Lupamääräyksessä 5 on esitetty korkeuseroja, mutta kaikki ottoalueen ympä-

röivät alueet tullaan louhimaan jossain vaiheessa eri luvilla, joten pysyviä kor-

keuseroja tai tarvetta porrastettujen kallioluiskien rakentamiseen ei ole. 

 

Lupa-määräys 6 edellyttää ottamisessa edettäväksi ottosuunnitelman mukai-

sesti. Ottosuunnitelman mukaan toiminta aloitetaan alueelta A ja se louhitaan 

kerralla tasaiseksi. Osa ottoalueesta sijaitsee 300 metriä lähempänä asutusta, 

eikä siltä osin ole olemassa oikeutta maanottoon. 

 

Lupamääräystä 9 melun leviämisen estymisestä ei kyetä noudattamaan. 

 

Lupamääräyksenä 10 esitetään, että toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille 

alttiissa kohteissa ylittää ulkomelutason ohjearvoja. Ympäristönsuojelulain 49 

§ edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa lueteltuja seuraamuksia. Epäselvää on muun muassa, kuinka monta 

murskauslaitosta alueella toimii samanaikaisesti ja mihin ne sijoittuvat. 

 

Lupamääräyksestä 16 olisi ollut tarpeellista poistaa sanontavastaavan suunni-

telmallisen käytön osoittavaan menettelyyn, koska se käytännössä poistaa 

maamassojen käyttömahdollisuuden liikennealueiden luiskiin ja meluvalleihin, 

millä on merkitystä näiden alueiden rakennuskustannuksiin. 

 

Lupamääräyksenä 19 on esitetty pohjaveden suojelutoimia tukitoiminta-alu-

eilla. Ne on sijoitettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjaveden suojelusta 

pohjavesialueella tapahtuvien toimintojen osalta olisi ollut tarpeellista antaa 

yleisohjeita tarkempia määräyksiä. 

 

Lupamääräys 20 on epäselvä ja tulkinnanvarainen. 
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Lupamääräys 22 ei ole riittävä tuottamaan useiden samanaikaisesti käytössä 

olevien yksiköiden yhteisvaikutuksia. 

 

Lupamääräyksestä 24 puuttuu louhinnan etäisyyden tarkistaminen lähiasuntoi-

hin nähden. Etäisyyden tulee täyttää lupamääräys 3. 

 

Lupamääräyksessä 29 olisi ollut tarpeellista lisätä polttoaine- ja öljyvuodoista 

ilmoittaminen välittömästi pelastusviranomaiselle ja Keski-Uudenmaan ympä-

ristökeskukselle. Siltä varalta, että vuoto tapahtuu (tai aiheutetaan tahallisesti) 

pohjavesialueella viikonloppuna tai juhlapyhänä, vuotohälytyksen tulisi tapah-

tua automaattisesti. Liikevalvonta (esimerkiksi riistakameralla) voisi olla vaih-

toehtoinen menetelmä. 

 

Lupamääräykset 32 ja 33 eivät toteuta maa-aineslain esitettyä jälkihoitovaati-

musta. 

 

Lupamääräys 34 on esitetty maa-aineslain edellyttämänä vakuutena. Vakuutta 

ei ole vaadittu ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti.  

 

Lupamääräys 35 koskee maa-ainesten ottamisoikeuden siirtämistä. Kiven-

louhintaa ja murskausta siirto-oikeus ei koske. 

 

Kun melu voi kohdistua myös Vantaan kaupungin puolella oleviin asuinkiin-

teistöihin tulisi asian ratkaiseminen olla valtion ympäristölupaviranomaisen 

tehtävä. 

 

2.  on vaatinut, että ympäristölautakunnan päätös kumotaan ja hake-

mus hylätään. Lisäksi valittaja on vaatinut katselmuksen toimittamista ja ym-

päristölautakunnan päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä. 

 

Perusteluinaan valittaja on esittänyt muun muassa, että hankkeen toteuttamisen 

myötä ympäristön asukkaiden elinympäristön laatu ja viihtyisyys heikkenisivät 

merkittävästi. Melu alueella lisääntyisi ja pöly heikentäisi ilmanlaatua asuin-

alueella. Hanke muuttaisi asuinalueilta näkyviä maisemia, ja lisäisi merkittä-

västi raskasta liikennettä. Alueen asukkaiden ulkoilumahdollisuudet heikkeni-

sivät entisestään, kun hankealueella kulkevien polkujen virkistyskäyttö lop-

puisi. Vaaratilanteita kevyelle liikenteelle ja koululaiset joutuvat kävelemään 

bussipysäkille raskaanliikenteen joukossa heikosti valaistuilla teillä. Jo nykyi-

sestä asfalttiaseman ja kivenmurskaamon toiminnasta aiheutuu pöly- ja haju-

haittaa asuinalueella.   

 

Kehä IV tien rakentamisesta ei ole minkäänlaista päätöstä, joten tätä ei voida 

käyttää perusteluna haetulle luvalle. Louhintatasoja ei voida määrittää ennen 

kuin on tehty lopullinen Kehä IV tiesuunnitelma. Tämän jälkeen tulisi tehdä 

alueen asemakaavoitus ja tarvittavat louhinnat säilyttäen mahdollisimman pal-

jon luontaisena meluesteenä toimivaa kalliota tai louhitut kalliot korvattava 

keinotekoisilla meluesteillä kiitotiemelua ja Kehä IV melua vastaan.  

 

Luvassa louhituiksi suunnitellut kalliot toimivat luontaisina meluesteinä kiito-

tieltä kantautuvaa lentomelua vastaan koko Maantiekylän asukkaille. 

Louhituksi suunniteltu niin sanottu Lemminkäisen näköalakallio on alueen 

suosituin virkistys- ja lentokoneiden katselupaikka. Paikalla käy vuosittain tu-

hansia ihmisiä.  
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Katselmus tulisi tehdä alueelle, jotta asuinaluetta rasittavat nykyiset haitat tuli-

sivat selviksi ja uuden hankkeen mittavat louhintatyöt tulisivat paremmin 

esille. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Tuusulan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja Vantaan kaupunginhalli-

tukselle on varattu tilaisuus antaa vastine. Vastineita ei ole annettu. 

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on lausunnossaan vaatinut, että valitus 

hylätään. Lautakunta on esittänyt hylkäysperusteena muun muassa seuraavaa:  

 

Tuusulan niin sanotun Focus-alueen maankäyttö on ratkaistu lainvoimaisessa 

ja  oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa. Lupapäätöstä koskeva toiminta liit-

tyy oikeusvaikutteisen osayleiskaavan toteuttamiseen. Osalla lupahakemuksia 

koskevaa suunnittelualuetta on toimenpiderajoitus asemakaavan laatimiseksi.   

 

Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa.  

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on yhteislupapäätöksessään tutkinut 

luvan myöntämisedellytykset ja ottanut huomioon lupahakemuksista esitetyt 

muistutukset ja lausunnot. Lupapäätös on perusteltu ja siinä on esitetty päätök-

sessä sovelletut säännökset.  

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on lupa-asiassa ympäristönsuojelulain 

ja -asetuksen perusteella toimivaltainen ympäristölupaviranomainen. MH-Kivi 

Oy:n lupahakemuksissaan esittämä hanke on kiviainesten otto- ja jalostustoi-

minnalle tavanomainen. Kivenlouhinnan ja -murskauksen aiheuttamat ympä-

ristövaikutukset tunnetaan yleisellä tasolla varsin hyvin.  

 

Lupahakemuksessa esitetty toimenpide lupamääräykset huomioon ottaen ei 

aiheuta maa-aineslain tarkoittamalla tavalla luonnon merkittävien kauneusar-

vojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai huomattavia tai laa-

jalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Hakemuksen mu-

kaisesta toiminnasta ei aiheudu maa-aineslain tarkoittamaa kauniin maisema-

kuvan turmeltumista. Lupa on siten tullut myöntää. 

 

Yhteislupapäätöstä koskevalla alueella on lainvoimainen osayleiskaava, jonka 

toteuttaminen edellyttää maanpinnan tasaamista kalliota louhimalla. Osayleis-

kaavassa on esitetty louhittavaksi tarkoitettu alueen osa sekä maanpinnan liki-

määräiset korkeusasemat. Tuusulan kunnanhallitus on lupahakemuksista anta-

massaan lausunnossaan katsonut, että haettu toiminta on lainvoimaisen Focus-

osayleiskaavan mukaista, koska laajamittainen kiviainesten otto on edellytys 

kaavahankkeen toteutukselle. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on pää-

töksessään katsonut, että MH-Kivi Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuk-

sessa esitetty hanke on Focus-osayleiskaavan mukaisen työpaikka-alueen esi-

rakentamista ja alueelta irrotettavan kiviaineksen jatkojalostusta maanrakenta-

misessa käytettäväksi. Lupahakemuksessa esitetty hanke ei siten vaikeuta alu-

een käyttämistä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen. 

Lupahakemuksissa esitetyt louhintavaiheet sijoittuvat maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaiselle rakennuskieltoalueelle lukuun ottamatta ottovaiheita C2, D 

ja asfalttiaseman aluetta. Myös ottovaiheen B varastokenttä ja tukitoiminta- 
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alue jäävät rakennuskieltoalueen ulkopuolelle. Koska lupahakemuksia koskeva 

toimenpide on lainvoimaisen osayleiskaavan mukainen, ei toimenpiteen kat-

sota aiheuttavan huomattavaa haittaa alueen asemakaavatyölle. Asiassa on 

otettu huomioon myös Tuusulan kunnanhallituksen puoltava lausunto. 

 

Lentokoneiden havainnointipaikka on osayleiskaavassa merkitty liikennealu-

eeksi (L). Helsingin hallinto-oikeus on osayleiskaavasta tehtyjen valitusten 

johdosta tekemässään päätöksessä 8.4.2016 (16/0278/5) todennut, että selvi-

tysten perusteella osayleiskaava ei merkittävästi lisää lentomelua osayleis-

kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevalle alueelle (Huhtarinkuja). Korkein 

hallinto-oikeus on 22.3.2017 hylännyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 

tehdyt valitukset. Focus-alueen toteuttaminen kokonaisuudessaan tulee muut-

tamaan melutilannetta osayleiskaava-alueen ympäristössä. Ottovaiheiden A ja 

D toteuttaminen voi muuttaa esimerkiksi Helsinki-Vantaa lentoaseman toimin-

noista aiheutuvaa melutilannetta Tuusulan Maantiekylän suuntaan. Ottovaihei-

den A ja D sijaitessa noin 1,2 kilometriä kiitotieltä 1 on muutos meluvaikutuk-

siin kuitenkin todennäköisesti vähäinen. Vastaavasti tulevan Kehä IV:n käyt-

töönotto liittymineen tulee myöhemmin vaikuttamaan liikennemelun lisäänty-

miseen tien koko vaikutusalueella. Nämä muutokset ympäristöön ja ihmisten 

elinolosuhteisiin on ratkaistu maankäytön suunnittelussa. Kalliokiviaineksen 

ottamisen ympäristöluvan ja maa-ainesluvan myöntämisedellytykset ratkais-

taan lupahakemuksia koskevalla suunnittelualueella ympäristönsuojelulain ja 

maa-aineslain mukaisessa menettelyssä. 

 

Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Finavia Oyj ovat 2.10.2009 saattaneet 

vireille Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Focus-alu-

een maa-ainestenottohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselos-

tuksen. Uudenmaan ELY- keskus on antanut lausunnon arviointiselostuksesta 

11.2.2010. Lausunnon mukaan arviointiselostus on käsitelty lainsäädännön 

vaatimalla tavalla ja se on kattanut riittävästi arviointiselostuksen sisältövaati-

mukset. Lausunnossa on esitetty kuitenkin joitakin lisäselvitys- ja tarkennus-

tarpeita, jotka lausunnon mukaan tulee esittää viimeistään tulevissa lupapro-

sesseissa. Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Finavia Oyj ovat täydentä-

neet yhteysviranomaisen lausunnon perusteella YVA-selostuksessa esitettyjä 

tietoja. 

 

MH-Kivi Oy:n yhteislupaa koskeva toimialue on pääosin ympäristövaikutus-

ten arviointimenettelyn hankevaihtoehdon VE1 mukainen. Arviointimenette-

lyssä esitetyt louhintatasot ovat osayleiskaavan ja lupahakemuksien mukaiset. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että 

ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke ai-

heuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoit-

teena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkei-

den suunnitteluun. Vaikka MH-Kivi Oy:n ottovaihe D ja osa ottovaiheesta A 

sijoittuvatkin YVA-alueen ulkopuolelle, on Focus-alueen maa-ainesten oton 

YVA-menettely ollut riittävä ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksen käsitte-

lyn kannalta. Ottovaiheen A ja D maa- ainesten otto ei edellytä erillistä ympä-

ristövaikutusten arviointimenettelyä. Ottovaiheen A ja D maa-ainesten ottoa 

koskevat tiedot on esitetty maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksissa. 

 

Lupahakemuksissa esitetty ottovaihe A sijaitsee osittain 1 luokan pohjavesialu-

eella. Pohjavesialuerajaus koskee ainoastaan osayleiskaavassa osoitetun liiken-

nealueen (Kehä IV) pohjoisosaa. Muuttuneet pohjavesialueen rajaukset on 
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otettu huomioon lupapäätöksessä. Pohjavesialue on otettu huomioon tukitoi-

mintamääräyksessä ja tarkkailumääräyksessä. Lupapäätöksen mukaisesta toi-

minnasta ei aiheudu maa-aineslain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkoittamia 

pohjavesivaikutuksia. Uudenmaan ELY-keskus on lausunnossaan katsonut, että 

suunniteltu ottaminen ei ennalta arvioiden aiheuta vesilain 3 luvun 2 §:n tar-

koittamia seurauksia.  

 

Lupapäätöksessä toiminnalle on annettu MURAUS -asetuksen mukaiset pöly-

päästöjen vähentämiseen ja tarkkailuun liittyvät lupamääräykset. Melua tai pö-

lyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään 

rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tar-

koitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähin-

tään 300 metriä. Suoja-aluemääräys tulee sovellettavaksi ja valvottavaksi vasta 

kiviainesten oton aikana.  

 

Yhteislupapäätöksellä ei ratkaista yleisten teiden liikennemääriin tai -turvalli-

suuteen tai päästöihin liittyviä seikkoja. Sammonmäen alueella olevan YIT 

Suomi Oy:n asfalttiaseman lainvoimaiseen ympäristölupaan tai laitoksen val-

vontaan liittyviä seikkoja ei ratkaista tässä lupamenettelyssä. Asfalttiasema, 

Sammonmäen muut toimijat ja liikennemelu on otettu huomioon lupahake-

muksessa esitetyssä melumallinnuksessa. 

 

Tuusulan kunnanhallitus on antanut vastineen, jossa se yhtyy Keski-Uuden-

maan ympäristölautakunnan antamaan lausuntoon ja katsoo, että valitus tulee 

hylätä. Hylkäysperusteena Tuusulan kunnanhallitus esittää samat perusteet 

kuin Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on lausunnossaan esittänyt. 

 

Lisäksi Tuusulan kunta on todennut seuraavat seikat maa-ainesten ottamista 

koskeviin valituksiin liittyen: 

 

Focus-alueen ja Kehä IV:n rakentaminen ovat Tuusulan kuntastrategian pääta-

voitteita. Tuusulan kunnanhallitus on lupahakemuksista antamassaan lausun-

nossaan puoltanut lupien myöntämistä ja katsonut ottotoiminnan olevan lain-

voimaisen Focus- alueen osayleiskaavan mukaista alueen esirakentamista. Lu-

pahakemuksissa esitetyt louhintatasot ovat osayleiskaavassa esitettyjen maan-

pinnan likimääräisten korkeusasemien mukaiset. Kunta on todennut kiviainek-

sen ottamisen olevan edellytys alueen toteuttamiselle. Kunta kiirehtii ottotoi-

minnan aloittamista, jottei alueen rakentuminen viivästyisi enää tarpeettomasti. 

 

Vantaan ympäristötarkastaja on ilmoittanut, ettei Vantaan ympäristönsuojelu-

viranomainen tule antamaan asiassa vastinetta. 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnon-

varat -vastuualue on vastineessaan esittänyt muun muassa, että lautakunnan 

päätöksessä on annettu toiminnalle riittävät määräykset, ja lupa toiminnalle 

voitiin myöntää, eikä valitusoikeuden käyttämiselle ollut aihetta.  

 

Focus-alueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava on lainvoimainen (KHO 

22.3.2017), ja se on kuulutettu voimaan 5.4.2017. Focus-alueen osayleiskaava 

oikeusvaikutteisena kaavana ohjaa Focus-alueen asemakaavoitusta. Kaavassa 

on annettu myös asemakaavoitusta koskevia kaavamääräyksiä. Osayleiskaa-

vassa on annettu määräykset muun muassa alimmasta louhintatasosta. Liiken-

nealueen (L) rajaus ja louhittavan alueen tulevan maanpinnan korkeustaso on 
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perustunut aluevaraussuunnitelmaan. Valituksen kohteena olevaa aluetta kos-

kevat aluevaraukset teollisuus- ja varastoalue (T-2), työpaikka-alue (TP), lii-

kennealue (L) ja lentoliikenteen alue (LL-2). Alueen ottamissuunnitelma on 

osayleiskaavan mukainen.  

 

Tuusulan yleiskaava 2040 on vireillä, mutta kaavamääräysten mukaan yleis-

kaava ei korvaa voimassa olevaa Focuksen osayleiskaavaa. Valituksen koh-

teena olevaan alueeseen kohdistuvat muilta osin seuraavat aluevaraukset ja 

kaavamääräykset: 

- TP, Työpaikka-alue. Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, ku-

ten toimistoille, palveluille, logistiikalle, varasto- ja teollisuustoiminnoille. 

Häiriöherkkien alueiden tai toimintojen läheisyydessä ympäristöhäiriöitä tulee 

tarkemmissa kaavoissa rajoittaa.  

- yli 60 Lden, Lentomelualue, Merkinnällä on osoitettu Finavian ympäristölu-

van (2007) ennustetilanne vuodelle 2025, Lden yli 60 dB (vuoden keskiarvo). 

Alueella ei sallita uusia eikä korvaavia rakennuspaikkoja. 

- vaaleanpunainen nuolimerkintä, Työpaikka-alueen laajenemissuunta 

- L, Liikennealue 

- ehyt punainen viiva, Uusi tielinjaus 

- ei-täytetyt ympyrät, Uusi pyöräilyn runkoverkko, Merkinnällä osoitetaan kes-

keinen pyöräilyn pääverkko, joka muodostaa pitkämatkaisen pyöräilyn hyvän 

palvelutason runkoverkon. 

 

Focus-liikekeskuksen asemakaava no 3508 on vireillä, asemakaavaluonnos on 

ollut nähtävillä 16.4.–29.5.2015 välisen ajan. Valituksen kohteena oleva alue ei 

sijoitu asemakaavan alueelle.  

 

Kehä IV asemakaava no 3579 on vireillä, 23.1.2019 päivätty osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja mielipiteitä on voinut jättää Tuusu-

lan kunnan kaavoitusviranomaiselle 28.2.2019 mennessä. Suunnittelualue on 

asetettu osittain maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaiseen rakennuskiel-

toon kahdeksi vuodeksi 9.10.2017 alkaen. Lisäksi suunnittelualueen läheisyy-

dessä olevaa Sammonmäen asuinalueen rakennuskieltoa on jatkettu kahdella 

vuodella 9.5.2017 alkaen. Valituksen kohteena oleva alue sijoittuu asemakaa-

van alueelle. 

 

Focus-alueen maa-ainesten ottoon on sovellettu ympäristövaikutusten arvioin-

timenettelyä (YVA), ja yhteysviranomainen on antanut hanketta koskevasta 

arviointiselostuksesta lausuntonsa 11.2.2010. Focus-alueen maa-ainesten ottoa 

käsitellyt ympäristövaikutusten arviointi (2010) on ollut ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä annetun lain (468/1994 ja muutos 458/2006) ja asetuksen 

(713/2006) mukainen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana tar-

kasteltiin eri vaihtoehtoja ja perustellusti jätettiin tutkimatta joitakin vaihtoeh-

toja. YVA-selostuksesta annetussa lausunnossa yhteysviranomainen totesi, että 

lausunnossa ehdotettu vaihtoehtojen harkinta on tehty tarkoitetulla tavalla. 

Vaihtoehtojen asettelu täyttää lainsäädännön edellyttämät vähimmäisvaatimuk-

set ja valitut vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Nyt valituksen kohteena 

oleva alue sisältyi valtaosaltaan YVA-menettelyn hankealueeseen. Maa-aines-

hankkeen ottovaihe D ja osa ottovaiheesta A eivät sisältyneet hankealueeseen. 

 

ELY-keskuksessa ei ole YVA-menettelyn ulkopuolelle jääneitä edellä mainit-

tuja ottovaiheita A (osa ottovaiheesta) ja D koskevaa YVA-asiaa vireillä.  
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Ottovaiheen A ja D aiheuttava laajennus suhteessa aiemmin tehdyn YVA-me-

nettelyn pinta-alaan on vähäinen. ELY-keskus katsoo, että ottovaihetta A ja D 

koskevan laajennuksen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne alu-

eella olevien eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen eivät ole sel-

laisia, että laajennuksen toteuttaminen hakemuksessa esitettyjen tietojen sekä 

luvassa asetettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna todennäköisesti ai-

heuttaisi laadultaan ja laajuudeltaan YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon hank-

keiden ympäristövaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristö-

vaikutuksia. 

 

ELY-keskus on yhtynyt ympäristölautakunnan päätöksessä esitettyyn, että 

vaikka ottovaihe D ja osa ottovaiheesta A sijoittuvatkin YVA-menettelyalueen 

ulkopuolelle, on Focus-alueen maa-ainesten oton YVA-menettely ollut riittävä 

ympäristölupahakemuksen käsittelyn kannalta. Ottovaiheen A ja D maa-aines-

ten otto ei edellytä erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

 

Tielinjan muutosten vuoksi ELY-keskus on päättänyt, että YVA-menettelyn 

soveltamisesta muuttuneeseen hankkeeseen tehdään päätös YVA-menettelyn 

soveltamisesta yksittäistapauksessa. 

 

Tuusulan asfalttitehtaan (Sammonmäen asfalttiasema, nykyään YIT Infra Oy) 

kehittämiseen on sovellettu YVA-menettelyä, ja yhteysviranomainen on anta-

nut hanketta koskevasta arviointiselostuksesta lausuntonsa 16.11.2010. 

 

Maantien 152 Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä aluevaraussuunnitelmassa ei 

nyt valituksen kohteena olevien maa-aineshankkeiden osalta osoiteta uusia lin-

jausvaihtoehtoja, vaan linjausmuutoksia esitetään vasta Kesäkylän kohdalla, 

Tuusulanjoen länsipuolella. Maa-aineshankkeet sijaitsevat reilusti Tuusulan-

joen itäpuolella. Valituksen kohteena olevat maa-ainesten ottohankkeet ovat eri 

hankkeita (ja eri toimijoiden) kuin maantien 152. Ne voidaan toteuttaa itsenäi-

sesti riippumatta maantien 152 toteuttamisajankohdasta tai jopa siitä, toteute-

taanko maantien 152 hanketta lainkaan.  Maa-ainesten ottohankkeiden toteutu-

minen ei myöskään estä maantien 152-hankkeen toteutumista.  

 

Koska nyt valituksen kohteena olevat maa-ainesten ottohankkeet liittyvät lain-

voimaisen kaavan toteuttamiseen ja kyseiset hankkeet eivät suoraan liity 

maantien 152 hankkeeseen, vireillä olevalla YVA-tarveharkinnalla ei ELY-kes-

kuksen käsityksen mukaan ole vaikutusta näiden käsittelyyn. 

 

Kyseessä on maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista luvanvaraista 

toimintaa, johon on sovellettu YVA-menettelyä (Focus-alueen maa-ainesten 

oton YVA-menettely), ja josta yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa 

11.2.2010. Lupamenettelyssä on riittävästi otettu huomioon yhteysviranomai-

sen lausunnossa esitetyt seikat. 

 

MH-Kivi Oy on vastineessaan esittänyt muun muassa, että asia käsitellään kii-

reellisesti ja valitukset hylätään tässä vastineessa ja lausunnoissa esitetyillä pe-

rusteilla. Hakija on esittänyt, että toiminnan aloituslupa myönnetään uudelleen. 

 

Vastineena  valitukseen on esitetty muun muassa, että alueen kaavoitus-

tilanne on selvä. Hakijalle on myönnetty maa-aines- ja ympäristölupa sen jäl-

keen, kun Focus-alueen osayleiskaava on saanut lainvoiman. Kaavan toteutta-

minen edellyttää, että hakijan ottoalue louhitaan kokonaisuudessaan. Kuntaa, 
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maantienpitäjää, asianosaisia ja niin edelleen on kuultu. Hakijan lupahakemuk-

sessa esitetyt louhintatasot ovat täysin osayleiskaavakartassa esitettyjen tule-

vien korkotasojen mukaiset.  

 

Hakijan suorittama louhinta on kaava-alueen esirakentamista. Kuten hakija ha-

kemuksessaan ja myöhemmin lupamenettelyn yhteydessä antamassaan vasti-

neessaan on todennut, louhinta ja murskaus etenevät varsin hitaasti myös fyy-

sisesti, ei vain vähiten oikeusprosessien ja aloittamisluvan kumoamisten joh-

dosta. Laajamittaista louhintaa ja murskausta vaaditaan alueella usean vuoden 

ajan ennen kuin varsinaista kaava-aluetta voidaan lähteä rakentamaan edes 

osittain. Näin ollen on tärkeää käynnistää louhinta mahdollisimman ajoissa.  

 

Louhinnan suorittaminen ei edellytä lainvoimaista asemakaavaa. Lainvoimai-

sessa osayleiskaavassa hakijan ottoalue on työpaikka-aluetta, teollisuus- ja va-

rastoaluetta, liikennealuetta sekä pieneltä osin lentoliikenteen aluetta osa-alu-

eesta A. On selvää, että tällaiset kaavamerkinnät edellyttävät hakemuksen mu-

kaisen alueen louhimista tasaiseksi kokonaisuudessaan. Mitään puisto- tai vir-

kistysalueita ei tällaisille maankäyttötarkoituksiin varatuille alueille voida jät-

tää.  

 

Osalla ottoaluetta on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten (Kehä IV, 

osa alueesta A). Se ei ole este maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämiselle, 

sillä lupaa voidaan myöntää, jollei ottaminen tuota huomattavaa haittaa kaavan 

laatimiselle tai muuttamiselle. Tässä tapauksessa minkäänlaista haittaa kaavan 

laatimiselle ei muodostu.  

 

ELY-keskus on lausunnossaan todennut, ettei hakijan ottohanke estä Kehä IV:n 

toteutumista ja että hakijan ottohanke liittyy lähemmin lainvoimaisen osayleis-

kaavan toteuttamiseen. 

 

Alueella ei ole maa-aineslain tarkoittamaa kaunista maisemakuvaa. Muun mu-

assa kaavoituksen yhteydessä on tehty laajoja maisema- ja luontoselvityksiä. 

Mikäli merkittäviä arvoja olisi löytynyt, aluetta ei olisi voitu yleiskaavoittaa 

nykyiseen tarkoitukseen. Poikkeuslupien hakemiseen ei ole ilmennyt tarvetta, 

sillä louhittavalla alueella ei ole suojeltuja lajeja. 

 

Osa-alue A sijaitsee osittain Mätäkiven pohjavesialueella, mutta tämä ei ole 

este louhinnalle ja murskaukselle. Myös pohjavesialueilla otetaan maa-ainek-

sia. Hakija toimii vastuullisesti. Haitta-aineita ei pääse pohjaveteen, virtaamat 

eivät ole ottamolle päin eikä ottotoiminta voi muutenkaan vaikuttaa vedenot-

toon. Hakija täydentää pohjaveden tarkkailuohjelmaa lupamääräyksen mukai-

sesti ennen ottotoiminnan aloittamista A-alueella. 

 

ELY-keskus on A ja D alueiden louhinnan osalta lausunut, että uutta YVA:a ei 

tarvita, vaikka louhinta-aluerajaus hieman poikkeaa siitä mitä 

YVA:ssa aikanaan esitettiin. Muutoksen mittakaava on vähäinen ja YVA laadi-

taan etukäteen ja useimmiten varsin yleispiirteisesti. 

 

Hankkeen toteuttaja riippuu lupalakien soveltamisaloista, mutta yleisesti sillä 

tarkoitetaan yksityistä hanketta varten tarvittavan luvan hakijaa tai julkista vi-

ranomaista, joka on tehnyt aloitteen hankkeesta. Maantien rakentaja on eri toi-

mija. Liitännäisiä töitä (associated works) ovat samaan hankekokonaisuuteen 

kuuluvat saman toiminnanharjoittajan luvittamat laitokset (tehtaat, varastot ja 
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välivarastot, jakelupisteet tai muut sellaiset), jotka ovat olennainen ja erotta-

maton osa (integral part) hanketta. Niihin eivät kuulu seurannaishankkeet, ku-

ten maantiet, kadut, teollisuusalueet, satamat ja muut hankkeesta kärsivät tai 

hyötyvät laitokset, joiden toteutusta ei päätetä hankkeen toteuttajan lupamenet-

telyissä. YVA-menettely palvelee hankkeesta vastaavan (toteuttajan) luvitusta 

tai siihen rinnastettavaa menettelyä. 

 

Uuden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) 25 §:n mu-

kaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin 

se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän. Hank-

keen YVA-menettely on toteutettu vanhan ympäristövaikutusten arvioinnista 

annetun lain (468/1994) mukaisesti. Vanhan lain 13 §:n mukaan viranomainen 

ei saanut myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rin-

nastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja 

yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon. Näin on tapahtunut, ja kun YVA-

menettelyä ei ole suoritettu olennaisilta osiltaan puutteellisesti, lupamenette-

lyissä on noudatettu myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 

lain säännöksiä. 

 

Suojavyöhykkeistä on lupapäätöksessä annettu määräyksiä. Valittajan mainit-

sema 30 metriä leveä suojavyöhyke ei ole laissa vaadittu minimietäisyys, vaan 

asia tarkastetaan aina tapauskohtaisesti. Hakijan ottoalueesta on yli 300 metrin 

etäisyys Mäkiniitun asutukseen, joten Muraus-asetuksen mukaista estettä lou-

hinnalle ei ole. Kyseisellä alueella oli vuonna 2015 virallisesti kaksi asuttua 

asuintaloa. Kyseinen alue on huomioitu melumallinuksissa eikä raja-arvoja 

ylittäviä vaikutuksia muodostu. A ja D alueella ympäristöluvalla louhinta teh-

dään vain sillä alueella, joka on yli 300 metriä asutuksesta. Muu louhinta teh-

dään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisilla luvilla. Lupapäätöksen sallima 

liikennöinti lauantaisin klo 7-18 erityisistä syistä on täysin Muraus-asetuksen 

mukaista. 

 

Hakijan hallintaoikeus irrottamisoikeuksineen ottoalueeseen on niin sanottu 

välttämätön prosessinedellytys. Hakemukseen on sisältynyt ympäristönsuoje-

lusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 3 §:n mukaisesti tiedot 

kiinteistöistä ja niiden haltijoista sekä maa-ainesten ottamisesta annetun valtio-

neuvoston asetuksen (926/2005) 1.3 §:n kohdan tiedot. Yksityiskohdat eivät 

kuulu valittajalle. Omistusoikeudet ja rajoitetut esineoikeudet voivat muuttua 

toiminnan aikana. Jos toimintaa harjoitetaan edelleen, toiminnan harjoittajan 

vaihtumisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja lupaviranomaiselle. 

 

Ympäristölupavelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin 

ja liitteen 1 taulukon 2 kohtiin 7c (louhinta) ja 7e (murskaus), jotka asetuksen 

2 §:n 2 momentin kohtien 6 a ja b nojalla kuuluvat ympäristönsuojeluviran-

omaisen toimivaltaan. Ympäristönsuojelulain 34 §1 momentin ja 47 a §:n sekä 

maa-aineslain 4 a ja 7 §:n nojalla ympäristö- ja maa-aineslupien yhteiskäsitte-

lyasian ratkaisee ympäristönsuojelulain 34 – 37 §:n toimivaltasäännöksiä nou-

dattaen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

 

Vuosikirjaratkaisu KHO:2014:75 (KHO 14.5.2014 taltio 1547) annettiin van-

han ympäristönsuojelulain 31 §:n1 momentin 2 kohdan ja 31 §:n 4 moentin 

nojalla, mutta arviointi on sama. Uudessa ympäristönsuojelulaissa toimivalta 

on 34 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 34 §:n 2 momentissa. Edellytyksenä on,  
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että ympäristövaikutukset ulottuvat huomattavassa määrin sijaintikuntaa laa-

jemmalle alueelle. Kehä IV vaikutukset ulottuvat laajalle, mutta siihen liitty-

vän louhinnan ei voi katsoa ulottuvan huomattavasti Tuusulan kuntaa laajem-

malle alueelle. ELY-keskus on lausunnonantajana valvonut tätä. 

 

Vastineena valitukseen on esitetty muun muassa, että asukkaiden elinym-

päristö ja maisema muuttuu joka tapauksessa kaavoitusratkaisujen johdosta. 

Kiviainesten otto ja murskaus aiheuttavat aina melua eikä hankealueen polkuja 

voi toimintaa harjoitettaessa käyttää. Alueella ei ole ulkoilureittejä, jotka ra-

joittaisivat esineoikeuksien käyttämistä ottotoimintaan. Hakijan louhinnan 

pöly ei vaikuta valittajan kiinteistön käyttöön. Hajuvaikutuksia ei ole. 

 

Tiesuunnitelmaa ei tehdä ensin vaan sen tehdään oikeusvaikutteisen kaavan ja 

mahdollisen maantien yleissuunnitelman mukaisesti. Maantielakia ei sovelleta 

hakijan hankkeen lupamenettelyissä. Asemakaava ei ole kummankaan lupame-

nettelyn edellytys ja intressit on sovitettu yhteen yleiskaavassa. Lentokentän 

melu ja lentomelu ovat hieman eri asioita. Lentomelualueet eivät muutu. Len-

tokoneita voi edelleen katsella. Kehä IV sujuvoittaa liikennettä ja vähentää 

päästöjä aivan eri mittaluokassa hakijan toiminnan päästöjen lisäykseen verrat-

tuna. Louhinnan lykkääntyminen aiheuttaa joka päivä yleisen edun vastaisia 

seurauksia. Asia pitäisi ratkaista kiireellisesti ja myöntää lupa toiminnan aloit-

tamiselle. 

 

 on vastaselityksenään esittänyt muun muassa, että osayleiskaava 

soveltuu yksin rakentamisen ohjaamiseen haja-asutusalueilla, mutta taajama-

alueilla siihen tarvitaan asemakaava, varsinkin kun ottaa huomioon Focus-alu-

een olevan kunnan kehittämisen tämänhetkinen kärkihanke. 

 

YVA-selostus on laadittu muiden toimesta ja oleellista siinä oli pyrkimys 

maanoton maksimointiin. Tavoite oli selkeässä ristiriidassa jo tiedossa olevien 

maankäyttötarkoitusten ja ympäristönsuojelutarpeiden kanssa. MH-Kivi Oy ei 

ollut hankevastaavana YVA:ssa, eikä ole esittänyt yhteysviranomaiselle ympä-

ristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 12 §:ssä edellytettyjä tie-

toja. Yhtiön oikeus käyttää hyväkseen muiden teettämää YVA-projektia on jää-

nyt osoittamatta. Lisäksi merkille pantava osa ottoalueesta sijoittuu YVA- 

alueen ulkopuolelle.  

 

Louhinnan seurauksena olisi poistumassa kallioiden muodostamat meluvallit 

ja melu pääsisi leviämään lentokentän 1. pääkiitotieltä esteettömästi asutuksen 

suuntaan. Haitallinen melu muodostuu varsinainen lentomelun lisäksi ilmajar-

rutuksista, jotka alkavat matalalla jo ennen kiitotien alkua. Lentokorkeus on 

madaltumassa vielä nykyisestä, mikä lisää paitsi melua asutukseen aiheuttaa 

lisääntyvää onnettomuusvaaraa. 

 

Maanottoluvan hakija ei tämänhetkisten tietojen mukaan kykene suoriutumaan 

hakemuksensa mukaisesta maanotosta ja asetettujen lupamääräysten noudatta-

misesta. Normaalia on, että luvanhakija on itse toiminnanharjoittaja. 

 

Maa-ainesten otto on aiheuttamassa erikoisen luonnonesiintymän tuhoutumi-

sen. Lemminkäisen kalliot ovat jopa ainutlaatuinen paikka Suomessa lentoko-

neiden tarkkailuun. 
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Osayleiskaavan tehtävä on ohjata asemakaavatyötä. Asemakaava, jollaista alu-

eella ei vielä ole, ohjaa rakentamista taajama-alueilla. Louhintaa alueella on 

tarpeellista tehdä asemakaavan osoittaman korkeustason mukaiseksi ja osoite-

tuilla alueilla, ei ennen osayleiskaavan valmistumista tehdyn maanottoa maksi-

moivan, muiden hankevastaavien teettämän, YVA:n mukaisesti. Huonosti 

YVA-projektissa suunniteltu maanotto ja kyseisen projektin hyväksikäyttö pu-

hutussa maanotossa on johtamassa paitsi ympäristön pilaantumiseen ja sen 

vaaran aiheuttamiseen, kohtuuttomaan haittaan naapureille. Myöskään asema-

kaavatyössä ei ole enää mahdollista noudattaa maankäyttö- ja rakennuslaissa 

asemakaavatyölle asetettuja sisältövaatimuksia, muun muassa ympäristönsuo-

jelun huomioon ottamiseksi. 

 

Osayleiskaavassa on esitetty maanoton maksimisyvyydet. Osayleiskaava val-

mistui YVA-menettelyn jälkeen ja siinä esitettyjen louhintatasojen kerrotaan 

olevan arviointimenettelyn mukaiset. YVA-menettelyn yhteydessä tuotiin sel-

keästi esille, että vaihtoehto VE la on parempi ympäristön kannalta kuin vaih-

toehto VE1. Mahdollisuus osallistua suotiin, mutta mahdollisuus vaikuttaa 

hankkeiden suunnitteluun on ollut olematonta. Toimintavaihtoehdon valinnan 

on sanottu olevankin luvanhakijan asia. Lupaviranomaiselta on jäänyt huomi-

oon ottamatta ympäristönsuojelulain tarkoittamat toimintaperiaatteet (BAT ja 

BEP). 

 

Lentokentän kiitoteiden jatkamiset edellyttäisivät omaa YVA-projektia. YVA-

alueen ulkopuoliset alueet on tarpeellista poistaa ottoalueesta. Lentoliikenteen 

melu on kentän lähialueilla pääosin vallitseva melu, eikä sen melualuetta ja 

melutasoja tulisi enää maanottotoiminnalla suurentaa. Lentokentän kiitotien 

jatkeella tapahtuvalla louhinnalla tavoitellaan 1. kiitotien 405 metriä pitkän 

jatkeen rakentamisen mahdollistamista huomaamattomasti. 

 

Valituksessa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei Focus-alueesta muodostuisi 

nykyisenkaltaista teollisuusaluetta, vaan että tavoitteena pitäisi olla korkeata-

soinen lentokentän lähialue hyvine palveluineen. 

 

Lupaviranomaisen tehtävä olisi ollut varmistaa, että yhteysviranomaisen lau-

sunto (nykyisin perusteltu päätelmä) on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 

Yhteysviranomaisen olisi pitänyt huomata, että MH-Kivi Oy ei ole ollut han-

kevastaava, eikä yhteysviranomaisen lausuntoa ole siten edes toimitettu yhti-

ölle luvan hakua varten, siihen liitettäväksi ja kerrottavaksi, kuinka esiintuodut 

asiat on otettu huomioon. Yhteysviranomainen ei ole myöskään edellyttänyt 

arviointiselostuksen täydentämistä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. 

 

Tiesuunnitelmakin voidaan piakkoin hyväksyä ja saada lainvoimaiseksi, jonka 

jälkeen alkaa maantietoimitus tiealueen ja muiden alueiden sekä tarvittavien 

oikeuksien lunastamiseksi ja haltuun ottamiseksi. Tienpitäjän omistukseen siir-

tyvillä alueilla ei tule etukäteen sallia MH-Kivi Oy:lle maa-ainesten ottoa. Lu-

van palauttaminen uudelleen käsiteltäväksi mahdollistaa asioiden oikean 

käsittelyjärjestyksen ja on lisäksi valtion edun mukaista. Koska yrittäjä ei ker-

tomansa mukaan ole itse tekemässä louhintoja, eikä niin ollen ole vastaamassa 

lupamääräysten noudattamisesta, niin hankkeen uudelleen käsittelyn tarve on 

ilmeinen. 

 

Pohjavesialueilla tapahtuva louhinta on katsottavissa vesitaloushankkeeksi, 

joka vaatii vesilain 3 luvun 2 § 5-kohdan tarkoittaman luvan. 
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Vaihtoehdon VE 1a vaikutusten haitallisuuden perustelu tonttien pinta-alojen 

pienemisellä ei riitä vaihtoehdon VE 1 valitsemiseen, koska kyseisen vaihtoeh-

don valitseminen johtaa merkittäviin, haitallisiin ympäristövaikutuksiin laa-

jalla asuinalueella. Koko YVA-menettelyn tarpeellisuuden voi asettaa 

kysymyksenalaiseksi, jos lopputuloksena siitä on huonoimman vaihtoehdon 

valinta toteutusvaihtoehdoksi. Kyseinen menettely ei ole ympäristönsuojelu-

lain edellyttämän toiminnan (BAT, BEP) mukaista. 

 

Naapurin rajaan asti tapahtuva maanotto on vaatinut naapurin suostumuksen. 

Jos suostumusta ei ole annettu, luvan myöntämisperusteena on käytetty Ympä-

ristöhallinnon ohjeita 1/2009. Ohjearvo 30 metriä kallioalueilla on esitetty 

kohdassa 4.2. Tämä on ollut myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa 

vallinnut käytäntö. 

 

Paitsi, että toiminnan vaikutukset ovat ulottumassa toisen kunnan alueelle, 

lupa-asian käsittelyn siirtäminen valtion ympäristölupaviranomaisen käsiteltä-

väksi puoltaa erityisesti ympäristönsuojelulain 34 §:n 1 momentti. Valtion 

ympäristölupaviranomainen ratkaisee ympäristölupahakemuksen, jos: 

1) toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian ratkaise-

minen valtion ympäristölupaviranomaisessa muuten on perusteltua toiminnan 

laatu tai luonne huomioon ottaen; 

3) toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi lupaa vesilain 3 luvun nojalla 

4) lupa on tarpeen 27 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella (kohtuuton rasitus 

naapurustolle). 

 

on antanut vastaselityksen. 

 

Merkintä 

 

Vaasan hallinto-oikeus on välipäätöksellään 8.2.2019 nro 19/0041/3 kieltänyt 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksen täytäntöönpanon.  

 

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut myös  

valituksen Morenia Oy:lle myönnetystä maa-aines- ja ympäristöluvasta 

(Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.11.2018 § 106) kallion louhinnalle 

ja murskaukselle Focus-alueella (hallinto-oikeuden diaarinumero 

01570/18/5701). Kyseisen asian asiakirjat ovat olleet käsillä tätä asiaa ratkais-

taessa. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Käsittelyratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus jättää  valituksen tutkimatta siltä osin, kuin vali-

tusta on perusteltu maankäyttö- ja rakennuslain sekä liikennejärjestelmästä ja 

maanteistä annetun lain (entiseltä nimeltään maantielaki) vastaisuudella. 

 

2. Hallinto-oikeus jättää  valituksen tutkimatta siltä osin, kuin vali-

tusta on perusteltu tarkoituksenmukaisuusperusteilla. 

 

3. Hallinto-oikeus hylkää  vaatimuksen katselmuksen toimittami-

sesta. 
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Perustelut 

 

1. Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiseen lupaharkintaan ei kuulu 

sen arvioiminen, onko hanke mahdollisesti maankäyttö- ja rakennuslain taikka 

liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain vastainen. 

 

2. Ympäristölupa- ja maa-aineslupaharkinta ovat ympäristönsuojelulain 49 §:n 

ja maa-aineslain 6 §:n perusteella laillisuusharkintaa, eivät tarkoituksenmukai-

suusharkintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos luvan myöntämisen edellytykset 

täyttyvät, on lupa myönnettävä, vaikka hanke eri tavalla toteutettuna tai hank-

keen toteuttamatta jättäminen mahdollisesti olisi vähemmän ympäristöhaittaa 

aiheuttava taikka muutoin tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto. 

 

3. Hallintolainkäyttölain 41 §:n mukaan valitusviranomainen voi asian selvittä-

miseksi toimittaa muun ohella kiinteän omaisuuden tai paikan taikka muun 

kohteen katselmuksen.  

 

Kun otetaan huomioon käytettävissä oleva asiakirjaselvitys ja hallinto-oikeu-

den päätöksen perusteluista ilmenevät seikat on katselmuksen toimittaminen 

tarpeetonta. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom 

 

Pääasiaratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hyläten valitukset muutoin muuttaa lupamääräyksiä 21 ja 22. 

Määräykset kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti (muutos kursiivilla): 

 

21. Toiminnasta aiheutuvien hiukkaspäästöjen vaikutus lähialueen ilmanlaa-

tuun on selvitettävä. Hiukkasmittaus tulee järjestää melu- ja pölymittaussuun-

nitelman (Ramboll Finland 15.9.2016) mukaisissa mittauspisteissä MP3 (lou-

hinta- ja murskaus alueella B) ja MP4 (louhinta- ja murskaus alueella C). Lou-

hinnan ja murskauksen ollessa toiminta-alueella A/D-tulee mittaus järjestää 

lisäksi tarkkailusuunnitelman pisteessä MP2 ( ). 

 

Mittaukset tulee järjestää ensimmäisessä murskausjaksossa/osa-alue. Hengitet-

tävien hiukkasten (PM10) pitoisuusmittaus on tehtävä standardin ISO 

10473:2000 mukaisella tai muulla sitä vastaavalla mittausmenetelmällä, jonka 

tarkkuus on em. standardia vastaava. Mittausjakson pituuden tulee olla riittävä, 

vähintään kaksi kuukautta, jotta pitoisuusmittauksen tuloksia voidaan verrata 

ilmanlaadusta annettuun valtioneuvoston asetukseen 79/2017. Mittaukset on 

suoritettava jatkuvatoimisella pölynmittauslaitteistolla. Mittausten tulokset ja 

niiden pohjalta laadittu mittausraportti (sis. mittaustulosten vertaaminen ase-

tuksen 79/2017 raja-arvoihin) on toimitettava mittausten jälkeen Keski-Uuden-

maan ympäristökeskukselle.   

 

22. Toiminnasta aiheutuvat melutasot tulee selvittää melu- ja pölymittaussuun-

nitelman (Ramboll Finland 15.9.2016) mukaisissa mittauspisteissä MP1-MP5 

toiminnan olleessa osa-alueilla A-D. Mittaukset tulee järjestää ensimmäisessä  
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murskausjaksossa/osa-alue ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa. Mittauk-

set on tehtävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaa-

minen" mukaisesti. Mittaukset tulee suorittaa aikana, jolloin poraus, murskaus 

ja rikotus ovat käynnissä. Mittausten tulokset ja niiden pohjalta laadittu mit-

tausraportti (sis. mittaustulosten vertaaminen lupamääräyksen 10 mukaisiin 

raja-arvoihin) on toimitettava mittauksen jälkeen tiedoksi Keski-Uudenmaan 

ympäristökeskukselle.  

 

Perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 4 §:n 1 

momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hank-

keisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopi-

muksen täytäntöönpaneminen edellyttää arviointia taikka joista saattaa aiheu-

tua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ym-

päristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 

arvioitavista hankkeista ja niiden muutoksista säädetään tarkemmin valtioneu-

voston asetuksella. 

 

Saman lain 4 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi 

yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muu-

hunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun olennaiseen muutokseen, joka toden-

näköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteis-

vaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaiku-

tuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

 

Saman lain 5 §:n 2 momentin mukaan ellei 3 luvun säännöksistä muuta johdu, 

arviointimenettelyä ei sovelleta 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen 

tai toteutetun hankkeen muutokseen, jos vaikutukset on selvitetty muun lain 

mukaisessa menettelyssä tässä laissa edellytetyllä tavalla ja selvityksistä on 

kuultu kaikkia niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yh-

teisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 

 

Saman lain 13 §:n 1 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa 

hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen 

kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä 

antaman lausunnon. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (713/2006) 6 §:n 2 b) kohdan mukaan arviointimenettelyä sovelletaan ki-

ven, soran tai hiekan ottoon, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 

hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuo-

dessa. 

 

Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei 

saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: 

1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 

2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tu-

houtumista; 

3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuh-

teissa; tai 
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4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden 

laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista 

lupaa. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava 

tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tar-

koitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. 

 

Saman lain 6 §:n 1 momentin mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnet-

tävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen 

järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkitta-

essa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa toimenpidera-

joitus yleiskaavan tai asemakaavan laatimista tai muuttamista varten, lupa voi-

daan myöntää, jollei ottaminen tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle 

tai muuttamiselle, turmele kaupunki- tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ole 

ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan jos hankkeeseen sovelletaan ympäristö-

vaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia päätöksestä on käytävä ilmi, 

miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomioon. Arvioinnin huo-

mioon ottamisesta säädetään tarkemmin mainitun lain 4 luvussa. 

 

Saman lain 11 §:n 1 momentin mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan 

on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheu-

tuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy 

ilmi ottamissuunnitelmasta. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan lupamääräykset on annettava: 

1) ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta 

sekä ottamistoiminnan etenemissuunnista; 

2) alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen; sekä 

3) puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istu-

tuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa: 

1) ottamiseen liittyvistä laitteista ja liikenteen järjestämisestä erityisesti pohja-

veden suojelemiseksi; 

2) ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on suori-

tettava; sekä 

3) muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tar-

peellisista toimenpiteistä. 

 

Saman lain 16 a §:n 1 momentin mukaan jos luvan haltija on asetettu konkurs-

siin eikä lupaa kuuden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta ole 13 a 

§:n mukaisesti siirretty toiselle tai konkurssipesä ole ilmoittanut jatkavansa 

luvan tarkoittamaa toimintaa, lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottami-

seen raukeaa ja lupaan liittyvät velvoitteet on täytettävä jo otetun maa-aines-

määrän osalta. 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä  

 



27 (44) 

toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvolli-

suus). 

 

Saman lain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä 

toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. 

Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisim-

man vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ym-

päristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 

 

Saman lain 8 §:n 1 kohdan mukaan toiminnanharjoittajan on sen lisäksi, mitä  

7 §:ssä säädetään, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja 

varmistuttava siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniik-

kaa. 

 

Saman lain 12 §:n mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitä-

vää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on 

voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, 

ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun 

tarkoitukseen. 

 

Saman lain 34 §:n 1 momentin mukaan valtion ympäristölupaviranomainen 

ratkaisee ympäristölupahakemuksen, jos: 

1) toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian ratkaise-

minen valtion ympäristölupaviranomaisessa muuten on perusteltua toiminnan 

laatu tai luonne huomioon ottaen; 

2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan ympäristövaikutukset saattavat 

kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle; 

3) toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi lupaa vesilain 3 luvun nojalla tai 

vesilaissa säädetyn muun kuin purkujohtoa koskevan tai tämän lain 68 ja 69 

§:ssä tarkoitetun käyttöoikeuden perustamista ja lupahakemukset on 47 §:n 

mukaan käsiteltävä yhteiskäsittelyssä; 

4) lupa on tarpeen 27 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella. 

 

Saman pykälän 4 momentin mukaan edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoi-

tetuista valtion ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista toimin-

noista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 1 momentin 6 

kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee seuraavien 

ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 2 tarkoitettujen toimintojen ympä-

ristölupahakemukset, jollei ympäristönsuojelulain 34 §:stä johdu muuta: 

a) kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä ki-

venlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää; 

b) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle si-

joitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika 

on yhteensä vähintään 50 päivää; 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 

asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus koskee ym-

päristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua toimin-

taa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen ympäristövaikutusten 
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arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ennen päätöksen-

tekoa. 

 

Saman lain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympä-

ristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lau-

sunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin 

otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toi-

minta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten 

vaatimukset. 

 

Saman lain 49 §:n 1 momentin 1 - 5 kohtien mukaan ympäristöluvan myöntä-

minen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan 

sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-

tojen kanssa  

1) terveyshaittaa;  

2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai 

sen vaaraa; 

3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta;  

4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 

yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toimin-

nan vaikutusalueella; 

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta. 

 

Saman lain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeel-

liset määräykset: 

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta 

sekä päästöpaikan sijainnista; 

2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 

3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 

4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 

5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen eh-

käisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 

6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista 

tai sen vaaraa. 

 

Saman lain 52 §:n 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otet-

tava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 

vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön 

kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 

nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 

koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 

tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materi-

aalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 

niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Saman lain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeel-

liset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta. 
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Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteis-

töä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä 

asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu koh-

tuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, ha-

justa, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista 

vastaavista vaikutuksista. 

 

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-

suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (MURAUS-asetus) 3 §:n 2 mo-

mentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoi-

tettava 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 alttii-

seen kohteeseen on vähintään 300 metriä. 

 

Saman asetuksen 5 §:n mukaan ilmanlaadusta alueilla, joilla asuu tai oleskelee 

ihmisiä ja joilla ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille, säädetään il-

manlaadusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (79/2017). 

 

Saman asetuksen 6 §:n 3 momentin mukaan, jos kivenmurskaamo sijoitetaan 

alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuk-

sesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta 

piha-alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, melua on torjuttava kote-

loinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntor-

juntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään läheisyy-

teen. 

 

Saman asetuksen 7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alt-

tiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston pää-

töksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. 

 

Ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n mukaan hengitettävien 

hiukkasten (PM10) raja-arvo on 50 µg/m3 24 tunnin keskiarvona. 

 

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 1 momentin 

mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taaja-

mien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alu-

eilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvi-

valenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 

22–7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, lei-

rintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuoje-

lualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä 

yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan 

kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja ohjearvoja.  

 

Saman päätöksen 4 §:n mukaan, jos melu on luonteeltaan iskumaista tai 

kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen 

vertaamista edellä 2 tai 3 §:ssä mainittuun ohjearvoon. 
 

Asiassa saatu selvitys 

 

Toiminnan sijainti 
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Toiminnassa on kysymys uuden alueen kallion louhinnasta ja murskauksesta. 

Alue sijoittuu Tuusulan kunnan Ruotsinkylään niin sanotulle Focus-alueelle 

kiinteistöille 858-411-31-8 ja 858-411-18-50. Toiminta-alueen pinta-ala on 

47,7 hehtaaria, josta varsinaisen ottoalueen osuus on 34,4 hehtaaria. Ottoalueet 

on jaettu neljään osa-alueeseen (alueet A-D). Alue A on 4,4 hehtaaria, B on 10 

hehtaaria, C on 16 hehtaaria ja alue D on 2,9 hehtaaria. Karttatarkastelun pe-

rusteella osa-alueet sijoittuvat siten, että osa-alue C on läntisin alue, osa-alue B 

on sen itäpuolella ja osa-alueet A ja D muodostavat yhtenäisen ottoalueen jon-

kin matkaa osa-alueen B itäpuolella siten, että osa-alue D on välittömästi osa-

alueen A eteläpuolella. 

 

Ottoalueen A lähimmät häiriintyvä kohteet sijaitsevat noin 200 metrin etäisyy-

dellä ottoalueen rajasta koilliseen ( asuinrakennukset). Luoteessa 

olevaan  asuinalueeseen on etäisyyttä noin 270 metriä. Lähin va-

paa-ajan käyttöön tarkoitettu rakennus sijoittuu ottoalueen rajasta noin 370 

metriä luoteeseen ( ). Ottoalueen B lähimmät häiriintyvät kohteet 

sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä ottoalueen rajalta etelään (Mäkiniitun 

alueen vapaa-ajan asunnot) ja noin 340 metriä koilliseen (asuinrakennus 

). Ottoalueen D lähimmät häiriintyvät kohteet (asuinrakennukset) si-

jaitsevat  itäpuolella noin 260 metrin etäisyydellä ottoalueen rajasta 

itään ja noin 300 metriä kaakkoon. Ottoalueen C (vaihe C2) lähimmät häiriin-

tyvät kohteet (asuinrakennukset) sijaitsevat noin 300 metriä ottoalueen rajasta 

luoteeseen.  

 

Lupahakemuksissa esitetyn asfalttiasema-alueen lähimmät häiriintyvät kohteet 

(vapaa-ajan asunnot) sijaitsevat idässä Mäkiniitun alueella noin 320 metrin 

etäisyydellä ottoalueen rajasta. Ottoalueiden A ja B välissä sijaitsee YIT Infra 

Oy:n asfalttiasema. Rudus Oy:n betonituotetehdas sijaitsee ottoalueelta A noin 

300 metriä pohjoiseen. Focus-alueen eteläpuolella sijaitsee Finavia Oyj:n Hel-

sinki-Vantaan lentoasema. 

 

Tiedot louhinnasta 

 

Kokonaisottomäärä on 3 225 000 m3ktr. Otto on tarkoitus suorittaa 15 vuoden 

aikana, jolloin keskimääräinen ottomäärä on 215 000 m³ktr vuodessa. Kiinteis-

tölle 858-411-18-50 on suunniteltu asfalttiasematoimintaa, johon sovelletaan 

rekisteröintimenettelyä.  

 

Tavoitteena on louhia tulevan Kehä IV:n tiealue ensimmäisenä. Louhintaa suo-

ritetaan kehätien linjauksen kohdalla Kehä IV:n aluevaraussuunnitelman 

(18.3.2013) mukaiseen tasoon. Ottotaso suunnitelman mukaisella alueella on 

muutoin yhteneväinen jo YVA-menettelyn aikana koko hankealueelle suunni-

tellun ottotason kanssa. Tasot on esitetty myös osayleiskaavassa. Kulomäentie, 

johon tuleva Kehä IV tulee yhtymään välittömästi ottoalueen itäpuolella, on 

tasolla noin +46...+47. Ottotaso itäosan ottoalueella (A ja D) on ottosuunnitel-

man mukainen noin +45...+46.  

 

Louhinta aloitetaan alue A:n länsiosasta, josta se etenee itään ja sen jälkeen 

etelään siten, että koko alue A louhitaan kerralta. Murskaus tapahtuu alueen 

länsiosassa. Kulkutie rakennetaan kulkemaan alue A:n läpi suunnitellulle as-

falttiasema-alueelle, jossa myös tulee tehtäväksi pienimuotoista louhintaa ta-

soon noin +49. Alue A:lla louhintataso on +45...+47. 
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Alue B:lla louhinta etenee idästä länteen. Alkuvaiheessa murskauslaitos sijoit-

tuu itäosaan asfalttiaseman yhteyteen, myöhemmin murskaus siirtyy lännem-

mäksi louhinnan edettyä. Pohjoisosassa alue B rajoittuu kiinteistöön 858-411-

18-43, jossa YIT Infra Oy tulee suorittamaan louhintaa omalla luvallaan. Alue 

B:n louhintataso vaihtelee tasovälillä +43...+47, laskien idästä länteen. 

 

Alue C on jaettu vaiheisiin Cl-C3 siten, että ensin louhitaan Kehä IV:n linjauk-

sen mukainen alue, eli otto etenee edelleen idästä länteen. Tämän jälkeen lou-

hinta etenee etelästä pohjoiseen (vaihe C2) ja lopuksi louhitaan alueen lounais-

osa (C3), jossa otto etenee pohjoisesta etelään. Osa vaiheen C louhinnoista si-

joittuu kiinteistölle 858-411-2-329, jossa tapahtuva maa-ainesten otto on esi-

tetty Morenia Oy:n lupahakemuksissa. Alueen C ottotaso vaihtelee välillä 

+42...+46, laskien etelästä pohjoiseen. Murskauslaitoksen sijainti vaihtelee 

louhintarintauksen edetessä. Alueen luoteisosassa ottoalue on tässä vaiheessa 

rajattu siten, että etäisyyttä lähimpään asuintaloon jää 300 metriä. 

 

Alueella D (itäosa) louhinta etenee pohjoisesta etelään. Alue louhitaan ensisi-

jaisesti alue A:n louhintojen yhteydessä, eli toiminnan alkuvaiheessa. Alueen 

D louhintataso on +45.   

 

Kaavoitustilanne 

 

Uudenmaan maakuntakaavassa hankealue on merkitty taajamatoimintojen alu-

eeksi. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan alue varataan ensisijai-

sesti työpaikkarakentamiseen. Alueelle ei tule osoittaa merkittävää määrää 

uutta asumista. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympä-

ristöönsä tavalla, joka turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon 

alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Osa suunnittelu-

alueesta on varattu maakuntakaavassa logistiikka-alueeksi. Liikennealuemer-

kinnällä osoitetaan alueita merkittävää kansainvälistä satamatoimintaa, lento-

toimintaa, muuta ilmailua sekä niin niihin liittyvää muuta toimintaa varten. 

Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty edellisten lisäksi 110 kV 

voimajohto, liikennetunnelia koskeva ohjeellinen rajaus, lentomeluvyöhyke 

sekä alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja. 

 

Suunnittelualueella on 5.4.2017 voimaan tullut oikeusvaikutteinen Focus-alu-

een osayleiskaava. Osayleiskaavassa kiinteistö 858-411-31-8 on merkitty lii-

kennealueeksi (L) ja teollisuus- ja varastoalueeksi (T-2). Liikennealuevaraus 

on kaavamääräyksen mukaan tarkoitettu Kehä IV-tien rakentamista varten. Te-

ollisuus- ja varastoalue on varattu pääasiassa tuotanto- ja logistiikkatoimin-

noille. Osayleiskaavassa kiinteistö 858-411-18-50 on merkitty työpaikka-alu-

eeksi (TP) ja lentoliikenteen alueen alueeksi (LL-2). Työpaikka-alue on varattu 

pääasiassa toimisto-, tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille. Lentoliikennealue on 

osoitettu lentoliikennettä palveleville rakennuksille, rakenteille ja toiminnoille. 

Suunnittelualueen itäpuolella osayleiskaavassa on merkinnät sähkölinjalle, 

pohjavesialueelle ja vesilain mukaiselle pohjavedenottamon kaukosuoja-

vyöhykkeelle. Suunnittelualueen lähimmät osayleiskaavaan merkityt muinais-

muistolain nojalla rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset (sm) sijaitsevat Kehä 

IV-tien aluevarauksen eteläpuolella (sm-18, -19 ja -30). Suunnittelualue on 

merkitty osayleiskaavassa lentomeluvyöhykkeeksi 1 (LDEN >60 dB) tai lento-

meluvyöhykkeeksi 2 (LDEN 55-60 dB). Osa suunnittelualueesta on merkitty 

osayleiskaavassa merkinnällä "ohjeellinen louhittavaksi tarkoitettu alueen osa"  
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(eo). Alueelle on merkitty myös maanpinnan likimääräinen korkeusasema 

(N43), joka osoittaa alimman sallitun louhintatason. 

 

Tuusulan kunnanvaltuusto on päätöksellään 9.10.2017 § 183 asettanut Focus-

alueen maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon. Raken-

nuskieltoalue koskee osayleiskaavan Kehä IV liikennealuetta (L) ja osaa teolli-

suus- ja varastorakennuksien alueesta (T-2) sekä osaa palvelujen ja hallinnon 

alueesta (P-3). Rakennuskielto on määrätty kahdeksi vuodeksi alkaen 

9.10.2017. MH-Kivi Oy:n lupahakemuksissa esitetyt louhintavaiheet sijoittu-

vat edellä mainitulle rakennuskieltoalueelle lukuun ottamatta ottovaiheita C2, 

D ja asfalttiaseman aluetta. Myös ottovaiheen B varastokenttä ja tukitoiminta-

alue jäävät rakennuskieltoalueen ulkopuolelle. 

 

Focus-alueella on käynnissä ehdotusvaiheessa oleva Focus-liikekeskuksen ase-

makaavatyö. MH-Kivi Oy:n lupahakemukissa esitetyistä ottovaiheista B (itä-

puoli) ja A jäävät asemakaavan suunnittelualueelle. Kunnassa on vireillä myös 

asemakaavatyö Kehä IV:n rakentamiseksi.  

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt YIT Infra Oy:lle Focus-

alueen kiinteistöille Huhtariihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0 

maa-aineslain mukaisen kalliokiviaineksen ottoluvan ja aloitusluvan 

(12.6.2018 § 64) sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan ja 

aloitusluvan (12.6.2018 § 63). YIT Infra Oy:n toiminta-alue sijoittuu MH-Kivi 

Oy:n lupahakemuksissa esitetyn ottoalueen B pohjoispuolelle. 

 

Suunnittelualueella on vireillä MH-Kivi Oy:n hakemuksien lisäksi myös Mo-

renia Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemus kiinteistölle 858-

411-2329. MH-Kivi Oy ja Morenia Oy ovat hakeneet maa-aineslupaa yhtei-

sellä maa-ainesten ottosuunnitelmalla. Kiinteistöllä 858-411-30-0 on aluehal-

lintoviraston myöntämä ympäristölupa YIT Infra Oy:n asfalttiasemalle. 

 

Suunnittelualueen lähiympäristö 

 

Osa-alueiden A ja D:n alueella on havu- ja lehtipuustoa. Liito-oravahavaintoja 

ei ole tämän suunnitelman mukaisilla ottoalueilla tehty. Suunnittelualueen lä-

heisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähin suojelualue (Kylmäojan korpi) 

sijaitsee idässä miltei 2 km etäisyydellä ja lähin Natura-alue (Vantaanjoki) si-

jaitsee lännessä yli 3 km etäisyydellä. Alueen luonto-oloja ja maisemaa on sel-

vitetty Focus-alueen kaavaselvityksissä. 

 

Osayleiskaava-alueiden luontoselvityksen 2013 mukaan lupahakemuksia kos-

kevalla suunnittelualueella on neljä arvoluokkaan III (kohtalaisen arvokas) 

kuuluvaa luontotyyppiä. Selvityksen kohteet 45, 52a ja 52b ovat metsälain eri-

tyisen tärkeitä elinympäristöjä (kalliot). Luontoselvityksen mukaan Huhtarin-

mäen laajin ja edustavin kalliokohde ei täytä metsälain pienialaisuuden vaati-

musta (kohde 53), laajana avokalliona se on kuitenkin luontoselvitysalueen 

tärkeimpiä kalliokohteita. Selvityksen mukaan arvokkaiksi luontokohteiksi on 

rajattu edustavimpia avokalliokuvioita, joiden puustorakenne on pysyväluon-

teinen. Kaksi kuvioista täyttää myös metsälain pienialaisuuden kriteerin (koh-

teet 52a ja 52b). Lövkullan kallio on merkitty virkistyskäytön kannalta ja mai-

semallisesti arvokkaaksi alueeksi (kohde 56). Kuvio on rajattu huomionar-

voiseksi käytännössä vain maisema- ja virkistysarvojensa vuoksi. Yksittäisenä  
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pistemäisenä kasvillisuuskohteena ja muuna luonnonesiintymänä on luontosel-

vityksessä mainittu lupahakemusalueella sijaitseva kookas kuusi (kohde 30). 

Luontoselvityksen mukaan osa lupahakemusalueesta on merkitty linnustolli-

sesti arvokkaaksi alueeksi (kohde 15).  

 

Luontoselvityksessä esitetyn linnuston pesimäkauden 2013 kartoituksessa lu-

pahakemuksia koskevalla alueella on havaittu Suomen lintujen uhanalaisuus-

luokituksen 2015 mukaisina elinvoimaisina lajeina (LC) käenpiika, mustapää-

kerttu, puukiipijä, käki, metsäviklo, sirittäjä, tiltaltti, satakieli, kehrääjä, palo-

kärki ja pikkulepinkäinen, silmällä pidettävänä lajina (NT) punavarpunen sekä 

vaarantuneina (VU) hömötiainen ja töyhtötiainen. Lajeista kehrääjä ja pikkule-

pinkäinen ovat lintudirektiivin liitteen 1 mukaisia lajeja. 

 

Lupahakemuksissa esitetyt ottoalueet C ja B on esitetty vuoden 2007 luonto- ja 

maisemaselvityksessä arvokkaiksi kallioalueiksi (kohde 5, Huhtarinmäki, 

kohde 6, Ruohosuonkallio ja kohde 15 Siltaniitunmäki).  

 

Selvityksen mukaan Huhtarinmäki (5) on laaja, yhtenäinen, loivapiirteinen 

kallioalue, joka on lähimaisemaltaan paikoin melko merkittävä. Huhtarinmä-

ellä on laajoja kalliometsiä ja avokallioalueita. Kohteen itä- ja eteläosat ovat 

hakkuiden ja kulutuksen vaurioittamia. Mäen pohjoisreunaa sivuaa voimalinja. 

Kallioalueella on useita huomattavan suuria siirtolohkareita. Lisäksi alueella 

on hyvin laajoja silokallioalueita ja vähäisiä louhikoita. Kalliokasvillisuutta 

esiintyy laajalla alueella (muun muassa jäykkärölli, kalliohatikka ja kallio-

kielo). Kohde on lentomelualuetta.  

 

Selvityksen mukaan Ruohosuonkallio (6) on laajan metsä-, suo- ja kallioalu-

een ydinalue. Yksittäisenä kohteena se on lähimaisemaltaan merkittävä. Osana 

suurempaa kallioaluetta kohteella on huomattava maisemallinen merkitys. 

Kohteen kaakkoispuolella sijaitsevalla kumpareella on kaksi hautaröykkiötä. 

Kohteella on laajoja yhtenäisiä silokalliopintoja. Kalliokasvillisuus on melko 

tavanomaista. Selvityksen mukaan Siltaniitunmäki (15) on laajan metsä-, suo- 

ja kallioalueen sisällä oleva kalliomäkiryhmä. Kohteen itäosassa on tehty laa-

joja hakkuita. Kohteen maisemallinen merkitys yksinään on vähäinen, mutta 

osana laajempaa kallioaluekokonaisuutta se on kohtalaisen merkittävä. Kor-

keimmilta alueilta, joista puusto on hakattu, avautuu kapea näkymä Myllyky-

län ja Tuusulanjoen kulttuurimaiseman suuntaan. Kalliolla on melko laajoja 

silokallioita. Kallioalueella esiintyy saniaiskorpea ja rehevää kuusivaltaista 

metsää. 

 

Lupahakemuksessa esitetyt ottoalueet A ja D on esitetty vuoden 2007 luonto- 

ja maisemaselvityksessä arvokkaaksi kallioalueeksi (kohde 7. Lövkulla eteläi-

nen). Selvityksen mukaan alueella on melko korkeita, lakialueeltaan avoimia 

ja pyöristyneitä kalliomäkiä teollisuusalueen keskellä. Avokallioita esiintyy 

runsaasti. Selvityksen mukaan kohteella ei ole maisemallista arvoa. Kalliokoh-

teen luoteiskulmassa on hautaröykkiö. 

 

Tuusulan Focuksen alueen luontoselvityksessä 27.12.2016 (Ympäristönsuun-

nittelu Enviro) suunnittelualueelle on osoitettu olevan vesilain 2 luvun 11 §:n 

mukainen noro (Huhtarinmäen noro). 

 

Focus-alueen osayleiskaavatyössä on selvitetty alueella olevat muinaismuisto- 
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lain nojalla rauhoitetut muinaisjäännökset. Lähimmät lupahakemuksia koske-

vat muinaisjäännökset ovat osayleiskaavan sm-18 (Johannisberg A, kiviröyk-

kiö) ja sm-30 (Puusepäntie, kiviröykkiö). Museovirasto on antanut lausunnon 

alueella olevista muinaisjäännöksistä. Suunnittelualueelle ei ole maa-aineslain 

tarkoittamia erikoisia luonnonesiintymiä (geologisia tai biologisia). 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

 

Focus-alueen maa-ainesten oton vaikutuksia on arvioittu ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyssä (Ramboll 2009). Arviointimenettely koskee koko Focus-

hankealuetta, joka on pinta-alaltaan noin 93 hehtaaria. Nyt kysymyksessä 

oleva MH Kivi Oy:n hanke sijoittuu pääosin arviointimenettelyn kohteena ol-

leen alueen länsiosaan alueelle B ja C sekä itäosassa alueelle A. Alue D, joka 

sijaitsee alueen A eteläpuolella ei ole ollut ympäristövaikutusten arviointime-

nettelyssä eikä osa alueesta A. Yhteysviranomainen on antanut hanketta koske-

vasta arviointiselostuksesta lausuntonsa (11.2.2010, UUDELY/ 3/07.04/ 2010), 

jossa edellytettiin lisäselvityksiä, jotka liittyivät muun muassa pintavesiarvi-

ointiin, pohjavesiarviointiin sekä luontoarviointiin. Alueelle tuli lisäksi laatia 

yhteinen pohjaveden tarkkailuohjelma, jossa tuli pohjaveden lisäksi tarkkailla 

Päijänne-tunnelille kohdistuvien mahdollisten haitallisia vaikutuksia ja niiden 

torjumista. ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt lisäselvitykset ja tarkennukset 

on tehty ja koottu yhteen raporttiin 20.12.2010.  

 

Melu 

 

Toiminnan meluvaikutuksia on selvitetty melumallinnuksella (Ramboll 

13.9.2016). Mallinnus on tehty kahdeksassa ottotilanteessa, jossa melumallin-

nus on perustunut Morenia Oy:n/MH-Kivi Oy:n toimintaan. Lisäksi on tehty 

yhteismallinnus, jossa on otettu huomioon hakijan ja Morenia Oy:n toiminnan 

lisäksi myös Lemminkäinen ja Lemmikäisen nykyinen asfalttiasema. Mallin-

nuskuvissa on esitetty kaikki asuin- ja lomarakennukset, mutta kunnan tietojen 

mukaan kaikki eivät ole asuttuja. Kokonaislaskentaepävarmuudeksi on arvi-

oitu laskenta-alueelle ± 3 dB.  

 

Melumallinnuksesta laaditun raportin liitteenä olevista kartoista käy ilmi melu-

lähteiden sijoittelu sekä meluntorjunnat.  

 

Alueelle A on meluntorjunnaksi mitoitettu 7 metriä korkea meluvalli murskai-

men pohjois- ja koillispuolelle. Keskiäänitaso Tuusulanväylän itäpuolella olisi 

enimmillään 50-53 dB, louhinta-alueen koillispuolen asutuksella (Kulomäen-

tie/Puusepäntie) 50-54 dB, alueen luoteispuolen lähimmällä asutuksella (Lem-

mintie/Puusepäntie) 50-52 dB ja Mäkiniitun alueella alle 45 dB. 

 

Alueelle D Tuusulanväylän itäpuolelle on melua estämään mitoitettu murskai-

men itäpuolelle 7 metriä korkea meluvalli, joka jatkuu 7 metriä korkeana 

murskaimen koillispuolella ja 5 metriä korkeana luoteen suuntaan. Keskiääni-

taso on Tuusulanväylän itäpuolella enimmillään 50-54 dB, louhinta-alueen 

pohjoispuolen asutuksella ( ) 50-51 dB, luoteispuolen 

lähimmällä asutuksella enimmillään ( ) 50 dB ja Mäki-

niitun alueella alle 45 dB. 

 

Alueen B alkuvaiheessa on porattavan kentän eteläpuolelle Mäkiniitun suun-

taan melua estämään mitoitettu 5 metriä korkea meluvalli. Keskiäänitaso on  
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Mäkiniitun alueella alle 45 dB. Koillispuolen lähimmän asuintalon kohdalla 

keskiäänitaso on 52 dB ja muutoin  -alueella 45-47 dB. 

Koillisessa  asutuksella keskiäänitaso on 45-46 dB. 

 

Louhittaessa alueen B puoliväliä on Mäkiniitun suuntaan porausmelua estä-

mään tehtävä meluvalli, jonka harja on 3 metriä korkeammalla kuin porattava 

kenttä. Ottoalueen eteläpuolelle mitoitettiin 7 metrin meluvalli estämään me-

lun leviämistä Mäkiniitun itäisimmän loma-asunnon suuntaan, jolloin kes-

kiäänitaso jää alle 45 dB. Ympäristön asuintalojen kohdalla se on enintään  

47 dB. 

 

Louhinnan ollessa vaiheen C1 alussa, ei melua estämään tarvittaisi erityisiä 

toimia. Mäkiniitun alueella keskiäänitaso on alle 48 dB tasolla. Louhittavan 

alueen pohjoispuolella  päässä olevien asuintalojen kohdalla 

keskiäänitaso on 45-48 dB ja muutoin lähiympäristön asuintalojen kohdalla  

45 dB. 

 

Louhinnan ja murskauksen ollessa vaiheen C1 puolivälissä, ei melua estämään 

tarvittaisi erityisiä toimia. Mäkiniitun alueella keskiäänitaso on 45 dB tasolla 

tai alle. Louhittavan alueen pohjoispuolella  päässä olevien 

asuintalojen kohdalla keskiäänitaso on 45-49 dB ja muutoin lähiympäristön 

asuintalojen kohdalla alle 45 dB. 

 

Louhinnan ja murskauksen ollessa vaiheen C1 loppupuolella, ei melua estä-

mään tarvittaisi erityisiä toimia. Mäkiniitun alueella keskiäänitaso on alle 45 

dB. Louhittavan alueen pohjoispuolella  päässä olevien asuin-

talojen kohdalla keskiäänitaso on 50-54 dB. Luoteis- ja länsipuolen lähimpien 

yksittäisten asuintalojen kohdalla keskiäänitaso on 50 dB tuntumassa. Kaik-

kien muiden ympäristön asuintalojen ja vakituisen asutuksen seassa olevien 

yksittäisten loma-asuntojen kohdalla keskiäänitaso on 45 dB tasolla tai alle. 

 

Louhinnan ja murskauksen ollessa vaiheen C2 alkupuolella, tulee murskaus ja 

rikotusmelua estämään sijoittaa toimintojen länsipuolelle 7 metriä korkea me-

luvalli. Mäkiniitun alueella keskiäänitaso on alle 45 dB. Louhittavan alueen 

pohjoispuolella  päässä olevien asuintalojen kohdalla kes-

kiäänitaso on 50-52 dB. Alueen C länsipuolen muutaman lähimmän asuintalon 

kohdalla keskiäänitaso on 50 dB:n luokkaa ja muiden lähimpien asuintalojen 

ja yksittäisten loma-asuntojen luona 45 dB tasolla.  

 

Yhteismelutilanteissa, joissa toimintaa on Morenian ja MH-Kiven lisäksi li-

säksi Lemminkäisen asfalttiasemalla sekä Lemminkäisen ottoalueella, tavoi-

tearvo on 55 dB vakituisen asutuksen sekä loma-asutuksen osalta. Tähän pääs-

tään, kun tarvittaessa käytetään vaimennettua poravaunua sekä melumallinnus-

raportissa esitettyjä meluvalleja. Lemminkäisen ottoalueen itäpuolinen lähin 

asuinrakennus on 55 dB tuntumassa. Lupamääräyksessä 9 on määräys käyttää 

vaimennettua poravaunua. 

 

Melumittauksia on melu- ja pölymittaussuunnitelmassa 15.9.2016 esitetty teh-

täväksi siten, että osa-aluiden A ja D melua mitataan mittauspisteissä 1,  

, ja 2, , osa-alueen B melua mitataan mittauspis-

teessä 3,  ja osa-alueen C melua mitataan mittauspisteissä 4, 

, ja 5, . Mittaukset tehdään yhdessä tilan-

teessa louhinnan ja murskauksen alettua. 
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Pöly 

 

Kiviaineksen käsittelyssä syntyviä pölyhaittoja vähennetään tarvittaessa muun 

muassa kastelulla, kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä ja kiviaineska-

sojen sijoittelulla. Pölyn leviäminen ympäristöön estetään kastelemalla ja suo-

jaamalla pölylähteet koteloinnein. 

 

Porausvaunut on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. Toiminta järjestetään si-

ten, että lentoliikennettä vaarantavaa pölyämistä ei aiheudu. Pölypäästöjä ve-

sistöön vähennetään muun muassa laskeutusaltailla. Liikennepölyä ehkäistään 

ajoväylien kastelulla, ei kuitenkaan pohjavesialueella tai sen läheisyydessä. 

Hakemuksen mukaan räjähdyksestä muodostuva pölypilvi laskeutuu yleensä 

räjäytystyömaalle, eikä aiheuta ongelmia toiminta-alueen ulkopuolella. 

 

Pölymittauksia on melu- ja pölymittaussuunnitelmassa 15.9.2016 esitetty teh-

täväksi siten, että pölyä mitataan mittauspisteessä 3 ja 4 

. Mittauksella seurataan jatkuvatoimisesti kahden viikon 

ajan ilman hengitettävien hiukkasten (PM10) määrää. 

 

Pohja- ja pintavedet 

 

Osa-alue A sijoittuu osittain (pohjoisosaltaan) Mätäkiven I-luokan (0185802 

B) pohjavesialueelle ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajalle. Ot-

tamisalueen (osa-alue D) eteläpuolella, noin 300 metrin etäisyydellä, sijaitsee 

Lentoaseman pohjavesialue (0109204), joka kuuluu myös I-luokkaan. Mätäki-

ven pohjavesialueen eteläosassa on kaksi vedenottamoa: Kuninkaanlähteen 

sekä niin sanotut Lemminkäisen vedenottamot. Kuninkaanlähteen vedenotta-

molla on vesioikeuden lupa (18.11.1968) ottaa pohjavettä 3 000 m3/vrk. Otta-

misalue (osa-alue A) sijaitsee osittain Kuninkaanlähteen vedenottamon kauko-

suojavyöhykkeellä. Osalla Focus-alueen läheisyydessä olevilla asukkailla on 

käytössään omat talousvesikaivonsa. Suurin osa kaivoista on porakaivoja. Kai-

vot on selvitetty ja vesinäytteitä on otettu kolmesta kaivosta YVA-menettelyn 

aikana vuonna 2008. Kaivot eivät sijaitse louhittavan alueen välittömässä lä-

heisyydessä (lähimmät noin 350 metrin etäisyydellä Mäkiniitun alueella, ren-

gaskaivo). 

 

Focus-alueella pohjaveden virtaussuunta vaihtelee alueen topografian takia. 

Virtaussuunta-arvio perustuu YVA-menettelyn aikana tehtyyn pohjavedenpin-

nan samanarvonkäyrätulkintaan, jossa on kerätty tietoa lähialueen kaikista 

pohjavesiputkista. WA-raportin mukaan Focus-alueen pohjavesi virtaa alueen 

pohjoisosasta pohjoiseen ja eteläosasta etelään ja etelä-kaakkoon. 

 

Focus-alueelle on asennettu kaksi kalliopohjaveden havaintoputkea sekä yksi 

maaperän pohjaveden havaintoputki kesällä 2009. Osa-alueiden B ja C väillä 

olevassa painanteessa kalliopohjavesiputkessa KVP 1 pohjaveden tasoksi on 

mitattu +43,10 (28.8.2009). Ottamisalueen länsipuolella olevassa pohjavesi-

putkessa PVP 3 (maaperään asennettu putki) pohjavesi on mitattu olevan 

+41,73 (28.8.2009). Alueella on myös YIT Infra Oy:n asfalttiasema-alueeseen 

liittyviä havaintoputkia, joista on pohjaveden pinnaksi mitattu +45...+46. Itäi-

sen ottamisalueen (Osa-alueen A ja D) läheisyydessä on vanhoja pohjavesiput-

kia, joista pohjaveden pinnaksi on mitattu noin +35...+40. Kyseessä oleva alue  
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muodostaa noin 20 metriä ympäröivää maastoa korkeammalle kohoavan kal-

liolohkon. Koska alueella ei louhita ympäröivän maanpinnan (ja pohjaveden-

pinnan) alapuolelta, ottotoiminta ei aiheuta muutoksia pohjaveden virtauksiin 

ja esiintymiin. Sama koskee osa-alueita B ja C, sillä louhintataso on pohjois-

puolen ja eteläpuolen (Ruohosuo) soistumien yläpuolella. Päijännetunneli kul-

kee lähimmillään noin 800 metrin etäisyydellä ottamisalueen länsipuolella. Ot-

tovaiheen C läntinen osa sijoittuu Päijännetunnelin 500-1000 metrin suoja-alu-

een sisäpuolelle. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan toimivalta, esteellisyys ja asian siir-

täminen 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 2014:75 mukaan ympäristön-

suojelulain (86/2000) 31 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta ohjaavat pykälän saman 

pykälän 4 momentissa tarkoitetun asetuksen sisältöä, jossa toimivallasta sääde-

tään tyhjentävästi. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 31 § 1 momentin 1 ja 2 

kohdat eivät siten tarkoita sitä, että toimivaltaa harkitaan tapauskohtaisesti.  

 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) on kumottu ja korvattu 1.9.2014 voimaan

tulleella ympäristönsuojelulailla (527/2014). Uuden lain 34 §:ssä säädetään

toimivallasta tältä osin samalla tavalla kuin ympäristönsuojelulain (86/2000)

31 §:ssä, joten korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenevä oikeus-

ohje soveltuu myös nykyisen lain 34 §:n tulkintaan. Tämän vuoksi Keski-Uu-

denmaan ympäristölautakunta on ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvos-

ton asetuksen 2 §:n 1 momentin 6 kohdan säännökset huomioon ottaen ollut

toimivaltainen ratkaisemaan nyt käsillä olevan asian.

 

Valituksenalaisen luvan mukainen toiminta ei ennalta arvioiden aiheuta sellai-

sia pohjavesi- taikka muita vesistövaikutuksia, joiden perusteella toiminta 

edellyttäisi vesilain mukaista lupaa. Toiminnasta ei myöskään ennalta arvioi-

den saata aiheutua vesistön pilaantumista, kun otetaan huomioon lupamääräyk-

set 17 ja 18. Asia ei siten kuulu aluehallintoviraston toimivaltana näilläkään 

perusteilla. 

 

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos 

hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuh-

teessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 

hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 97 §:n 3 momentin mukaan hallintolain 28 §:n 

1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu palvelussuhde kuntaan ei kuitenkaan tee 

luottamushenkilöä, viranhaltijaa eikä työntekijää esteelliseksi asiassa, jossa 

kunta on asianosainen. Näin olleen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ei 

ole ollut esteellinen käsittelemään ja ratkaisemaan nyt käsillä olevan asian pel-

kästään siitä syytä, että Tuusulan kunta saattaa hyötyä hankkeen toteutumi-

sesta. 

 

Edellä esitetyn perusteella ja kun lainsäädäntö ei mahdollista yksittäisen asian 

siirtämistä valtion ympäristölupaviranomaisen käsiteltäväksi tarkoituksenmu-

kaisuussyistä, ei valituksenalaista päätöstä ole perusteltua kumota ja siirtää 

valtion viranomaisen ratkaistavaksi.  
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MH-Kivi Oy:n kyky suoriutua hankkeesta ja ottoamisoikeuden siirtäminen toi-

selle 

 

Maa-aineslaki ja ympäristönsuojelulaki eivät edellytä, että luvan hakija itse 

käytännössä suorittaisi maa-ainesten ottamisen tai otetun kiviaineksen murs-

kaamisen. 

 

Lupamääräys 35 perustuu maa-aineslain 13 a §:ään, jonka mukaan siirrettäessä 

maa-aineslupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen vastaa luvan aikai-

sempi haltija kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on 

hakemuksesta hyväksytty toinen. Ympäristönsuojelulaissa ei ole vastaavaa 

säännöstä, vaan ympäristönsuojelulain 170 §:n ja hallituksen esityksen 

214/2013 perusteella ympäristönsuojelulaissa säänneltyjen toimintojen siirty-

minen uudelle toiminnanharjoittajalle on pelkkä ilmoitusasia, eikä tällaisen 

ilmoituksen johdosta tehdä mitään viranomaisen päätöstä. Lupamääräystä 35 

ei siten ole tarpeen muuttaa.  

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn riittävyys 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että Focus-alueen maa-ainesten ottoa käsitellyt ympä-

ristövaikutusten arviointi (2010) on ollut ympäristövaikutusten arviointimenet-

telystä annetun lain (468/1994 ja muutos 458/2006) ja asetuksen (713/2006) 

mukainen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana on tarkasteltu eri 

vaihtoehtoja ja päädytty vaihtoehtoon VE 1. Vaihtoehtojen asettelu täyttää 

lainsäädännön edellyttämät vähimmäisvaatimukset. Nyt valituksen kohteena 

oleva alue sisältyi suuremmalta osin edellä mainittuun YVA-menettelyn han-

kealueeseen. Ottaen kuitenkin huomioon YVA-menettelyn ulkopuolelle jää-

neen alueen pieni koko Focus-alueesta sekä se, että asia on riittävästi selvitetty 

lupamenettelyssä, ei lupahakemusta ole perusteltua hylätä alueen D ja osaksi 

alueen A osalta siitä syystä, että alueet eivät ole olleet YVA:n kohteena. Yh-

teysviranomaisen lausunnossa vaaditut lisäselvitykset ja tarkennukset on tehty 

ja koottu raporttiin 20.12.2010. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on 

ollut riittävä. Asiassa ei ole ilmennyt perusteita pitää suoritettua arviointia van-

hentuneena, eikä asiassa ole ilmennyt perustetta edellyttää uutta yhteysviran-

omaisen lausuntoa. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että se, ettei MH-Kivi Oy itse ole ollut mukana Focus-

alueen YVA:n tekemisessä, ei estä YVA:n ottamista huomioon nyt kysymyk-

sessä olevassa asiassa, kun otetaan huomioon ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä annetun lain 5 §:n 2 momentti.  

 

Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus toteaa, että Focus-alueen mahdollinen ase-

makaavoitus ei sellaisenaan edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

Nykyisin voimassa olevan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 

lain 5 §:n 1 momentin mukainen mahdollisuus toteuttaa ympäristövaikutusten 

arviointimenettely kaavoituksen yhteydessä ei anna aihetta arvioida asiaa toi-

sin, koska kyseinen lainmuutos on tullut voimaan 1.9.2020, sitä ei ole säädetty 

takautuvasti sovellettavaksi eikä menettely ole pakollista. 

 

Kehä IV-hanke ja Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoradan pidentäminen ovat 

erillisiä hankkeita, jotka eivät ole riippuvaisia Focus-alueen rakentamisesta 

eikä Focus-alueen rakentaminen edellytä Kehä IV-tien rakentamista tai kiitora-

dan pidennystä. Focus-alueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana 
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Kehä IV-hanke ei ollut vielä edennyt niin pitkälle, että sen ympäristövaikutuk-

set olisi tullut arvioida YVA-menettelyssä. Asiassa ei ole ilmennyt, että kiitora-

dan pidennyshanke olisi pantu vireille. Se, että Kehä IV-hanke tai kiitoradan 

pidennys tulevaisuudessa mahdollisesti toteutetaan ei ole ollut lain mukaan 

este Focus-hankeen YVA-menettelyn aloittamiselle eikä edellytä sen uusimista 

tai täydentämistä. 

   

Selvityksen riittävyys muutoin 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että asiassa esitetty selvitys on lupaharkinnan kannalta 

riittävää. 

 

Viranomaisen menettely muutoin 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on lain 

edellyttämällä tavalla ottanut huomioon asiassa annetut lausunnot ja muistu-

tukset sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun selvityksen ja 

lausunnon. Lupaharkinnassa ei ole ilmennyt sellaisia puutteita, joiden perus-

teella ympäristölautakunnan päätös olisi kumottava. 

 

Väylävirastoa (entistä liikennevirastoa) ei ole ollut tarpeen kuulla pelkästään 

siitä syystä, että Kehä IV-tie mahdollisesti tullaan rakentamaan nyt kysymyk-

sessä olevalle alueelle. 

 

Suojaetäisyydet 

 

Lupamääräyksen 3 mukaan louhinta ja murskaamo on sijoitettava siten, että 

melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asuinrakennuksista tai niiden 

välittömässä läheisyydessä sijaitsevista oleskeluun tarkoitetuista piha-alueista 

on vähintään 300 metriä. Toiminnanharjoittaja on velvollinen noudattamaan 

tätä siitä huolimatta, että hakemuksessa on suunniteltu toiminnan ulottamista 

300 metriä lähemmäksi häiriintyviä kohteita. Myös suunnittelualueen naapuri-

tilan rajaan tulee noudattaa lupamääräyksessä olevaa suojaetäisyyttä. Lupa-

määräyksessä 8 on velvoite merkitä ottoalueen raja maastoon. 

 

Edellä esitetyn perusteella lupaa ei ole tarpeen etäisyyksien perusteella ku-

mota.  

 

Kaavoitustilanne ja maisema 

 

Hankkeen kaavanmukaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että maa-

aineksen ottamisen kaavanmukaisuutta arvioidaan maa-aineslain säännösten 

mukaan ja kiviaineksen murskauksen osalta ympäristönsuojelulain säännösten 

mukaan. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että sekä ympäristönsuojelulain 12 §:n että maa-aines-

lain 3 §:n mukaan lupaharkinnassa otetaan huomioon vain voimassa olevat 

kaavat. Kumpikaan laki ei edellytä, että luvanvarainen toiminta Focus-alueen 

kaltaisella alueella sijoitettaisiin sille asemakaavassa varatulle alueelle tai edes 

sitä, että alue olisi kaavoitettu. Näin ollen asia on ratkaistava maakuntakaavan 

ja osayleiskaavan perusteella. 

 

Hankealue on Uudenmaan maakuntakaavassa merkitty logistiikka-alueeksi ja 
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Focus-alueen osayleiskaavassa liikennealueeksi (L), teollisuus- ja varastoalu-

eeksi (T-2) ja lentoliikenteen alueeksi (LL-2). Murskauslaitoksen sijoittamisen 

tällaiselle alueella ei voida katsoa vaikeuttavan alueen käyttämistä kaavoissa 

varattuun tarkoitukseen. 

 

Maa-aineksen ottaminen nyt kysymyksessä olevalta alueelta ei estä sen myö-

hempää käyttöä liikennealueena tai teollisuus- ja varastoalueena. Maa-ainesten 

oton ei voida katsoa turmelevan maisemakuvaa ottaen huomioon, että asiassa 

ei ole selvitetty, että hankealueen maisemakuva olisi maa-aineslain tarkoitta-

malla tavalla kaunis ja alue on kaavassa nimenomaan tarkoitettu muutetta-

vaksi. Samasta syystä ei voida katsoa, että hanke johtaisi luonnon merkittävien 

kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumiseen. 

 

Alueen louhiminen ei asiassa saadun selvityksen perusteella tule ennalta arvi-

oiden tuottamaan huomattavaa haittaa alueen asemakaavoittamiselle. Maa-ai-

neksen ottoa ja poiskuljetusta ei voida pitää maa-aineslain 3 §:n 4 momentin 

vastaisena pelkästään siitä syystä, että kyseiset maa-ainekset eivät olisi käytet-

tävissä Kehä IV tietä rakennettaessa. 

 

Melu 

 

Melumallinnuksen perusteella liitteiden 1-14 vakituisten asuintalojen kohdalla 

päiväajan keskiäänitasot laskentaepävarmuus ± 3 huomioiden ovat päiväajan 

raja-arvon 55 dB tasalla tai alle. Liitteiden 15 ja 16 kohdalla muutamien va-

paa-ajan asuntojen kohdalla toiminta-alueesta kaakkoon päiväajan keskiäänita-

sot ovat päiväajan raja-arvon 50-55 dB raja-arvojen välillä, jos vaimennettua 

poravaunua ei käytetä.  

 

Koska melumallinnuksen perusteella melun ohjearvot ylittyvät eräiden koilli-

sen ja etelän vapaa-ajan asuntojen kohdalla joissakin yhteismelutilanteissa  

on lupamääräyksessä 9 tämän vuoksi velvoitettu käyttämään aina meluvaimen-

nettua poravaunua. Lisäksi lupamääräyksen 22 mukaan melua on mitattava 

mittauspisteissä MP1 - MP5. Mittaukset tulee järjestää ensimmäisessä murs-

kausjaksossa/osa-alue.    

 

Asiassa saadun selvityksen ja meluntorjunnasta annettujen lupamääräysten pe-

rusteella ja ottaen huomioon, että meluntorjuntaa voidaan tarvittaessa lupa-

määräyksessä 22 tarkoitettujen melumittausten tulosten perusteella vielä lisätä, 

hallinto-oikeus ei katso tarpeelliseksi antaa lisämääräyksiä meluntorjunnasta. 

Sen varmistamiseksi, että meluvaikutuksista saadaan riittävästi tietoa ja mah-

dollisesti tarpeellisiin lisämeluntorjuntatoimenpiteisiin voidaan riittävän nope-

asti ryhtyä, hallinto-oikeus on kuitenkin muuttanut lupamääräystä 22 niin, että 

melumittaukset on suoritettava vähintään kerran vuodessa. Mittauksessa tulee 

ottaa huomioon alueen yhteismelutilanne.  

 

Pöly 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että pölyvaikutusten riittävä selvittäminen edellyttää 

jatkuvatoimisen pölynmittauslaitteiston käyttöä, kuten mittaussuunnitelmassa-

kin on esitetty. Hallinto-oikeus on kuitenkin määrännyt mittausjakson vähin-

tään kahdeksi kuukaudeksi tulosten luotettavuuden parantamiseksi. Mikäli kui-

tenkin ilmenee tarvetta lisämittauksille, voi valvontaviranomainen päättää 

niistä tarpeen mukaan.  
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Lupamääräyksen 21 lisäksi pölyä koskevia määräyksiä on annettu lupamää-

räyksessä 11. Hallinto-oikeuden lupamääräykseen 21 tekemä muutos huomi-

oon ottaen lupamääräysten on katsottava olevan riittäviä. Niiden mukaisesti 

toimittaessa ei siten ole ennalta arvioiden odotettavissa, että toiminnasta aiheu-

tuisi päästöjä, joiden perusteella ympäristölupapäätös olisi kumottava tai lupa-

määräyksiä näiltä osin olisi enemmälti muutettava.  

 

Pohjavesi, pintavedet ja talousvesikaivot 

 

Lupamääräyksissä 17, 18, 19 ja 23 on määrätty pinta- ja valumavesien johta-

misesta ja käsittelystä, pinta- ja pohjaveden sekä maaperän suojelusta sekä val-

vonnasta ja tarkkailusta. 

 

Lupamääräyksessä 17 on velvoite siitä, että toiminta on järjestettävä siten, että 

siitä ei aiheudu pintavesien tai kaivojen pilaantumista. 

 

Vesitarkkailusta on määrätty lupamääräyksessä 23. Toiminnan pinta- ja pohja-

vesivaikutuksia tulee tarkkailla lupahakemuksessa esitetyn pohja- ja pintave-

den tarkkailuohjelman (Ramboll Finland, lisäselvitykset YVA-vaiheen jälkeen, 

20.12.2010) mukaisesti. Pohjaveden tarkkailua tulee täydentää tarkkailusuun-

nitelmassa punaisella merkityllä "kalliopohjavesiputki, asennetaan tarvitta-

essa" havaintopisteellä. Ottovaiheelle A-D on esitettävä lisäksi ympäristönsuo-

jeluviranomaisen hyväksyttäväksi tarkennettu pohjaveden tarkkailusuunni-

telma. Suunnitelmassa on otettava huomioon toiminnan sijainti 1 luokan poh-

javesialueella ja kyseisellä pohjavesialueella oleva pilaantunut pohjavesi. 

 

Hallinto-oikeus katsoo määräykset pohja- ja pintavesistä sekä talousvesikai-

voista riittäviksi.  

 

Muut asiat 

 

Asiassa ei ole ilmennyt syytä muuttaa lupaa muutoin. 

 

Lopputulos  

 

Toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti hallinto-oikeuden nii-

hin tekeminen muutoksineen toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu eräistä 

naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta, terveyshaittaa tai muutakaan maa-aines- tai ympäristönsuojelulaissa 

tarkoitettua haittaa. Valitus on siten enemmälti hylättävä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut. 

 

Toiminnan aloittamisluvan uudelleen myöntäminen 

 

Hallinto-oikeus on välipäätöksellään 8.2.2019 päätösnumero 19/0041/3 kes-

keyttänyt toiminnan. MH-Kivi Oy on hallinto-oikeuteen 21.5.2019 saapu-

neessa vastineessaan esittänyt, että toiminnan aloittamislupa myönnetään uu-

delleen. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistua, ei uuden aloittamisluvan 

myöntäminen ole enää tarpeellista. 
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Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Tuusulan kunnanhallituksen ja Vantaan kaupunginhallituksen on viipymättä 

julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mu-

kaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen 

ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 25.3.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01573/18/5701 

01582/18/5701 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Sinikka Kangas-

maa ja Patrick Sahlström sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Varpu 

Kujanpää. 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Kangasmaa  Varpu Kujanpää 

 

 

 

 

 

 

Patrick Sahlström   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Mia Koski-Träskvik 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01573/18/5701 

01582/18/5701 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu , maksutta 

 

, maksutta 

 

Jäljennös maksutta 

 

 MH-Kivi Oy 

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 

 

Tuusulan kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Tuusulan kunnanhallitus 

 

Vantaan kaupunginhallitus 

 

Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

MKT  
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




