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JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

13.1.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 20.1.2022. 

Asia 

Luvan hakija NCC Industry Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle 

valituksen Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja 

rakennusjaoston päätöksestä 17.8.2021 § 104. Päätös koskee 

ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan myöntämistä 

kallion louhintaan ja murskaukseen sekä maa-ainesten ottamiseen kiinteistöllä 

Kuismala, Vattulan kylä, Tampere. 

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.1. – 

10.2.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Tampereen kaupungissa. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 10.2.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

21160/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

 

 



 
 

 

 
 
 

Vaasan hallinto-oikeudelle 
 
 
 
 
 
 
Asia Valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa 
 
Valituksenalainen päätös 
 

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennus- 
jaoston päätös 17.8.2021 § 104 

 
Valittaja NCC Industry Oy  

kotipaikka: Helsinki 
y-tunnus: 1765515-0 

 
Asiamies ja prosessiosoite 
 

 
Vaatimukset NCC Industry Oy pyytää kunnioittavasti, että Vaasan hallinto-oikeus 
 

1) kumoaa lupamääräyksen ”ottamisalue, ottamisen eteneminen ja otet-
tava ainesmäärä” 1 siltä osin kuin lupamääräyksessä on todettu, että 
ottamista ei saa ulottaa maakuntakaavassa osoitetulle VR-alueelle, eikä 
VR-alueelle saa sijoittaa myöskään maa-ainesta; 
 

2) kumoaa lupamääräyksen 2 ”toiminta-ajat” siltä osin kuin lupamää-
räyksessä on kielletty poraaminen, räjäytys, rikotus ja murskaus  
16.4.–31.10. ja palauttaa tältä osin voimaan aiemman luvan mukaisen 
vuosittaisen toiminta-ajan (1.9.–15.4.); 

 
3) muuttaa lupamääräyksen 11 kuulumaan seuraavasti (poistettavaksi eh-

dotettu kohta yliviivattu): 
 
”11. Melun leviämistä tulee ehkäistä meluselvityksen (Promethor Oy, Ympäris-
tömeluselvitys, Sorila, Tampere, raportti nro PR4859-Y01, 22.5.2019) mukai-
sesti. Raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasat on pidettävä melun leviämisen 
ehkäisemisen kannalta riittävän korkeina, ja ne on sijoitettava siten, että melun 
leviäminen altistuviin kohteisiin estyy mahdollisimman tehokkaasti. Porauksessa 
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on käytettävä vaimennettua poravaunua. Melulähteet, kuten murskaus ja isku-
vasarointi, on sijoitettava mahdollisimman alhaiselle tasolle tai meluesteen välittö-
mään läheisyyteen. 
 
Lupamääräyksessä edellytettyjä meluntorjuntatoimenpiteitä voidaan muuttaa 
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymän suunnitel-
man mukaisesti, mikäli toiminnanharjoittaja pystyy esittämään luotettavan selvi-
tyksen muunlaisesta vastaavan tasoisesta asutusta, loma-asutusta ja virkistysalu-
etta suojaavasta meluntorjunnasta.”; 
 
ja 
 

4) muuttaa luvan määräaikaisuutta koskevaa määräystä siten, että lupa 
myönnetään määräaikaisen luvan sijasta toistaiseksi voimassa olevana. 
 

Toissijaisesti, mikäli hallinto-oikeus katsoo tarpeelliseksi, kumoaa lupamää-
räykset 1, 2, 11 sekä luvan määräaikaisuutta koskevan määräyksen edellä vaa-
ditusti ja palauttaa asian tältä osin uudelleen käsiteltäväksi määräämällä sa-
malla, että maa-aineslain mukainen lupa ja ympäristölupa tulee käsitellä erik-
seen ja että maa-aineslain mukaisen luvan käsittely tulee rajata vain käsiteltä-
väksi palautettuun asiakysymykseen, eli maa-ainesten ottamiseen VR-alu-
eella. 

Perustelut 
 
1 Taustaa 

NCC Industry Oy:n (”NCC” tai ”yhtiö”) Kuismalan kalliokiviaineksen 
louhinta- ja murskausalue sijaitsee Tampereen kaupungin Vattulan kylässä 
Kuismalan tilalla 837-721-21-0. Kuismalan ottamisalue sijaitsee niin sano-
tulla Sorilan alueella, jolla maa-ainesten ottamista harjoittavat yhtiön li-
säksi myös muut toimijat. 

Asiassa on kyse vuonna 1997 aloitettua toimintaa koskevan ympäristö- ja 
maa-ainesluvan muuttamisesta. Kyseessä on vanha, maisemoimaton kallio-
kiven louhinta-alue. Ympäristöluvan muuttamista koskeva asia on tullut vi-
reille 28.12.2018 Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry:n ja Suo-
men luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry:n aloitteesta. Hakijat ovat 
esittäneet ympäristönsuojelulain (527/2014, ”YSL”) 89 §:n 1 momentin 5)-
kohtaan viitaten, että toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntä-
misen jälkeen muuttuneet olennaisesti ja luvan muuttaminen on tämän 
vuoksi tarpeen. Luvan muuttamista on perusteltu Kintunlammin retkeily- ja 
luonnonsuojelualueen alueen lisääntyneellä retkeilijöiden määrällä sekä sillä, 
että alueesta on muodostumassa Tampereen seudun matkailun vetonaula ja 
alue kuuluu huhtikuussa 2019 lainvoimaiseksi tulleessa Pirkanmaan maakun-
takaava 2040:ssä merkittyihin maakunnallisiin luonnon ydinalueisiin. 



  

 
 

   3 (27) 
 

   
 

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on päätöksellään 
5.2.2019 § 21 katsonut, että muun muassa NCC:lle myönnettyä ympäristölu-
paa tulee YSL 89 §:n mukaisesti muuttaa, tai mikäli luvan myöntämisedelly-
tyksiä ei ole, lupa tulee YSL 93 §:n mukaisesti peruuttaa sekä päättänyt pyytää 
NCC:ltä selvitystä asiassa.  

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on 24.4.2015 myön-
tänyt kallion louhinnalle, murskaukselle sekä kierrätyskiviainestoiminnalle 
ympäristöluvan. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi kallion louhin-
nan ja murskauksen osalta. Kierrätyskiviainestoiminnan osalta ympäristö-
lupa on myönnetty määräaikaisena ja sidottu toiminnan maa-ainesluvan 
kestoon. 

Tampereen yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on 
myöntänyt 15.3.2019 kalliokiviaineksen ottamiseen maa-ainesluvan, joka 
on voimassa 20.7.2030 saakka. Päätös on Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
den 12.6.2020 antamalla päätöksellä nro 20/0600/2 kumottu ja palautettu 
uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin hakemuksesta on hylätty ottamisen 
ulottaminen ja maa-ainesten sijoittaminen maakuntakaavassa osoitetulle 
VR-alueelle. Lupaviranomainen on ilmoittanut yhtiölle, että se tulee jatka-
maan asian käsittelyä YSL:n mukaisena yhteislupana yhdessä YSL 89 §:n 
2 momentin mukaisesta aloitteesta 5.2.2019 vireille tulleen ympäristölu-
van muuttamista koskevan asian kanssa. 

2 Valituksenalaisen päätöksen pääasiallinen sisältö 

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusja-
osto on päätöksellään 20.8.2021 § 104 muuttanut YSL 89 §:n perusteella 
NCC:n voimassa olevaa kallion louhintaan ja murskaukseen sekä kierrä-
tyskiviainestoimintaan myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksiä ja 
muuttanut ympäristöluvan kestoltaan määräaikaiseksi siten, että lupa on 
voimassa 20.7.2030 asti. Samalla ympäristö- ja rakennusjaosto on myön-
tänyt NCC:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottami-
seen. Maa-ainesluvan lupamääräyksistä on muutettu merkittävästi ainoas-
taan toiminta-aikaa koskevaa lupamääräystä. Yhteislupaan on lisätty uusi 
lupamääräys 43 ja muutettu lupamääräyksiä 1, 2, 8, 10, 11, 29, 38, 40 ja 53. 
Lisäksi osa lupamääräyksistä on yhdistetty voimassa olevista ympäristö- ja 
maa-ainesluvista, mutta lupamääräysten sisältöä ei ole muutettu. 
 
Valituksenalaisen päätöksen mukaan päätös korvaa lainvoimaiseksi tultu-
aan kokonaan Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaoston 
24.4.2015 antaman ympäristölupapäätöksen sekä ympäristö- ja rakennus-
jaoston 15.3.2019 antaman maa-aineslupapäätöksen. 

 
Valituksenalaisen päätöksen ympäristöluvan muuttamista koskevien pe-
rustelujen mukaan toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan 
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myöntämisen jälkeen muuttuneet olennaisesti ja luvan muuttaminen on 
tämän vuoksi tarpeen. Luvassa on lisätty myös lupamääräyksiä, jotka 
edustavat parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja joilla voidaan olennaisesti 
vähentää toiminnasta aiheutuvia päästöjä. Niin ikään luvassa on rajoitettu 
toiminta-aikaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi YSL:ssa kiellettyä seurausta, 
kuten virkistysalueen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä. 
Niiltä osin kuin on ollut toiminnan sijainti ja ympäristö huomioiden tar-
peen, lupamääräykset on yhtenäistetty alueen muiden louhintaa ja murs-
kausta harjoittavien toimijoiden kanssa. 
 

3 Valitusperusteiden tiivistelmä 

NCC esittää valitusperusteiden tiivistelmänä seuraavat seikat ja perustelee 
niitä yksityiskohtaisesti jäljempänä: 

1) Lupa tulee myöntää koko hakemuksen ja aiemman ympäristö- ja maa-
ainesluvan mukaiselle alueelle kattaen myös VR-alueen. Maakuntakaa-
valla ei ole sellaisenaan sitovaa vaikutusta ympäristölupaharkinnassa, 
vaan se on osa ympäristölupaharkinnassa huomioon otettavaa selvi-
tystä. Maakuntakaava ei voi yleispiirteisyytensä johdosta olla esteenä 
luvan myöntämiselle YSL:n mukaan. Toiminnan sijoittaminen ei vai-
keuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Kuten Hä-
meenlinnan hallinto-oikeus on todennut hankkeen maa-aineslupaa 
koskevassa päätöksessä 12.6.2020, maakuntakaavan merkinnät MK ja 
VR eivät välittömästi ole esteenä hakemuksessa tarkoitetulle maa-ai-
nesten ottamiselle, eikä yksinomaan alueen virkistyskäytölle aiheutuva 
haitta ole esteenä luvan myöntämiselle. 

2) Vuosittaista toiminta-aikaa on rajoitettu tarpeettomasti. Toiminnasta 
ei aiheudu sellaista YSL:ssa kiellettyä seurausta, joka vähentäisi alueen 
soveltuvuutta virkistyskäyttöön. Ottamista ei voida toteuttaa ja kiviai-
nesta hyödyntää jäljellä olevana aikana aiempaa ympäristölupaa lyhy-
emmällä aikavälillä. NCC on toimittanut lupaviranomaiselle selvityk-
sen alueiden nykyisestä ottamistilanteesta, jäljellä olevan kiviaineksen 
määrästä ja ottamistoiminnan aikajänteestä. Lupaviranomainen on las-
kenut selvityksen sisältämien tietojen perusteella, että kiviaines voitai-
siin hyödyntää nykyisen maa-ainesluvan puitteissa. Yhtiö katsoo, että 
viranomaisen käyttämä laskentatapa ei ole oikea. Yhtiö ei voi itse vai-
kuttaa kysyntään. Kyse ei ole tuotannon kapasiteetista, vaan nimen-
omaan siitä, että tuotteita tehdään vastaamaan kulloistakin kysyntää. 
Toiminta-aikarajoitus on täysin kohtuuton, lyhentää merkittävästi 
vuotuista toiminta-aikaa ja rinnastuu vaikutuksiltaan lähes lupien pe-
ruuttamiseen, mikä ei vastaa YSL 89 §:n tarkoitusta.  

3) Vaatimusta vaimennetun poravaunun käyttämisestä ei voida perustaa 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseen siksi, 
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että tekniikan käytön kustannukset nousevat kohtuuttomiksi saavutet-
tavaan ympäristöhyötyyn nähden. YSL 52 § rajoittaa lupamääräysten 
asettamisen teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisiin toimen-
piteisiin. Toiminnanharjoittajalta ei voi edellyttää toiminnan ympäris-
tövaikutusten rajoittamiseksi sellaisia toimia, jotka aiheuttaisivat toi-
minnanharjoittajalle kohtuuttomia kustannuksia, erityisesti kun kyse 
on lainvoimaisten lupien muuttamisesta jonkun muun tahon kuin toi-
minnanharjoittajan aloitteesta. 

 
4) Ympäristö- ja maa-aineslupa-asioiden yhdistämistä koskeva päätös on 

lainvastainen. Maa-aineslupa-asiassa on kyse asian palauttamisen joh-
dosta annettavasta uudesta päätöksestä. Asia ei vertaudu uutena asiana 
vireille tulevaan hakemusasiaan, eikä siihen voida soveltaa jälkikätei-
sesti menettelyjen yhteensovittamista koskevia säännöksiä. Asian kä-
sitteleminen lupaviranomaisen esittämällä tavalla yhteislupa-asiana 
tarkoittaisi, että asian käsittely laajenisi olennaisesti alkuperäisestä ja 
lupaharkintaan tulisi sovellettavaksi yhteislupa-asiasta annettu sääntely 
huomioiden sitä koskevat säännökset. Maa-ainesasian osalta lupahar-
kinta on jo tehty alkuperäisen päätöksen yhteydessä eikä tätä harkintaa 
voida enää avata uuteen käsittelyyn muutoin kuin hallinto-oikeuden 
palauttamilta osin, hallinto-oikeuden päätöksen perustelut huomioon 
ottaen. 

 
5) Ympäristölupa myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa ole-

vana. Luvan myöntäminen määräaikaisena edellyttäisi, että määräai-
kaisuudelle olisi jokin YSL 87 §:n 1 momentin mukainen erityinen syy. 
Siinäkin tapauksessa, että ympäristölupa-asia olisi käsitelty maa-aines-
luvasta erillisenä, asiassa ei ole esitetty mitään tällaista erityistä syytä, 
joten oikeudellisia edellytyksiä määrätä ympäristölupa määräaikaiseksi 
ei ole. 

 
4 Lupamääräys 1 (VR-alue) 

4.1 Valituksenalaisen lupamääräyksen sisältö ja perustelut 

Valituksenalainen lupamääräys 1 kuuluu: 

1. Lupa koskee maa-aineslupahakemuksessa esitettyä 1-
vaiheen 530 000 m³ kokonaisottoa siltä osin kuin otto ei 
ulotu maakuntakaavassa merkitylle VR-alueelle. Otto-
alueen alin ottotaso on lupahakemuksen ottosuunnitel-
man mukainen + 144 mpy (N2000) ja ottoaika päättyy 
20.7.2030. 

Kiviainesten ottamisen tulee edetä ottosuunnitelman 
mukaisesti, kuitenkin seuraavin poikkeuksin: 
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• Ottamisalueen etäisyys suunnittelualueen naapuritilan 
rajaan tulee olla louhinnassa vähintään 30 metriä ja 
maankaivussa 10 metriä. Kaivu voidaan ulottaa lähem-
mäksi kiinteistön rajoja vain ko. kiinteistön omistajan 
kirjallisella suostumuksella. 

• Ottamista ei saa ulottaa lopputilannepiirroksessa esi-
tettyjä pohjatasoja alemmaksi. Ylimmän havaitun pohja-
vesipinnan yläpuolelle on kuitenkin jätettävä vähintään 
kahden metrin vahvuinen suojakerros. 

• Ottamista ei saa ulottaa maakuntakaavassa osoitetulle 
VR-alueelle, eikä VR-alueelle saa sijoittaa myöskään 
maa-ainesta. 

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa hyvissä ajoin en-
nen aloitustarkastusta päivitetty ottamissuunnitelma, 
jossa on otettu huomioon edellä asetetut rajoitukset 

Valituksenalaisen päätöksen perusteluiden mukaan ottoaluetta on rajoi-
tettu siten, ettei ottoa saa ulottaa maakuntakaavassa merkitylle virkistys- 
ja retkeilyalueelle (VR-alue). Maakuntakaavassa on osoitettu kiviai-
neshuollon kannalta tärkeät alueet Eok-merkinnällä. NCC:n Kuismalan 
ottoaluetta ei ole osoitettu maakuntakaavassa kiviainesten ottoalueeksi. 
Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ja ottoalueen sijaintikiinteistöön ra-
jautuen on luonnonsuojelulain 24 §:n perusteella rauhoitettu luonnonsuo-
jelualue, joka on osoitettu maakuntakaavassa S-merkinnällä. Kallion lou-
hinta VR-alueelta vaikeuttaisi alueen käyttämistä sille kaavassa osoitettuun 
virkistystarkoitukseen, etenkin kun huomioidaan ottoalueen muoto ja sy-
vyys verrattuna ympäröivään luontoon. 

Sekä maakuntakaavassa että hyväksytyssä, mutta vielä ilman lainvoimaa 
olevassa Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa on osoitettu yli-
kunnallisia virkistysreittejä toiminta-alueen läheisyyteen. Maakuntakaa-
vasta voi normaalin muutoksenhaun keinoin hakea muutosta, mutta NCC 
ei ole valittanut maakuntakaavasta. 

4.2 NCC Industry Oy:n valitusperusteet lupamääräyksen 1 osalta 

NCC:n toiminta-alue sijoittuu maakuntavaltuuston 27.3.2012 hyväksy-
mässä Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä pääosin maa- ja metsätalous-
valtaiselle alueelle, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä 
(MK). MK-aluetta koskevan kaavamääräyksen mukaan merkinnällä osoi-
tetaan maakunnallisesti merkittävät laajat yhtenäiset luonnon ydinalueet 
tai luonnon- ja kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, joilla on tarvetta ret-
keilyn ja ulkoilun järjestämiseen. Alueet ovat osa maakunnan ekologista 
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verkostoa, ja ne tukevat luonnonympäristöjen kytkeytyvyyttä, säilymistä ja 
virkistyskäyttöä. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä tai 
käyttöä vakituiseen tai loma-asumiseen. Suunnittelumääräyksen mukaan 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 
maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseen sekä ulkoilu-
mahdollisuuksia parantavien polku- ja reittiverkostojen ja näihin liittyvien 
palvelujen järjestämiseen. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ot-
taa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säi-
lyminen sekä välttää luonnonympäristöjen pirstoutumista. 

Alueen luoteisosa sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle retkeily- ja ulkoi-
lualueelle (VR). NCC:n maa-aineslupahakemuksen mukaisesta ja aiem-
man luvan ottamisalueesta noin 2 hehtaaria (kiviainesmäärä noin 
225 000 m2) sijoittuu VR-alueelle. VR-aluetta koskevan kaavamääräyksen 
mukaan merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittä-
vät ja alueeltaan laajat taajamarakenteen ulkopuolella sijaitsevat retkeilyn 
ja ulkoilun alueet. Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaiset alueet, joiden 
osoittamiseen ei maakuntakaavan mittakaavan vuoksi ole tarkoituksen-
mukaista käyttää aluevarausmerkintää. Suunnittelumääräyksen mukaan 
alue varataan yleiseen retkeilyyn ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on turvattava retkeily- ja ulkoilukäyttöedellytyksien 
säilyminen ja kehittäminen. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huo-
miota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston 
osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

Alueen läheisyydessä pohjoispuolella on maakuntakaavassa osoitettu suo-
jelualue (S), johon NCC:n ottamisalueen sijaintikiinteistö rajautuu. Han-
kealueen ympäristöön on myös osoitettu maakuntakaavassa ulkoilureitti. 
Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai voimassa 
olevaa asemakaavaa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, ”MRL”) 32 §:n 1 momentin mukaan 
maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asema-
kaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestä-
miseksi. Pykälän 2 momentin mukaan viranomaisten on suunnitellessaan alu-
eiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta 
otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteutta-
mista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. 

MRL:n esitöissä (HE 101/1998 vp, s. 72) on todettu 32 §:n 1 momentin 
osalta, että sanonta ”on ohjeena” kuvaa maakuntakaavan yleispiirteistä luon-
netta ja sallii kaavajärjestelmän tarkoituksenmukaisen toimivuuden kannalta 
tarpeellisen joustavuuden. Säännöksen osalta todetaan myös, että maakunta-
kaavan yleispiirteinen luonne on otettava huomioon kaavan ohjausvaikutuk-
sia koskevan säännöksen soveltamisessa. Teoksessa Maankäyttö- ja raken-
nuslaki (Hallberg – Haapanala – Koljonen – Ranta – Reinikainen, 2015) on 
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todettu 32 §:n 2 momentin osalta, että säännöstä ei ole tarkoitettu niin jyr-
käksi kuin lakitekstistä sellaisenaan voisi päätellä. Säännöksen velvoittavuus 
on samaan tapaan joustava kuin 1 momentin. 

YSL:ssa ei ole nimenomaista säännöstä siitä, että maakuntakaavan 
MRL 32 §:n 2 momentissa säädetyt oikeusvaikutukset olisivat voimassa 
ympäristöluvasta YSL:n mukaisesti päätettäessä. YSL 12 §:n mukaan lu-
vanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoit-
taa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakunta-
kaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan si-
joittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. 

Se, että aluetta ei ole maakuntakaavassa osoitettu nimenomaan maa-aines-
ten ottamistoimintaan, ei YSL 12 §:n sanamuodon perusteella muodosta 
estettä ympäristöluvan myöntämiselle ja kiviaineisten ottamiselle VR-
aluevarausmerkinnän alueella. Ottamistoiminnan päätyttyä ottamisalueet 
mahdollistavat alueen virkistyskäytön, joten toimintojen sijoittuminen 
VR-alueelle ei estä kaavan mukaista käyttöä eikä siten ole YSL 12 §:n vas-
taista. Maa-aineslaki (555/1981) ei sisällä säännöstä maakuntakaavan huo-
mioon ottamisesta. Lisäksi NCC huomauttaa, että Tampereen kaupungin 
yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on päätöksellä 
19.3.2021 § 29 myöntänyt Destia Oy:lle YSL 27 §:n ja maa-aineslain 4 §:n 
mukaisen yhteisluvan kalliokiven ottamiseen, murskaamiseen sekä lou-
heen, puhtaiden ylijäämämaiden ja asfalttijätteen vastaanottamiseen ja kä-
sittelyyn sekä mullan seulontaan alueelle, jota ei ole osoitettu maakunta-
kaavassa kiviaineshuollon kannalta tärkeäksi alueeksi. 

Yksinomaan alueen virkistyskäytölle aiheutuva haitta ei voi olla esteenä 
luvan myöntämiselle. NCC:n ottamisalue ei sijoitu Kintulammin luon-
nonsuojelualueelle. NCC huomauttaa, että maakuntakaavassa S-merkin-
nällä osoitettu Kintulammin retkeily- ja virkistysalue on rauhoitettu luon-
nonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueeksi vuonna 2018, eivätkä alu-
eella entuudestaan sijaitsevat toiminnot ole sitä estäneet. Pirkanmaan 
maakuntakaava 2040 on valmistunut ja Kintulammin luonnonsuojelualu-
een perustamispäätös on tehty tilanteessa, jossa NCC:llä on ollut alueella 
lainvoimainen maa-aines- ja ympäristölupa. Maakuntakaavassa esitetty ul-
koilureitti ei sijoitu toimijoiden ottamisalueille, eivätkä toiminnot estä jo 
olemassa olevien reittien käyttämistä. 

Toiminnan sijaintipaikan ympäröivä maankäyttö tulee otettavaksi huomi-
oon YSL 49 ja 52 §:ien nojalla, kun arvioidaan toiminnasta aiheutuvien 
ympäristövaikutusten sallittavuutta. Sijaintipaikan ympäristön kaavoitus-
tilanne on lupaharkinnassa sellaista huomioon otettavaa selvitystä, joka 
osoittaa alueen käyttömuotoja ja ominaisuuksia, ja joiden perusteella arvi-
oidaan toiminnasta aiheutuvan rasituksen hyväksyttävyyttä. Oikeusvaikut-
teisella maakuntakaavalla ei siten ole sellaisenaan sitovaa 
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vaikutusta ympäristölupaharkinnassa vaan se on osa ympäristölupahar-
kinnassa huomioon otettavaa selvitystä, eikä maakuntakaava voi yleispiir-
teisyytensä johdosta olla esteenä luvan myöntämiselle YSL:n mukaan. 

Kuten Hämeenlinnan hallinto-oikeus on maa-aineslupaa koskevassa pää-
töksessään todennut vuosikirjapäätökseen KHO 2016:93 viitaten, maa-
kuntakaava rajoittaa maa-ainesten ottamista ainoastaan silloin, mikäli 
maakuntakaavassa on MRL 30 §:n 2 momentin mukainen suojelumääräys. 
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavamerkintöihin MK ja VR ei liity 
MRL 30 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suojelumääräyksiä. Jollei kaavassa 
ole suojelumääräystä, kaavan oikeusvaikutukset ovat MRL 32 §:n mukai-
set. Mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettu vaikutus viranomaisiin ei 
oikeudellisesti sido lupaviranomaista, jonka tulee oikeusharkintaisesti rat-
kaista maa-aineslupaa koskeva lupahakemus. Maakuntakaavan merkinnät 
MK ja VR eivät siten välittömästi ole esteenä toiminnalle. Edelleen NCC 
toteaa, että suojelumääräyksiä olisi voitu antaa, jos aluetta olisi pitänyt suo-
jella maiseman, luonnonarvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen 
vuoksi. Suojelumääräys olisi voitu antaa myös kohdekohtaisesti Kintulam-
min luonnonsuojelualuetta ympäröivälle VR-alueelle. VR-aluevaraukseen 
ei kuitenkaan kaavaselostuksenkaan mukaisesti liity suojeluarvoja. 

NCC toteaa, että lainvoimaa vailla olevalla Pohjois-Tampereen strategi-
sella yleiskaavalla ei ole nyt kyseessä olevassa asiassa ohjausvaikutusta tai 
muutakaan merkitystä. Myöskään sillä, että NCC ei ole valittanut Pirkan-
maan maakuntakaavasta 2040, ei ole merkitystä kyseessä olevan asian kan-
nalta. NCC ei ole katsonut tarpeelliseksi valittaa yleispiirteisestä maakun-
takaavasta, koska sillä ei ole tarkoitettu olevan nyt lupamääräyksessä 1 sille 
annettua ehdotonta toimintoja rajoittavaa vaikutusta. Kuten Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuden päätöksessä 12.6.2020 on todettu, maakuntakaavan 
merkinnät MK ja VR eivät välittömästi ole esteenä hakemuksessa tarkoi-
tetulle maa-ainesten ottamiselle. Hallinto-oikeus on lisäksi todennut, että 
yksinomaan alueen virkistyskäytölle aiheutuva haitta ole esteenä luvan 
myöntämiselle, eikä maa-ainesten ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 
3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa maakuntakaavan osoittamalla VR-
alueellakaan. 

Edellä esitetyn perusteella NCC vaatii valituksenalaisen lupamääräyksen 
kumoamista VR-alueen osalta siten kuin edellä valitusosassa on esitetty. 

5 Lupamääräys 2 (Toiminta-ajat) 

5.1 Valituksenalaisen lupamääräyksen sisältö ja perustelut 

Valituksenalainen lupamääräys 2 kuuluu: 
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2. Poraamista, räjäytystöitä, rikotusta, murskaamista sekä 
kuormausta tai kuljetusta ei saa tehdä viikonloppuisin eikä 
arkipyhinä vaan ainoastaan arkipäivisin maanantaista perjan-
taihin. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-ai-
koja: 

 1.11.–15.4. 16.4.–31.10. 

poraaminen ma–pe klo 7–16 kielletty 

räjäytys ma–pe klo 8–18 kielletty 

rikotus ma–pe klo 8–18 kielletty 

murskaus ma–to klo 7–22, pe klo 7–18 kielletty 

lastaus ja kuljetus ma–pe klo 6–22 ma–to klo 6–22, 
pe klo 6–18 

 

Valituksenalaisen päätöksen perusteluiden mukaan toiminta-aikaa on 
muutettu aiemmista ympäristö- ja maa-ainesluvista siten, että huhtikuun 
puolivälistä alkavaa elokuun loppuun ulottuvaa tuotantokatkoa on jat-
kettu lokakuun loppuun asti. Päiväkohtaisia toiminta-aikoja on rajattu si-
ten, että poraus on määrätty päättyväksi NCC:n esityksen mukaan kello 
16. Muutoin päivittäiset toiminta-ajat on säilytetty ennallaan. Toiminta-
ajat ovat yhtenevät Rudus Oy:n (”Rudus”) ja Peab Industri Oy:n (”Peab”) 
louhinta-alueiden kanssa lukuun ottamatta lyhyempää porausaikaa ja Ru-
duksen muita lyhyempää räjäytys- sekä kuormaus ja lastausaikaa. Toi-
minta-ajat koskevat myös alueella harjoitettavaa kierrätysliiketoimintaa, 
kuten voimassa olevassa ympäristöluvassakin. 

Meluselvityksessä on mallinnettu NCC:n, Peabin ja Ruduksen yhteisme-
lua ja kunkin toimijan aiheuttamaa melua. Päiväajan keskiäänitason lisäksi 
on mallinnettu hetkellisiä maksimiäänitasoja murskaukselle, rikotukselle ja 
kuormaukselle sekä erikseen poraukselle. Räjäytysten maksimiäänitason 
leviämistä ei ole mallinnettu. Tehdyn selvityksen mukaan kestoltaan ly-
hyitä toiminnalle tyypillisiä kolahduksia ym. esiintyy voimakkaampina  
1–5 kertaa 10 minuutissa ja melutasoltaan pienempinä noin 20–30 kappa-
letta 10 minuutissa. Lisäksi kenttiä porattaessa hetkellisiä maksimiääniä 
esiintyy 5–30 minuutin välein. Rikotuksen, murskauksen ja lastauksen ai-
heuttamat hetkelliset 55–60 dB:n, paikoin jopa 65 dB:n, maksimiäänitasot 
ulottuvat tehdyn selvityksen perusteella laajalle alueelle etenkin alueen itä-
puolella olevan vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen suuntaan. Porauksen 
aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso on 55 dB:n tasoisena Kintulam-
min Kirkkokiven laavulla ja Kintulammin Kortejärven varaustuvan piha-
alueella 55–60 dB. Maksimiäänitasoiset äänet kuten kolahdukset aiheutta-
vat häiriötä ja vähentävät virkistyjän kokemusta luonnonrauhasta. 
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Toiminta-aikoja rajoitetaan, jotta toiminnasta ei aiheutuisi Kintulammin 
käyttäjille, lähialueen asukkaille ja loma-asutukselle kohtuutonta rasitusta 
tai terveyshaittaa. Toiminta-aikojen rajoittaminen on tarpeen, jotta Kintu-
lammin lähimmässä osassa ja ko. alueen reiteillä melutason ohjearvon ylit-
tymisestä aiheutuva ympäristöhaitta ja häiriötä aiheuttavia ja laajalle leviä-
viä maksimaalisia melutasoja ei esiinny vilkkaimpina virkistyskäyttökuu-
kausina. Lisäksi toiminta-aikojen rajoittaminen on tarpeen, jotta toimin-
nasta ei aiheudu sellaista YSL:ssa kiellettyä päästöä, joka vähentäisi alueen 
soveltuvuutta virkistyskäyttöön. Kintulammin alueella retkeillään ympäri 
vuoden, viikon jokaisena päivänä. Alueella on myös loma-asutusta. Koska 
pääosa alueen virkistyskäytöstä ajoittuu huhti-lokakuulle, on ko. ajankoh-
tana syytä kieltää alueella kaikki melua, pölyämistä ja tärinää aiheuttava 
toiminta lastauksia ja kuljetuksia lukuun ottamatta. 

Otto on toteutettavissa jäljellä olevana aikana myös aiempaa ympäristölu-
paa lyhyemmällä aikavälillä. 

5.2 NCC Industry Oy:n valitusperusteet lupamääräyksen 2 osalta  

NCC Industry Oy vastustaa seuraavin perustein lupamääräyksessä asetet-
tujen aiempaa olennaisesti tiukempien toiminta-aikojen asettamista: 

Toiminta-aikoja on rajoitettu tarpeettomasti 

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäris-
tönsuojelusta annettu valtioneuvoston asetus (800/2010, ns. Muraus-ase-
tus) säätelee nyt kyseessä olevaa toimintaa. Muraus-asetuksen 1 §:n mu-
kaan asetuksessa säädetään kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan ja ki-
venmurskaamon ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun 
toimintaan on oltava ympäristölupa. NCC:n ympäristölupa on annettu jul-
kipanon jälkeen 24.4.2015, joten asetuksen vaatimukset kivenlouhimolle, 
muulle kivenlouhinnalle ja kivenmurskaamolle on jo huomioitu aiemman 
luvan ympäristölupaharkinnassa. Ympäröivän alueen olosuhteissa ei ole 
tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka aiheuttaisivat asetuksen vaatimusten 
osalta tarvetta uudelleen tarkasteluun. 

Muraus-asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kiven-
louhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä ai-
heuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään 
rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun 
tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on 
vähintään 300 metriä. Toiminta-alueesta 500 metrin säteellä sijaitsee 
kolme vakituisessa asuinkäytössä olevaa rakennusta taikka sellaisen oles-
kelupihaa sekä yksi loma-asunto. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 
noin 370 metrin, 390 metrin ja 420 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta 
itään. Lähin loma-asunto sijaitsee noin 390 metrin etäisyydellä toiminta-
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alueesta länteen. Lisäksi idän suunnassa lähin loma-asunto sijaitsee noin 
570 metrin etäisyydellä ja Pulesjärven rannalla sijaitsee useita loma-asun-
toja noin 650 metrin etäisyydellä tai etäämpänä. Yhtiö toteaa, että lou-
hinta- ja murskaustoiminnot sijoittuvat asetuksen 3 §:n vaatimusten mu-
kaisesti. NCC viittaa lupaviranomaiselle 14.6.2019 antamaansa selvityk-
seen, jossa yhtiö on muun ohella todennut, että luonnonsuojelualue ei ole 
asetuksen tarkoittama kohde, johon pitäisi jättää 300 m suojaetäisyys. 

Muraus-asetuksen 8 §:ssä määrätään toiminta-ajoista, joita toimijoiden pitää 
noudattaa, kun etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä. Kuten 
yllä on esitetty, NCC:n toiminta-alue sijaitsee yli 500 metrin etäisyydellä suu-
rimmasta osasta lähimpiä häiriintyviä kohteita. Alle 500 metrin etäisyydelle 
sijoittuu kolme vakituista asuinrakennusta sekä yksi loma-asunto. Asiassa tu-
lee siten soveltaa Muraus-asetuksen 8 §:ssä asetettuja melua aiheuttavien työ-
vaiheiden aikarajoja. 

Muraus-asetuksen 8 §:n 3 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen eh-
käisemiseksi ympäristöluvassa voidaan erityisestä syystä antaa asetuksen 8 §:n 
toiminta-ajoista ankarampia määräyksiä. Valituksenalaisessa päätöksessä on 
annettu asetusta ankarampia määräyksiä murskauksen, poraamisen sekä 
16.4.–31.10. välillä tapahtuvan lastauksen ja kuljetuksen osalta. 

Toiminnan meluselvityksessä (Promethor Oy, Ympäristömeluselvitys, Sorila, 
Tampere, raportti nro PR4859-Y01, 22.5.2019) on tarkasteltu NCC:n, Peabin 
ja Ruduksen aiheuttamaa melua luonnonsuojelualueella ja ympäristössä toi-
minnan eri vaiheissa. Meluselvityksessä on selvitetty keski- ja maksimiäänita-
soja yhteismelumallinnuksen ja melumittausten perusteella. Meluselvitys on 
tehty ympäristölupapäätöksen 24.4.2015 mukaisilla päivittäisillä toiminta-
ajoilla lukuun ottamatta NCC:n porauksen toiminta-aikaa, jota on rajoitettu 
mallinnuksessa kyseisen luvan mukaisesta vain klo 7–16 väliselle ajalle. 

Meluselvityksen perusteella toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä sille ym-
päristöluvassa määrättyjä, Muraus-asetuksen mukaisia raja-arvoja nykytilan-
teessa tai ennustetilanteessa, kun mallinnuksessa esitetyt meluntorjuntatoi-
met on otettu huomioon. NCC:llä ja Peabilla on selvityksen mukaan yhteis-
meluvaikutuksia, jotka sijoittuvat ottamisalueiden väliin, jolloin loma-asunto-
jen piha-alueella melutaso on enimmillään noin 45 dB(A). Meluselvityksessä 
on tältä osin todettu, että mallinnuksen oletuksista johtuen todellinen tilanne 
ottamisalueiden välisellä alueella on mallinnuksen esittämää hieman hiljai-
sempi. Yhteismelutilanteessakaan lupien mukaiset raja-arvot eivät ylity. 

NCC:n toiminnasta aiheutuu nykytilanteessa luonnonsuojelualueella kes-
kiäänitason 45 dB(A) ylitys 1,6 %:lla alueesta ja retkeilyreitillä 1,0 %:lla reittiä 
sekä ennustetilanteessa ylitys 2,3 % luonnonsuojelualueella ja 3,5 % retkeily-
reitillä. Tarkasteltaessa NCC:n ja Peabin yhteismelutilannetta vastaavat 45 dB 
ylitysten prosenttiosuudet ovat nykytilanteessa 6,1 % luonnonsuojelualueella 
ja 3,1 % retkeilyreitillä. Yhteismelun ennustetilanteessa prosenttisuudet ovat 
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2,3 % luonnonsuojelualueella ja 3,5 % retkeilyreitillä. NCC huomauttaa, että 
esitetyt ylitykset aiheutuvat pääasiassa NCC:n porauksesta, jota on valituk-
senalaisessa päätöksessä muutettu yhtiön ehdotuksen mukaisesti. Edelleen 
NCC huomauttaa meluselvitykseen viitaten, että on erittäin epätodennä-
köistä, että mallinnuksissa esitetyt yhteismelutilanteet, joissa toiminta on 
käynnissä kaikilla toimijoilla samanaikaisesti kaikkien toimintojen osalta, to-
teutuvat. Kuten meluselvityksessä on todettu, melumallinnuksessa todetut 
keskiäänitason ylitykset luonnonsuojelualueella (selvästi alle 10 % luonnon-
suojelualueesta) ja sen retkeilyreitillä (alle 5 % reitistä) ovat vähäiset. 

NCC toteaa, että maksimiäänitasojen ohjearvoista ei ole olemassa Suomessa 
lainsäädäntöä, jota sovellettaisiin yleisesti ympäristöluvanvaraiseen toimin-
taan. NCC:n toiminnasta kolahduksista (murskaus, rikotus, louheen lastaus) 
ei aiheudu retkeilyreitillä 55 dB tai 60 dB ylittävää maksimiäänitasoa. NCC:n 
porauksen maksimiäänitasosta aiheutuu 55 dB ylitys 11,6 %:lla ja 60 dB ylitys 
4,7 %:lla retkeilyreitillä. 

NCC huomauttaa, että vuotuista toiminta-aikaa on jo aiemmin rajattu voi-
makkaasti (4,5 kk tuotantokielto, syyskuussa lyhyempi päivittäinen tuotanto-
aika). Alueen toimijoiden hankkeet ovat muutoinkin luonteeltaan kausittaisia, 
jonka vuoksi vuotuiset toiminta-ajat voivat vaihdella merkittävästikin ja ne 
etenevät toisistaan riippumatta. Kun huomioidaan toiminnan kausiluontoi-
suus ja luvissa jo aiemminkin voimakkaasti rajattu vuotuinen tuotantoaika 
sekä NCC:n porauksen toiminta-ajan rajoitus, ei toiminnoista aiheutuva melu 
aiheuta luonnonsuojelualueelle sellaista merkittävää haittaa, jonka vuoksi 
vuotuista toiminta-aikaa olisi tarpeen rajata siten, että huhtikuun puolivälistä 
alkavaa elokuun loppuun ulottuvaa tuotantokatkoa on jatkettu lokakuun lop-
puun asti. 

Toiminnasta ei aiheudu sellaista YSL:ssa kiellettyä seurausta, joka vähen-
täisi alueen soveltuvuutta virkistyskäyttöön 

Valituksenalaisen päätöksen perustelujen mukaan luvassa on rajoitettu yh-
tiön toiminta-aikaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi YSL:ssa kiellettyä seu-
rausta, kuten virkistysalueen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähenty-
mistä. 

YSL 49 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan ympäristöluvan myöntäminen 
edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-
tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-
tojen kanssa eräistä naapuruussuhteista annetun lain (”NaapL”) 17 §:n 1 
momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. NaapL 17 §:n 1 momentin 
mukaan kiinteistöä ei saa käyttää siten, että naapurille tai lähistöllä asuvalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta muun muassa melusta tai muista vastaa-
vista vaikutuksista. NaapL 17 §:n 2 momentin mukaan arvioitaessa rasi-
tuksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, 
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rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituk-
sen syntymisen alkamiskohta sekä muut vastaavat seikat.  

Säännöksen tarkoituksena on estää sijoittamasta epäsopiviin paikkoihin 
toimintoja, joiden sijoittumisen sopivuus on keskeinen toiminnan hyväk-
syttävyyden peruste. Kuten yllä on todettu, meluselvitykset osoittavat, että 
toiminnoista aiheutuva melu ei aiheuta luonnonsuojelualueelle merkittä-
vää haittaa. NCC huomauttaa, että kun puheena olevalla Sorilan alueella 
on harjoitettu kallion louhintaa ja murskausta jo hyvin pitkään, ei toimin-
nasta voida ilman toiminnan vaikutusten olennaista muutosta katsoa ai-
heutuvan kohtuuttomaksi katsottavaa, toiminnan merkittävää ajallista ra-
joittamista edellyttävää haittaa. Olennaista muutosta toiminnan päästöihin 
tai haittoihin ei nimittäin nyt puheena olevassa asiassa esiinny. Näin ollen 
toiminnasta aiheutuvaa rasittavuustasoa ei myöskään voida pitää kohtuut-
tomana NaapL 17 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Naapuruussuhdeoikeudessa lähtökohtana on, että ympäristöluvanvarai-
sesta toiminnasta aiheutuvia tavanomaisia haittoja tulee sietää. Ympäristö- 
ja kiinteistöoikeudessa noudatetaan vanhastaan aikaprioriteettia, jonka 
mukaan olemassa oleva käyttö nauttii tiettyä suojaa suhteessa alueen uu-
siin käyttömuotoihin. Rasitusta ei voida lähtökohtaisesti pitää kohtuutto-
mana, jos sen aiheuttaminen on aloitettu ennen kuin myöhemmin rasite-
tulle alueelle tulee uusia haitankohteita. Lisäksi lainvoimainen lupapäätös 
tuottaa luottamuksensuojaa sille, että luvan mukainen toiminta on mah-
dollista. Vaikka kaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa alueiden 
käyttäminen myös uusiin käyttötarkoituksiin, ei kaavoituksessa voida ohit-
taa lainvoimaisia lupapäätöksiä.  

Meluselvitysten mukaan toimijoiden melusta ei aiheudu kohtuutonta häi-
ritsevää tai kiusallista melua retkeily- ja luonnonsuojelualueen kävijöille. 
NCC toteaa, että maksimiäänitasojen ohjearvoista ei ole olemassa Suo-
messa lainsäädäntöä, jota sovellettaisiin yleisesti ympäristöluvanvaraiseen 
toimintaan. Ampumaratamelulle annettujen maksimiäänitason ohjearvo-
jen (valtioneuvoston päätös 53/1997) mukaan ohjearvot hetkelliselle 
maksimiäänitasolle ovat asumiseen käytettävillä alueilla 65 dB(A) ja loma-
asumiseen käytettävillä alueilla sekä virkistys- ja luonnonsuojelualueilla 
60 dB(A). Retkeilyreitille aiheutuu NCC:n porauksesta 60 dB maksimi-
äänitason ylitys 4,7 %:lla reitistä ja 55 dB maksimiäänitason ylitys 
11,6 %:lla reitistä. NCC:n porauksesta aiheutuva maksimiäänitaso on 
Kortesjärven pohjoispuolisen vuokra-asunnon piha-alueella noin 
60…61 dB ja siitä pohjoiseen sijaitsevan Kirkkokiven laavun piha-alueella 
yli 55 dB, mutta alle 60 dB. Meluselvityksessä on lisäksi todettu, että ret-
keilyreitin levähdysalueilla ei tapahdu maksimiäänitason ylityksiä NCC:n 
erilaisten kolahdusten aiheuttamista maksimiäänitasoista. 
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Harjoitettaessa toimintaa hakemuksen mukaisesti rajoitetaan toiminnasta 
aiheutuvaa melua siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta. Toimin-
nasta aiheutuva rasitus ei edellä esitetyn perusteella ole kohtuutonta 
NaapL 17 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, vaikka toiminta-ajat ovat 
hakemuksen mukaiset. 

Lainvoimaiseen lupaan perustuvan toiminnan rajoittaminen olisi pystyt-
tävä erityisen hyvin perustelemaan ympäristönsuojelullisella syyllä. Nyt 
ympäristönsuojelullista perustetta ei ole. Toimintaan liittyvä huomattavin 
ympäristövaikutus on melu, jota koskien on annettu lupamääräyksiä, joi-
den perusteella melua mitataan ja sen leviämistä ehkäistään. Melutasoille 
on asetettu raja-arvot, joita noudattamalla toiminta täyttää lainsäädännön 
asettamat vaatimukset. Meluselvityksessä nimenomaisesti todetaan, että 
YSL:n mukaista ympäristön pilaantumista ei ole todettu, ja että tehtyjen 
melumittausten perusteella ja ympäristömeluselvityksessä esitettyjen me-
luntorjuntatoimien myötä voidaan arvioida, että toiminnasta ei jatkossa-
kaan aiheudu kiellettyä kohtuutonta haittaa. Lisäksi yhtiö toteaa, että jo 
avattujen ottamisalueiden hyödyntäminen on kestävän ja taloudellisen ki-
viaineshuollon peruslähtökohta. 

Ottamista ei voida toteuttaa jäljellä olevana aikana aiempaa ympäristölu-
paa lyhyemmällä aikavälillä 

Lastausta ja kuljetusta lukuun ottamatta louhinnan ja murskauksen vuo-
tuista toiminta-aikaa on lyhennetty 5,5 kuukauteen. NCC on toimittanut 
lupaviranomaiselle 14.6.2019 päivätyn selvityksen alueiden nykyisestä ot-
tamistilanteesta, jäljellä olevan kiviaineksen määrästä ja ottamistoiminnan 
aikajänteestä. Lupaviranomainen on selvityksen sisältämien ottamistieto-
jen perusteella arvioinut, että ottaminen on toteutettavissa jäljellä olevana 
aikana myös aiempaa ympäristölupaa lyhyemmällä aikavälillä ja lyhyem-
mällä vuosittaisella toiminta-ajalla ja että kiviaines voitaisiin hyödyntää ny-
kyisen maa-ainesluvan puitteissa. NCC katsoo, että tarkkaa laskentaa vuo-
sien välille ei voida tehdä, eikä viranomaisen käyttämä laskentatapa ole 
oikea. Yhtiö ei voi itse vaikuttaa maa-ainestuotteiden kysyntään. Kyse ei 
ole tuotannon kapasiteetista, vaan nimenomaan siitä, että tuotteita teh-
dään vastaamaan kulloistakin kysyntää. Ottamismäärään vaikuttaa erityi-
sesti alueen markkinatilanne. 

Yhtäjaksoinen ja suhteellisen lyhytkestoinen murskausjakso kerran vuo-
dessa ei ole alueella mahdollinen. Ensinnäkään tuotantomääriä ja -laatuja 
on mahdotonta ennakoida riittävän tarkasti lähes vuotta etukäteen, eikä 
alueen varastotilan kapasiteetti riitä siihen, että lähes vuoden tuotanto teh-
dään alueella kerralla. NCC:n ottamisalueelta saatava kiviaines soveltuu 
myös laadukkaimpien päällystekiviainesten tuottamiseen. Tästä johtuen 
alueen kiviaineksen käyttökohteet ovat pääosin sellaisia, joissa tilaajan 
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vaatimukset määrittävät tuotannon, eikä senkään vuoksi tuotteiden varas-
toon valmistaminen ole mahdollista. 

Valituksenalaisen päätöksen perusteluissa on todettu, että lupa-aikaa on 
jäljellä kymmenisen vuotta. Tähän pohjautuvat myös lupapäätöksessä esi-
tetyt laskelmat siitä, millaisen aikataulun puitteissa kiviaines voidaan hyö-
dyntää. NCC toteaa, että viranomaisen tekemässä laskennassa on virhe. 
Lupa-aikaa on todellisuudessa jäljellä noin yhdeksän vuotta. On kohtuu-
tonta, että luvan määräaikaisuutta on perusteltu sillä, että kiviaines olisi 
mahdollista ottaa nopeammassa aikataulussa siksi, että alueen läheisyy-
dessä sijaitsevilla muilta kiviainesalueilta on otettu viime vuosina enem-
män kiveä kuin NCC:n toiminta-alueelta. Lupaharkinnan ei tulisi perustua 
toisten toiminnanharjoittajien toiminnan vertailuun. NCC huomauttaa, 
että jokainen alue on sijainniltaan, markkina-alueeltaan, kivilaadultaan ja 
muilta ominaisuuksiltaan omanlaisensa, eikä alueiden vertailu siten ole 
mahdollista. Esitetyissä laskelmissa ei myöskään ole huomioitu sitä, että 
alueen maisemointi tulee suorittaa viivyttelemättä maa-ainesten ottamisen 
loputtua. Näin ollen on todennäköistä, että lupa-ajan viimeisenä vuonna 
alueella ei voida enää tehdä täysipainoisesti tuotantoa, vaan iso osa alu-
eesta on jo maisemointitoimenpiteiden kohteena. 

Kaikkien Sorilan alueen toimijoiden toiminta-aikoja ei ole tarpeen yhte-
näistää, vaan toiminta-aikojen tarkastelu tule tehdä tapauskohtaisen har-
kinnan perusteella. Meluselvityksessä on tarkasteltu kattavasti ja perusteel-
lisesti NCC:n, Peabin ja Ruduksen yksittäin ja yhdessä aiheuttamaa melua 
luonnonsuojelualueella ja ympäristössä toiminnan eri vaiheissa. Tehtyjen 
selvitysten perusteella toiminnan rajoittamiselle selvityksessä esitettyä 
enempää ei ole perusteita. Mikäli alueen virkistyskäyttö laajenee nykyistä 
laajemmalle, tulee asiaa tarkastella tulevaisuudessa tarvittaessa erikseen. 
Myös retkeilyreittien suunnitelmissa tulee huomioida alueen nykytila ja -
käyttö. 

Edellä esitetyin perustein toiminta-aikaa koskeva lupamääräys on kumot-
tava ja toiminta-aika on määrättävä valituksenalaisella päätöksellä kumo-
tun ympäristöluvan lupamääräysten ja sekä porauksen osalta NCC:n ha-
kemuksen mukaiseksi. Edelleen NCC toteaa, että toiminta-aikarajoitus on 
täysin kohtuuton, lyhentää merkittävästi vuotuista toiminta-aikaa ja rin-
nastuu vaikutuksiltaan lähes lupien peruuttamiseen. Mitään perustetta ra-
joittaa toiminta-aikaa ei edellä kuvatuista olosuhteista tai toiminnan melu-
tasosta ole johdettavissa. 

6 Lupamääräys 11 (BAT) 

6.1 Valituksenalaisen lupamääräyksen sisältö ja perustelut 

Valituksenalainen lupamääräyksen 11 kappale 1 kuuluu: 
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Melun leviämistä tulee ehkäistä meluselvityksen (Promethor 
Oy, Ympäristömeluselvitys, Sorila, Tampere, raportti nro 
PR4859-Y01, 22.5.2019) mukaisesti. Raaka-aine-, pintamaa- 
ja tuotevarastokasat on pidettävä melun leviämisen ehkäise-
misen kannalta riittävän korkeina, ja ne on sijoitettava siten, 
että melun leviäminen altistuviin kohteisiin estyy mahdolli-
simman tehokkaasti. Porauksessa on käytettävä vaimennet-
tua poravaunua. Melulähteet, kuten murskaus ja iskuva-
sarointi, on sijoitettava mahdollisimman alhaiselle tasolle tai 
meluesteen välittömään läheisyyteen. 

Valituksenalaisen päätöksen perusteluiden mukaan aiempaa lupamää-
räystä 5 on muutettu siten, että laitoksen toiminnasta aiheutuvaa meluta-
soa on rajoitettu Muraus-asetuksen 6 §:ssä asetettujen raja-arvojen mukai-
sesti. Lupamääräyksessä on vaatimus meluvallien rakentamisesta ennen 
murskaustoiminnan aloittamista sekä vaatimus siitä, että poravaunujen tu-
lee olla vaimennettuja. Vaatimukset perustuvat tehtyyn meluselvitykseen 
ja ovat luvan myöntämisedellytysten kannalta olennaisia. Vaimennettujen 
poravaunujen käyttö on myös häiriintyvien kohteiden läheisyydessä par-
haan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.  

6.2 NCC Industry Oy:n valitusperusteet lupamääräyksen 11 osalta 

NCC vaatii lupamääräyksen 5 muuttamista siten, että lupamääräyksestä 
poistetaan vaatimus porauksessa käytettävästä vaimennetusta poravau-
nusta. 

Määräystä on perusteltu parhaan käyttökelpoisen tekniikan perusteella 
(BAT). YSL 8 §:n 1 momentin mukaan jos toimintaan tarvitaan ympäris-
tölupa, toiminnanharjoittajan on ympäristön pilaantumisen ehkäise-
miseksi huolehdittava ja varmistuttava siitä, että toiminnassa käytetään pa-
rasta käyttökelpoista tekniikkaa.  

YSL 5 §:n 1 momentin 7) -kohdan mukaan parhaalla käyttökelpoisella tek-
niikalla tarkoitetaan muun muassa mahdollisimman tehokkaita ja kehitty-
neitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdis-
tusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- 
sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ym-
päristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat 
ympäristölupamääräysten perustaksi. Tekniikka on teknisesti ja taloudel-
lisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti 
ja sitä voidaan soveltaa asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kus-
tannuksin. 

YSL edellyttää, että toiminnan ympäristövaikutuksia tulee rajata käyttä-
mällä BAT-tekniikoita. BAT asettaa toiminnalle asetettavan 
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vaatimustason minimitason, mutta se, mikä on BAT:ia tulee arvioida kus-
sakin yksittäistapauksessa. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusta 
arvioitaessa on otettava huomioon laaja-alaisesti useita seikkoja, kuten 
muun muassa energiatehokkuus, tekniikan ympäristövaikutukset laaja-
alaisesti, tekniikan käyttöönotosta aiheutuvien kustannusten kohtuulli-
suus, päästöjen laatu, määrä ja vaikutus sekä niiden rajoittamisen kustan-
nukset ja hyödyt. 

NCC toteaa, että valituksenalaisessa päätöksessä asetut melun ohjearvot 
ovat saavutettavissa myös muilla keinoin, eikä vaimennetun poravaunun 
käyttämiselle ole perusteita. Melumallinnus (Promethor Oy, Ympäristö-
meluselvitys, Sorila, Tampere, raportti nro PR4859-Y01, 22.5.2019) on 
laadittu niin, että alueella ei käytetä vaimennettua poravaunua. Lisäksi 
NCC toteaa, että vaimennettuja poravaunuja on Suomessa käytössä ver-
rattain vähän. Niiden hankkiminen kohteeseen, johon niitä ei melumallin-
nuksen ja mittausten perusteella ole tarvetta hankkia, on toiminnanhar-
joittajan kannalta kohtuutonta. Valituksenalaisessa päätöksessä on vaati-
mus melutasojen säännöllisestä mittaamisesta. Mikäli toiminnasta aiheu-
tuva melutaso ei mittausten perusteella täytä ympäristöluvan vaatimuksia, 
tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin melutason alenta-
miseksi. Toimenpiteitä ja tekniikoita ei kuitenkaan tulisi määrätä ympäris-
töluvassa, vaan toiminnanharjoittajalle tulee jättää mahdollisuus etsiä ku-
hunkin kohteeseen paras käyttökelpoinen tekniikka melutasojen alenta-
miseksi, jos siihen on mittaustulosten perusteella tarpeen ryhtyä. 

YSL 52 § rajoittaa lupamääräysten asettamisen teknisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisiin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajalta ei voi edel-
lyttää toiminnan ympäristövaikutusten rajoittamiseksi sellaisia toimia, 
jotka aiheuttaisivat toiminnanharjoittajalle kohtuuttomia kustannuksia. 
Vaatimusta vaimennetun poravaunun käyttämisestä ei siten tässä tapauk-
sessa voida perustaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen to-
teuttamiseen siksi, että tekniikan käytön kustannukset nousevat kohtuut-
tomiksi saavutettavaan ympäristöhyötyyn nähden. 

7 Yhteislupa-asiana käsitteleminen ja määräaikaisuus 

7.1 Valituksenalaisen lupamääräyksen sisältö ja perustelut 

Valituksenalaisen päätöksen mukaan toiminnalle on myönnetty yhteislupa 
määräaikaisena 20.7.2030 asti. Kaikki luvassa määrätyt toimenpiteet tulee 
suorittaa loppuun luvan voimassaoloaikana.  

Valituksenalaisen päätöksen perusteluissa todetaan, että Tampereen kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan Hämeenlin-
nan hallinto-oikeudessa on ratkaistu kysymys siitä, onko maa-aineslupa 
voitu myöntää erillisenä, mutta hallinto-oikeuden ratkaistavana ei ole ollut 
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kysymystä siitä, olisiko maa-aineslupahakemus ja ympäristöluvan muutta-
mista koskeva asia voitu ratkaista yhteislupana. Nyt kyseessä olevassa ta-
pauksessa kalliokiviaineksen otto kohdistuu sekä maa-aines- että ympäris-
tölupa-asiassa samaan irrotettavaan ainekseen, samaan ottoalueeseen ja ta-
pahtuu ajallisesti samanaikaisesti. 

Perusteluiden mukaan maa-aineslupa on tullut lainvoimaiseksi siltä osin 
kuin sitä ei ole palautettu uudelleen valmisteltavaksi. Koska myönnetty 
maa-aineslupa on saanut lainvoiman muuta kuin maakuntakaavan VR-
aluetta koskien, toiminnanharjoittajalla on mahdollisuus kiviaineksen ot-
toon ja murskaukseen voimassa olevien lainvoimaisten maa-aines- ja ym-
päristölupien nojalla. Perustetta maa-aines- ja ympäristöluvan erillisille kä-
sittelyille ei siten enää ole. Sekä maa-aineslain mukainen maa-aineslupaha-
kemus että YSL:n mukainen ympäristöluvan muuttamista koskeva asia 
ovat samanaikaisesti vireillä samassa lupaviranomaisessa. Yhteislupakäsit-
tely tuottaa yhden yksittäisen lupapäätöksen, mikä on selkeämpää sekä 
toiminnanharjoittajalle, valvontaviranomaiselle että muille asianosaisille. 

Perusteluissa todetaan myös, että Kuismalan ottoaluetta ei ole osoitettu 
maakuntakaavassa kiviainesten ottoalueeksi, eikä pitkäkestoinen kiviai-
nesten otto- ja murskaustoiminta sovellu ympäristönsuojeluviranomaisen 
näkemyksen mukaan alueelle. Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyk-
sen mukaan kymmenen vuoden toiminta-aika on riittävä sekä lopun otet-
tavissa olevan kiviaineksen ottamiseen että toiminnan päättämiseen alu-
eella jäljellä oleva kiviainesmäärä ja luvan mahdollistama toiminta-aika 
huomioiden. Otto on siten toteutettavissa jäljellä olevana aikana myös 
aiempaa ympäristölupaa lyhyemmällä vuosittaisella toiminta-ajalla. 

Perusteluiden mukaan luvan määräaikaistamisella annetaan toiminnanhar-
joittajalle selkeä signaali, että luvan mukainen toiminta ei ole enää alueella 
mahdollista nyt myönnettävän luvan toiminta-ajan päätyttyä. 

7.2 NCC Industry Oy:n valitusperusteet yhteislupa-asiana käsittelemisen ja määräaikaisuuden osalta 

Yhteislupa-asiana käsitteleminen 

Ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslupahakemuksen yhteiskäsitte-
lystä säädetään YSL 47 a §:ssä. Lainkohdan mukaan, jos maa-ainesten ot-
tamistoimintaa koskeva hanke edellyttää ympäristölupaa ja maa-aines-
lain mukaista lupaa, niitä koskevat lupahakemukset on käsiteltävä yhdessä 
ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä 
tarpeettomana. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella. 
Jos lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että toimintaa varten on tarpeen myös 
maa-aineslain mukainen lupa, luvan hakijan on lupaviranomaisen määrää-
mässä kohtuullisessa ajassa tehtävä maa-aineslain mukainen lupahakemus. 
Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää tutkimatta.  
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Lain esitöiden (HE 257/2014 vp, s. 45) mukaan YSL 47 a § koskee ym-
päristölupahakemuksen ja maa-aineslupaa koskevan hakemuksen yhteis-
käsittelyä silloin, kun kyse on samaa hanketta koskevista luvista. Lainkoh-
dan tarkoituksena on sujuvoittaa menettelyjä niin luvanhakijan kuin lupa-
viranomaisen osalta ja poistaa päällekkäistä käsittelyä. YSL 47 a §:ää vastaa 
maa-aineslain 4 a §. YSL 47 a §:ssä tarkoitetut lupa-asiat ympäristönsuo-
jelulain mukaisessa menettelyssä siten kuin YSL 5 luvussa ja 84, 85 ja 
96 §:ssä säädetään. Siltä osin kuin kyse on yhteiskäsittelyssä olevan hank-
keen niistä toiminnoista, jotka edellyttävät ympäristölupaa, asia ratkaistaan 
ympäristönsuojelulain aineellisten sääntöjen mukaisesti.  

Edellä viitatun maa-aineslain 4 a §:n mukaan ainesten ottamista koskeva 
lupahakemus ja samaa hanketta koskeva YSL:n mukainen ympäristölupa-
hakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei 
sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa voidaan 
hakea yhdellä lupahakemuksella. Jos lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että 
hanketta varten on tarpeen myös YSL:n mukainen lupa, luvan hakijan on 
lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä ympäristölu-
pahakemus. Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää 
tutkimatta. Edellä 1 momentissa tarkoitetun asian käsittelyssä noudate-
taan, mitä YSL 42-45, 84-86 ja 96 §:ssä säädetään. Lisäksi käsittelyssä nou-
datetaan, mitä maa-aineslain 7 §:n 2 momentissa säädetään lausunnon 
pyytämisestä.  

Lain esitöissä (HE 257/2014 vp, s. 49) on todettu, että käytännössä lupien 
yhteiskäsittely tulee useimmiten siitä saatavien hyötyjen vuoksi harkitta-
vaksi sellaisten uusien hankkeiden kohdalla, jotka edellyttävät sekä maa-
aineslain mukaista ottamislupaa, että ympäristölupaa. Säännös ei kuiten-
kaan sulje pois menettelyllistä yhteiskäsittelyä niissäkään tapauksissa, 
joissa esimerkiksi ympäristölupa on edelleen toistaiseksi voimassa, ja maa-
aineslain mukainen määräaikainen lupa tulee uudelleen haettavaksi mää-
räajan päätyttyä. Luvan hakija voi lupahakemuksessaan vedota YSL 
89 §:ään ympäristönsuojelulain mukaisen luvan muuttamiseksi. Tällai-
sessa tapauksessa yhteiskäsittelystä saatavat menettelylliset hyödyt rajoit-
tuvat kuitenkin lähinnä yhteisen luvan valvonnan tai mahdollisen valitus-
menettelyn selkeytymiseen. 

Yhtiö toteaa, että nyt kyseessä olevassa asiassa ei kyse uudesta hankkeesta 
ja sen luvituksesta, vaan voimassa olevan ympäristöluvan muuttamisesta 
YSL 89 §:n perusteella ja maa-aineslain mukaisen ottamisluvan osittaisesta 
palautumisesta lupaviranomaisen käsiteltäväksi hallinto-oikeuden päätök-
sellä.1 Hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen ja palauttanut asian 

 
1 Asia koskee NCC:n Kuismalan ottamisalueen maa-aineslupaa, joka on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 12.6.2020 antamalla 
päätöksellä kumottu ja palautettu uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin lupamääräyksestä 1 ilmenevästi hakemuksesta on 
hylätty ottamisen ulottaminen ja maa-ainesten sijoittaminen maakuntakaavassa osoitetulle VR-alueelle. Valitukset on muilta 
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uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin lupamääräyksestä 1 ilmenevästi ha-
kemuksesta on hylätty ottamisen ulottaminen ja maa-ainesten sijoittami-
nen maakuntakaavassa osoitetulle VR-alueelle. Hallinto-oikeuden ratkaisu 
tarkoittaa näin ollen, että lupaviranomaisen tulee käsitellä asia ainoastaan 
siltä osin kuin kyse on maa-ainesluvan myöntämisestä VR-alueelle. Asia ei 
siis vertaudu uutena asiana vireille tulevaan hakemusasiaan, eikä siihen 
voida soveltaa jälkikäteisesti menettelyjen yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä. 

Edellä viitatuissa lain esitöissä on mainittu mahdollisuus yhteismenettelyn 
soveltamiseen myös sellaisissa tapauksissa, joissa on kyse toistaiseksi voi-
massa olevasta ympäristöluvasta ja maa-aineslain mukaisen määräaikaisen 
luvan uudelleen hakemisesta määräajan päättymisen johdosta. Lain esi-
töissä on kuitenkin tältä osin viitattu nimenomaisesti luvan hakijan mah-
dollisuuteen vedota YSL 89 §:ään ympäristönsuojelulain mukaisen luvan 
muuttamiseksi. Kyse on tällöin siitä, että määräajaksi myönnetyn maa-ai-
neslain mukaisen ottamisluvan tulemisen uudelleen käsiteltäväksi voidaan 
katsoa olevan sellainen YSL 89 §:n tarkoitettu olosuhteiden muutos, että 
myös ympäristölupa voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi. Edellä sano-
tusta ei kuitenkaan seuraa, että muun kuin luvanhaltijan YSL 89 §:n mu-
kainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi johtaisi myös voimassa 
olevan maa-aineslain mukaisen ottamisluvan uudelleen käsittelyyn ja mah-
dolliseen muuttamiseen.  

NCC kiinnittää huomiota myös siihen, että edellä viitatuissa lain esitöissä 
on todettu, että yhteiseen lupaan sovelletaan maa-aineslain ja YSL:n sään-
nöksiä erikseen silloin, kun on kysymys luvan muuttamisesta, toiminnan 
lopettamisesta ja valvontaviranomaisen tehtävistä. Tämän perusteella YSL 
89 §:n mukaista ympäristöluvan muuttamista tulee pitää maa-aineslain 
mukaisesti myönnettävästä luvasta erillisenä asiana, eikä asioita voida kä-
sitellä yhteislupa-asiana.  

Lisäksi NCC viittaa maa-ainesluvan osittaista palauttamista koskevaan 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 12.6.2020 antamaan päätökseen 
20/0600/2. Päätöksessä hallinto-oikeus on maa-aineslain 4 a §:n mukai-
sen yhteiskäsittelyn osalta todennut, että YSL 89 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun tahon aloitteesta ennen maa-aineslupa-asian ratkaisemista vireille 
tulleessa ympäristöluvan muuttamista koskevassa asiassa ei ole kyse maa-
aineslain 4 a §:ssä tarkoitetusta ympäristölupahakemuksesta. Näin ollen 
maa-aineslupa on voitu myöntää käsittelemättä ja ratkaisematta asiaa yh-
dessä kysymyksessä olevan toiminnan ympäristölupaa koskevan 
YSL 89 §:n mukaisen asian kanssa. Hallinto-oikeuden johtopäätös asiasta 
on yhteneväinen edellä esitettyjen näkökohtien kanssa. Koska maa-

 
osin hylätty. Tässä asiassa on siten kyse asian palauttamisen johdosta annettavasta uudesta päätöksestä nimenomaan ottami-
sesta VR-alueella. 
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aineslain 4 a §:ssä ja YSL 47 a §:ssä puhutaan nimenomaan ympäristölu-
pahakemuksesta ja lain esitöissä on painotettu yhteiskäsittelyä uusien 
hankkeiden yhteydessä ja puhuttu nimenomaisesti luvan hakijan aloit-
teesta vireille tulevasta asiasta, ei voida katsoa, että muun tahon tekemä 
ympäristölupaa koskeva muutoshakemus olisi yhteiskäsittelyyn velvoit-
tava, edellä viitatuissa lainkohdissa tarkoitettu nimenomainen ympäristölu-
pahakemus. Edelleen NCC katsoo, että lupaviranomainen on sidottu hal-
linto-oikeuden tulkintaan asiasta ja valituksen alainen päätös on tältä osin 
lainvastainen. Toisin sanoen lupaviranomainen ei ole voinut, hallinto-oi-
keuden päätöksen sisältö huomioon ottaen, käsitellä palautettua asiaa yh-
teislupa-asiana. 

Yhtiö toteaa lupaviranomaisen näkemyksen olevan virheellinen myös siltä 
osin kuin se on katsonut, ettei hallinto-oikeuden ratkaistavana ole ollut 
kysymystä siitä, olisiko maa-aineslupahakemus ja ympäristöluvan muutta-
mista koskeva asia voitu ratkaista yhteislupana. Hallinto-oikeus on nimen-
omaisesti ottanut kantaa yhteiskäsittelyn soveltamiseen asiassa ja toden-
nut, ettei ympäristöluvan muuttamista koskevassa YSL 89 §:n mukaisessa 
hakemuksessa ole kyse maa-aineslain 4 a §:ssä tarkoitetusta ympäristölu-
pahakemuksesta. Asioiden käsittely yhteislupa-asiana ei siten maa-aines-
lain 4 a §:n ja YSL 47 a §:n sanamuoto huomioon ottaen ole lainkaan 
mahdollista. Asian käsitteleminen lupaviranomaisen esittämällä tavalla yh-
teislupa-asiana tarkoittaa, että asian käsittely laajenee olennaisesti alkupe-
räisestä ja lupaharkintaan tulisi sovellettavaksi yhteislupa-asiasta annettu 
sääntely huomioiden sitä koskevat säännökset. Maa-ainesasian osalta lu-
paharkinta on kuitenkin jo tehty alkuperäisen päätöksen yhteydessä eikä 
tätä harkintaa voida enää avata uuteen käsittelyyn. Lupaviranomaisen tu-
lee näin ollen antaa maa-aineslain mukaisessa asiassa erillinen päätös, jossa 
asia ratkaistaan vain palautetuilta osin. 

NCC kiinnittää huomiota myös yhteiskäsittelyä koskevan sääntelyn tar-
koitukseen. Tarkoituksena on lain esitöistä ilmenevällä tavalla ollut suju-
voittaa menettelyä ja poistaa päällekkäistä käsittelyä. Nyt kyseessä olevassa 
asiassa maa-aineslain mukaista ottamislupaa koskeva asia on jo ollut käsi-
teltynä ja pääosin myös lainvoimaisesti ratkaistuna ennen yhteiskäsittelyn 
aloittamista. Tarvetta menettelyn sujuvoittamiselle tai päällekkäisen käsit-
telyn ehkäisemiselle ei siten ole ollut. Päinvastoin lupien käsittely yhteis-
lupa-asiana on monimutkaistanut prosessia luvanhaltijan kannalta ja ai-
heuttanut huomattavia haasteita toiminnan harjoittamiselle ja suunnitte-
lulle. 

Siitä huolimatta, että Vaasan hallinto-oikeus katsoisi, että edellä mainitut 
asiat voitaisiin nyt kyseessä olevassa tapauksessa käsitellä yhteislupa-
asiana, NCC huomauttaa, että yhteiskäsittelystä voidaan poiketa erityisestä 
syystä. Edellä viitatuissa lain esitöissä on erityisenä syynä pidetty sitä, ettei 
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maa-aineslain mukaisella luvalla ja YSL:n mukaisella luvalla ei ole ajallista 
tai toiminnallista yhteyttä, vaikka ne koskisivat samalla toiminta-alueella 
toteutettavaa hanketta. Ajallinen yhteys puuttuu esimerkiksi tilanteessa, 
jossa kyseessä on alun perin vain maa-aineslupaa vaativa hanke, mutta 
maa-aineksen oton aikana raaka-aine muuttuu siten, että on tarpeen hakea 
YSL:n mukaista lupaa murskaukseen. Tällöin maa-aineslain mukaisella lu-
valla on toimittu jo ennen kuin on tullut tarve hakea YSL:n mukaista lu-
paa. Luvilta voi puuttua myös toiminnallinen yhteys, vaikka kyse olisikin 
samanaikaisesta toiminnasta samalla alueella, jos esimerkiksi maa-ainesten 
ottamispaikalla järjestetään tietynlaisen kiviaineksen käsittelyä ja vastaan-
ottoa. Tällöin alueella voidaan murskata ja välivarastoida muualta tuotua 
rakennushankkeesta tulevaa puhdasta kiviainesta, mikä vaatii YSL:n mu-
kaisen luvan, mutta kyseinen toiminta ei välttämättä ole toiminnallisesti 
yhteydessä samalla alueella toteutettavaan maa-ainesten ottamiseen, johon 
riittää maa-aineslain mukainen lupa.  

Nyt kyseessä olevassa asiassa lupien välillä ei voida katsoa olevan ajallista 
tai toiminnallista yhteyttä. Toiminnalle myönnetty ympäristölupa kattaa 
kierrätystoiminnot, joita on tarkoitus harjoittaa myös maa-ainesten otta-
mistoiminnan loputtua. Kierrätystoiminta liittyy osin myös ottoalueen 
maisemointiin (kierrätysmateriaaleja hyödynnetään maisemoinnissa), 
mutta tätä ei ole huomioitu valituksenalaisessa päätöksessä lainkaan, mikä 
näkyy muun muassa lupien voimassaoloaikojen laskentatavassa. Valituk-
senalaisessa päätöksessä on yhteiskäsittelyn johdosta myös muutettu ym-
päristölupa määräaikaiseksi. Määräaikaisuutta on perusteltu muun muassa 
NCC:n laatimassa selvityksessä annetuilla tiedoilla kiviainesalueiden arvi-
oiduista kestoista. Lupaviranomainen on parin vuoden ottamistietojen pe-
rusteella laskenut, että alueella oleva kiviaines on hyödynnettävissä voi-
massa olevan maa-ainesluvan voimassaoloaikana. NCC korostaa, ettei 
edellä mainittu laskentatapa ole oikea, eikä luvan määräaikaisuutta voida 
perustaa edellä sanottuun. Louhittavan kiviaineksen määrä riippuu kul-
loinkin vallitsevasta kysynnän määrästä, eikä kyse ole siten ainoastaan tuo-
tannon kapasiteetista.  

Kuten lupaviranomainenkin on valituksenalaisen päätöksensä peruste-
luissa todennut, maa-aineslupa on tullut lainvoimaiseksi siltä osin kuin sitä 
ei ole palautettu uudelleen käsiteltäväksi. NCC:lla on mahdollisuus lain-
voimaisen maa-ainesluvan sekä ympäristöluvan nojalla harjoittaa kiviai-
neksen ottamistoimintaa ja murskausta alueella. NCC katsoo, että lupavi-
ranomaisen tilanteesta tekemä johtopäätös, ettei perustetta maa-aineslain 
mukaisen luvan ja ympäristöluvan erillisille käsittelyille tällä perusteella 
enää ole, on epäselvä ja lakiin perustumaton. Päinvastoin tilanne kuvastaa 
lupien ajallista ja toiminnallista erillisyyttä.  
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Lisäksi oikeuskirjallisuudessa on ympäristöluvan ja vesilain mukaisen lu-
van yhteiskäsittelyn osalta todettu, että erityisenä syynä voidaan pitää esi-
merkiksi tilannetta, jossa ympäristölupahakemus perustuu toiminnan 
olennaiseen muutokseen, mutta muutos ei lainkaan vaikuta vesilain mu-
kaiseen luvan sisältöön.2 Edellä viitatuissa lain esitöissä on nimenomai-
sesti todettu YSL 47 a §:n olevan sisällöltään pitkälti yhdenmukainen suh-
teessa vesilain ja YSL:n mukaisten lupien yhteiskäsittelyä koskevaan YSL 
47 §:ään ja vastaavasti vesilain 11 luvun 12 §:ään. Oikeuskirjallisuudessa 
esitettyä näkökantaa voidaan pitkälti soveltaa myös nyt kyseessä olevassa 
tilanteessa. Valituksenalaisella päätöksellä ei ole muutettu voimassa olevan 
maa-ainesluvan sisältöä muutoin kuin siltä osin kuin asia on palautunut 
hallinto-oikeudelta lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Kyse on 
siten maa-aineslain mukaisen ottamisluvan osalta ainoastaan alueen ra-
jauksesta. Lupaan on tehty vain teknisiä muutoksia, koska lupamääräysten 
lukumäärä ja keskinäinen järjestys on muuttunut aiemman ympäristöluvan 
ja maa-ainesluvan lupamääräysten yhdistämisen seurauksena. Tälläkin pe-
rusteella asioiden erillään käsittelemiselle on ollut olemassa erityinen syy. 

Edellä sanottuun viitaten NCC katsoo, että lupaviranomaisen päätös on 
lainvastainen. Asia ei vertaudu uutena asiana vireille tulevaan hakemusasi-
aan, eikä siihen voida soveltaa jälkikäteisesti menettelyjen yhteensovitta-
mista koskevia säännöksiä. Asian käsitteleminen lupaviranomaisen esittä-
mällä tavalla yhteislupa-asiana tarkoittaisi, että asian käsittely laajenisi 
olennaisesti alkuperäisestä ja lupaharkintaan tulisi sovellettavaksi yhteis-
lupa-asiasta annettu sääntely huomioiden sitä koskevat säännökset. Maa-
ainesasian osalta lupaharkinta on kuitenkin jo tehty alkuperäisen päätök-
sen yhteydessä eikä tätä harkintaa voida enää avata uuteen käsittelyyn. Lu-
paviranomaisen tulee näin ollen antaa maa-aineslain mukaisessa asiassa 
erillinen päätös, jossa asia ratkaistaan vain palautetuilta osin. Hallinto-oi-
keuden päätöksestä seuraakin välittömästi ja automaattisesti, ettei asiassa 
voi lainkaan tulla sovellettavaksi yhteiskäsittely. Hallinto-oikeuden pää-
töksestä ei valitettu, ja kyseinen päätös on lainvoimainen. 

Ympäristöluvan määräaikaisuus 

YSL 87 §:ssä säädetään luvan voimassaolosta. Lainkohdan 1 momentin 
mukaan ympäristöluvan myöntämistä koskeva päätös määrätään olemaan 
voimassa toistaiseksi. Se voidaan kuitenkin määrätä olemaan voimassa 
määräajan toiminnanharjoittajan hakemuksesta tai jos siihen on toimin-
nan erityisiin ominaisuuksiin, siinä käytetyn tekniikan tai käytettyjen me-
netelmien uutuuteen tai toiminnan haitallisten vaikutusten arvioinnin vai-
keuteen liittyvä painava syy. Määräaikainen ympäristölupa raukeaa määrä-
ajan päättyessä, jollei lupapäätöksessä ole toisin määrätty. 

 
2 Kuusiniemi – Ekroos – Kumpula – Vihervuori: Ympäristöoikeus. Alma Talent Oy:n päivittyvä verkkojulkaisu. 
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Pykälää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen (HE 257/2014 vp) mu-
kaan lupa on mahdollista määrätä olemaan voimassa määräajan vain laissa 
erikseen säädetyissä tilanteissa. Lain esitöiden mukaan tällainen syy voisi olla toi-
minnan erityiset ominaisuudet, haitallisten vaikutusten arvioinnin ongelmin 
liittyvät kysymykset taikka toiminnassa käytetyn tekniikan tai menetelmän 
uutuus. Edellytyksenä on, että syy on luonteeltaan painava. Lupa voi olla 
määräaikainen myös toiminnanharjoittajan oman hakemuksen perusteella. 

YSL 87 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupahakemuksen ja maa-aines-
lupahakemuksen yhteiskäsittelyssä tarkoitetun luvan voimassaoloajasta 
säädetään maa-aineslain 10 §:ssä. Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa maa-
ainesten ottoon myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi 
vuodeksi. Erityisistä syistä lupa voidaan myöntää enintään 15 vuodeksi ja 
kalliokiven louhinnan osalta 20 vuodeksi. Erityisenä syynä voidaan pitää 
muun muassa sitä, että ottaminen kohdistuu maakuntakaavassa tai oikeus-
vaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen varatulle alueelle. 
Luvan voimassaoloajasta huolimatta lupaan voidaan tehdä lain 16 §:n mu-
kaan muutoksia. 

Edellä sanotun perusteella ympäristöluvan voimassaolon osalta lähtökoh-
tana on, että ympäristölupa myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voi-
massa olevana. Nyt kyseessä olevassa asiassa myönnetyn ympäristöluvan 
määräaikaisuus perustuu nimenomaan asioiden käsittelyyn yhteislupa-
asiana. NCC korostaa, että muita perusteita ympäristöluvan määräaikai-
suudelle ei ole, eikä niitä ole esitetty päätöksessä. Koska asioiden käsittely 
yhteislupa-asiana ei edellä esitetyn perusteella ole nyt kyseessä olevassa 
asiassa ollut mahdollista, ei perustetta ympäristöluvan määräaikaisuudelle 
sillä perusteella ole. 

NCC toteaa, että määräaikainen lupa voidaan antaa vain laissa erikseen 
säädetyissä tilanteissa ja syyn on oltava luonteeltaan painava. Siinäkin ta-
pauksessa, että ympäristölupa-asia olisi käsitelty maa-ainesluvasta erilli-
senä, ei asiassa ole esitetty mitään YSL 87 §:n mukaista syytä luvan mää-
räaikaisuudelle. Se, että Kuismalan ottamisaluetta ei ole merkitty maakun-
takaavassa kiviaineshuollon kannalta tärkeän alueen osoittavalla kaava-
merkinnällä EoK ja että pitkäkestoinen kiviainesten ottamis- ja murskaus-
toiminta ei sovellu ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan 
alueelle, ei ole lainmukainen peruste muuttaa olemassa olevaa lupaa mää-
räaikaiseksi. Louhosalue sijoittuu maakuntakaavassa merkitylle maa- ja 
metsätalousalueelle sekä pieneltä osin VR-alueelle. Louhostoiminnan si-
joittuminen maa- ja metsätalousalueelle on nykykäytännön ja lainsäädän-
nön ja yleisen linjan mukaista. Lisäksi NCC huomauttaa, että alueelta saa-
tava kalliokiviaines on laadultaan tavanomaista kiviainesta parempaa ja 
vastaavia kiviainesesiintymiä on vähän niin koko Suomessa kuin Pirkan-
maalla. Avatun kiviainesesiintymän hyödyntäminen on siten kestävän ki-
viaineshuollon mukaista ja kannustus saattaa ottamistoiminta pian 
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loppuun alueella on vastoin maa-aineslain 1 §:n yleistavoitetta, jonka mu-
kaan ainesten ottaminen tulee toteuttaa ympäristön kestävää kehitystä tu-
kevalla tavalla. 

Siltä osin kuin valituksenalaisen päätöksen perusteluissa on otettu kantaa 
oton toteuttamiseen jäljellä olevana aikana, NCC vetoaa tämän valituksen 
kohdassa 5.2 alaotsikon ”Ottamista ei voida toteuttaa jäljellä olevana ai-
kana aiempaa ympäristölupaa lyhyemmällä aikavälillä” alla aiemmin esit-
tämäänsä. Luvan muuttaminen määräaikaiseksi jäljellä olevan kiviaineksen 
määrään vedoten ei myöskään ole YSL:n hengen mukaista. Tarkkaa las-
kentaa vuosien välille ei voida tehdä, sillä ottamismäärään vaikuttaa erityi-
sesti alueen markkinatilanne. 

NCC huomauttaa, että toiminnan ominaisuudet ovat tavanomaiset, lou-
hinta- ja murskaustoiminnan haitalliset vaikutukset on arvioitu ja pysty-
tään arvioimaan luotettavasti mallinnuksin ja asiantuntija-arvioin, eivätkä 
käytetty tekniikka taikka menetelmät ole uusia. 

Valituksenalaisen päätöksen perusteluiden mukaan luvan määräaikaista-
misella annetaan toiminnanharjoittajalle selkeä signaali, että luvan mukai-
nen toiminta ei ole enää alueella mahdollista nyt myönnettävän luvan toi-
minta-ajan päätyttyä. NCC pitää ko. kirjausta lainvastaisena. Lupaharkinta 
alueen jatkosta tulee tehdä vasta mahdollisen uuden lupahakemuksen yh-
teydessä silloin tehtävien selvitysten ja sen hetkisen tilanteen perusteella. 
Se, että tässä vaiheessa otetaan kantaa siihen, ettei toiminnan jatkamiselle 
missään muodossa ole tulevaisuudessa perusteita, on paitsi YSL:n selkeän 
pääsäännön myös hyvän hallintotavan vastaista.  

Edellä sanotun perusteella NCC vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus ku-
moaa ympäristöluvan siltä osin kuin ympäristölupa ja maa-aineslupa on 
käsitelty YSL 47 a §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä ja muuttaa ympäristö-
lupapäätöstä siten, että lupa on voimassa toistaiseksi.  

8 Toissijaisen vaatimuksen perustelut 

Mikäli Vaasan hallinto-oikeus ei katso olevan mahdollista muuttaa lupaa en-
sisijaisen vaatimuksen mukaisesti, pyytää NCC, että hallinto-oikeus kumoaa 
lupamääräykset 1, 2, 11 sekä luvan määräaikaisuutta koskevan määräyksen 
edellä vaaditusti ja palauttaa asian tältä osin lupaviranomaiselle uudelleen kä-
siteltäväksi määräämällä samalla, että maa-aineslain mukainen lupa ja ympä-
ristölupa tulee käsitellä erikseen ja että maa-aineslain mukaisen luvan käsittely 
tulee rajata vain käsiteltäväksi palautettuun asiakysymykseen, eli maa-ainesten 
ottamiseen VR-alueella ottaen lisäksi huomioon palautuksen perustelut. 
Maa-ainesasiassa käsittelyn laajentaminen muihin kysymyksiin ja lupamäärä-
yksiin merkitsee lainvoimaiseen päätökseen puuttumista vailla lainsäädännöl-
listä perustaa. 
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1) Päätös (Ote Tampereen kaupungin rakennus- ja ympäristölupalautakunnan 
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