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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija Axbella Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue 

23.12.2019 Nro 297/2019  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Lempäälän kunnalle 

ympäristöluvan Vuoreksen maankaatopaikka-alueen toiminnan olennaiselle 

muuttamiselle. Lupa on myönnetty pilaantumattoman ylijäämämaan vastaan-

otolle ja loppusijoittamiselle, kiviaineksien (kiviaines ja louhe) vastaanotolle ja 

hyödyntämiselle maankäyttöpaikan rakenteissa ja tukipenkereissä sekä liuk-

kaudentorjuntaan käytetyn hiekoitusmateriaalin ja -sepelin vastaanottamiselle 

välivarastointialueelle Lempäälän kunnassa kiinteistöillä Hollo  

(418-125-1-139) ja Kiikkeränmetsä (418-424-9-1155). 

 

Toiminnanharjoittajalle on myönnetty ympäristönsuojelulain 199 §:n mukai-

nen oikeus aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

 

Lupaan on liitetty lupamääräykset 1–40, joista lupamääräykset 11, 12, 17, 18, 

25 ja 26 kuuluvat seuraavasti: 

 

Käytetyn hiekoitusmateriaalin ja hiekoitussepelin vastaanotto ja välivarastointi 

 

11. Liukkaudentorjuntaan käytettyä hiekoitusmateriaalia ja hiekoitussepeliä 

(20 02 02) saa ottaa vastaan enintään 15 000 tonnia vuodessa ja välivarastoida 

hakemuksen asemapiirroksessa tarkoitetulla vastaanottoalueella. Hiekoitusma-

teriaalia ja hiekoitussepeliä voidaan varastoida kerrallaan enintään 45 000 

tonnia. 
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Vastaanottopaikan pohjarakenne, pohjan kallistukset ja pintavesien johtaminen 

tulee toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla ennen käytetyn hiekoitusmateri-

aalin ja -sepelin vastaanoton aloittamista. Rakennussuunnitelma tulee toimittaa 

vähintään yksi kuukausi ennen rakentamisen aloittamista tiedoksi Pirkanmaan 

ELY-keskukselle. 

 

Alueella ei saa varastoida liukkaudentorjuntaan käytettyä hiekoitusmateriaalia 

yli 12 kk ennen sen käsittelyä eikä yli 3 vuotta ennen sen hyödyntämistä. 

 

Liukkaudentorjuntaan käytetty hiekoitusmateriaali ja -sepeli on varastoitava 

omissa varastokasoissaan ja ne on pidettävä erillään maankaatopaikalle loppu-

sijoitettavista materiaalista. 

 

12. Hyötykäyttöön soveltuvien materiaalien vastaanottoa ja käsittelyä voidaan 

jatkaa niille varatuilla kentillä enintään siihen saakka, kunnes maankaato-

paikka-alue on maisemoitu, jonka jälkeen myös liukkaudentorjuntaan käyte-

tyn hiekoitusmateriaalin ja -sepelin vastaanottoalue on suljettava ja maisemoi-

tava. Käytetyn hiekoitusmateriaalin ja -sepelin välivarastointipaikalta on pois-

tettava muovikalvo toiminnan päätyttyä. Yksityiskohtainen suunnitelma mai-

semoinnista tulee sisällyttää lupamääräyksen 9 mukaiseen suunnitelmaan. 

 

Päästöt ilmaan 

 

17. Maankaatopaikan ympäristön siisteyttä on tarkkailtava ja maa-ainesten ja 

pölyn leviäminen maankaatopaikalta on estettävä. Pölyn ja maan leviäminen 

maankaatopaikalta ajoneuvojen renkaiden mukana on estettävä. Mikäli pölyä 

tai maa-ainesta kulkeutuu yleiselle tielle, kaatopaikan pitäjän on huolehdittava 

tien puhdistamisesta välittömästi. 

 

18. Laitoksen kaikissa toiminnoissa on huolehdittava, ettei pölyämisestä ai-

heudu haittaa lähimpiin häiriöille altistuviin kohteisiin. Varastokasoja sekä alu-

etta, jolla työkoneet liikkuvat, on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdol-

lisimman vähäiseksi. Varastokasojen, alueen ja teiden pölyntorjunnassa on en-

sisijaisesti käytettävä vettä. 

 

Käyttö- päästö- ja vaikutustarkkailu  

 

25. Maankaatopaikan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu on tehtävä lupaha-

kemuksessa ja täydennyksissä esitetyllä tavalla täydennettynä seuraavin lupa-

määräyksin:  

 

Käyttötarkkailu  

26. Maankaatopaikan rakenteiden kuntoa, täytön painumia, sortumia ja liuku-

mia sekä vesiensuojelurakenteiden ja niiden toimivuutta on seurattava vuosit-

tain säännöllisillä tarkastuksilla.  

 

Melu- ja pölyvaikutuksia on tarkkailtava aistinvaraisesti toiminnan ollessa 

käynnissä. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Axbella Oy on vaatinut, että päätöstä muutetaan siten, että kerätyn hiekoitusse-

pelin sijoitus- ja käsittelypaikka siirretään kauemmas, vähintään 100 metrin 
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etäisyydelle muutoksenhakijan kiinteistöstä. 

 

Muutoksenhakijan yritys toimii maankaatopaikan välittömässä läheisyydessä. 

Päätöksessä on mainittu, että maankaatopaikan läheisyydessä ei ole asutusta 

tai muuta vastaavaa toimintaa, jolle olisi haittaa uudesta toiminnasta. Päätök-

sessä ei ole mainittu, että muutoksenhakijayritys toimii päätoimisesti ja koko-

aikaisesti maankaatopaikan rajanaapurina ja lähimpänä toimijana. 

 

Kiinteistö, jossa yritys toimii, on yrityksen omistama. Kiinteistössä toimii kor-

jaamo/huoltohalli sekä toimistotila. Toimistossa työskentelee 7 henkilöä ja hal-

lissa 2 henkilöä. 

 

Hiekoitussepeliä on tarkoitus kasata ja käsitellä aivan muutoksenhakijan kiin-

teistön rajalla, vaikka maankaatopaikan toiminta-alueella olisi tilaa muualla-

kin. Pölyhaitta on ollut merkittävää jo aikaisemminkin. Kuorma-autot ajavat 

maankaatopaikalle muutoksenhakijan kiinteistön vierestä. 

 

Maankaatopaikka sekä muutoksenhakijan kiinteistö sijaitsevat korkealla ja au-

kealla paikalla, joka on usein hyvin tuulinen. Kaduilta kerätty hiekoitussepeli 

on lähtökohtaisesti erittäin pölyävää tuotetta. Muutoksenhakijan kiinteistöllä 

sijaitsee autoja sekä koneita ja laitteita, jotka voivat vaurioitua pölyävästä ai-

neksesta.  

 

Kaduilta kerätyn hiekoitussepelin mukana tulee terveydelle haitallisia aineita.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon, jossa se on 

katsonut, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden johdosta 

aluehallintoviraston päätöstä tulisi muuttaa. 

 

Aluehallintoviraston päätöksessä on annettu määräykset maa-ainesten ja pölyn 

leviämisen estämiseksi lupamääräyksissä 17 ja 18. Lisäksi hiekoitushiekan ja  

-sepelin sekä pölyvaikutusten tarkkailusta on määrätty päätöksen lupamäärä-

yksissä 25 ja 26. Määräysten mukaan pölyämisen aiheuttamat haitalliset vaiku-

tukset ympäristöön tulee estää työkoneiden renkaiden puhtaanapidolla sekä 

varastokasojen ja koneiden toiminta-alueiden hoidolla ja pölyntorjuntatoimen-

piteillä. Pölyn vaikutuksia ympäristöön tulee tarkkailla valvomalla hiekoitus-

hiekan ja -sepelin laatua valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti sekä 

aistinvaraisesti. Pölyvaikutusten tarkkailu on määrätty esitettäväksi yksityis-

kohtaisessa käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun suunnitelmassa. Valituksen 

tekijälle on myös annettu mahdollisuus tehdä asiasta muistutus hakemuksen 

kuulutuksen aikana. Muilta osin aluehallintovirasto on viitannut antamaansa 

päätökseen ja sen perusteluihin. 

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut 

vastineen, jossa se on katsonut, että Vuoreksen maankaatopaikan ympäristölu-

vassa myönnetyn hiekoitusmateriaalin varastointi- ja käsittelyalueen siirtämi-

selle toiminta-alueen sisällä ei ole estettä. Pirkanmaan ELY-keskus on edellyt-

tänyt, että varastointi- ja käsittelyalueen siirtämisessä tulee huomioida myön-

netyssä luvassa annetut lupamääräykset alueen pohjarakenteita sekä hiekoitus-

materiaalin varastointia ja käsittelyä koskien. Muilta osin Pirkanmaan ELY-

keskus on pitäytynyt luvan valmisteluun liittyen annetussa lausunnossaan. 
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Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on antanut vastineen, 

jossa se on muun ohella esittänyt seuraavaa: 

 

Hiekoitushiekan varastointialueelle tuodaan vain pilaantumatonta hiekoitus-

hiekkaa. Varastointialueelle tuotava kaduilta ja kiinteistöiltä poistettava hiekoi-

tushiekka tarkistetaan luvan mukaan aistinvaraisesti, eikä hiekkaa tuoda alu-

eilta, joilla mahdollista pilaantuneisuutta epäillään. Ympäristöluvassa on li-

säksi annettu määräyksiä hiekoitushiekan laadun varmistuksesta ja haitta-ai-

neiden säännöllisestä tutkimisesta. Hiekoitushiekan varastointialue eristetään 

maaperästä tiiviillä aineilla. 

 

Maankaatopaikan ja siihen liittyvien kuljetusten aiheuttamasta pölyämisestä on 

annettu määräykset pölyhaitan torjumisesta ja luvassa on kielletty pölyhaitan 

syntyminen naapurikiinteistölle. Hiekoitushiekkakasat on myös mahdollista 

peittää pölyhaitan ehkäisemiseksi. 

 

Ennalta arvioiden ympäristöluvassa esitetyt määräykset ovat riittävät pöly- ja 

terveyshaitan torjumiseksi. Hakijalta saadun tiedon mukaan hiekoitussepelin 

vastaanottopaikka on kuitenkin myös siirrettävissä toiseen kohtaan maankaato-

paikalla. 

 

Lempäälän kunnan terveydensuojeluviranomainen on antanut vastineen, jossa 

se on esittänyt hiekoitushiekan varastointialueen siirtämistä kauemmas muu-

toksenhakijan kiinteistön rajasta. 

 

Axbella Oy:n kiinteistön rakennukset sijaitsevat välittömästi suunnitellun hie-

koitushiekan välivarastointialueen vieressä tontin rajalla. Käytetty hiekoitus-

hiekka sisältää erilaista orgaanista ja epäorgaanista likaa ja sen käsittelystä ai-

heutuu pölyä. Terveystarkastajan 5.8.2020 paikalla tekemässä tarkastuksessa 

todettiin, että maankaatopaikka on aukea ja tuulinen alue. Axbella Oy:n ja 

suunnitellun hiekoitushiekan varastointialueen välissä ei ole suojaavaa puustoa 

tai muutakaan luontaista estettä pölyn leviämiselle. Pölyn kulkeutuminen ra-

kennusten sisään ja hengitysilmaan on mahdollista ja voi aiheuttaa siellä oles-

keleville terveyshaittaa. 

 

Pölyn torjunnan onnistumiseksi suunniteltu hiekoitushiekan varastointialue 

tulisi siirtää etäämmälle Axbella Oy:n kiinteistön rajasta. Maankaatopaikka on 

laaja alue ja varastointialue voidaan kohtuullisen helposti sijoittaa muualle, 

kuin ainoan häiriintyvän kohteen viereen. 

 

Lempäälän kunnan kaavoitusviranomaisen puolesta kaavoituspäällikkö on an-

tanut asiassa vastineen, jossa se on katsonut, että toiminta ei tule aiheuttamaan 

haittaa tulevalle kaavan mukaiselle käyttötarkoitukselle.  

 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen puolesta ympäristön-

suojelupäällikkö on antanut vastineen, jossa on katsonut valituksen olevan pe-

rusteltu ympäristönsuojelulain 11 §:n säännökset huomioon ottaen. 

 

Hiekoitushiekan ja -sepelin varastointialue on sijoitettu Axbella Oy:n rajan 

läheisyyteen. Sijoittumista tukee se, että alueella on vanhastaan betonimurs-

keesta tehty pohjarakenne ja alue on sisääntulotien läheisyydessä. Kaikista 

maanvastaanottoalueen ympäristöluvan mukaisista toiminnoista, sekä maan 
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vastaanotosta, hiekoitushiekan ja -sepelin vastaanotosta että louheiden vas-

taanotosta, aiheutuu pölyhaittaa. Hiekoitushiekan ja -sepelin vastaanotto, va-

rastointi sekä mahdollinen tuotteistaminen ja alueelta hyötykäyttöön toimitta-

minen ovat toimintaa, joka on mitä ilmeisimmin säännönmukaista, vuosittain 

toistuvaa. Siten kuormien purusta, mahdollisesta käsittelystä ja kuormaami-

sesta aiheutuvat pölyhaitat toistuvat vuosittain useampia kertoja. Mikäli ky-

seessä oleva Axbella Oy:n läheisyydessä oleva alue käytettäisiin normaalina 

maankaatopaikan täyttöalueena, täyttö tehtäisiin suhteellisen lyhyenä ajanjak-

sona, minkä jälkeen täyttöalueen kovettunut pintakerros aiheuttaisi todennä-

köisesti vähemmän pölyhaittaa kuin hiekoitusmateriaalien vastaanotto, käsit-

tely ja kuormaaminen. Pölyhaittaa vähentäisi myös mahdollisimman pikainen 

haitankärsijän puoleisen täyttöalueen penkan maisemoiminen.  

 

Tampereen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen puolesta ympäristöter-

veyspäällikkö on antanut vastineen, jossa on muun muassa esitetty, että hiekoi-

tushiekan ja -sepelin varastointialue on sijoitettu Axbella Oy:n rajan läheisyy-

teen. Kaikista maanvastaanottoalueen ympäristöluvan mukaisista toiminnoista, 

sekä maan vastaanotosta, hiekoitushiekan ja -sepelin vastaanotosta, että lou-

heiden vastaanotosta, aiheutuu pölyhaittaa. Toimintaa on harjoitettava siten, 

että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Toimijan ja 

lupaviranomaisen on syytä selvittää mahdollisuudet pölyhaittojen minimoin-

tiin ja pölyävien toimintojen sijoittamiseksi siten, että haitalliset vaikutukset 

minimoidaan. Merkittävimmät haitalliset vaikutukset kohdistuvat Lempäälän 

kunnan alueelle sijaitsevan Axbella Oy:n työntekijöihin ja kiinteistöön. Vaiku-

tusalueella ei sijaitse asutusta eikä erityisen herkille väestönryhmille suunnat-

tua toimintaa. 

 

Tampereen kaupungin kaavoitusviranomainen on ilmoittanut, että se ei anna 

vastinetta asiassa. 

 

Pirkanmaan liitto on ilmoittanut, että se ei anna asiassa vastinetta. 

 

Tampereen kaupungille on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen. Vasti-

netta ei ole annettu. 

 

Senaatti-kiinteistöille on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen. Vastinetta 

ei ole annettu. 

 

Lempäälän kunta on antanut vastineen valituksen, lausunnon ja vastineiden 

johdosta. Toiminnanharjoittaja ei ole nähnyt olevan estettä hiekan varastointi-

paikan siirtämiselle valituksen johdosta.  

 

Hiekoitushiekalle on selvitetty mahdollinen vaihtoehtoinen sijoituspaikka. 

Paikka olisi noin 70–100 metrin etäisyydellä valituksen kohteena olevasta 

kiinteistörakennuksesta, jolloin etäisyyden ja sijainnin katsotaan olevan vähin-

täänkin sellainen, että valituksessa esitettyä mahdollista pölyhaittaa ei aiheudu. 

Vaihtoehtoisen sijoituspaikan valinnassa on huomioitu ympäristönsuojelulain 

11 §:ssä esitetyt seikat sekä voimassa oleva ympäristölupapäätös ja siihen liit-

tyvät suunnitelmat. Toiminnanharjoittaja on ehdottanut uudeksi hiekoitushie-

kan vastaanotto- ja varastointipaikaksi vastineen liitteenä 1 olevassa 24.9.2020 

päivätyssä sijoitussuunnitelmassa osoitettua paikkaa. Muutoksella ei näin to-

teutettuna ole vaikutusta muuhun ympäristöluvan mukaiseen toimintaan eikä 
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toiminta-alueen hulevesijärjestelyihin, toiminnan tarkkailuun tai alueen jälki-

hoitoon. Varastopaikan muuttaminen ehdotuksen mukaisesti ei myöskään ai-

heuta toiminnanharjoittajalle hankaluutta eikä sen katsota aiheuttavan ympäris-

tönsuojelulain 11 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai muuta haittaa.  

 

Hiekoitushiekan varastointialueen pohjarakenne voidaan toteuttaa suunnitel-

man mukaisesti. Uuden paikan pohjalla ei ole vanhaa betonilaattaa, joka alku-

peräisen suunnitelman mukaiselle paikalle on alueella aiemmin olleen toimin-

nan jäljiltä jätetty paikalleen. Betonilaatalla ei katsota olevan merkitystä varas-

tointialueen suunnitelman mukaisen rakentamisen (kuten pohjarakenteen, poh-

jan kallistuksen ja pintavesien johtamisen ja kantavuuden) kannalta. Muutettu 

sijoituspaikka on nykyiseen verrattuna kauempana valituksen kohteena ole-

vasta kiinteistöstä sekä alemmalla tasolla maankaatopaikan rinteeseen nähden. 

Myös hiekan kuljetuksiin käytettävä sisäisen kulkureitin osuus on siten lyhy-

empi, mikä vähentää valituksen kohteena olevan kiinteistön ohi kulkevaa lii-

kennettä ja siitä aiheutuvaa mahdollista pölyhaittaa. Hiekan välivarastointi on 

materiaalin ominaisuuksien perusteella luonteeltaan sellaista, että siitä ei arvi-

oida aiheutuvan merkittävää pölyämistä tai pölystä aiheutuvaa haittaa ympäris-

töön. Vastaanotettava hiekoitushiekka on pilaantumattomaksi luokiteltavaa 

materiaalia ja se varastoidaan alueella kasoissa. Mahdollisen pölyämisen kat-

sotaan rajoittuvan pääasiassa vastaanotettavien kuormien purkamisesta ja ulos 

toimitettavien materiaalien lastaamisesta aiheutuvaan ajoittaiseen pölyämi-

seen, mikäli toimenpiteiden aikaan on erityisen kuivaa ja tuulista. Kuormien 

purkamisen voidaan olettaa ajoittuvan pääasiassa kevääseen ja uudelleen las-

taamisen talveen, ja lisäksi toimintaa rajoittavat ympäristöluvan mukaiset toi-

minta-ajat.  

 

Varastointipaikan siirtämisen vuoksi saattaa olla tarpeen muuttaa lupapäätök-

sen määräystä 11. Toiminnanharjoittaja on esittänyt hiekoitushiekan vastaan-

otto- ja varastointipaikan siirtämistä päivitetyn suunnitelmapiirroksen (vasti-

neen liite 1) mukaiseen paikkaan ja tarvittaessa lupamääräyksen 11 ensimmäi-

sen kappaleen loppuun lisätään määräys siitä, että vastaanotto ja välivarastointi 

tulee toteuttaa siihen tarkoitetulla vastaanottoalueella.  

 

Muilta osin varastointipaikan muuttamisella edellä esitetysti, ei katsota olevan 

vaikutusta ympäristöluvassa esitettyyn. Muutos voidaan tehdä Vaasan hallinto-

oikeuden päätöksellä tai ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisena luvan sel-

ventämisenä. Muutoksesta ei katsota aiheutuvan ympäristön pilaantumista tai 

sen vaaraa taikka haitallista muutosta kenenkään etuun tai oikeuteen eikä muu-

toksen katsota myöskään lisäävän ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai ris-

kejä ympäristönsuojelulain 29 §:ssä tai ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla, minkä perusteella muutoksen ei katsota olevan olennainen tai 

muutoin edellyttävän ympäristöluvan muutosta. Lempäälän kunnalla ei ole 

kommentoitavaa valituksen johdosta annettuihin muihin lausuntoihin ja vasti-

neisiin. 

 

Axbella Oy:lle on varattu mahdollisuus vastaselityksen antamiseen lausunnon 

ja vastineiden johdosta. Vastaselitystä ei ole annettu. 
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Merkintä 

 

Vaasan hallinto-oikeus on 6.5.2020 antamallaan välipäätöksellä numero 

20/0042/3 kieltänyt aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon liukkau-

dentorjuntaan käytetyn hiekoitusmateriaalin- ja sepelin välivarastointialueelle 

vastaanottamisen osalta. Välipäätöksen mukaan määräys on voimassa siihen 

saakka, kunnes pääasiaa koskeva valitus on lainvoimaisesti ratkaistu tai kun-

nes asiasta toisin määrätään.   

  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus valituksen hyväksyen muuttaa lupamääräystä 11 koskien käy-

tetyn hiekoitusmateriaalin ja hiekoitussepelin vastaanottoa ja välivarastointia. 

Muutettu lupamääräys kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset kur-

siivilla):  

 

”11. Liukkaudentorjuntaan käytettyä hiekoitusmateriaalia ja hiekoitussepeliä 

(20 02 02) saa ottaa vastaan enintään 15 000 tonnia vuodessa ja välivarastoida 

24.9.2020 päivätyssä sijoitussuunnitelmassa osoitetulla hiekoitushiekka/sepeli 

vastaanottoalueella (hallinto-oikeuden päätöksen liite 1). Hiekoitusmateriaalia 

ja hiekoitussepeliä voidaan varastoida kerrallaan enintään 45 000 tonnia. 

 

Vastaanottopaikan pohjarakenne, pohjan kallistukset ja pintavesien johtaminen 

tulee toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla ennen käytetyn hiekoitusmateri-

aalin ja -sepelin vastaanoton aloittamista. Rakennussuunnitelma tulee toimittaa 

vähintään kaksi kuukautta ennen rakentamisen aloittamista hyväksyttäväksi 

Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

 

Alueella ei saa varastoida liukkaudentorjuntaan käytettyä hiekoitusmateriaalia 

yli 12 kk ennen sen käsittelyä eikä yli 3 vuotta ennen sen hyödyntämistä. 

 

Liukkaudentorjuntaan käytetty hiekoitusmateriaali ja -sepeli on varastoitava 

omissa varastokasoissaan ja ne on pidettävä erillään maankaatopaikalle lop-

pusijoitettavista materiaalista.” 

 

Hallinto-oikeus määrää, että aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon 

kieltämisestä annettu hallinto-oikeuden määräys ei ole enää voimassa. 

 

Perustelut 

 

Sovellettuja oikeusohjeita 

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan mainitussa laissa 

tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena 

aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: 

a) terveyshaittaa; 

b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;  

c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista;  

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähenty-

mistä;  

e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä;  

f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai  

g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 
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Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 

toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 

ehkäistä. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioita-

essa on otettava huomioon toiminnan: 

1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen to-

dennäköisyys ja onnettomuusriski; 

2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 

3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 

4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 

osoittama käyttötarkoitus; 

5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 

asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista.  

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkit-

tava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa 

annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on 

muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 

säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettu-

jen säännösten vaatimukset. Pykälän 4 momentin mukaan toiminnan olen-

naista muuttamista koskeva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta 

kattaa ne toiminnan osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympä-

ristöön kohdistuvat vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n kohtien 1–5 mukaan ympäristöluvan myöntämi-

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

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

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. 

 

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.  
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Pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otet-

tava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituk-

sen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut 

vastaavat seikat. 

 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

 

Vuoreksen maankaatopaikkaa käytetään rakennustoiminnasta syntyvien puh-

taiden ylijäämämaa- ja kiviaineksen loppusijoitusalueena. Alueella vastaanote-

taan lisäksi kiviaineksia, kuten louhetta ja lohkareita. Vuoreksen maankaato-

paikalle sijoitetaan ylijäämämaita ja kiviainesta luvan mukaisesti maksimis-

saan 2 700 000 m3rtr. Vastaanottoa jatketaan enintään lupapäätöksen mukai-

seen täyttötilavuuteen asti. Maan vastaanottotoiminnan on hakemuksessa arvi-

oitu jatkuvan noin kolme vuotta, mikäli vuosittain vastaanotetaan enimmäis-

määrä. Täyttöalue maisemoidaan, kun lopullinen tilavuus on saavutettu. Hyö-

tykäyttöön soveltuvien materiaalien vastaanottoa ja käsittelyä voidaan jatkaa 

niille varatuilla kentillä, kunnes täyttöalue on muuten maisemoitu, jonka jäl-

keen myös ne suljetaan ja maisemoidaan. Hakemuksen mukaan maankaato-

paikkatoiminnan jatkuminen estää alueen virkistyskäytön arvion mukaan seu-

raavat 4–8 vuotta, riippuen toteutuneista vastaanottomääristä. 

 

Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan yhteisessä Vuoreksen osayleis-

kaavassa suunnitelma-alue on osoitettu luonnonmukaiseksi lähivirkistysalu-

eeksi (VLL-1). Suunnitelma-alue sijoittuu puhtaan maa-aineksen läjitysalu-

eelle (e). Kaavamääräyksen mukaan läjityksen loputtua alue maisemoidaan 

virkistysalueeksi. Suunnitelma-alueen itäpuolelle on osoitettu pientalovaltai-

nen asuntoalue (AP-7) sekä työpaikka-alue (TP-3). Vuoreksen maanvastaanot-

toalueen itäpuolelle kaavoitettujen asuinalueiden rakentaminen ei asiakirjojen 

mukaan ole käynnistynyt eikä ole lähiaikoina käynnistymässä. 

 

Valituksenalainen asia maankaatopaikan ympäristöluvan muutoksesta on kos-

kenut uutena toimintana liukkaudentorjuntaan käytetyn, hyötykäyttöön tarkoi-

tetun hiekoitusmateriaalin ja hiekoitussepelin vastaanottamista ja välivaras-

tointia siihen hakemuksessa osoitetulla kentällä.  

 

Valituksessa on vaadittu mainitun liukkaudentorjuntaan tarkoitetun materiaalin 

vastaanotto- ja välivarastointialueen siirtämistä kauemmaksi, vähintään 100 

metrin etäisyydelle muutoksenhakijan kiinteistöstä pölyhaittojen vuoksi. Muu-

toksenhakijan kiinteistö on työpaikka-aluetta ja kiinteistöllä sijaitsee toimisto-

tiloja ja halli. Pölyävän aineksen on valituksessa esitetty vahingoittavan myös 

kiinteistöllä sijaitsevia autoja, koneita ja laitteita.  

 

Hiekoitusmateriaalin ja -sepelin vastaanotto on hakemuksen mukaan enintään 

15 000 tonnia vuodessa ja suurin välivarastointimäärä 45 000 tonnia. Pilaantu-

nutta hiekoitushiekkaa tai -sepeliä ei oteta vastaan. Materiaali lajitellaan varas-

tokasoihin raekoon ja laadun mukaan. Käytetty hiekoitushiekka ja -sepeli voi 

hakemuksen mukaan keräysalueen luonteesta riippuen sisältää haitta-aineita 

kuten raskasmetalleja, suolauksen jäämiä, roskia, öljyä ja öljyhiilivetyjä. Hie-

kan joukossa on katupölyä, joka koostuu pienistä hiukkasista ja epäpuhtauk-

sista. Hiukkasten haitallisuus riippuu niiden koosta sekä pinnalle kertyneistä 

haitta-ainejäämistä. Seassa voi olla myös vaihtelevia määriä orgaanista ainesta 

sekä roskia.  
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Karttatarkastelun perusteella muutoksenhakijan kiinteistö sijaitsee hakemuk-

sessa tarkoitetun hiekoitusmateriaalin ja -sepelin vastaanotto- ja varastointipai-

kan välittömässä läheisyydessä. Materiaali vastaanottopaikalle kuljetetaan 

muutoksenhakijan kiinteistön ohi kuorma-autoissa. Hakemuksen mukaan lähin 

asutus sijaitsee noin 450 metrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella ja 840 

metrin etäisyydellä hankealueen itäpuolella. Lähimmät vapaa-ajanasunnot si-

jaitsevat läjitysalueen reunasta 520 metriä kaakkoon.  

 

Hiekoitusmateriaalin ja -sepelin vastaanottoa varten on varattu hakemukseen 

liitetyssä asemapiirroksessa osoitettu alue varastokentäksi, jolla välivarastointi 

tapahtuu. Hakemuksen täydennyksen 29.9.2019 mukaan suunnitellun varas-

tointipaikan pohjana on jätebetonitäyttö, jonka päällä on maata. Pohjaan lisä-

tään vettä läpäisemätön kalvo, jonka päälle tiivistetään vähintään 30 cm vah-

vuinen kerros hienoa maa-ainesta. Pohjan kallistus tehdään ohjaamaan pinta-

vedet hiekan varastointipaikan kaakkoiskulmaan, josta vedet ohjautuvat edel-

leen kaakkoispuolen hiekkasuodattimelle johtavaan ympärysojaan.  

 

Hakemuksen mukaan erityisesti kuormien purkamisesta ja massojen siirtelystä 

aiheutuu jonkin verran pölyämistä. Maa-aineksia voidaan hakemuksen mukaan 

tarvittaessa kastella tasauslammikon vedellä pölyämisen ehkäisemiseksi. Pöly-

haitta on merkittävä lähinnä täyttöalueella tehtävien maansiirtotöiden välittö-

mässä läheisyydessä. Myös liikenne ja käytössä olevat työkoneet aiheuttavat 

pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä. 

 

Hakemusasiakirjojen ja lupapäätöksessä esitettyjen tietojen mukaan toiminnan 

pölyhaittoja on käsitelty ja arvioitu vain suhteessa lähialueen asutukseen. 

Muutoksenhakijan kiinteistöä työpaikka-alueena joka on hiekoitushiekan vas-

taanotto- ja välivarastointialueen välittömässä läheisyydessä, ei ole otettu huo-

mioon lupaharkinnassa mahdollisena haitankärsijänä, eikä siten lähimmälle 

naapurikiinteistölle ja sille sijoittuvalle yritykselle mahdollisesti aiheutuvaa 

haittaa ole arvioitu.  

 

Ottaen huomioon saatu selvitys hiekoitusmateriaalin ja -sepelin hakemuksen 

mukaisesta vastaanotto- ja välivarastointipaikasta muutoksenhakijan kiinteis-

tön välittömässä läheisyydessä, vastaanotettavan ja välivarastoitavan aineksen 

määrästä ja pölyävyydestä sekä sijoitusalueen ominaisuuksista kuten korkeu-

desta ja luonnollisten pölyesteiden puuttumisesta, valituksenalaisesta toimin-

nasta saattaa ajoittain aiheutua merkittävää pölyhaittaa muutoksenhakijan työ-

paikka-alueena olevalle kiinteistölle ja sen käytölle, vaikka lupapäätöksessä on 

annettu pölyämistä ehkäiseviä lupamääräyksiä.   

 

Hiekoitusmateriaalin ja -sepelin vastaanotto- ja välivarastointipaikalle on vali-

tuksen vireillä ollessa selvitetty mahdollinen vaihtoehtoinen sijoituspaikka. 

Toiminnanharjoittaja on ehdottanut uudeksi sijoituspaikaksi vastineessaan 

osoitettua paikkaa, joka on noin 70–100 metrin etäisyydellä idän suuntaan 

muutoksenhakijan kiinteistörakennuksesta ja alemmalla tasolla maankaatopai-

kan rinteeseen nähden. Vastineeseen on liitetty 24.9.2020 päivätty sijoitus-

suunnitelma uudesta sijaintipaikasta.  

 

Edellä mainituin perustein ja kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain  

11 §:n säännökset sijoituspaikan soveltuvuuden harkinnasta, hiekoitusmateri-

aalin ja -sepelin vastaanotto- ja välivarastointipaikka on tarpeen siirtää toimin-

nanharjoittajan 24.9.2020 päivätyssä sijoitussuunnitelmassa esitettyyn uuteen 
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paikkaan. Kun otetaan huomioon, että uusi esitetty sijoituspaikka sijaitsee ole-

massa olevan läjitysalueen sisällä ja muutoksesta huolimatta etäisyys lähim-

piin häiriintyviin kohteisiin on yli 400 metriä, ja kun lisäksi huomioidaan vielä 

koko maankaatopaikkatoiminnan jäljellä oleva toiminta-aika sekä hiekoitus-

materiaalin ja -sepelin vastaanotto- ja välivarastointitoiminnan kausiluontoi-

suus, sijoituspaikan muutos on tässä tapauksessa toteutettavissa lupamääräyk-

sen 11 muuttamisella hallinto-oikeuden ratkaisuosasta ilmenevästi, eikä pää-

töstä valituksenalaisilta osin ole tarpeen kumota ja palauttaa aluehallintoviras-

tolle käsiteltäväksi. Kun sijoituspaikka edellä lausutusti on muutettu, hallinto-

oikeus on valvonnallisista syistä lisäksi muuttanut lupamääräystä 11 siten, että 

sijoitusalueen rakennussuunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi Pirkanmaan 

ELY-keskukselle ennen rakentamisen aloittamista.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Lempäälän kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä kos-

kevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen jul-

kaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen 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 14.5.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00147/20/5107  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 

Kirsi Stark sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Kirsti Poikonen. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Kirsti Poikonen 

 

 

 

 

 

 

Kirsi Stark   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Maiju Sulin 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen 

ma. lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00147/20/5107  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Axbella Oy, maksutta 

 

 

Jäljennös maksutta 

Lempäälän kunta 

 

Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Lempäälän kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Lempäälän kunnan kaavoitusviranomainen 

 

Lempäälän kunnanhallitus (ilmoitustaulu) 

 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Tampereen kaupungin terveydensuojeluviranomainen  

 

Tampereen kaupungin kaavoitusviranomainen  

 

Tampereen kaupunki 

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Pirkanmaan liitto 

 

Senaatti-kiinteistöt 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ 

Ympäristövastuualue, sähköisesti 

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


