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Asia  Valitukset vesilain mukaisessa lupa-asiassa ja käsittelymaksua koskevassa    
asiassa   

Muutoksenhakijat  1. Esbogård Ab   
2.   (aiemmin Kommanditbolaget Niemis, inneh. E. Fromond)   

Luvan hakija  Esbogård Ab   
 

Päätös, johon on haettu muutosta   
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / ympäristölupavastuualue 21.12.2018 Nro  
211/2018/2    

 
Esbogård Ab on hakenut vesilain mukaista lupaa maa-aineksen ottamiseen ja  
pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitykseen Högbergetin kallioalueella Es- 
poon kaupungissa osa-alueilla A-C.   

 
Aluehallintovirasto on luparatkaisunaan hylännyt Esbogård Ab:n lupahake-  
muksen osa-alueita A ja B koskevilta osin. Osa-alueen C osalta aluehallintovi- 
rasto on käsittelyratkaisunaan lausunut, että asian käsittely maa-ainesten otta- 
miseksi osa-alueelta C ei ole tarpeen.   
Aluehallintoviraston käsittelymaksu oli 11 284 euroa.    

Luparatkaisun perustelut   
Käsittelyratkaisun perustelut   

 
Osa-alue C ei sijaitse pohjavesialueella. Hankkeen ottamisalue ei ulotu kallio-  
pohjaveteen asti, joten hankkeella ei ole vaikutusta pohjaveteen eikä myöskään   
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lähialueen kaivoihin. Näin ollen vesilain mukainen lupa ei siten ole tarpeen.   
Luparatkaisun perusteluja   
Kaavoitus      
Osa-alueita A ja B koskevat kaavat   

 
Hakemuksen mukaisia osa-alueita A ja B koskee Uudenmaan 1. vaihemaakun- 
takaava (2010), 2. vaihemaakuntakaava (1014) ja 4. vaihemaakuntakaava   
(2017). Osa-alueet A ja B sijaitsevat Espoon eteläosien oikeusvaikutteisen   
yleiskaavan 2009 maa- ja metsätalousalueella. Osa-alueet ovat asemakaavoit- 
tamattomia.    

 
Hankealueella on vireillä oleva Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan laa- 
dinta. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika Espoon kaupungissa on päättynyt   
3.5.2018. Kaupunki on määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n ja 128  
§:n mukaisesti alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen viideksi vuo- 
deksi (KSL 8.6.2016 § 121).    
Maakuntakaava   

 
Osa-alueet A ja B sijoittuvat Espoon ekologisen verkoston kannalta tärkeälle  
luonnonalueelle.    

 
Uudenmaan liiton kotisivuilta löytyvässä voimassa olevien maakuntakaavojen  
yhdistelmässä osa-alueiden A ja B kohdalle on osoitettu seudullisesti tärkeä   
viheryhteystarve. Viheryhteyttä koskevan määräyksen mukaan yksityiskohtai- 
semmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu yh- 
teys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet,  
alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston   
liikkumismahdollisuudet. Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä huo-  
miota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja  
paikallisten virkistystarpeiden yhteensovittamiseen siten, että olemassa olevat  
virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yk- 
sityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyt- 
töön.   

 
Osa-alue A kuuluu pääosin erityisalueeseen (EY), jonka käyttöä on tarkoitus   
määritellä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Maakuntakaavassa alue on  
varattu jätteenkäsittelyyn (EJ1) ja ylijäämämaiden loppusijoitukseen (EJ3) ja  
energiahuoltoon EN. Hankealueella sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja,   
mutta merkintää EO (maa-ainesten ottoalue) ei ole. Lisäksi alueelle on mer-  
kitty moottoriurheilurata (mr) ja 400 kV voimalinja (Z). Myös osa-alue C si-  
joittuu erityisalueelle.   
Osa-alue B kuuluu kaavassa valkoisella merkittyyn alueeseen.   
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Yleiskaava   
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Osa-alueita A ja B koskee Espoon eteläosien oikeusvaikutteisessa yleiskaa-  
vassa 2009 merkintä maa- ja metsätalousalue (M). Osa-alue B rajautuu kylä-  
alueeseen (AT-alue) ja sen eteläosa on 200 metrin etäisyydellä yleiskaavan mu- 
kaisesta virkistysalueesta (V).    
Yleiskaavan muutos   

 
Vireillä olevan yleiskaavan muutoksen tarkoituksena on muun muassa vastata  
Espoon kaupungin kasvutavoitteisiin sekä turvata riittävän laajat, leveät ja yh- 
tenäiset viheralueet ja niiden väliset yhteydet ekologisena ja toiminnallisena   
kokonaisuutena. Maakunnallisesti merkittävä yhteys kytkee kaava-alueen laa- 
jemmat viheralueet Nuuksioon ja Espoon keskuspuistoon ja naapurikuntien   
viheralueverkostoon, mikä mahdollistaa eläinten siirtymisen muun muassa Es- 
poon keskuspuistosta Kirkkonummen suuntaan.    

 
Hankealue sijoittuu laajalle yhtenäiselle metsäalueelle, jonka läpi kulkevaa   
aluetta koskee yleiskaavan muutoksessa kaavamerkintä Ekologisten yhteyk-  
sien runko.   
    
Yleiskaavaluonnoksessa ekologisten yhteyksien runko sijoittuu länsi-itä -suun- 
nassa ottamisalueelle osa-alueiden A ja B väliin, jossa se jakautuu kahteen   
suuntaan. Kaakkoon suuntautuva haara kulkee osa-alueen B länsipuolelta kohti  
Halujärven itärantaa ja itään suuntautuva haara kohti Kvarnträskiä. Osa-alue B  
sijoittuu kyseisten haarojen väliin. Osa-alue A sijoittuu ekologisten yhteyksien  
rungon pohjoispuolelle 0–500 metrin etäisyydelle.   

 
Kaavoitushankkeeseen sisältyvässä ekosysteemipalveluita ja viherrakennetta   
koskevan selvityksen ”Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa”   
mukaan toimivan ekologisen yhteyden vähimmäisleveytenä taajaman ulkopuo- 
lisella kaupunkiseudulla on käytetty 500–1 000 metriä. Tällöin yhteyden tulee  
olla niin leveä, että sen sisäosat jäävät suojaan reuna-alueisiin kohdistuvilta   
häiriöiltä eli niin kutsutulta reunavaikutukselta. Tämän reunavaikutukselle alt- 
tiin vyöhykkeen on todettu olevan usein 100 metriä leveä. Näin ollen esimer-  
kiksi 1 000 metriä leveästä yhteydestä noin 800 metrin levyinen kaistale on   
reunavaikutukselta vapaata aluetta.    

 
Hankealueen kohdalla seudullisen viheryhteyden merkitys on keskeinen. Vi-  
heryhteyden tulee olla riittävän leveä eikä se ei voi rajoittua maa-ainesten otto- 
alueeseen.    

 
Osa-alue B sijoittuu yleiskaavaluonnoksessa viheryhteyden kahden runkohaa- 
ran väliselle alueelle. Siten viheryhteydelle asetetut etäisyysvaatimukset eivät  
täyty osa-alueen B osalta. Osa-alue B sijoittuu yleiskaavaluonnoksessa myös   
maa- ja metsätalouskäyttöön sekä muille maaseutuelinkeinoille varatulle alu-  
eelle. Kaavaselityksen mukaan alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palvele- 
vien asuntojen sekä tuotanto- ja taloustilojen rakentaminen. Rakentamisen on  
edellytetty sijainniltaan liityttävän olemassa olevan asutuksen, tilakeskuksen ja  
tiestön läheisyyteen siten, että ranta-alueet ja pellot säilyvät vapaina rakenta-  
miselta. Alueella sallitaan yleistä virkistys- ja ulkoilutoimintaa palveleva ra-  
kentaminen. Maa-ainesten ottotoiminnasta ei ole mainintaa.   



 

Osa-alue A (pinta-ala 8,5 ha) sijoittuu yleiskaavaluonnoksen mukaisen erityis- 
alueen (maa-ainestoiminta, yhdyskuntatekninen huolto, moottori- ja muu ur-  
heilu sekä virkistys) luoteisnurkkaan. Osa-alueen A osuus erityisalueen pinta-  
alasta on noin 3 %. Osa-alueiden A ja B välinen sola on ekologisen yhteyden   
kannalta keskeinen ja luontevin paikka, johon on yleiskaavaluonnoksessa mer- 
kitty ekologisen yhteyden runko. Osa-alue A sijaitsee ekologisen yhteyden   
rungosta 0–500 metrin etäisyydellä, minkä perusteella se kuuluu viheryhteys-  
alueeseen. Näkemystä tukee se, että lähellä sijaitseva hevostila Fageräng on   
aidattu, jolloin kulkuyhteys painottuu hevostilan pohjoispuolelle. Osa-alueen A  
toteuttamisen seurauksena hevostilan pohjoispuolella kulkeva ekologinen yh-  
teys käytännössä sulkeutuisi kokonaan. Osa-alueen A eteläosan ja Halujärven   
välinen etäisyys on noin 600 metriä. Siten ekologinen yhteys myös tällä alu-  
eella jäisi myös ilman osa-alueen B toteuttamistakin edellä esitetyn perusteella  
liian kapeaksi. Osa-alueen A pohjoispään ja Halujärven välinen etäisyys on   
noin 1 100 metriä, josta pääosa on nykyistä viheryhteysaluetta.    
Johtopäätökset   

 
Osa-alue A sijaitsee yleiskaavaluonnoksessa osoitetulla erityisalueen lounais- 
nurkassa, jonka käyttöä rajoittavat seudullisesti tärkeän viheryhteyden edellä  
selostettu leveysvaatimus ja varovaisuusperiaate. Viheryhteyden leveysvaati- 
mus on otettu kaavaselostuksessa huomioon viittauksilla riittävään suoja-  
vyöhykkeeseen ja toimintojen joustavaan sijoitusmahdollisuuteen. Mikäli alu- 
eella toteutettaisiin useita vuosikymmeniä kestävä suunniteltu maa-ainesten   
ottohanke, ottamisalueen läpi kulkeva merkittävä viheryhteys katkeaisi eikä   
kaavassa tarkoitettu viheryhteys voisi toteutua. Sama koskisi tilannetta, jossa  
vain osa-alue A toteutettaisiin.    

 
Osa-alue B sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle tärkeälle viheryhteysalu-  
eelle ja yleiskaavaluonnoksessa viheryhteysalueelle ja maa- ja metsätalousalu- 
eelle, jolle tarkoitettuun yksityiskohtaisesti kuvattuun toimintaan ei sisälly   
maa-ainesten ottaminen.   

 
Edellä esitetyn perusteella maa-ainesten ottoalueiden A ja B sijoittaminen alu- 
eelle vaikeuttaisi merkittävästi kaavan laatimista. Hanke on siten osa-alueiden  
A ja B osalta kaavan vastainen.    
Vaikutukset   
Pohja- ja pintavedet   

 
Ottamisalueella A louhinta ulottuu korkeudelle N2000 +15 m. Alueen A lou-  
naispuolella on kaksi kaivoa, joissa vedenkorkeus on noin N2000 +29 m. Lou-  
hinta kääntää pohjaveden virtaussuunnan louhosta kohti, jolloin lähialueen kai- 
vot kuivuvat. Louhinnan jälkeen pohjavedenpintojen kulkusuunnat eivät alue- 
hallintoviraston näkemyksen mukaan enää palaudu ennalleen vaan vaikutukset  
ovat pysyviä hankeen vaikutusalueella sijaitseville kaivoille.   

 
Suunnitelman mukaan hulevedet johdettaisiin osa-alueiden välistä alkavaan ja  
Fagerängin hevostilan läpi virtaavaan puroon, joka on merkitty yleiskaava-  
luonnokseen veden virtausreitiksi ja ekologiseksi yhteydeksi. Myöhemmin   
osa-alueiden A ja B välinen sola täytettäisiin. Hankkeen vaikutuksesta puron  
luonnontila ja luonnonarvot häviäisivät ja vesi muuttuisi juomakelvottomiksi.   
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Maa-ainesten ottaminen osa-alueelta B vähentäisi Halujärveen purkautuvaa   
vesimäärää, kun hulevesien pääsy hankealueelta Halujärveen estettäisiin. Ha- 
lujärven valuma-alueen pinta-ala on 0,33 km2, joten järveen tuleva vesimäärä  
on pieni. Esitettyjen arvioiden mukaan vesimäärä pienenisi 5–10 %, mikä hei- 
kentäisi järven tilaa. Vaikutus on todennäköisesti suurempi varsinkin, kun ote- 
taan huomioon, että osa-alueelle A suunniteltu lähes 30 m maanpinnan alapuo- 
lelle ulottuva täyttöalue kääntää pohjavedenvirtauksia ja voi siten vaikuttaa   
myös Halujärven vesitaseeseen. Halujärven tilan muutos heikentäisi järven ja  
sen rantakiinteistöjen virkistysarvoa. Myös Halujärvestä purkautuvan puron   
virtaama pienenisi ja toisinaan kuivuisi haitaten muun muassa siitä tapahtuvaa  
saunaveden ottoa.    

 
Muutoin vesilain mukaisen hankkeen osalta vaikutukset jäisivät alapuolisiin  
vesistöihin vähäisiksi.    
Sähkölinja     

 
Ottoalueen läpi ja osa-alueen A sivuitse kulkee sähkölinja. Sähkölinjan pylväi- 
den ja ottoalueen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 50 metriä ja johtoau- 
kean leveyden vähintään 26 metriä, mikä rajoittaa osa-alueella A maa-ainesten  
ottamiseen soveltuvaa aluetta ja estää suojapenkereen rakentamismahdolli-  
suuksia osa-alueelle A.   
    
Hevostilaan kohdistuvat vaikutukset   

 
Hankealueen länsipuolella sijaitsevalla tilalla Fageräng 049-408-1-12 hevoset  
elävät koko ajan ulkona pihatoissa. Niiden laitumet ovat lähimmillään ottamis- 
alueesta 160 metrin ja ottoalueesta 190 metrin etäisyydellä. Tilalla on lähes 40  
hevosta. Rauhaa hakiessaan ja muun muassa varsoessaan ne vetäytyvät rauhal- 
lisimmalle laitumelle aivan hankealueen viereen.    

 
Hevostilaa hoitaa kaksi perhettä, joihin kuuluu kahdeksan henkilöä. Omista-  
jien hoitamia yksityisiä hevosia on tilalla 10 kappaletta. Ratsastavia asiakkaita  
on kesäisin 20–30 ja talvisin 10–20 viitenä–kuutena päivänä viikossa. Hevos- 
ten parissa on siten päivittäin noin 40 ihmistä. Lisäksi alueella on kotieläimiä,  
joita lapset ja päiväkotiryhmät käyvät katsomassa. Hevostilan omistajien oma- 
kotitalot sijaitsevat noin 400 metrin ja 500 metrin etäisyydellä hankealueesta.  
Niiden pihapiirit suuntautuvat myös hankealueen suuntaan. Fagerängin tilalla  
toimii myös Hoivaamo Koivukavio -niminen yritys, joka harjoittaa muun mu- 
assa sosiaalipedagogista hevostoimintaa huostaan otetuille lapsille, erityislap- 
sille ja kehitysvammaisille aikuisille.    

 
Alueiden A ja B välistä virtaa tilalle johtava puro, josta hevoset juovat. Tilan   
kaivo on 3 metrin etäisyydellä purosta. Maa-ainesten ottaminen osa-alueelta A  
estäisi kiinteistön vedensaannin kaivosta ja purosta. Kaivo kuivuisi ja purovesi  
muuttuisi juomakelvottomiksi, mikäli puroon johdettaisiin hankealueen hule-  
vesiä. Puro tulisi sen vuoksi aidata ja hevosille järjestää korvaavat juottopis-  
teet. Lisäksi kiinteistön asukkaiden ja asiakkaiden vedensaanti tulisi turvata.   
Puron muuttaminen edellyttäisi erikseen vesilain mukaista lupaa.   

 
Vesilain mukaisessa lupaharkinnassa ei oteta huomioon melu-, tärinä- tai pöly- 
haittoja. Tässä tapauksessa ne on kuitenkin otettava huomioon taustatietona   
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harkittaessa mahdollisuuksia vähentää ja kompensoida hankkeesta aiheutuvia  
haittoja. Suunnitelmaan ei sisälly melusuojausta länteen eli hevostilan suun-  
taan, mutta se ei näy mallinnuksessa Fagerängin tilan alueella lähialuetta suu- 
rempana melutasona. Mallinnuksessa ei ole myöskään otettu huomioon melun  
impulssimaisuutta. Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen hevosten juoton jär- 
jestäminen laidunalueella ei käytännössä onnistuisi räjähdys- ja louhintatöistä  
aiheutuvien haittojen vuoksi. Siten alueen käyttömahdollisuudet hevosten hoi- 
toon ja ratsastukseen heikkenisivät olennaisesti.    
Liito-orava    

 
Alueella oleva viheryhteys on myös elinehto alueella eläville ja pesiville luon- 
nonsuojelulailla rauhoitetulle liito-oraville.   

 
Hanketta koskevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä todettiin he- 
vostilan lähellä, mutta hankealueen ulkopuolella, liito-oravan esiintymis-  
paikka. Hankkeesta ei arvioitu aiheutuvan haittaa liito-oraville.    

 
Myöhemmin on saatu lisätietoa liito-oravan esiintymisalueesta Ämmässuo-  
Kolmiranta 110 kV voimajohtohanketta koskevassa ympäristövaikutusten arvi- 
ointimenettelyn ympäristöselvityksessä 26.3.2018. Vuosina 2016 ja 2017 teh- 
tyjen havaintojen perusteella liito-oravien esiintymispaikka sijaitsee hankealu- 
een ja hevostilan välisellä alueella. Niiden kulkureitti itään kulkee osa-aluei-  
den A ja B välisellä alueella eli nyt vireillä olevan yleiskaavan muutosta kos-  
kevan esityksen mukaisella viheryhteysalueella. Liito-oravien esiintyminen   
edellyttää, että alueella on pitkäkasvuista puustoa riittävän leveällä vyöhyk-  
keellä esiintymis- ja kulkualueiden ympärillä.    

 
Liito-orava on rauhoitettu eläinlaji, joka mainitaan luontodirektiivin liitteessä  
IV (a). Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan kyseisessä liitteessä   
tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaik- 
kojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Liito-oravien kulkuyhteydet  
rinnastetaan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin silloin, kun niiden häviäminen  
heikentää myös lajin lisääntymismahdollisuuksia eristämällä esiintymien yksi- 
löt toisistaan. Maa-ainesten ottohanke katkaisi liito-oravien yhteyden esiinty-  
mispaikan itäpuolelle. Siten hanke edellyttäisi luonnonsuojelulain 49 §:n mu-  
kaisen poikkeusluvan.    
    
Hyöty     

 
Hankkeesta saatava hyöty kohdistuu pelkästään yksityiseen etuun. Hakija saa  
huomattavaa taloudellista hyötyä voidessaan myydä alueelta otettavan louheen  
ja maa-aineksen.   
Lupaharkinta   

 
Maa-ainesten ottaminen osa-alueilta A ja B heikentäisi merkittävästi vireillä  
olevan yleiskaavan laatimista ja olisi vastoin maakuntakaavassa esitettyjä ta- 
voitteita. Hanke on siten osa-alueiden A ja B osalta kaavan vastainen ja hake- 
mus on hylättävä.    

 
Koska hakemus on hylätty kaavan vastaisena, tarvetta vesilain 3 luvun 4 §:n 2  
momentin mukaiseen hyötyjen ja haittojen väliseen etuvertailuun perustuvaan   
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lupaharkintaan ei ole. Aluehallintovirasto kuitenkin toteaa, että etuvertailunkin  
perusteella arvioituna luvan myöntämisen edellytykset puuttuisivat.   
Käsittelymaksun määräytyminen   

 
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuodelle 2016 annetun val- 
tioneuvoston asetuksen (1524/2015) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan   
maksutaulukon mukaan maa-aineksen ottamista koskevan asian käsittelystä   
peritään 17 360 euron suuruinen käsittelymaksu ottomäärän ollessa yli    
200 000 m3. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua pienem- 
pänä, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työ-  
määrää pienempi.   

Vaatimukset hallinto-oikeudessa   
 

1. Esbogård Ab on ensisijaisesti vaatinut, että hallinto-oikeus toteaa, ettei ha- 
kija tarvitse hakemaansa vesilain mukaista lupaa ja kumoaa ja poistaa valituk- 
senalaisen päätöksen sekä käsittelymaksun. Toissijaisesti päätös tulee kumota  
ja palauttaa uudelleen käsiteltäväksi sekä pienentää käsittelymaksua vastaa-  
maan lainmukaista osuutta kokonaiskustannuksista.   

 
Esbogård Ab on lisäksi vaatinut, että hallinto-oikeus velvoittaa aluehallintovi- 
raston korvaamaan Esbogård Ab:n oikeudenkäyntikulut.   
Esbogård Ab on esittänyt perusteluinaan muun muassa seuraavaa:    

 
Uudenmaan ELY-keskus totesi lausunnossaan 23.8.2016, että maa-aineslain   
mukaisen luvan myöntämisedellytykset ilman vesilain mukaista lupaa eivät   
esitettyjen hakemusasiakirjojen perusteella olleet olemassa. ELY-keskus oh-  
jeisti, että maa-aineslain mukaiset luvanmyöntämisedellytykset eivät täyttyisi   
ilman vesilain mukaista lupaa. Tällaista ei todeta maa-aineslaissa. Espoon kau- 
pungin maa-ainesluvan käsittelijä kehotti hakijaa hakemaan vesilain mukaista  
lupaa hankkeelle, koska maa-ainesluvan edellytykset eivät muuten täyty. Tä-  
mäkään ei pidä paikkaansa eikä kehotusta voinut perustella maa-aineslailla.   
Jos vesilupaa tällaisessa tilanteessa tarvittaisiin, se ei olisi maa-ainesluvan   
myöntämisedellytys. Esbogård Ab haki vesilain mukaista lupaa. Maa-aineslu- 
van käsittelyä lykättiin ja se odottaa vesilupa-asian ratkaisua, vaikka lupa-asia  
olisi pitänyt ratkaista heti.   

 
Aluehallintovirasto on ylittänyt toimivaltansa. Läheisyydessä on yksi käytössä  
oleva kaivo. Suostumusperuste tarkoittaa, ettei asiaa ole ollut tarkoitus tarkas- 
tella pohjaveden muuttamista laajemmin. Pohjaveden muuttamiskiellossa ei   
saisi tarkastella viheryhteysvaikutuksia. Maa-aineslupa-asiassa tarkastellaan   
kaavoitusta ja kaavoitus olisi tullut jättää ratkaistavaksi siellä.    

 
Kalliopohjavedet eivät muodosta yhtenäistä vesimassaa. Vanhan vesilain no-  
jalla vastaavissa hankkeissa ei ole edellytetty lupaa. Lähiseudulla (Kulma-  
korpi/Takapelto) on louhittu vuosikymmeniä vastaavissa hankkeissa vaatimatta  
vesilupaa. Jo vesiluvanvaraisuus on tulkinnanvarainen. Pohjaveden muutta-  
miskieltoa tai hankkeen luvanvaraisuutta ei hallituksen esityksen HE 277/2009  
mukaan ollut tarkoitus muuttaa.    
Etäisyydet lähimpiin yksityisiin kaivoihin ovat suunnitellulta ottoalueelta B   
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lähimmillään 380-400 metriä, jonne pirstaleinen kalliopohjavesi ei ulotu. Lu- 
pamääräyksillä todennetaan vaikutuksettomuus kaivoihin, kuten samanaikai- 
sesti annetussa ympäristölupapäätöksessä. Tässä hankkeessa pohjavettä ei   
muuteta. Hakija ei ole ollut hakemansa vesiluvan tarpeessa.    

 
Hanke ei ole kaavan vastainen sillä perusteella, että se heikentäisi vireillä ole- 
van yleiskaavan laatimista. Vaikutus kaavoitukseen ei kuulu pohjaveden muut- 
tamisen piiriin. Vaikka pohjavesi muuttuisi ja muutos vaikuttaisi kaavoituk-  
seen, sopiminen tai muu suostumus vesilain 3 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla  
syrjäyttäisi luvan tarpeen. Hankkeen seurauksena pohjavesi ei voi muuttua.   
Alue B on rakennus- ja toimenpidekieltoalueella. Alueesta A ainoastaan pieni  
kaistale etelänurkasta on rakennus- ja toimenpidekieltoalueella, mutta päätök- 
sessä, jossa ei pitäisi arvioida kaavoitusta lainkaan, laajennetaan rakennus- ja  
toimenpidekieltoaluetta koko alueelle A.   

 
Vesilain 3 luvun 5 §:n 2 momenttia sovelletaan, kun kaava on laadittavana.   
Vaikeutuminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tilanne voisi olla kyseessä esi- 
merkiksi silloin, jos hakemuksen tarkoittama toiminta poikkeaisi olennaisesti  
alueelle suunnitellusta käyttötarkoituksesta. Nyt ei poikkea. Lupapäätöksessä  
olisi voitu rajata osa-alueen A eteläreunaa hylkäämättä koko hakemusta siltä  
osin. Yleiskaavaluonnoksessa ekologinen käytävä ei kulje ottoalueella, vaan  
sen eteläpuolella. Hanke ei voi merkittävästi vaikeuttaa kaavan laatimista.    

 
Lupa vesitaloushankkeelle olisi tullut myöntää vain pohjavesivaikutusten tar- 
kastelun perusteella, koska hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä  
etua. Asian tarpeettoman laaja selvittäminen nosti hakemuksen käsittelykus-  
tannukset kohtuuttomiksi.   

 
Aluehallintoviraston ei olisi tullut kytkeä luvan hylkäämisperusteisiin yleistä  
etua. Hankkeen hyöty ei kohdistu pelkästään yksityiseen etuun vaan vähentää  
muun muassa julkissektorin rakentamiskustannuksia. Ylijäämämaiden sijoitta- 
miselle tarvitaan lisää alueita. Ympäristölupa osoittaa, että hanke on ympäris- 
tön kannalta lähtökohtaisesti hyvässä paikassa eikä ole kaavan vastainen.   

 
Tarvetta etuvertailuun ei ole ollut. Vesilain 3 luvun 2 §:n 2 momenttia sovelle- 
taan silloin, kun muuttamiskieltoa perustellaan vain yksityisellä edulla. Vaiku- 
tuksia kaivoihin ei ole ja hanke on haitaton. Hankkeen yleinen etu on huomat- 
tava verrattuna siitä mahdollisesti aiheutuviin yksityisiin haittoihin. Lupahar-  
kinta on laajennettu koskemaan muutakin kuin pohjaveden muuttamista, koska  
lupa olisi lakia oikein soveltamalla pitänyt myöntää.     

 
Hankealueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava. Hankealueen länsi- 
osassa on EJ-merkintä (yhdyskuntajätteen käsittelyalue sisältäen suojavyöhyk- 
keet). Muilta osin hankealue on M-aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue).  
Itä-/kaakkoisosassa hankealue (osa-alue B) rajoittuu AT-alueeseen (kyläalue).  
Pohjoisosiltaan suunnittelualue rajoittuu Espoon pohjoisosien yleiskaava-alu-  
eeseen, jossa on merkinnät ET (yhdyskuntateknisen huollon alue ja -kohde),   
EK (kaatopaikka) ja EM (moottorirata). Mitkään edellä mainituista kaavamer- 
kinnöistä ja -määräyksistä eivät ole maa-ainesten oton este.    

 
Osa-alue A sijoittuu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksessa eri- 
tyisalueelle, jonka kaavamääräys Kulmakorven alueella on ”Alue on tarkoi-  
tettu maa-ainestoiminnalle, yhdyskuntatekniselle huollolle, moottori- ja muille   
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urheilutoiminnoille sekä virkistykselle”. Kehittämissuosituksissa sanotaan   
muun muassa ”Kulmakorven alueella voidaan louhia kalliota, käsitellä maa- 
aines- ja kiviainesmassoja sekä läjittää puhtaita ylijäämämaita. Maa-ainestoi- 
minnan päätyttyä alue on tarkoitettu ensisijaisesti urheilu- ja virkistystoimin- 
nalle”. Hanke on yleiskaavaluonnoksen mukainen. Voimassa olevassa yleis- 
kaavassa B-alueen itäpuolella oleva AT-alue ei ole enää mukana vireillä ole- 
vassa yleiskaavaluonnoksessa eikä sitä tulla asemakaavoittamaan asutusalu- 
eeksi.   

 
Alue A:sta valtaosa, eli noin 6,6 hehtaaria, sijoittuu rakennuskielto- ja toimen- 
piderajoitusalueen ulkopuolelle. Vain osa-alue B ja osa-alue A:n lounaisosa   
sijoittuvat rakennuskieltoalueelle. Vaikka kielto ei automaattisesti olisi estänyt  
luvan myöntämistä myöskään alueelle B, on luvan myöntäminen mahdollista  
kaavatilanteen osalta ainakin valtaosalle osa-alueesta A.    

 
Maakuntakaava tukee yleiskaavan muuttamista niin, että kaikki luvat voitaisiin  
myöntää vesilain nojalla vaikeuttamatta merkittävästi vireillä olevaa yleiskaa-  
voitusta toimenpiderajoitus- ja rakennuskieltoalueella. Osa-alue A on voimassa  
olevissa maakuntakaavoissa suurilta osin merkitty alueeksi, jolla sijaitsee mer- 
kittäviä kiviainesvarantoja. EO-merkintä (maa-ainesten ottoalue) ei ole käy-  
tössä Uudenmaan maakuntakaavoissa. Kulmakorven alueella olevat merkinnät  
EJ-3 (ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattava alue) ja ET (erityisalue) tu-  
kevat hakijan hankkeen mukaista toimintaa.    

 
Ekologinen yhteys kulkee osa-alueen A eteläpuolella eikä katkaise sitä. Yhtey- 
den on kaavoissa esitetty kulkevan B-alueen päällä, mutta hakija esitti hake-  
musaineistossaan, että vähintään 250 metriä leveä ekologinen yhteys säilyisi  
Halujärven pohjoispuolella, vaikka myös osa-alue B louhittaisiin. Mikäli lou- 
hintaa ei osa-alueella B sallita mutta sallitaan osa-alueella A, säilyy nykyinen  
ekologinen yhteys lähes nykyisessä muodossa. Ekologinen yhteys on esitetty  
pääpiirteissään samana Uusimaa 2050 maakuntakaavaluonnoksessa kuin ny-  
kyisessä voimassa olevassa maakuntakaavassa.    

 
Missään ei määrätä, että kyseisen hankealueen kohdalla ekologisen yhteyden  
tulisi olla vähintään 1 000 metriä leveä eikä se täyty läheskään kaikkialla kau- 
punkiseudun ekologisessa verkostossa. Noudattamalla alarajaa 500 metriä ja  
huomioimalla reunavaikutusalueet, säilyisi ekologisen käytävän leveys riittä- 
vän leveänä hankkeen toteutuessa.   

 
Lupaviranomainen ei ole perustellut näkemystään pohjaveden virtaussuunnan  
kääntymisestä ja vaikutusten pysyvyydestä hankkeen vaikutusalueella oleville  
kaivoille. Hakemusaineistossa on tuotu esille, että tällaisia merkittäviä vaiku- 
tuksia ei muodostu. Hankkeeseen liittyen on tehty muun muassa pohjavesimal-  
linnus, jonka mukaan mahdollinen pohjaveden aleneminen rajoittuu louhinta- 
alueen välittömään läheisyyteen. Pohjavesivaikutukset ovat YVA-arvioinnissa  
esitettyä vähäisempiä.    

 
Lähimmät kaivot ovat alueen lounaispuolella yksi porakaivo ja yksi rengas-  
kaivo. YVA:n mukaan, mikäli louhinta toteutettaisiin VE 1:n tai VE 2:n mu-  
kaisesti, vähenisi kyseisen rengaskaivon antoisuus arviolta 5–25 %. Ottotoi-  
minta voi vaikuttaa myös kyseisen alueen porakaivon antoisuuteen. Vaikutus   
tulee kuitenkin olemaan rengaskaivoon kohdistuvia vaikutuksia huomattavasti  
pienempi. Nyt lupaa haettiin VE 3:n pohjalta, jonka vaikutukset ovat muita   
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vaihtoehtoja vähäisemmät. Siten vesilupa olisi tullut myöntää. Kaivovaikutuk- 
sia seurataan laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti kattavasti.    

 
Halujärven tila ei heikkene. Ottotasoa nostettiin B-alueella, jotta haitallisia vai- 
kutuksia pohjaveteen ei varmuudella muodostu. YVA:n mukaan suunniteltu   
louhinta ei ulotu Halujärveä ympäröiville hiekkamoreenialueille, eikä siten   
suoraan pienennä Halujärveen kulkeutuvan pohjaveden muodostumisaluetta.   
Suunnitelluilta louhinta-alueilta ei suuntaudu merkittäviä kallioperän heik-  
kousvyöhykkeitä Halujärven suuntaan. Louhinta-alueen B länsipuolella kulkee  
pienempi paikallinen heikkousvyöhyke, joka ulottuu myös Halujärven alu-  
eelle. Kyseisessä heikkousvyöhykkeessä tehdyssä kallioperän vedenjohtavuus- 
kokeessa kallioperä oli tiivistä. Sen perusteella ei ollut odotettavissa, että Ha-  
lujärven alueelta kulkeutuisi vesiä kallioperässä merkittävästi kohti louhinta-  
alueita ja louhinnalla olisi merkittävää vaikutusta Halujärven vedenpinnan kor- 
keuteen.    

 
Hankkeen aikana kaikki vedet toiminta-alueelta ohjataan Ämmässuonpuroon,  
joten Halujärveen kohdistuva valunta pienenee YVA:n mukaan määrällä, joka  
vastaa 0,03 l/s valuntaa. Halujärven vesiala on 4,82 ha. Järven tilavuuteen suh-  
teutettuna hankealueelta tulevan valunnan arvioidaan vuositasolla olevan noin  
0,6 % Halujärven tilavuudesta. Näin vähäisellä muutoksella ei arvioitu olevan  
vaikutusta Halujärven hydrografiaan tai vedenlaatuun. Halujärveen kohdistu- 
vat vaikutukset arvioitiin YVA:n kaikissa vaihtoehdoissa pieniksi. Lupaviran- 
omaisen johtopäätös, että hanke vaikuttaisi Halujärven vesitaseeseen, ei pidä   
paikkaansa.     

 
Mahdolliset vaikutukset liito-oraviin, melutilanteisiin tai sähkölinjaan eivät   
kuulu pohjaveden muuttamista koskevaan vesilupa-asiaan eivätkä estä hake-  
muksen mukaista toimintaa. Muun muassa YVA-selvityksissä on todettu, ettei  
liito-oraville aiheudu haittaa ja melutilanne pysyy hallinnassa, kun toteutetaan  
tarvittavat meluesteet. Aluehallintovirasto myös myönsi ympäristöluvan osa-  
alueille A ja C, eikä lupaa olisi voinut myöntää, mikäli näitä vaikutuksia toi-  
minnasta aiheutuisi. Caruna Oy on lausunut, ettei esteitä luvan myöntämiselle  
Caruna Oy:n omistaman voimajohdon läheisyydessä tapahtuvalle louhinnalle  
tai murskaukselle ole, kun täytetään tavanomaiset ehdot.    
Vesilupa-asian käsittelymaksu   

 
Vesilupa-asiasta ei olisi tullut periä maksua, koska hakija ei ole ollut hake-  
mansa vesiluvan tarpeessa. Lähimmillään noin 400 metrin etäisyydellä olevat  
kaivot eivät yleisen elämänkokemuksen mukaan voi olla yhteydessä ottoalu-  
een pohjaveteen. Kalliopohjavedet ovat pirstaleisia ja kiviaineksen oton vaiku- 
tukset voivat liittyä korkeintaan tärinävaikutuksiin eli ympäristönsuojelulaissa  
tarkoitettuihin päästöihin.   

 
Lupapäätöksen käsittelymaksu 11 280 euroa on joka tapauksessa ylimitoitettu  
suoritteesta, joka on lähinnä tekstin muokkaamista. Lupamääräyksiä ei ole. Sa- 
mat tiedot ovat ympäristöluvassa. Lupaviranomainen on lisäksi selvitellyt   
asiaa liiallisessa laajuudessa ja hallinnon asiakkaan etujen vastaista lopputu-  
losta hakien. Käsittelymaksun olisi tullut olla enintään 5 000 euroa.   
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Oikeudenkäyntikulut   
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Valitus johtuu viranomaisen virheistä. Erityisesti asiassa annettu ratkaisu huo- 
mioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hakija joutuisi pitämään oikeudenkäyntiku- 
lunsa vahinkonaan.   

 
2. Kommanditbolaget Niemis, inneh. E. Fromond on vaatinut, että osa-aluetta  
C koskeva kannanotto vesitalousluvan tarpeesta kumotaan ja asia palautetaan  
aluehallintoviraston uudelleen käsiteltäväksi toteutettavan ottosuunnitelman   
ympäristövaikutuksien arvioimiseksi.   
Muutoksenhakija on perustellut valitustaan muun muassa seuraavasti:    

 
Osa-alueelle C sijoittuva Esbogårdin lupahakemuksen mukainen toiminta ai- 
heuttaa Loojärven tilan huononemista ja haittaa kalakannoille. Vaikka osa-alu- 
een C louhinta tehtäisiin pohjavesitason yläpuolella, hanketta ei voida silti to- 
teuttaa ilman vesitalouslupaa.    

 
Esbogårdin suunnitteleman hankkeen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset ovat  
huomattavasti laajemmat kuin mitä lupahakemuksessa on esitetty. Loojärven   
ekologinen tila on huono. Suomea sitovan Euroopan unionin oikeuskäytännön  
mukaan ekologiselta tilaltaan huonoksi luokitellun vesimuodostuman laadul-  
lista tekijää ei saa edelleen heikentää. Vesienhoidon ympäristötavoitteet estävät  
hankkeen toteuttamisen, jos pintavesimuodostuman yksittäisen laadullisen te-  
kijän tila heikentyy yhdellä luokalla. Loojärven heikentäminen muodostaa asi- 
assa luvanmyöntämisesteen, tarkoittaen että Esbogårdin vesitalouslupahake-  
mus olisi pitänyt hylätä myös osa-alueen C osalta.   

 
Esbogårdin suunnitellun toiminta-alueen vedet kulkeutuvat pääosin etelään   
Ämmässuonojan ja Ämmässuonpuron kautta kohti Loojärveä, josta ne kulkeu- 
tuvat Mankinjokea pitkin edelleen Espoonlahteen. Toiminta-alueen eteläpää-  
dystä pieni osa on Halujärven valuma-alueella ja osa vesistä kulkeutuu Perin- 
ginojaan. Myös Espoon kaupungin ympäristölautakunta on todennut lausun-  
nossaan 13.3.2017, että alueelta tulevat vedet virtaavat lähes kokonaisuudes-  
saan Loojärveen, joka on nykytilassaan kuormittunut ja rehevä. Espoon kau-  
pungin ympäristölautakunnan lausunnon mukaan laskuojaan kulkeutuu toimin- 
nan seurauksena hienojakoista kiintoainesta ja räjäytyksistä aiheutuu typpi-  
kuormitusta, jolla on Loojärveen rehevöittävä ja sameutta lisäävä vaikutus.   

 
Euroopan Unionin tuomioistuimen asiassa C-461/13 (Weser-tapaus) antaman   
ratkaisun mukaan kyseessä on huononeminen heti, kun ainakin yhden kyseisen  
direktiivin liitteessä V tarkoitetun laadullisen tekijän tila huononee yhdellä   
luokalla, vaikka tämä huononeminen ei johda pintavesimuodostuman luokan   
alenemiseen kokonaisuudessaan. Jos tämä kyseisessä liitteessä tarkoitettu laa-  
dullinen tekijä kuuluu jo alimpaan luokkaan, kaikenlainen kyseisen tekijän   
huononeminen merkitsee kuitenkin tilan huononemista.    

 
Loojärven biologisten tekijöiden mukainen luokka on huono johtuen korkeista  
klorofylli a -pitoisuuksista ja fysikaaliskemiallinen luokitus välttävä johtuen   
korkeista kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksista.    

 
Lupahakemuksessa annettujen tietojen ja asiassa saadun selvityksen perus-  
teella ei voida sulkea pois sitä vaihtoehtoa, etteikö lupahakemuksen mukainen   



 

toiminta heikentäisi Loojärven tilaa. Weser-tapauksen perusteella aluehallinto- 
viraston olisi pitänyt osa-alueen C osalta tuoda esille se, ettei toiminnalle voida  
myöntää vesitalouslupaa, koska Weser-tapaus muodostaa asiassa luvanmyöntä- 
misesteen.   

 
Kiintoaineksen ja typpikuormituksen lisäksi kuormitusta läheisiin vesistöihin  
saattaa aiheuttaa HSY:n toiminta-alueen pinta- ja pohjavesien laskeminen Es-  
bogårdin toiminta-alueen suuntaan sekä pölynsidonta-aineena käytettävä suo-  
la. Lupahakemuksessa on esitetty, että työmaateiden pölyämistä torjutaan kun-  
nostuksen lisäksi käyttämällä tarvittaessa suolaa pölynsidonnassa. Suolan   
käyttöä ei voida pitää pölyntorjunnassa ympäristön- ja vesiensuojelun kannalta  
kestävänä ratkaisuna, eikä sitä tule sallia pohjavedelle ja maaperälle haitalli-  
sena. Tämän lisäksi on huomioitava, ettei se toimi pölyntorjunta-aineena talvi- 
sin.   

 
Toiminta-alueelta kulkeutuvilla vesillä voi olla rehevöittämis- ja sameusvaiku- 
tusten ohella vaikutuksia alueen kalastoon. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen  
kalatalouspalvelut on todennut 22.3.2017 antamassaan lausunnossa, että hank- 
keen alapuolisessa vesistössä Mankinjoessa esiintyy äärimmäisen uhanalainen  
meritaimen sekä joen alajuoksulla myös erittäin uhanalainen vaellussiika. Li-  
sääntynyt kuormitus voi heikentää kyseisten lajien elinolosuhteita joessa. Es-  
poon kaupungin ympäristölautakunta on todennut lausunnossaan 13.3.2017,   
että Mankinjoen meritaimenkanta kuuluu Uudenmaan monimuotoisimpiin ja  
arvokkaimpiin populaatioihin, sillä joessa on säilynyt täysin luonnonvarainen  
geneettisesti alkuperäinen kanta. Lautakunta on katsonut, että louhinnan, pö-  
lyämisen ja liikenteen seurauksena kohonnut veden kiintoaines- ja ravinnepi-  
toisuus voi heikentää vesistön happitilannetta huonontaen kalaston ja pohja-  
eläinten elinolosuhteita. Veteen sekoittuneen kivimateriaalin ja pölyn pitoisuu- 
den nousu aiheuttaa kaloille stressiä.    

 
Hankkeen kalastovaikutuksia tulee siten arvioida yhdessä muiden ympäristö- 
vaikutusten kanssa.   

Asian käsittely hallinto-oikeudessa   
 

Espoon kaupungille, Kirkkonummen kunnalle, Kirkkonummen kunnan tervey- 
densuojeluviranomaiselle, Caruna Espoo Oy:lle ja Varsinais-Suomen elin-  
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle on varattu  
tilaisuus antaa vastine. Vastineita ei ole annettu.   

 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Espoon kaupungin kaavoitusviranomai-  
sena on vastineessaan muun muassa todennut, että vesistötutkimuksessa (Iha-  
lainen, P. 2001: Vesistötutkimus. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry) on   
arvioitu, että Loojärveen tulevasta kokonaiskuormituksesta noin 30 % kertyy   
Lapinkylänjärven, noin 30 % Haapajärven ja noin 10 % Ämmässuon suun-  
nasta tulevista vesistä. Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelman 2016–2021  
mukaan Loojärven ekologinen tila on huono.    

 
Louhinta-alueet A ja B ympäristöineen sijoittuvat Espoon eteläosien yleiskaa- 
vassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle M. Maa- ja metsätalousalueella   
sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluontoinen rakentami- 
nen. Alueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja   
muu näihin verrattavissa oleva toimenpide on luvanvaraista. Yleiskaavan maa-   
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ja metsätalousaluemerkintään ei liity merkintöjä tai määräyksiä alueen käyttä- 
misestä Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen suoja-alueena. Louhinta-alue C si- 
joittuu Ämmässuon asemakaavassa jätteenkäsittelyalueelle EJ/VR. Ottamis-   
tai louhinta-alue ei ulotu viereiselle suojaviheralueelle EV/VR.   

 
Kyseiset louhinta-alueet kuuluvat lisäksi laadittavana olevan Espoon pohjois-  
ja keskiosien yleiskaavan alueeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi osayleiskaa- 
van nähtäville 12.3.2018. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnok-  
sessa kyseiset louhinta-alueet on osoitettu seuraavasti: Louhinta-alue A: Eri-  
tyisalue, joka on tarkoitettu maa-ainestoiminnalle, yhdyskuntatekniselle huol- 
lolle, moottori- ja muille urheilutoiminnoille sekä virkistykselle. Alueen eteläi- 
nen kärki sijoittuu hyvin pieneltä osin maa- ja metsätalousalueelle. Louhinta- 
alue B: Maa- ja metsätalousaluekäyttöön sekä muille maaseutuelinkeinoille   
varattu alue. Alueella sallitaan yleistä virkistys- ja ulkoilutoimintaa palveleva  
rakentaminen. Louhinta-alue C, joka sijoittuu lainvoimaisen asemakaavan alu- 
eelle: Yhdyskuntateknisen huollon alue, joka on ensisijaisesti tarkoitettu jät-  
teenkäsittelyn, kiertotalouden ja energiatuotannon alueeksi.   

 
Louhinta-alueiden A ja B väliin on Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava- 
luonnoksessa osoitettu ekologinen yhteys (ekologisten yhteyksien runko).   
Yhteyden sijainti on ohjeellinen ja tarkentuu maankäytön jatkosuunnittelussa.  
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaavakartan liitekartasta 2 (Luonto- 
arvojen verkosto 2050) on havaittavissa, että louhinta-alueiden A ja B välistä  
kulkevan ekologisen yhteyden lähes jokaisella haaralla on kehittämistarpeita.  
Etelästä on myös osoitettu täydentävä ekologinen yhteys Kirkkonummen met- 
säalueiden suuntaan.   

 
Uudenmaan maakuntakaavassa louhinta-alue C:n pohjoisosa on osoitettu jät-  
teenkäsittelyalueeksi EJ1. Ottamisalueesta sijoittuu kaistale erityisalueelle EY.  
Louhinta-alue C ja pääosa louhinta-alueesta A on osoitettu maakuntakaavassa  
sijoittuvaksi alueelle, jolla on merkittäviä kiviainesvarantoja. Tällä merkin-  
nällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta   
merkittäviä sora-, hiekka- tai kalliokiviainesvarantoja. Alueiden rajaukset ovat  
yleispiirteisiä ja ne tarkentuvat arvioitaessa ottamisedellytyksiä maa-aineslain  
edellyttämällä tavalla. Louhinta-alue B sijoittuu kokonaan alueelle, jolle on   
osoitettu viheryhteystarve.   

 
Maakuntakaavan luonnoksessa "Uusimaa-kaava 2050" esitetyn hankkeen voi- 
daan katsoa sijoittuvan tuotannon ja logistiikkatoimintojen kehittämisalueelle,  
jonne voidaan sijoittaa häiriöitä aiheuttavia toimintoja, esimerkiksi kiviai-  
neshuoltoon liittyviä toimintoja. Louhinta-alue B sijoittuu mitä ilmeisimmin   
viheryhteystarpeelle esitetylle alueelle.   

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta asetti 8.6.2016 rakennuskieltoon yleiskaavan  
muuttamisen ajaksi alueen, joka sijaitsee Ämmässuon eteläpuolella ja Espoon- 
kartanon pohjoispuolella rajautuen lounaassa Loojärveen ja Kirkkonummen   
kuntaan. Alueelle asetettiin samalla toimenpiderajoitus.   

 
Espoon seudun ympäristöterveys Espoon seudun terveydensuojeluviranomai- 
sena on antanut vastineen.   
Espoon kaupungin ympäristölautakunta on vastineessaan muun muassa toden-  
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nut, että se on 9.3.2017 kyseistä lupahakemusta koskevassa lausunnossaan kat- 
sonut, että hankkeella olisi kokonaisuudessaan merkittäviä haitallisia vaikutuk- 
sia ympäristölle, asukkaille ja läheiselle hevostallille. Hanke on myös yleiskaa- 
van vastainen eikä hanketta tulisi toteuttaa lainkaan.    

 
Mikäli hankkeelle myönnetään lupa, louhinnan jatkosuunnittelussa tulee var-  
mistaa, ettei osa-alueen A louhinnan aiheuttama pohjaveden pinnan lasku vä-  
hennä talousvesikaivojen antoisuutta tai muutoin huononna niiden käyttökel-  
poisuutta. Luvassa tulee määrätä Esbogård Ab korvaamaan aiheuttamansa   
haitta, jos louhinnasta aiheutuu haittaa alueen pohjaveden käytölle talousve-  
tenä. Mikäli toiminnalle myönnetään lupa, tulee Esbogård Ab:n liittyä hyvissä  
ajoin ennen louhinnan aloittamista Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien   
yhteistarkkailuun. Toiminnan vaikutuksia pohjaveteen ja alueen kaivoihin tu-  
lee tarkkailla Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Mikäli vesi-  
lupa myönnetään, Esbogård Ab:n tulisi seurata myös Halujärven vedenlaatua   
ja vedenpinnan korkeutta säännöllisin tutkimuksin. Maa-aineslupahakemus on  
vireillä kaupungin kaavoitusviranomaisella odottaen vesilain mukaisen lupa-  
asian ratkaisua.   
Uudenmaan liiton maakuntahallitus on antanut vastineen.    

 
Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut vasti- 
neen.   

 
/ Talli Fageräng ja   ovat vastineessaan todenneet   

muun muassa, että vesilain mukainen lupa tarvitaan koko hankkeelle sen kai-  
killa osa-alueilla. Osa-alueen C:kin louhinnasta ja murskauksesta syntyy typpi-  
ja kiintoainespäästöjä. Räjäytykset toteutetaan suurkaatopaikan ja vaarallisen   
jätteen varastojen välittömässä läheisyydessä, mikä muodostaa riskin jo pie-  
ninä määrinä erittäin haitallisten ainesten pääsystä Ämmässuonpuron kautta   
pintavesiin ja Ämmässuon alueen pohjan kautta pohjavesiin.    

 
Osa-alueen A hanke on erittäin pitkäaikainen, syvälle menevä ja lähellä Fa-  
gerängiä. Se aiheuttaa lupamääräyksistä huolimatta haitallisia vaikutuksia   
pinta- ja pohjavesiin ja talousveden käyttöön. Pintavesivaikutukset ulottuvat   
Ämmässuonpuroon, Loojärveen, Mankinjokeen ja ainakin kalakantojen osalta  
myös laajemmalti Suomenlahteen. Hanke vaarantaa 20 islanninhevosen tallin  
ja tilalla asuvan kahden perheen, tallin asiakkaiden ja tallilla vierailevien ta-  
lousveden käytön. Kesäisin hevoset juovat tilan läpi kulkevasta purosta, joten  
puroon päätyvä kiintoaines, räjähdysainejäämät ja muut epäpuhtaudet vaikut- 
tavat hevosten terveyteen.   

 
Lupapäätöksessä on tarkasteltava Esbogårdin hankkeen lisäksi kaikkia Äm-  
mässuon-Kulmakorven alueella käynnissä ja lupavaiheessa olevien maa- ja   
kiviaines- ja muiden hankkeiden yhteisvaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, sillä   
hankkeet ovat lähekkäin ja vaikuttavat samoihin pinta- ja pohjavesiin ja ovat   
lähes kaikki erittäin pitkäaikaisia. Lukuisten hankkeiden yhtäaikaisilla räjäy-  
tyksillä voi olla huomattavan voimakkaat vaikutukset kallioperän rakenteisiin   
ja kalliopohjaveden virtaukseen sekä kaivoveden saantiin pitkälläkin hankealu- 
een etelä- ja länsipuolella pohjaveden virtaussuunnassa. Esbogård-Ämmässuo- 
Kulmakorpi -alueen hankkeet vaikuttavat Halujärven lähistön ja Fagerängin   
tilan sekä sen naapureiden kaivoihin.   
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Arviot maa- ja kiviaineshankkeista Ämmässuonpuroon, muihin puroihin, Loo- 
järveen ja Mankinjokeen perustuvat kahden kuukauden välein tehtävään puro- 
jen virtaamamittaukseen ja siihen perustuvaan arvioon ainesten kulkeutumi-  
sesta vesissä. Virtaamavaihtelut ja sen seurauksena ainesten kulkeutuminen   
purovesissä ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä yleisesti käytetyt kahden  
viikon välein tehtävät mittaukset osoittavat. Suomen ympäristökeskus on ke-  
hittänyt mallinnuksen, joka ottaa huomioon, että virtaamat vaihtelevat jopa   
vuorokauden sisällä monikymmenkertaisesti. Kyseinen Vemala-mallinnus   
osoittaa, että esimerkiksi Esbogårdin kiintoaineksista pääosa kulkeutuu Man-  
kinjokeen.    

 
Vesilain mukaista lupaa voidaan edellyttää myös muissa kuin pohjaveden   
muutostilanteissa. Hanke todennäköisesti tuhoaa hankealueen vieressä olevan  
kosteusolosuhteista riippuvaisen purolehdon. Hanke muuttaa vahingollisesti   
Loojärveä ja Mankinjokea muun muassa kasvattamalla huomattavasti niihin   
päätyviä kiintoainesmääriä ja typpeä. Syvälouhos Fagerängin tilan lähellä   
suunnassa, josta pohjavesi virtaa tilan alueelle, vähentää kaivoveden määrää ja  
heikentää sen laatua. Tämä haittaa ainakin Fagerängin tilan kahden kotitalou-  
den ja tallin talousvesikäyttöä kun kaivojen veden antoisuus vähenee tai jopa   
loppuu, ja kaivoveden ja hevosten käyttämän puroveden laatu huononee. Hait- 
taa sekä kalakannoille että kalastukselle aiheutuu, kun hankkeesta Ämmäs-  
suonpuroon päätyvä kiintoaines pääosin päätyy Mankinjokeen, jossa se haittaa  
vaellussiian ja taimenen lisääntymistä.    

 
Vemala-mallinnuksen mukaan hanke lisää merkittävästi uhanalaisten kalojen  
lisääntymisjokena toimivan Mankinjoen kiintoainesmäärää. Lupahakemuksen  
mukaan osa-alueiden A ja B välissä kulkevan puron uoma voi muuttua. Maan- 
kaatopaikan alle joutuvan puron uoman voidaan olettaa muuttuvan.   

 
Hankkeen johdosta Loojärven tila edelleen huononee. Hanke vaarantaa Loo- 
järven tilan Weser-päätöksen vastaisesti.   

 
Hanke voi vaikuttaa lähitienoon pohjavesiin ja aiheuttaa peruuttamatonta va- 
hinkoa laajemmallekin etenkin, koska osa-alueella A louhittaisiin pitkälle poh- 
javeden pinnan alapuolelle. Lähitienoolla on useita louhinta-alueita, joilla lou- 
hitaan pohjaveden pinnan alapuolelle ja eri alueiden kymmeniä vuosia kestä- 
vien räjäytysten yhteisvaikutukset voivat olla pitkälle ulottuvia ja suuria. Vie- 
ressä on Ämmässuon kaatopaikka ja kallioperän sisällä olevan vaarallisen jät- 
teen varastot. Louhinta-alueet sijoittuvat Ämmässuon pohjois-, itä- ja etelä-  
puolelle. Hanke kääntäisi veden virtausta. Toisaalta puroon pumpattaisiin rä-  
jäytyksen, louhinnan ja murskauksen sotkemaa vettä.   

 
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta on todennut, että Kulmakorven ja Äm- 
mässuon toimintojen ja kyläalueen väliin tarvitaan suoja-alue suojaamaan asu- 
tusta Kulmakorpi-Ämmässuon toimintojen vaikutuksilta. Hankkeen osa-alue B  
kaventaisi maakunnallisesti merkittävän, oikeusvaikutteisessa maakuntakaa-  
vassa osoitetun yhdistetyn virkistys- ja viherkäytävän vuosikymmeniksi, jopa  
sadaksi vuodeksi niin kapeaksi, ettei käytävä palvelisi ihmisten tai eläinten   
liikkumista talli Fagerängin aidatun laitumen ja Esbogårdin louhosalueen vä-  
lissä. Aluetta kaventaa 110 kV:n aukea voimalinja-alue. Suosituksen mukaan   
taajaman ulkopuolella tällaisen yhdistetyn käytävän minimileveys on 500–  
1 000 metriä. Uloimmat osat käytävää toimivat suojana muiden toimintojen   
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haitoilta. Tässä tapauksessa suoja-alueen tarve on suuri, sillä reitti kulkee me- 
lua ja pölyä aiheuttavan kiviaineshankkeen vieritse. A-osa-alueen ja Fagerän- 
gin laidunten väliin ei jää Esbogårdin väittämää 500 metriä, vaan 300 metriä,  
josta metsäistä on 200 metriä.    

 
Yhdistettyä metsäistä virkistys- ja viherkäytävää ei voi siirtää kulkemaan Fa-  
gerängin aidattujen laitumien tai piha-alueen läpi. Voimassa oleva yleiskaavan  
mukaan tila on kokonaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta ja laitumet ovat  
nurmenviljelyaluetta. M-alueella viljelyalueen metsittäminen on kielletty kaa- 
vamääräyksellä.    

 
Osa-alueet A ja B ovat yleiskaavan maa- ja metsätalouteen varatulla alueella.  
M-alueilla sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei haittaa alueen pää- 
käyttötarkoitusta eli maa- ja metsätaloutta. Noin 100 vuotta tai ylikin jatkuva  
louhinta-, murskaus- ja maankaatopaikkahanke estää hankealueella maa- ja   
metsätalouden harjoittamisen. Vaikka hanke kestäisi vain 30 vuotta, sen ei   
voida katsoa olevan tilapäistä toimintaa. Lisäksi hankkeen kesto saattaa venyä  
huomattavasti hakijan arviota pidemmäksi.   

 
Uudenmaan ELY-keskus on vastineessaan todennut muun muassa, että se kat-  
soi maa-aineslupahakemuksesta alueille A, B ja C Espoon ympäristökeskuk-  
selle annetussa lausunnossaan 23.8.2016, että hankkeella voi olla pohjavesivai- 
kutuksia lähistön vedenhankintaan ja että nyt esitetyillä hakemusasiakirjoilla   
toteutettu ottaminen saattaa aiheuttaa vesilain 3 luvun 2 §:ssä mainittuja seu-  
rauksia. Maa-aineslupaviranomainen on lykännyt asian käsittelyä, kunnes vesi- 
lain mukaisen luvan tarve on ratkaistu. Vesilain 3 luvun 2 § 2 momentissa tar- 
koitettua kirjallista suostumusta, jonka perusteella kyseisen momentin tarkoit- 
tama luvantarve poistuisi, ei ole liitetty lupahakemukseen eikä sellaista ole toi- 
mitettu valvontaviranomaiselle. ELY-keskus katsoi ympäristönsuojelulain pää- 
töksiä koskevassa valituskirjelmässään 21.1.2019, että asia on tarpeen palaut- 
taa osa-alueen C osalta toimivaltaiselle viranomaiselle lupamääräysten päivit- 
tämistä varten, jotta määräykset olisivat osa-alueella C tapahtuvan toiminnan  
kannalta tarkoituksenmukaiset ja valvonnan kannalta yksiselitteiset. ELY-kes- 
kus viittaa valituskirjelmässä esitettyyn. Valituksen kohteena olevassa aluehal- 
lintoviraston päätöksessä on riittävällä varmuudella arvioitu luvan myöntä-  
misedellytyksiä, eikä valituksissa ole tuotu esiin mitään sellaista, joka antaisi  
aihetta päätöksen muuttamiseen.   

 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan todennut muun muassa,   
että muutoin kuin osa-alueen C osalta hanke vaikuttaa pohjaveteen, suunnitel-  
man mukaisten osa-alueiden A ja B välistä alkavaan puroon, Halujärveen sekä  
pinta- ja pohjavesien käyttöön. Osa-alueille A ja B suunniteltu hanke edellyttää  
siten vesilain mukaisen luvan.    

 
Hankealueelle ei ole laadittu asemakaavaa ja alueella on vireillä yleiskaavan  
muutos. Vesilain 3 luvun 5 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 mo-  
mentin perusteella osa-alueita A ja B koskevassa vesilain mukaisessa lupahar- 
kinnassa on otettava huomioon voimassa olevan maakuntakaavan määräykset  
ja vireillä olevan yleiskaavaluonnoksen sisältö siten, että lupa ei saa merkittä- 
västi vaikeuttaa kaavan laatimista.    
Suunnitelman mukaan louhinta-alueet A (8,5 ha) ja B (7,8 ha) sekä niiden väli-  

16 (33)   



 

nen sola (0,5 ha), jossa kulkee ekologisten yhteyksien runko, täytettäisiin myö- 
hemmin pilaantumattomilla ylijäämämailla enimmillään 45 metriä ympäröivää  
maa-aluetta korkeammalle yhteensä 21,3 ha:n suuruisella alueella. Kaava ei   
mahdollista louhintaa liian lähellä ekologisten yhteyksien runkoa sijaitsevalla  
osa-alueella A. Viheryhteys ei mahdollista louhintaa samasta syystä myöskään  
osa-alueella B, joka sijaitsee viheryhteyden kahden runkohaaran välisellä alu-  
eella. Maanläjitys valmistuisi useiden vuosikymmenien päästä louhinnan aloit-  
tamisesta. Louhinta- ja läjitystöiden aikana hanke sulkisi seudullisesti merkit-  
tävän ekologisten yhteyden rungon, vaikka hanke toteutettaisiin vain toisella   
osa-alueella. Hankkeen valmistuttua yhteydellä ei olisi muuttuneissa olosuh-  
teissa sanottavaa merkitystä.    

 
Hankealueen välittömässä läheisyydessä, lähimmillään 190 metrin etäisyydellä  
suunnitellusta ottoalueesta sijaitsevaan hevostilaan kohdistuisi hankkeen vai-  
kutuksesta merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Tilalla on noin 40 hevosta, jotka  
elävät ulkona ja yöpyvät avonaisissa pihatoissa. Hevosharrastuksen piirissä   
toimii noin 40 asukasta ja asiakasta. Lisäksi tilalla on kotieläimiä, joita lapset   
ja päiväkotiryhmät käyvät katsomassa, ja yritys, joka harjoittaa sosiaalipeda-  
gogista hevostoimintaa huostaanotetuille lapsille, erityislapsille ja kehitysvam- 
maisille. Hankkeen vaikutuksesta puro- ja kaivoveden käyttö ulkona ja avoti-  
loissa oleskelevien ja asuvien hevosten juottamiseen estyisi. Hankkeesta aiheu- 
tuva melu olisi hevosille, ratsastajille ja hevosten hoitajille liian suuri, jolloin   
hevosten juoton järjestäminen alueella ei onnistuisi. Siten tilan käyttö nykyi-  
seen tarkoitukseen estyisi.     

 
Vuosina 2016 ja 2017 tehtyjen havaintojen perusteella liito-oravien esiintymis- 
paikka sijaitsee hankealueen ja hevostilan välisellä alueella. Niiden kulkureitti  
itään kulkee osa-alueiden A ja B välisellä alueella eli nyt vireillä olevan yleis- 
kaavan muutosta koskevan esityksen mukaisella viheryhteysalueella. Alueella  
oleva sähkölinja pienentäisi hankealuetta.   

 
Luvanhakijan valituksessa ei ole esitetty sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa  
ratkaisua. Hanke on osa-alueiden A ja B osalta kaavan vastainen, jolloin luvan  
myöntämisen edellytyksiä ei ole. Hankkeesta saatava huomattava hyöty koh-  
distuisi yksityiseen etuun. Sitä ei kuitenkaan voida pitää merkittävänä yleisiin  
ja yksityisiin etuihin kohdistuviin haittoihin verrattuna. Näin ollen luvan   
myöntämisen edellytykset puuttuvat myös vesilain mukaisen intressivertailun  
perusteella.    
    
Päätösmaksu on perustunut valtioneuvoston asetukseen 1524/2015. Käytetyn  
työmäärän perusteella päätösmaksua on alennettu 35 %:lla. Syytä maksun   
alentamiselle ei ole.    

 
Kommandiittiyhtiön valituksessa ei ole esitetty sellaista, mikä antaisi aihetta  
muuttaa aluehallintoviraston käsittelyratkaisua osa-alueen C osalta.   

 
Esbogård Ab on vastineessaan ja vastaselityksessään muun muassa todennut,  
että vesitaloushanke ei voi aiheuttaa edunmenetystä toisen vesialueelle tai ve- 
den saannille. Hankealueen paikallinen vaikutus kalliopohjaveteen ei muuta   
tätä. Puro- ja kaivoveden käyttömahdollisuus hevosten juottoon ei poistuisi ja  
hakija rakentaa ympäristöluvassa vaadittuja hulevesien selkeytysaltaita. Han- 
kealueella ei ole toimintaa öisin, eikä ulkona yöpyviin hevosiin kohdistu häiri- 
öitä. Päiväsaikanakin melupäästöt pysyvät mallinnuksen mukaan raja-arvojen   
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puitteissa, eikä hakijan toiminta vaikeuta hevostallin toimintaedellytyksiä. We- 
ser-päätöksen mukaan käsitettä pintavesimuodostuman ”tilan huononeminen”  
on tulkittava siten, että kyseessä on huononeminen heti, kun ainakin yhden di- 
rektiivin 2000/60/EY liitteessä V tarkoitetun laadullisen tekijän tila huononee  
yhdellä luokalla, vaikka tämä huononeminen ei johda pintavesimuodostuman  
luokan alenemiseen kokonaisuudessaan. Tällaista vaaraa ei ole vesilupa-asi-  
assa, jos vesilakia sovellettaisiin, eikä edes ympäristölupa-asiassa.    

 
Esbogård Ab:n kirjelmä on annettu kommandiittiyhtiölle tiedoksi vastaselitys- 
pyynnön yhteydessä.   

 
 on vastaselityksessään muun muassa esittänyt, että osa-alueelle  

C sijoittuva Esbogårdin lupahakemuksen mukainen toiminta aiheuttaisi Loo- 
järven tilan huononemista ja haittaa kalakannoille. Loojärven ekologinen tila  
kuuluu alimpaan luokkaan. Tämä tarkoittaa, että vaikka osa-alueen C louhinta  
tehtäisiin pohjavesitason yläpuolella, hanketta ei voida silti toteuttaa ilman ve- 
sitalouslupaa.    
Vastaselitys on annettu tiedoksi Esbogård Oy:lle.   

 
Espoon kaupungin ympäristölautakunta on toimittanut tiedoksi maa-aines- ja  
ympäristölupapäätöksen Lankasuon alueesta.    

 on toimittanut lisäselvitystä.   
 
 

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut valitukset kos-  
kien Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä 21.12.2018 nrot 280/2018/1  
ja 281/2018/1 (asian diaarinumerot hallinto-oikeudessa 00105/19/5109,   
00106/19/5109, 00107/19/5109, 00108/19/5109, 00109/19/5109 ja   
00110/19/5109).    

 
Edellä mainittujen asioiden asiakirjat ovat olleet käytettävissä tätä asiaa rat- 
kaistaessa.   

Hallinto-oikeuden ratkaisu   
1. Hallinto-oikeus hylkää valitukset   

 
2. Hallinto-oikeus hylkää Esbogård Ab:n käsittelymaksua koskevan vaatimuk- 
sen   

 
3. Hallinto-oikeus hylkää Esbogård Ab:n oikeudenkäyntikuluja koskevan vaa- 
timuksen   
Perustelut   
1. Pääasia   
Sovellettavat oikeusohjeet   

 
Vesilain 1 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan vesilakia sovelletaan vesitalousasi- 
oihin. Vesistön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan vesitalousasiaan, joka ei   
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edellytä tämän lain mukaista lupaa, sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulaissa  
(527/2014) säädetään.    

 
Saman pykälän 2 momentin mukaan vesilakia sovellettaessa ja muutoin tämän  
lain mukaan toimittaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa   
(1096/1996), muinaismuistolaissa (295/1963) ja maankäyttö- ja rakennuslaissa  
(132/1999) sekä niiden nojalla säädetään tai määrätään.   

 
Vesilain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan vesitaloushankkeella on oltava lu- 
paviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkor- 
keutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai   
määrää, ja tämä muutos:   
1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä;   
2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesis- 
tön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista;   
3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kult-  
tuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön;   
4) aiheuttaa vaaraa terveydelle;   
5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan  
pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta  
taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käy- 
tölle talousvetenä;   
6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille;   
7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle;   
8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen; tai   
9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua.   

 
Saman pykälän 2 momentin mukaan vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lu- 
paviranomaisen lupa, jos 1 momentissa tarkoitettu muutos aiheuttaa edunme- 
netystä toisen vesialueelle, kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteistölle  
tai muulle omaisuudelle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheu- 
tuu ainoastaan yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjal- 
lisen suostumuksensa.   

 
Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönne- 
tään, jos:   
1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai   
2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava ver- 
rattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.   

 
Saman pykälän 2 momentin mukaan lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos ve- 
sitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huo- 
mattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluon-  
nossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai  
elinkeino-oloja.   

 
Vesilain 3 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on otettava  
huomioon asemakaava. Lisäksi on otettava huomioon, mitä maankäyttö- ja ra- 
kennuslaissa säädetään maakuntakaavan ja yleiskaavan oikeusvaikutuksista.   
Saman pykälän 2 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on katsottava,  
ettei lupa merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista.   
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Vesilain 11 luvun 17 §:n 2 momentin mukaan lupa-asiassa lupa myönnetään,  
jos hanke täyttää tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt vaa- 
timukset.   

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaava on  
ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyt- 
täessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.   

 
Saman pykälän 2 momentin mukaan viranomaisten on suunnitellessaan aluei- 
den käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otet- 
tava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja   
katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.   

 
Saman pykälän 3 momentin mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen  
yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa  
tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.   

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 2 momentin mukaan viranomaisten on   
suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden  
toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutu-  
mista.    

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 2 momentin mukaan asemakaava-alueelle  
ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden  
alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja,   
jotka ovat haitallisten tai häiriötä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä  
tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräysten vastaisia.   

 
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 21 §:n 1 momentin  
mukaan vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on, että:  
1) pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on vä-  
hintään hyvä;   
2) jäljempänä 22 §:ssä tarkoitettujen keinotekoisten ja voimakkaasti muutettu- 
jen vesimuodostumien tila ei heikkene ja että niillä on vähintään hyvä saavu- 
tettavissa oleva ekologinen tila ja hyvä kemiallinen tila;   
3) pintavesimuodostumia suojellaan, parannetaan ja ennallistetaan siten, että    
1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tila voidaan saavuttaa viimeistään vuonna 2015;   
4) pohjavesimuodostumia suojellaan, parannetaan, ennallistetaan sekä varmis- 
tetaan tasapaino pohjavedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä siten,  
että 1 kohdassa tarkoitettu tila voidaan saavuttaa viimeistään vuonna 2015;   
5) pohjavesimuodostumia pilaavien aineiden pitoisuuksien pysyvää ja merkit- 
tävää kasvamista ehkäistään.   
Lainsäädännön valmisteluaineisto   

 
Vesilain 3 luvun 5 §:n 2 momenttia koskevan hallituksen esityksen vesilainsää- 
dännön uudistamiseksi HE 277/2009 vp yksityiskohtaisten perustelujen mu-  
kaan lupa ei saisi merkittävästi vaikeuttaa vireillä olevan kaavan laatimista.   
Säännöksellä ei viitata yleisesti tulevaan kaavoitukseen, vaan sillä tarkoitetaan  
tilanteita, joissa kaava on laadittavana tai päätös kaavan laatimisesta on tehty.  
Vaikeutuminen jäisi aina tapauskohtaisesti ratkaistavaksi. Tällainen tilanne   
voisi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos hakemuksen tarkoittama toiminta   
poikkeaisi olennaisesti alueelle suunnitellusta käyttötarkoituksesta.   
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Asiassa saatu selvitys   
Hankealue ja sen ympäristö   
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Hakemus koskee kiinteistöjä Klemets 49-450-2-17, Sperrings 49-450-1-15,  
Hjertbacka 49-450-3-21 ja Gammel Hommas 49-457-3-15. Kiinteistöt ovat  
hakijan omistuksessa. Kyseessä on uusi toiminta.   

 
Hakemuksen kohteena on Högbergetin kallioalue, joka sijaitsee Espoon kau-  
pungissa Peringin ja Järvikylän kylissä. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus   
sijaitsee suunnittelualueen pohjois-/luoteispuolella ja Kalliosuon sekä Kulma- 
korven maantäyttö-/louhinta-alueet sijaitsevat alueen pohjois-/koillispuolella.    

 
Ottamisalue jakautuu louhittaviin osa-alueisiin A, B ja C. Osa-alue C sijaitsee  
Kalliosuon täyttömäen länsipuolella ja osa-alue A osa-alueen C kaakkoispuo- 
lella Kalliosuon täyttömäen eteläpuolella. Osa-alue B sijaitsee osa-alueen A   
kaakkoispuolella. Karttatarkastelun perusteella osa-alueet eivät rajoitu toi-  
siinsa, vaan osa-alueiden A ja C välillä on välimatkaa noin 90 metriä ja osa-  
alueiden A ja B välillä on välimatkaa noin 150 metriä.   

 
Ottoalueen läpi kulkee 110 kV voimajohto. Louhinta sijoittuu johdon itäpuo- 
lelle (osa-alue A) ja eteläpuolelle (osa-alue C).    

 
Ottamistoiminnan kohteena olevilla kiinteistöillä on yhteensä 25 rajanaapuria.  
Näistä viisi kiinteistöä on hakijan omistuksessa. Lisäksi Halujärven ympäris-  
tössä noin 600–700 metrin säteellä ottamisalueesta on noin 25 asuttua kiinteis- 
töä, jotka ovat sekä ympärivuotisessa että vapaa-ajan käytössä. Lähin asutus   
sijoittuu ottamisalueen eteläpuolelle. Lähimmät Halujärven asuinrakennukset  
sijaitsevat noin 350 metrin päässä suunnitellun ottamisalueen rajalta.    

 
Suunnittelualueen eteläpuolella toimii Fagerängin hevostalli. Tallilla kasvate- 
taan hevosia ja harjoitetaan ratsastustoimintaa. Ottamisalueen lounaispuolella  
Fagerängin alueella sijaitsee muutama asuinrakennus noin 400 metrin etäisyy- 
dellä ottamisalueelta. Länsi-, itä- ja kaakkoispuolen lähimpään asutukseen on   
hakemuksen mukaan yli kilometrin etäisyys. Pohjois- ja koillispuolen asutuk- 
seen on etäisyyttä yli 2 kilometriä.   

 
Suunnittelualue on rakentamatonta kallioista metsätalousaluetta. Suunnittelu-  
alue on kumpuilevaa, kallioista maastoa, jonka korkein kohta on tasolla noin   
+70 metriä mpy ja matalin kohta suunnittelualueen lounaisosassa noin +35   
metriä mpy. Suunnittelualueen itäosassa maaston alavimmalla kohdalla on   
suota, joka liittyy hankealueen itäpuolella laajempiin suoalueisiin. Soistuvilla  
alueilla maanpinta on tasolla noin +45 metriä mpy. Noin 1,8 kilometrin etäi-  
syydellä suunnittelualueesta sijaitsevan Loojärven vedenpinta on tasolla +13,5  
metriä mpy. Halujärvi sijaitsee lähimmillään noin 250 metrin etäisyydellä lou- 
hittavasta alueesta B. Järven vedenpinta on tasolla +43,8 metriä mpy.   
Kaavoitustilanne aluehallintoviraston päätöksen mukaan   

 
Hakemuksen mukaisella alueella tai sen tuntumassa on voimassa Uudenmaan  
maakuntakaava (2006), Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (2010), Uuden-  
maan 2. vaihemaakuntakaava (2014) ja Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava  
(2017).    
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Hakemuksen mukainen osa-alueen A eteläosa ja osa-alue B sijoittuvat 4. vai-  
hemaakuntakaavan tarkoittamalle alueelle, johon on osoitettu viheryhteys-  
tarve. Merkinnällä osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkos-  
toon kuuluvat viheryhteydet ja -alueet. Suunnittelumääräyksen mukaan yksi-  
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä   
osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilu-  
mahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymi- 
sen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet. Viheryhteyden mitoituksessa on   
kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana   
sekä seudullisten ja paikallisten virkistystarpeiden yhteensovittamiseen siten,  
että olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentamatto-  
mat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien  
mukaan virkistyskäyttöön.   

 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa (hyväksytty 24.5.2017) toiminta-alu-  
een ja Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen länsipuolelle on osoitettu virkistys-  
alue (vihreä), jossa on myös varaus ampumaradalle (am). Alue on varattu ylei-  
seen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa  
on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus,   
riittävä palvelu- ja varustetaso sekä ympäristöarvot ja osoitettava maakunta-  
kaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella. Virkistys- 
alueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin   
ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden   
kannalta.    

 
Osa-alueet A ja B sijoittuvat Espoon eteläosien yleiskaavan maa- ja metsäta- 
lousvaltaiselle alueelle (M) ja osa-alue C sijoittuu jätehuollon (EJ) alueelle.    

 
Toiminta-alue rajoittuu pohjoisessa Espoon pohjoisosien yleiskaavan I seuraa- 
viin kaavamerkintöihin:   
- kaatopaikka-alue (EK)   
- moottorirata-alue (EM)   
- yhdyskuntateknisen huollon alue (ET) ja    
- maa- ja metsätalousvaltainen alue (M).   

 
Espoon kaupunginhallitus on 12.3.2018 hyväksynyt 29.11.2017 päivätyn yleis- 
kaavaluonnoksen kaavakartan liitteineen ja lisättäväksi kaavakartalle oikeus-  
vaikutteisiksi liitekartan 2 ekologisia yhteyksiä koskevat informatiiviset mer-  
kinnät sekä liitekartan 2 oikeusvaikutteiset merkinnät. Viheryhteyden tarkoi-  
tuksena on turvata viheryhteyksien jatkuvuus, kytkeytyvyys viheralueverkos-  
toon ja riittävä leveys tiivistyvässä kaupunkirakentamisessa.    

 
Kaavaluonnoksessa hakemuksen mukaiselle osa-alueelle A on merkitty maa-  
ainestenottoon, yhdyskuntatekniseen huoltoon, moottori- ja muuhun urheiluun  
sekä virkistykseen tarkoitettuja toimintoja. Osa-alue B on merkitty maa- ja   
metsätalous- sekä virkistysalueeksi ja osa-alue C jätteenkäsittelyn, kiertotalou- 
den ja energiantuotannon alueeksi. Osa-alueiden A ja B väliin on merkitty han- 
kealueen läpi kulkeva ekologisten yhteyksien runko. Seudullisesti merkittävä  
yhteys kytkee kaava-alueen laajemmat viheralueet muun muassa Nuuksioon ja  
Espoon keskuspuistoon sekä naapurikuntien viheralueverkostoon.    



 

Hankealue on osa-alueiden A ja B osalta asemakaavoittamaton. Osa-alue C si- 
jaitsee Ämmässuon asemakaava-alueella (2006). Louhinta-alue sijoittuu ase- 
makaavassa jätteenkäsittelyalueelle (EJ/VR), jonka eteläpuolella on suojavi-  
heraluetta (EV/VR/ky).    
Ekologiset yhteydet   

 
Ramboll Oy:n 13.1.2016 päivätyn Högbergetin kiviaineshankkeen vaikutukset  
ekologisiin yhteyksiin -selvityksen mukaan suunnitelman mukaiselle louhinta-  
ja läjitysalueelle ei sijoitu liito-oravien elinympäristöjä. Liito-oravien elinym- 
päristöjä kuitenkin sijoittuu runsaasti louhinta- ja läjitysalueiden läheisyyteen   
niiden etelä- ja länsipuolelle. Hankealue sijoittuu laajan yhtenäisen metsäalu-  
een läheisyyteen ja luonnon ydinalueeksi määritellylle alueelle, jonka voidaan  
arvioida toimivan myös tukialueena läheiselle laajalle Nuuksion alueelle.   
Nuuksion laaja yhtenäinen metsäalue on eteläisimmässä Suomessa suurin, tär- 
kein ja yhtenäisin läntisen taigaluonnon suojelualue.   

 
Selvityksen mukaan maakuntakaavan mittakaavassa ekologista verkostoa tar- 
kasteltaessa on todettavissa, että suunnittelualue vaikuttaa niin sanottuihin poi- 
kittaisiin yhteyksiin, jotka tukevat pohjois-eteläsuuntaisia yhteyksiä yhtenäis- 
ten metsäalueiden välillä. Hankealue sijoittuu laajalle yhtenäiselle metsäalu-  
eelle, joka on todettu ekologisen verkoston kannalta tärkeäksi luonnonalu-  
eeksi. Hankealueella on merkitystä erityisesti luoteis-kaakko suuntaisten eko- 
logisten yhteyksien kannalta. Luonnon ydinalue, jolle hankealue sijoittuu, on  
osa laajempaa viheralueiden ketjua, joka mahdollistaa eläinten siirtymisen Es- 
poon keskuspuistosta Kirkkonummen suuntaan.   

 
Julkaisussa Kestävät kaupunkiseudut – taustamateriaalia ekosysteemipalve-  
luita ja viherrakennetta koskeville kriteereille ja mittareille (Söderman ym.   
2012) on toimivan ekologisen yhteyden minimileveydeksi esitetty taajamassa  
300 metriä ja taajaman ulkopuolisella kaupunkiseudulla 500–1 000 metriä.   
Ekologisen yhteyden kapein kohta ei saa olla leveyttään pidempi.    

 
Suunniteltu hankealue kaventaisi mutta ei kokonaan katkaisisi ekologisia yh-  
teyksiä. Kiviaineshankkeen merkittävimmäksi ekologisiin yhteyksiin kohdistu- 
vaksi vaikutukseksi arvioidaan Ramboll Oy:n selvityksessä hankkeesta aiheu- 
tuva noin 220 metrin levyinen pullonkaula-alue. Mikäli Espoon eteläosien oi- 
keusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu uusi kyläalue (AT) toteutuu kaavan  
mahdollistamassa laajimmassa mittakaavassa, kapenisi ekologinen yhteys enti- 
sestään siten, että se olisi kapeimmalta kohdaltaan leveydeltään noin 150 met- 
riä. Käytävä jatkuisi kyläalueiden välissä kapeana yli kilometrin matkalla.   

 
Ramboll Oy:n selvityksessä arvioidaan kiviaineshankkeen ja yleiskaavan yh-  
teisvaikutukset maakunnallisille ekologisille yhteyksille merkittäviksi. Heiken- 
täviin vaikutuksiin vaikuttavat myös kaavan ja kiviaineshankkeen toteuttamis- 
aikataulut. Kiviaineshankkeen toiminta-aika on pitkä, louhinta- ja läjitysaika   
on yhteensä noin 25 vuotta. Myös maisemointivaiheessa puuston muodostumi- 
nen alueelle vie huomattavasti aikaa. Alueen mahdollinen soveltuvuus eläimis- 
tön kulkuyhteydeksi riippuu myös tulevaisuudessa alueella toteutettavista mai- 
semointitavoista. Suunnitellulla hankkeella ei selvityksessä arvioida olevan   
merkittäviä vaikutuksia liito-oravien kulkuyhteyksiin. Kiviaineshanke kaven- 
taa suurille nisäkkäille soveltuvaa maakunnallisesti merkittävää kulkuyhteyttä  
ja kaventaa laajan yhtenäisen metsäalueen pinta-alaa.    
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Hankehakemus   
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Louhinta-alue on hakemuksen mukaan yhteensä 20,3 ha. Se on jaettu osa-alu- 
eisiin A, B ja C, joista louhitaan kalliota yhteensä noin 4,55 miljoonaa m3ktr  
mikä aluehallintoviraston päätöksen mukaan noin 12,3 miljoonaa tonnia.    
Hakemuskuulutuksen mukaan kalliota louhitaan keskimäärin 400 000 m3ktr/a  
ja enintään 800 000 m3ktr/a. Louhe ja muualta tuotava ylijäämälouhe murska- 
taan kiviainestuotteiksi. Alueella irrotetusta louheesta valmistetaan erilaisia   
kivimurskelajikkeita keskimäärin 1 100 000 t/a ja enintään 2 200 000 t/a. Li-  
säksi aluehallintoviraston päätöksen mukaan otetaan vastaan eri rakennustyö- 
mailta tuotavaa louhetta murskattavaksi keskimäärin 150 000 t/a ja enintään   
500 000 tonnia/a.   

 
Louhinnan päätyttyä osa-alueet A ja B täytetään muualta tuoduilla puhtailla   
ylijäämämailla siten, että myös osa-alueiden A ja B välinen sola täytetään. Alu- 
eelle C ei tule läjitystä.   

 
Kokonaisuudessaan, mukaan lukien tukitoiminnot sekä pintamaiden ja jaloste- 
tun kiviaineksen varastointi, toiminta-alueen pinta-ala on 36,2 ha. Tukitoi-  
minta-alue sijoittuu osa-alueiden A ja B väliselle alueelle.    

 
Hakemuksen mukaan louhinta suoritetaan vaiheittain. Louhintatoiminta on   
suunniteltu aloitettavaksi osa-alueella B, jossa se etenee alueen länsiosasta   
idän suuntaan. Eteläreuna pyritään jättämään viimeiseksi, jotta se mahdolli-  
simman kauan toimisi suojana eteläpuolen asutuksen suuntaan. Alin louhinta- 
taso alueella B on +44 metriä. Alueella louhittaisiin leikkauskuvien mukaan   
noin 4–10 metriä ympäröivää maastoa alemmalle tasolle, mutta ei Halujärven  
vedenkorkeuden (+43,8 m) alapuolelle. Maantäyttö aloitetaan, kun louhinta on  
lopetettu noin 10 vuoden kuluttua aloittamisesta, tai mahdollisuuksien mukaan  
jo louhinnan aikana. Alueen B pinta-ala on 7,8 ha ja kiviaineksen ottomäärä   
650 000 m3ktr.   

 
Alueen B louhinnan jälkeen louhinta siirtyy osa-alueelle A. Toiminta aloitetaan  
alueen itäosasta, josta se etenee länteen ja myöhemmin pohjoiseen ja etelään.   
Osa-alueen A louhinta on syvälouhintaa alimman louhintakorkeuden ollessa   
+15 metriä eli enimmillään noin 30 metriä ympäröivää maanpintaa alempana.  
Louhinta tapahtuu kerroksittain, mistä tehdään tarkemmat toteutussuunnitel-  
mat ennen toiminnan aloittamista ja sen aikana. Syvälouhinnalla saadaan lisä-  
tilavuutta louhinnan jälkeen tehtävälle maantäytölle. Louhinnan aikana täyttö   
keskittyy B-alueelle, mutta mahdollisuuksien mukaan sitä voidaan osittain   
tehdä myös A-alueella louhinnan vielä jatkuessa. Alueella sijaitsevan kaasu-  
putken siirtäminen tai poistaminen on ajankohtaista viimeistään sitten, kun   
louhinta etenee kohti A-alueen pohjoisosaa. Alueen A pinta-ala on 8,5 ha ja   
kiviaineksen ottomäärä 3 500 000 m3ktr.   

 
Alueella C louhinta etenee idästä länteen ja myöhemmin pohjoiseen voima-  
johtoalueelle asti. Tämän osa-alueen louhinnan takia kaasuputki pitää siirtää   
tai poistaa käytöstä. Alin louhintakorkeus on +50 metriä eli pohjataso yhtyy   
länsipuolen maaston kanssa. Alueella on asemakaava ja louhinnan aikataulutus   
saattaa riippua siitä, milloin aluetta otetaan asemakaavan mukaiseen käyttötar- 
koitukseen. Maantäyttöä osa-alueella C ei tehdä. Alueen C pinta-ala on 4,0 ha  
ja kiviaineksen ottomäärä 400 000 m3ktr.   



 
 

Maankaatopaikkatoiminta   

25 (33)  

 
Maankaatopaikkatoiminnan ympäristölupahakemuksesta ilmenee, että läjitys-  
alue koostuu kahdesta erillisestä täyttöalueesta A ja B, joiden yhteenlaskettu   
pinta-ala on 21,1 ha. Pohjoisen täyttöalueen A pinta-ala on 11,6 ha ja eteläisen  
täyttöalueen B 9,5 ha. Myös täyttöalueiden A ja B välissä oleva alue, joka on   
pinta-alaltaan noin 0,5 ha, täytetään. Läjitysalueen kokonaistäyttötilavuus on   
noin 6,9 miljoonaa m3 sisältäen tukipenkereet (alue A 4,9 miljoonaa m3, alue B  
1,8 miljoonaa m3, alueiden A ja B välinen alue 200 000 m3).    

 
Alueella otettaisiin vastaan vuodessa keskimäärin 1,4 miljoona tonnia (0,7 mil- 
joona m3) maa-aineksia. Enimmillään vastaanotettavia maa-aineksia olisi 2   
miljoonaa tonnia (1 miljoona m3) vuodessa. Maankaatopaikka toimii ympäri   
vuoden. Tuotavan maa-aineksen määrä vaihtelee vuosittain riippuen rakennus- 
toiminnan voimakkuudesta.   

 
Alueelle loppusijoitetaan puhtaita ylijäämämaita. Alueelle tuotava maa-aines   
on pääasiassa hyötykäyttöön kelpaamatonta hienojakoista koheesiomaata (savi  
ja siltti), moreenimaata sekä isokokoisia kiviä ja lohkareita. Pintamaan jou-  
kossa olevaa humusta lukuun ottamatta alueelle ei vastaanoteta orgaanista ai-  
nesta. Ylijäämämaat ovat peräisin pääkaupunkiseudun rakennustyömailta.   

 
Täyttötoimenpiteet jatkuvat vielä useita vuosia sen jälkeen, kun louhinta on   
loppunut kokonaan. Osa-alueiden A ja B välillä kulkeva suunnitelmassa ojaksi  
nimetty uoma säilytetään koko toiminnan ajan, jotta alueen koillis- ja pohjois- 
puolella muodostuvat vedet pääsevät purkautumaan luonnollista purkureittiään  
etelään, kuten nykytilanteessa. Täyttötoiminnan loppupuolella osa-alueiden A   
ja B välinen sola täytetään, jolloin ojan kohdalle rakennetaan vettä läpäisevä   
louhepenger.   

 
Louhinta- ja murskaustoiminnan ympäristölupahakemuksen mukaan alueelta  
louhittua kiviainesta (1,1–2,2 miljoonaa tonnia vuodessa) ja alueelle muualta  
tuotua ylijäämälouhetta (150 000–500 000 tonnia vuodessa) varastoidaan otta-  
misalueella. Pääasiallinen varastokenttä sijaitsee osa-alueiden A ja B välillä,   
pohjoispuolella. Louhinnan edetessä varastoalueita muodostuu myös lou-  
hosalueiden sisälle. Vastaanotettujen maa-ainesten varastointia ei ole hake-  
muksessa selvitetty.   
Pohjavesi   

 
Vesilupahakemuksen mukaan suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjave-  
sialueella. Lähin pohjavesialue on Järvikylän I luokan pohjavesialue, joka si-  
joittuu alueen eteläpuolelle noin 800 metrin etäisyydelle. Kyseinen pohjavesi-  
alue on päätöksen mukaan poistettu luokiteltujen pohjavesialueiden luettelosta.   
Etäisyyttä muille luokitelluille pohjavesialueille on yli 2 kilometriä.   

 
Alueen maaperää luonnehtivat kalliomäet sekä niiden väliset laaksopainanteet.  
Laaksopainanteissa maaperä koostuu pääosin heikosti vettä johtavista savi-,   
siltti- ja moreenialueista. Painannealueet ovat osin soistuneita.   
Suunnittelualueen maaperäolosuhteista johtuen alueella ei ole yhtenäistä poh-  



 

javesiesiintymää. Alueella on maaperässä olevaa pohjavettä laaksopainantei- 
den maakerroksissa. Lisäksi alueella on kaikkialla luontaisesti kallioperässä  
esiintyvää kalliopohjavettä. Alueella muodostuva pohjavesi ei hakemuksen   
mukaan ole hyödynnettävissä yksittäisiä pora- ja rengaskaivoja suuremmassa  
mittakaavassa esimerkiksi talousvesikäyttöön hyödynnettävissä olevan pohja- 
veden vähäisen määrän ja maaperän virtausolosuhteiden johdosta.   

 
Ympäristössä olevat lähimmät yksityiskaivot sijaitsevat ottamisalueen etelä-  
puolella Fagerängin alueella Halujärventien pohjoispäädyssä sekä Halujärven  
länsi-/lounaispuolella. Etäisyydet suunnitellulta ottoalueelta lähimpiin yksi-  
tyiskaivoihin ovat 380–400 metriä. Alueilla on sekä pora- että rengaskaivoja.   
Pohjaveden korkeus ja virtaus   

 
Maa-ainesten ottosuunnitelman mukaan alueen kalliopohjaveden päävirtaus-  
suunta on pohjoisesta etelään. Virtausta ohjaavat alueella sijaitsevat kalliope-  
rän rikkonaisuusvyöhykkeet, joissa kalliopohjaveden virtausedellytykset ovat  
paremmat. Pohjaveden korkeus suunnittelualueella vaihtelee välillä +42…+49   
metriä. Halujärven vedenlaatu ja kaivokartoitus -selvityksen (Ramboll Oy   
19.2.2016) mukaan pinnankorkeushavaintojen perusteella pohjaveden virtaus- 
suunta on hankealueella pohjoiseen ja luoteeseen. Eteläosaan sijoittuvat kallio- 
alueet muodostavat todennäköisesti pohjavedenjakajan, jolta virtaussuunta on  
luoteeseen kohti Fagerängiä ja etelään kohti Halujärveä. YVA-selostuksen liit- 
teenä olevan pohjavesimallinnuksen (Ramboll 18.5.2015) mukaan ottoalue tu- 
lee todennäköisesti keräämään myös Ämmässuon jätekeskuksen alueelta kul- 
keutuvia pohjavesiä.   

 
Hankealueella sijaitsee muutamia kallioperän heikkousvyöhykkeitä. Kallio-  
perän vedenjohtavuuksissa voi olla paikallista vaihtelua myös heikkous-  
vyöhykkeiden sisällä. Tehtyjen tutkimusten perusteella hankealueella olevien  
heikkousvyöhykkeiden vedenjohtokyky on arvioitu alhaiseksi.    
Osa-alueilla B ja C louhitaan pääosin kalliopohjaveden pinnan yläpuolella.    

 
Louhinnan myötä ei suunnitelman mukaan muodostu normaalista poikkeavia  
riskejä lähiseudun kaivoille tai pohjavedelle. Louhinnan aiheuttamat muutok- 
set kalliopohjaveden korkeuksissa ulottuvat odotettavasti vain muutamista   
metreistä muutamiin kymmeniin metreihin louhinta-alueen ulkopuolelle.   

 
Osa-alue B sijoittuu lähimmäksi hankealueen eteläpuolella Halujärven ympä- 
ristössä olevia yksityiskaivoja. Louhinta-alue ei kuitenkaan mukaan sijoitu kai- 
vojen pohjaveden muodostumisalueelle. Yksityiskaivoista mitatut vedenkor-  
keudet olivat joulukuussa 2015 välillä +31…+44 m. Vedenpinnat olivat kor-  
keimmillaan likimain samalla korkeudella kuin osa-alueen B suunniteltu alin  
louhintataso. Hankealueen ja Halujärven väliin tehdyissä kallioperätutkimuk-  
sissa kallioperä osoittautui tiiviiksi ja heikosti vettä johtavaksi.    

 
Osa-alueella A louhinnan on suunniteltu ulottuvan syvimmillään korkeudelle  
+15 m eli enimmillään noin 30 m ympäröivää maanpintaa syvemmälle. Lou- 
hinnan suorittaminen pohjaveden pinnan alapuolelta voi teoriassa aiheuttaa   
muutoksia muun muassa pohjaveden virtaussuuntiin. Louhinta tulee todennä- 
köisesti kääntämään pohjaveden virtaussuunnan kohti louhinta-aluetta sen lä- 
heisyydessä.    
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Osa-alueen A lounaispuolella on kaksi kaivoa, joista toinen on porakaivo ja  
toinen rengaskaivo. Kaivot sijoittuvat noin 450 metrin ja 540 metrin etäisyy- 
delle louhittavasta osa-alueesta A. Rengaskaivossa vedenkorkeus oli joulu-  
kuussa 2015 noin +29 m eli lähes 15 metriä korkeammalla kuin suunniteltu  
alin louhintataso osa-alueella A.   

 
Rengaskaivon pohjaveden muodostumisalue on noin 80 ha. Hankealueen lou-  
hinta-alueet kattavat rengaskaivon muodostumisalueen pinta-alasta noin 22 %  
(17 ha). Louhintatoiminta on suunniteltu kallioalueille, joilla pohjaveden muo- 
dostuminen on vähäistä. Tällöin vaikutus rengaskaivon valuma-alueella muo-  
dostuvan pohjaveden määrään on pinta-alaosuutta pienempi. Hankealueella   
toteutettavat louhinnat voivat vähentää rengaskaivon teoreettista antoisuutta.   
Vaikutus muodostuvan pohjaveden määrään on hakemuksen mukaan pieni,   
alle 10 %. Louhintaa seuraavassa maanläjitysvaiheessa vaikutus pienenee, sillä  
maanläjitysalueilla tapahtuu myös maanläjitysalueiden sisäisen veden imeyty- 
mistä pohjavedeksi.    
Pohjaveden laatu   

 
Hankealueen läheisyydessä pohjavedessä on paikoitellen näkyvissä merkkejä  
kuormituksesta. Esimerkiksi hankealueen luoteispuolella olevassa havaintopis- 
teessä 31 on todettu fenolisia yhdisteitä pieninä pitoisuuksina. Osassa muista  
havaintopisteistä on todettu lieviä muutoksia metallien pitoisuuksissa ja lie-  
västi koholla olevia typpipitoisuuksia. Havaintopisteissä ei ole kuitenkaan to- 
dettu merkkejä merkittävistä kuormitusvaikutuksista.   

 
Louhinnassa käytetään räjäytysaineita, joista voi vapautua palamistuotteita ja  
epätäydellisen räjähdyksen seurauksena räjähdysainejäämiä ympäristöön. Ky- 
seiset yhdisteet ovat pääosin typpiyhdisteitä. Maanläjitystoiminnan aikana alu- 
eelle läjitetään vain pilaantumattomia maa-aineksia, jolloin ympäristöön ei läh- 
tökohtaisesti kulkeudu haitallisia määriä haitta-aineita. Maanläjityksen yhtey- 
dessä voi kuitenkin vapautua kiintoainesta, joka voi aiheuttaa pohjaveden sa-  
mentumista.   

 
Louhinnan aikana louhittavat alueet kääntävät louhinta-alueen reunalla pohja- 
veden virtauksen kohti louhittavaa aluetta, mikäli louhintataso ulottuu ympä- 
ristön pohjaveden pinnan alapuolelle. Tällöin räjäytysaineista mahdollisesti   
vapautuneet aineet kulkeutuvat veden mukana takaisin louhinta-alueelle. Mi- 
käli louhintataso jää ympäröivän pohjaveden pinnan yläpuolelle, voivat räjäh- 
dysainejäämät kulkeutua veden mukana kallioperän rakoihin.   

 
Hankkeen osa-alueilla C ja B voi tapahtua räjähdysainejäämien kulkeutumista  
kalliopohjaveteen, sillä alueen louhinta ei suurimmalla osalla alueita ulotu ym- 
päröivän pohjaveden pinnan alapuolelle. Kulkeutumisen ei hakemuksen mu-  
kaan arvioida olevan merkittävää, sillä alueen vedet ohjataan hallitusti selkey- 
tysaltaisiin.    

 
Osa-alueella A louhinta ulottuu pohjaveden pinnan alapuolelle. Osa-alueelta A  
räjähdysainejäämien kulkeutuminen pohjaveteen on hakemuksen mukaan erit- 
täin vähäistä, sillä alue kerää pohjavettä ympäristöstään.   



 

Oikeudellinen arviointi   
Menettely lupaviranomaisessa    
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Vesilain 1 luvun 2 §:n 2 momentin ja 3 luvun 5 §:n 1 momentin säännösten   
sanamuodon perusteella niitä on sovellettava kaikissa vesilain mukaisissa   
lupa-asioissa asian laadusta riippumatta. Näin ollen aluehallintovirasto ei ole  
ylittänyt toimivaltaansa tutkiessaan muun muassa hankkeen vaikutusta liito-  
oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin sekä olemassa olevaan ja tulevaan  
kaavoitukseen. Sillä, että samat asiat tulevat tutkittavaksi myös samaan hank- 
keeseen liittyvissä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa lupame- 
nettelyissä ei anna aihetta arvioida asiaa toisin, koska vesilaissa ei ole sään-  
nöstä, jonka perusteella vesilain 1 luvun 2 §:n 2 momentin ja 3 luvun 5 §:n 1   
momentin säännöksiä voitaisiin jättää soveltamatta sillä perusteella, että niissä  
tarkoitetut asiat tulevat tutkittavaksi muun lain mukaisessa menettelyssä.   

 
Tässä asiassa on kyse aluehallintoviraston päätöksen lainmukaisuuden arvioi- 
misesta. Espoon kaupungin toiminta ei siten tule käsiteltäväksi tämän asian   
yhteydessä.   
Vesilain mukaisen luvan tarve osa-alueella C   

 
Käytettävissä olevan aineiston perusteella ei ole tarkkaan eriteltävissä, mikä   
osa vesistövaikutuksista tulee miltäkin osa-alueelta. Pinta-alaltaan 4 ha:n suu- 
ruisella osa-alue C:llä louhitaan hakemuksen mukaan pääosin kalliopohjave-  
den pinnan yläpuolella. Louhinta ulottuu kuitenkin mäkialueilla paikoin ympä- 
röivän maanpinnan alapuolelle. Hakemuksen mukaan alueella ei muodostu   
merkittäviä muutoksia pohjaveden muodostumiseen tai virtaukseen. Louhin-  
nan aiheuttamat muutokset kalliopohjaveden korkeuksissa ulottuvat hakemuk- 
sen mukaan oletettavasti vain muutamista metreistä muutamiin kymmeniin   
metreihin louhinta-alueen ulkopuolelle. Osa-alueella voi tapahtua räjähdysai-  
nejäämien kulkeutumista kalliopohjaveteen, mutta kulkeutumisen ei hakemuk- 
sen mukaan arvioida olevan merkittävää, sillä alueen vedet ohjataan hallitusti  
selkeytysaltaisiin.    

 
Asiassa saadun selvityksen perusteella hakemuksen mukainen toiminta osa-  
alueella C ei muodosta vesilain 3 luvun 2 §:n 1 momentin edellyttämää muu-  
tosta vesistöön tai pohjaveteen eikä etäisyydet huomioon ottaen ennalta arvioi- 
den vaaranna talousveden saantia lähikiinteistöillä. Mahdolliset vaikutukset   
pintavesiin ja kalastoon tulevat vakiintuneen käytännön mukaan arvioitavaksi  
ympäristölupamenettelyssä. Vesilain mukaiselle luvalle ei siten osa-alueella C  
ole ilmennyt tarvetta.   
Vesilain mukaisen luvan tarve osa-alueilla A ja B   

 
Vesilain mukaista lupaa edellytetään silloin, kun maa-ainesten ottamisen poh- 
javesivaikutukset ovat mahdollisia, vaikka niiden todennäköisyys olisikin ver- 
rattain vähäinen.    

 
Erityisesti ruhjeisilla kallioalueilla pohjaveden taso voi ottamisen seurauksena  
laskea myös ottamisalueen ympäristössä, etenkin jos ottaminen ulottuu pohja- 
veden pinnan alapuolelle. Louhinta osa-alueella A kohdistuu pohjaveden pin-  
nan alapuolelle, tasolle N2000 +15 m. Alin louhintakorkeus on enimmillään   



 

noin 30 metriä ympäröivää maanpintaa alempana. Asiassa saadun selvityksen  
perusteella ja etäisyydet huomioon ottaen ei voida ennalta riittävällä varmuu-  
della sulkea pois mahdollisuutta, että louhinta osa-alueella A vaikuttaisi Fa-  
gerängin hevostilan kaivojen vesipintoihin. Pohjavesimallinnusraportissa tode- 
taan, että ottoalue tulee todennäköisesti keräämään myös Ämmässuon jätekes- 
kuksen alueelta kulkeutuvia pohjavesiä. Louhinta tulee todennäköisesti kääntä- 
mään pohjaveden virtaussuunnan kohti louhinta-aluetta sen läheisyydessä.    

 
Osa-alueella B alin louhintataso on N2000 +44 m. Maa-ainesten ottosuunnitel- 
man mukaan pohjaveden korkeus suunnittelualueella vaihtelee välillä   
+42…+49 m. Yksityiskaivoista mitatut vedenkorkeudet olivat joulukuussa   
2015 välillä +31…+44 m. Halujärven vedenpinta on tasolla +43,8 m. YVA:n  
liitteenä olevan mallinnuksen mukaan pohjaveden pinta voi laskea myös Halu- 
järven kaivojen alueella.    

 
Asiassa saadun selvityksen ja aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa esi- 
tetyillä perustella hallinto-oikeus katsoo, että hanke edellyttää vesilain mu-  
kaista lupaa osa-alueiden A ja B osalta. Sillä, että vastaavien hankkeiden koh- 
dalla mahdollisesti ei ole edellytetty vesilain mukaista lupaa vanhan vesilain  
voimassaoloaikana, ei ole merkitystä.   
Kaavoitus ja ekologinen yhteys   

 
Vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaavaehdotuksessa  
osa-alueiden A ja B kohdalle on merkitty maakunnallinen ekologinen yhteys.   
Yhteyden sijainti on ohjeellinen. Kehittämissuositusten mukaan suunnittelussa  
ja hoidossa tulee turvata metsäisten yhteyksien jatkuvuus, ekologinen kytkey-  
tyneisyys ja riittävä leveys sekä tarvittaessa kehittää yhteyksien toimivuutta.   
Maakunnallisten ekologisten yhteyksien leveydeksi suositellaan taajama-aluei- 
den reunoilla ja ulkopuolella ensisijaisesti vähintään 300–500 metriä. Yhteys   
voi olla kapeampikin, mutta yhteyksien kapeikot eivät saisi olla leveyttään pi-  
dempiä.    

 
Vaikka ekologisen yhteyden sijainti on ohjeellinen, ei ekologisen yhteyden si- 
joittamiselle olisi osoitettavissa toimivia vaihtoehtoja, mikäli hanke toteutettai- 
siin hakemuksen mukaisesti osa-alueilla A ja B. Luvan myöntäminen hake-  
muksen mukaisille osa-alueille A ja B vaikeuttaisi näin ollen merkittävästi   
yleiskaavan laatimista. Näillä ja aluehallinnon päätöksen perusteluissa esite-  
tyillä perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston päätös hylätä  
lupahakemus osa-alueiden A ja B osalta ei ole ollut virheellinen.    

 
Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus toteaa, että aluehallintovirasto ei ole tehnyt  
varsinaista intressivertailua. Hallinto-oikeuden tehtävänä ei ole ensiasteena   
suorittaa intressivertailua. Tämän vuoksi ja kun edellä tarkoitettu kaavan vas- 
taisuus on jo sinänsä riittävä peruste hylätä hakemus, hallinto-oikeus ei ota asi- 
aan kantaa tältä osin.       
Sovelletut oikeusohjeet   
Perusteluissa mainitut   
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2. Käsittelymaksu   
Sovellettavat oikeusohjeet    
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Vesilain 18 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tämän lain mukaisen asian käsit- 
telystä lupaviranomaisessa ja valvontaviranomaisessa voidaan periä maksu.    

 
Saman pykälän 2 momentin mukaan valtiolle perittävän maksun suuruus mää- 
rätään siten kuin valtion maksuperustelaissa ja sen nojalla annettavassa valtio- 
neuvoston asetuksessa säädetään. Kunnalle perittävän maksun suuruus määrä- 
tään kunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Kunnan hyväksymän taksan pe-  
rusteiden tulee noudattaa soveltuvin osin valtion maksuperustelakia.   

 
Valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016   
(1524/2015) maksutaulukkoliitteen mukaan vesitalousasian käsittelystä perit-  
tävä maksu on 17 360 euroa, jos kysymyksessä on vesilain 3 luvun mukaisesta  
kiviaineksen otto-asiasta, joka on suuruudeltaan yli 200 000 m3 ktr (30–50   
htp).    

 
Maksutaulukkoliitteen kohdan 3.1 alakohdan 2 mukaan maksu peritään 35  
prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima  
työmäärä on taulukossa tai 1 kohdassa mainittua työmäärää pienempi, ja 35  
prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on taulu-  
kossa tai 1 kohdassa mainittua suurempi.   
Maksutaulukkoliitteen alakohdan 5 mukaan jos taulukon mukainen maksu   
olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea tai  
alhainen, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h.   
Oikeudellinen arviointi   

 
Hallinto-oikeuden ratkaisu ja sen perustelut huomioon ottaen hakijan on kat-  
sottava olleen hakemansa vesitalousluvan tarpeessa. Tämän johdosta Esbogård  
Ab:n ensisijainen vaatimus käsittelymaksun poistamisesta on hylättävä.   

 
Asian edellyttämä tavanomaista pienempi työmäärä on otettu huomioon alen- 
tamalla perittävää maksua 35 prosenttia. Käsittelymaksun alentaminen enem- 
mälti edellyttäisi selvitystä siitä, että peritty maksu on kohtuuttoman suuri tä- 
män alennuksen jälkeenkin. Esbogård Ab:n esittämää viittausta kuntien mak- 
suihin ei voida pitää tällaisena selvityksenä, koska kunnan ja valtion viran-  
omaiset soveltavat eri maksutaulukkoja ja niiden sisäiset menettelyt ovat eri- 
laisia, eivätkä valtion ja kuntien perittävät maksut siten ole suoraan vertailu- 
kelpoisia. Tämän vuoksi ja kun asiassa ei ole ilmennyt muutakaan perustetta  
pitää määrättyä maksua 11 284 euroa liian suurena, on myös Esbogård Ab:n   
toissijainen vaatimus hylättävä.   
Sovelletut oikeusohjeet   
Perusteluissa mainitut   
3. Oikeudenkäyntikulut   
Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julkinen kuulutus     

 

velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai  
osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta,  
että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä py- 
kälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen  
tehneeseen hallintoviranomaiseen.    
 
Kyseisen pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen kor- 
vausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti ai- 
heutunut viranomaisen virheestä.   
 
Asian ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että Esbogård Ab joutuu   
pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Oikeudenkäynti ei ole aiheutu- 
nut viranomaisen virheestä.   
Sovelletut oikeusohjeet   
Perusteluissa mainitut   
 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.  

Päätöksen tiedoksiantaminen       
 

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava   
päätöksen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän allekirjoittaneille  
asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan  
ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin  
laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki  
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §).   

Päätöksestä ilmoittaminen   
 

Espoon kaupunginhallituksen ja Kirkkonummen kunnanhallituksen on viipy-  
mättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n  
mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään  
sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta.   

Muutoksenhaku   
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi- 
keuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on 
toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oi- 
keuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 12.9.2022.  
Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).  
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  Diaarinumerot   

 00102/19/5208   
00103/19/5210   
00133/19/5208   

 
 
 
 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström  
ja Annukka Lagerstam sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari   
Saara Juopperi. Asian on esitellyt Annukka Lagerstam.   

 
 
 
 
 

Patrick Sahlström    Saara Juopperi   
 
 
 
 
 

Annukka Lagerstam   
 
 

Toimituskirjan antaja:   
 
 

Inkeri Eriksson   
lainkäyttösihteeri   
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  Diaarinumerot   

 00102/19/5208   
00103/19/5210   
00133/19/5208   

 
 

Jakelu   
 

Päätös ja maksu  Esbogård Ab oikeudenkäyntimaksu 260 euroa   
  (Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen   
 oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)   

 oikeudenkäyntimaksu 260 euroa   
Asiamies: AA Heidi Malmberg   
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen  
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)    

Jäljennös maksutta   
Espoon kaupunki   
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen   

  Espoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen   
  Espoon kaupungin kaavoitusviranomainen   

Espoon kaupunginhallitus   
Kirkkonummen kunta   
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen   
Kirkkonummen kunnan terveydensuojeluviranomainen   
Kirkkonummen kunnanhallitus   
Uudenmaan liiton maakuntahallitus   

 / Talli Fageräng ja     
Caruna Espoo Oy   

 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/  
Kalatalousryhmä   

 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja luonnon- 
varat -vastuualue   
Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue   
Suomen ympäristökeskus   



 
 
 

VALITUSOSOITUS   

Liite hallinto-oikeuden päätökseen  

 
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   
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