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Asia Valitukset ympäristölupa-asioissa 

 

Muutoksenhakijat 

 

1. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja  

luonnonvarat -vastuualue 

 

2. , Kauklahti-seura ry, Espoonkartanon omakotiyhdistys ry ja  

Espoon ympäristöyhdistys ry sekä 820 yksityishenkilöä, yhdessä 

 

3. Espoon kaupungin ympäristölautakunta 

 

4. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 

 

5.  

 

6. (aiemmin Kommanditbolaget Niemis, inneh. E. Fromond) 

 

Luvan hakija Esbogård Ab 

 

Päätökset, joihin on haettu muutosta 

 

1. Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.12.2018 nro 280/2018/1  

 

2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.12.2018 nro 281/2018/1  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt, hakemukset osin hyläten, Es-
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bogård Ab:lle ympäristöluvan kallion louhintaan ja alueelta louhitun ja ylijää-

mälouheen murskaukseen hakemuksen mukaisille osa-alueille A ja C (asia 1) 

sekä ympäristöluvan maankaatopaikalle osa-alueelle A (asia 2). 

 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemukset kallion louhintaan, louheen ja yli-

jäämälouheen murskaukseen sekä maankaatopaikkatoimintaan hakemuksen 

mukaisella osa-alueella B.  

 

Koska hakemukset osa-alueen B osalta on hylätty, myös hakemus toiminnan 

aloittamiseksi osa-alueella B muutoksenhausta huolimatta on hylätty. 

 

Toiminta ja toiminnan tarkkailu on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti, 

ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.  

 

Päätökset ovat voimassa toistaiseksi. 

 

Lupamääräykset 

 

Toimintaa koskevat yleiset määräykset 

 

1. Alueella saa toimia arkipäivisin maanantaista perjantaihin, pois lukien ylei-

set juhlapäivät, seuraavia toiminta-aikoja noudattaen: 

- murskaaminen klo 7.00–21.00 

- poraaminen klo 7.00–18.00 

- räjäytykset ja suurten kappaleiden rikotus klo 8.00–18.00, räjäytykset kor-

keintaan kahtena päivänä viikossa,  

- kuormaaminen ja kuljetus klo 7.00–22.00 ja  

- maankaatopaikan toiminta 7–20. 

 

2. Liikennöinti toiminta-alueelle on järjestettävä alueen pohjoispuolelta (Kal-

liosuon täyttömäen länsipuoli-Kulmakorventie-Nupurintie). Tieyhteyden ra-

kentamisessa tulee huomioida suunnitteilla oleva voimajohtoyhteys (110 kV) 

Ämmässuon sähköasemalta Kolmirantaan ja edelleen Kirkkonummen suun-

taan. 

 

Toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa on otettava huomioon voimajohto- ja 

kaasulinjojen läheisyys. Suojaetäisyyksistä, louhintojen rajauksesta ja toimin-

tatavoista on sovittava em. linjojen haltioiden kanssa ennen toiminnan aloitta-

mista.  

 

3. Toiminta-alueille on järjestettävä valvonta ja lukittavat portit. Alueiden si-

sääntulojen läheisyydessä on oltava informaatiotaulut, joista on selkeästi näh-

tävissä alueen käyttötarkoitus, aukioloajat ja toiminnasta vastaavien yhteystie-

dot.  

 

Louhinta-alueet on tarvittavilta osin aidattava ulkopuolisille aiheutuvan vaaran 

estämiseksi. 

 

4. Alueen aukioloaikoina alueella on oltava valvoja, joka punnitsee kuormat, 

tarkastaa niitä koskevat asiakirjat, kuten maa- ja kiviainesten haitta-ainetutki-

musten tulokset ja asiantuntijalausunnot, ottaa tarvittaessa näytteet ja osoittaa 

maa- ja kiviaineksille oikean purkupaikan sekä antaa toimittajalle kirjallisen 

todistuksen vastaanotetuista kuormista. 
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Mikäli alueelle tuodaan jätteitä tai maa-aineksia, joiden vastaanottoa ei ole 

ympäristöluvassa hyväksytty, on jätteet (esimerkiksi pilaantuneet maa-ainek-

set) viipymättä toimitettava laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jäte-

jaetta, tai jäte on palautettava jätteen luovuttajalle.  

 

5. Toiminnan vastuuhenkilön ja varahenkilön nimet ja yhteystiedot sekä henki-

löiden koulutus, kokemus ja asiantuntemus tehtäviensä hoitoon on ilmoitettava 

ennen toiminnan aloittamista Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon kau-

pungin ja Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Vastuu-

henkilöiden yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla. 

 

6. Toiminta-alueiden ja häiriölle alttiiden kohteiden välissä luvan saajan kiin-

teistöllä 49-457-3-15 oleva puusto on säilytettävä toiminnan ajan. Suojavyö-

hyke on merkittävä määräyksen 10. mukaiseen suunnitelmaan.  

 

Louhinta ja louheen murskaus 

 

7. Osa-alueilla A ja C saa louhia kiviaineksia hakemukseen liitettyjen pohja- ja 

leikkauspiirustusten periaatteiden mukaisesti yhteensä noin 3 900 000 m3ktr. 

Vuotuinen ottomäärä saa olla enintään 800 000 m3ktr/a.  

 

Osa-alueella A ei saa louhia tason +15 m (N2000) alapuolelle eikä osa-alueella 

C tason +50 m (N2000) alapuolelle. 

 

Ennen jokaista louhintaräjäytystä tulee antaa varoitussignaali. 

 

8. Alueelle saa vastaanottaa ja välivarastoida muualta tuotua pilaantumatonta 

louhetta ja maa-aineskuormien mukana tulevaa kiveä yhteensä enintään 

500 000 tonnia vuodessa.  

 

Ylijäämälouheen varastointipaikat on esitettävä määräyksen 10. mukaisessa 

suunnitelmassa.  

 

9. Alueelta louhittua louhetta ja muualta tuotua ylijäämälouhetta saa murskata 

yhteensä enintään 2 700 000 tonnia vuodessa. Murskauslaitosta ei saa sijoittaa 

alle 400 metrin päähän lähimmistä asuinrakennuksista ja niiden välittömässä 

läheisyydessä olevista pihapiireistä. 

 

Toiminta-alueilla yhtäaikaisesti käytettävien laitteiden (poravaunut, murskaus-

laitteet) määrien on oltava YVA-selostuksen liitteenä olevan melumallinnuksen 

vaihtoehdon 3 (VE3) mukaisia.  

 

10. Luvan saajan on esitettävä ennen toiminnan aloittamista yksityiskohtainen 

louhinta- ja murskaussuunnitelma, jossa selvitetään ainakin kalliopohjaveden 

pinnankorkeudet louhittavilla alueilla, louhinnan vaiheet ja eteneminen, ker-

ralla räjäytettävän kentän koko, louhintatasot, momentaaninen (samanaikai-

sesti räjähtävä) räjäytysainemäärä, tärinöiden johtuminen, katselmoitavat kiin-

teistöt ja lähialueen herkät rakenteet (mm. rakennukset, talousvesikaivot, läm-

pökaivot, jätevesijärjestelmät) ja laitteet sekä määritellään heilahdusnopeuden 

raja-arvot.  

 

Suunnitelmaan on liitettävä kartta, johon on merkitty murskauspaikkojen, ma-

teriaalien (louhe- ja ylijäämälouhe) ja pintamaiden sijoittaminen alueella sekä 
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alueen ympärille jätettävä suojavyöhyke (määräys 6). Pintamaavalleista on esi-

tettävä pohja- ja leikkauspiirustukset sekä vakavuuslaskelmat. 

 

Suunnitelma on esitettävä Uudenmaan ELY-keskukselle sekä toimitettava tie-

doksi Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaisille kaksi kuukautta ennen louhinnan aloittamista. 

 

11. Ennen louhintojen aloittamista luvan saajan on teetettävä katselmus edellä 

määritellyillä katselmoitavilla kiinteistöillä rakennusten, rakennelmien ja lait-

teiden nykytilan todentamiseksi. Kiinteistöjen omistajille on varattava tilaisuus 

olla läsnä katselmuksissa. Edellä mainitut tiedot on toimitettava kiinteistöjen 

omistajille, Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon kaupungin ja Kirkko-

nummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. 

 

Maankaatopaikka 

 

12. Osa -alueelle A saa sijoittaa enintään noin 4 900 000 m3 maa- ja kiviainek-

sia. Vuodessa saa ottaa vastaan enintään 2 000 000 tonnia (noin 1 milj. m3) yli-

jäämämaa-aineksia. Hakemuksen mukaisten osa-alueiden A ja B väliselle alu-

eelle ei saa läjittää maa-aineksia. 

 

Alueet, joille sijoitetaan ylijäämämaita, luokitellaan maankaatopaikaksi. 

Maankaatopaikalla alueen maisemointiin ja täyttöihin sijoitettavat ylijäämä-

maat tulee käyttää hakemuksen mukaisesti sitä mukaa, kun se toiminnan kan-

nalta on mahdollista. Maa- ja kiviainesten sijoittamisesta on tehtävä määräyk-

sen 15 mukainen suunnitelma. 

 

Alueelle ei saa ottaa vastaan muita jätteitä eikä vaarallisia jätteitä.  

 

13. Täyttöalue ja läjityksen täyttösuunnat tulee merkitä maastoon ja täyttö tu-

lee tehdä hallitusti määräyksen 15 mukaisesti tehtyä suunnitelmaa noudattaen. 

Pintamaakasat samoin kuin maankaatopaikka tulee suunnitella ja toteuttaa 

niin, ettei alueella pääse tapahtumaan sortumia.  

 

Maankaatopaikan enimmäiskorkeus (N2000) saa olla enintään hakemuksen 

liitteenä esitetyn suunnitelmapiirustuksen (GEO, S3, 5.2.2016) mukainen. 

 

14. Pohjavesipinnan yläpuolelle läjitettävien ylijäämämaa-ainesten on oltava 

pilaantumattomia (17 05 04) eli niiden haitta-ainepitoisuuksien on oltava val-

tioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-

vioinnista (214/2007) asetettujen alempien ohjearvojen alapuolella.  

 

Pohjavesipinnan (selvitettävä määräyksen 10 mukaisesti) alapuolelle jääviin 

täyttöihin saa käyttää vain pilaantumattomia mineraalimaita, joiden haitta-ai-

nepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnys-

arvot.  

 

Jos on syytä epäillä, että maa-aineskuorma voi sisältää haitallisia aineita tai 

maa-aines on peräisin pilaantuneelta alueelta, on maa-aineksesta esitettävä 

kuormakohtaiset luotettavat analyysitulokset ja asiantuntijalausunto vastaan-

otettavan maa-aineksen haitattomuudesta tai kuormista on otettava edustavat 

kokoomanäytteet laadun varmistamiseksi. 
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Orgaanista ainesta sisältävät maa-ainekset tulee sijoittaa täytön ylimpiin ker-

roksiin. Läjitettävän maa-aineksen seasta on poistettava kannot ja muut isot 

puukappaleet. Maankaatopaikalle ei saa sijoittaa happamia maa-aineksia kal-

kitsemattomina. 

 

15. Kaksi kuukautta ennen maanläjitystoiminnan aloittamista Uudenmaan 

ELY-keskukselle sekä Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomaisille on toimitettava yksityiskohtainen täyttösuunnitelma, 

jossa on: 

- maankaatopaikan vaiheistettu täyttösuunnitelma aikatauluineen (huomioituna 

tämän päätöksen mukaisten muutosten vaikutus läjityssuunnitelmaan),  

- maankaatopaikan mitoitus päätöksen mukaiselle täyttömäärälle ja stabiliteet-

tilaskelmat,  

- maankaatopaikan tukirakenteet ja niiden osuus täytöistä, luiskakaltevuudet ja 

korkeustasot,  

- täytön sisäisen veden tarkkailupisteet, 

- työkoneiden liikennöintireitit,  

- laskeutusaltaiden rakenteet (määräyksen 23 mukaisesti) ja  

- selvitys vastaanotettavien maa-ainesten laadunvalvonnasta. 

 

Luvan saajan on ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon kau-

pungin ja Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille ylijäämä-

maan vastaanoton ja täyttötoiminnan aloittamisen ajankohdat ja varattava em. 

viranomaisille tilaisuus ennen toiminnan käynnistymistä tarkastaa alue ja ra-

kenteet.  

 

Melu ja tärinä 

 

16. Toiminta, liikenne mukaan lukien, on suunniteltava ja toteutettava siten, 

että melutaso yhdessä alueella olevien muiden toimintojen aiheuttaman melun 

kanssa ei ylitä asumiseen käytettävillä alueilla päivällä klo 7.00–22.00 ekviva-

lenttimelutasoa (LAeq) 55 dB eikä loma-asumiseen käytettävillä alueilla tai vir-

kistysalueilla ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 45 dB.  

 

Melua on mitattava määräyksen 40 mukaisesti. 

 

Luvan saajan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista melumallinnus tämän 

päätöksen mukaisen toiminnan toteuttamisesta siten, etteivät edellä tässä mää-

räyksessä asetetut raja-arvot ylity. Melumallinnuksessa tulee ottaa huomioon 

päätösten mukaiset toiminta-alueet ja toiminta-ajat, alueen muu melua aiheut-

tava toiminta sekä määritettävä meluvallien vähimmäiskorkeudet ja sijoittami-

nen sekä yhtäaikaisesti käytettävien laitteiden enimmäismäärät. Mallinnuk-

sessa on huomioitava tiettyjen työvaiheiden melun impulssimaisuus (+5 dB).  

 

Mallinnus ja siihen perustuvat esitykset toiminnan järjestämiseksi ja melun 

torjumiseksi on toimitettava ympäristöluvan valvontaviranomaiselle kaksi 

kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Mallinnus tulee päivittää, kun toimin-

nassa tai alueen ympäristössä tapahtuu melun kannalta merkittäviä muutoksia. 

Myös päivitetty melumallinnus tulee toimittaa sen valmistuttua ympäristölu-

van valvontaviranomaiselle. 

 

17. Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-

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

dettävä riittävän korkeina, sijoitettava melulähteen välittömään läheisyyteen ja 
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suunnattava siten, että ne osaltaan estävät melun leviämistä asutuksen suun-

taan. Sekä osa-alueelle A että osa-alueelle C on ennen louhinnan aloittamista 

rakennettava meluvallit ja niiden korkeudet on määritettävä määräyksen 16 

mukaisesti tehtävän melumallinnuksen perusteella. Tarvittaessa on rakennet-

tava lisämeluesteitä tai siirrettävä niitä. Laitteissa on käytettävä kotelointia, 

kumituksia tai muita vastaavia ääniteknisesti parhaita meluntorjuntatoimia. 

  

Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Toiminta-alueella 

siirtokuljetusmatkat on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi. 

 

18. Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että räjäytyk-

sistä ja niistä aiheutuvasta tärinästä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa alueen ul-

kopuolisille kiinteistöille, muulle ympäristölle, asuin- ja muille rakennuksille 

tai tärinäherkille laitteille. Räjäytyksistä aiheutuva meluhaitta on minimoitava. 

 

Tieto seuraavan viikon räjäytysten ajankohdista tulee saattaa yleisön tietoon 

sähköisillä tiedotusjärjestelmillä perjantaisin klo 16 mennessä sekä osa-alu-

eella A tapahtuvista räjäytyksistä myös erikseen Fagerängin tilalle.  

 

Tärinää on mitattava määräyksen 41 mukaisesti. 

 

Päästöt ilmaan ja roskaantuminen 

 

19. Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää alueilla, joilla 

asuu tai oleskelee ihmisiä, ulkoilmassa hengitettävien hiukkasten (PM10) 24 

tunnin raja-arvoa 50 µg/m3 ja kalenterivuoden keskiarvoa 40 µg/m3.  

 

Hengitettävien hiukkasten pitoisuutta on mitattava määräyksen 39 mukaisesti.  

 

20. Pölyävissä toiminnoissa, kuten porauksessa, kiviaineksen murskauksessa 

ja seulonnassa sekä maa-ainesten käsittelyssä, pölyämistä on estettävä varasto-

kasojen sijoittelulla, pitämällä murskattavan ja kuormattavan aineksen pu-

toamiskorkeus mahdollisimman pienenä, laitteistoja koteloimalla, käyttämällä 

kastelujärjestelmiä tai pölyntalteenottolaitteita tai muuta pölyn torjumiseksi 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölylähteet on sijoitettava teknisten mah-

dollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. 

 

Pölynhallintajärjestelmät on pidettävä kunnossa ja niiden tulee olla toimin-

nassa myös talvikaudella (pölynpoistosykloni). Toiminta on keskeytettävä ti-

lanteissa, joissa pölynpoistojärjestelmää ei voida käyttää normaalilla teholla 

esimerkiksi pakkasen vuoksi. 

 

21. Varastokasojen, kuormien, työmaateiden ja toiminta-alueiden pölyämistä 

on estettävä tarvittaessa kastelemalla. Kasteluvetenä tulee käyttää ensisijaisesti 

laskeutusaltaisiin kertyneitä valumavesiä. 

 

Pölyntorjunta-aineita ei saa käyttää niin, että niistä aiheutuu maaperän tai poh-

javeden pilaantumisen vaaraa. 

  

Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta on huolehdittava, jotta ajoneuvojen 

pyörien tai muiden rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita epäpuhtauksia 

ympäristöön.  

 

Vesien hallinta ja päästöt vesiin 
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22. Ulkopuoliset valumavedet on pidettävä erillään toiminta-alueesta esimer-

kiksi ojituksin.  

 

23. Toiminta-alueella muodostuville valumavesille (sekä louhinnan ja murs-

kauksen että maankaatopaikan toiminta-aikana) on rakennettava laskeutusal-

taat. Valumavesien hallintarakenteet tulee rakentaa jo ennen valmistelevien toi-

mien (ml. pintamaan poisto) aloittamista. Louhoksen pohjalle kerääntyvät ve-

det tulee pumpata ja johtaa laskeutusaltaisiin. Laskeutusaltaisiin keräytyvä vesi 

on käytettävä ensisijaisesti pölyntorjunnassa toiminta-alueilla. 

  

Laskeutusaltaat on rakennettava kantavalle pohjalle. Laskeutusaltaan pohjan 

alapinnan tulee olla vähintään 0,5 metriä pohjaveden pinnan ylimmän tason 

yläpuolella. Pohjan rikkoutuminen tai painuminen esim. altaiden alapuolisen 

veden virtauksen seurauksena on estettävä. Altaan pohjarakenteiden on oltava 

tiiviit.  

 

Laskeutusaltaat on mitoitettava siten, että valumavesien viipymä altaassa on 

riittävä hienoaineksen erottamiseksi ja alueelta lähtevän hulevesivirtaaman ta-

saamiseksi. Mitoituksessa on otettava huomioon poikkeukselliset rankkasade-

jaksot ja altaaseen louhoksen pohjalta pumpattavien vesien määrä. Altaissa on 

oltava näytteenottomahdollisuus.  

 

Laskeutusaltaisiin muodostuva liete on poistettava säännöllisesti. Liete on si-

joitettava siten, ettei se pääse valumaan ojiin ja edelleen vesistöön tai toimitet-

tava paikkaan, jolla on ympäristölupa ko. jätteen vastaanottamiseen. Altaan 

tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. 

 

24. Osa-alueen A valumavedet on käsiteltävä esimerkiksi biosuodattimessa en-

nen vesien johtamista purkuojaan. Puhdistusrakenteen jälkeisestä vedestä on 

voitava ottaa näyte. 

 

25. Luvan saajan on varmistettava, ettei toiminta-alueen vesien johtamisesta 

aiheudu haittaa alueen virtaussuunnan alapuoliselle maankäytölle. Luvan saa-

jan on osallistuttava laskuojien ja niiden rakenteiden kunnossapitoon siltä osin 

kuin kunnostuksen tarve johtuu toiminta-alueen vesien johtamisesta. 

 

Mikäli vesien johtamisesta aiheutuu ennalta arvaamattomia seurauksia, luvan 

saajan on ryhdyttävä viivytyksettä tarpeellisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaa-

miseksi. 

 

26. Suunnitelma vesienjohtamis- ja -käsittelyrakenteista on toimitettava Uu-

denmaan ELY-keskukselle sekä tiedoksi Espoon kaupungin ja Kirkkonummen 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vähintään kaksi kuukautta ennen las-

keutusaltaiden rakentaminen aloittamista. Suunnitelmassa on oltava asemapiir-

rokset vesien johtamisesta ja altaiden sijoituspaikoista, tiedot laskeutusaltaiden 

korkeusasemista ja pohjavedenpinnantasoista altaiden alueilla, altaiden pinta-

alat, syvyydet, tilavuudet, viipymät ja rakenteet sekä suunnitelma osa-alueen A 

vesien lisäpuhdistamiseksi ja vesien johtamiseksi alueelta. Suunnitelmaan on 

liitettävä laskelma, miten poikkeukselliset rankkasateet sekä laskeutusaltaa-

seen osa-alueen A louhoksen pohjalta pumpattavat vedet ja niiden määrä ja 

laatu on huomioitu altaan tilavuudessa sekä viipymässä ja vesien käsittelyssä. 

Suunnitelmaan tulee liittää selvitys biosuodatin- tai muun puhdistusrakenteen 

toimivuudesta ja puhdistustehosta eri vuodenaikoina. 
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Kemikaalien ja polttonesteiden käsittely, varastointi ja jakelu 

 

27. Toiminnassa käytettävät öljytuotteet sekä muut kemikaalit on varastoitava 

tukitoiminta-alueilla. Toiminnassa käytettävien tukitoiminta-alueiden on oltava 

nesteitä läpäisemättömiä (pinnoitettu tai alueella on käytettävä tiivistysraken-

netta, esim. HDPE-tiivistyskalvo). Alueen ympärillä on oltava rakenne, joka 

rajoittaa häiriö- ja onnettomuustilanteessa polttoaineen kulkeutumista ympäris-

töön. Polttonesteitä ei saa varastoida tukitoiminta-alueen ulkopuolella.  

 

Tukitoiminta-alueille kertyvät pintavedet ja/tai tiivistyskerroksen päälle ker-

tyvä neste on johdettava öljynerottimen kautta laskeutusaltaaseen. Öljynerotti-

men on oltava standardin SFS-EN-858-1 mukainen I-luokan öljynerotin, josta 

poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Öljynerottimessa on oltava 

täyttymisestä ilmoittava hälytysjärjestelmä ja tarkkailukaivossa sulkuventtiilit.  

 

Myös murskauslaitoksen aggregaatti ja siihen käytettävä polttoneste on varas-

toitava nesteitä läpäisemättömällä alustalla.  

 

28. Polttonestesäiliöt on sijoitettava kiinteään valuma-altaaseen ja katokseen 

niin, ettei suoja-allas täyty lumella tai vedellä. Valuma-altaan tilavuuden on 

oltava vähintään 1,1 kertaa altaaseen sijoitetun suurimman säiliön tilavuus. 

Säiliöissä on oltava ylitäytön- ja laponestolaitteet sekä vuodonilmaisujärjestel-

mät. Säiliö on suojattava riittävin törmäysestein.  

 

Polttoaineen jakelulaite on varustettava lukittavalla sulkuventtiilillä. Jakelu-

laitteen käyttö on oltava estetty, kun alueella ei työskennellä. 

 

Kemikaalit on varastoitava tukitoiminta-alueella niiden varastointiin soveltu-

vissa säiliöissä katetussa, tiivispohjaisessa tilassa ja siten, että mahdolliset vuo-

dot voidaan kerätä talteen eikä kemikaaleja voi päästä ympäristöön. Räjähdys-

aineita ei saa varastoida alueella. 

 

Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava riittävästi imeytysainetta 

sekä astiat käytetyille imeytysaineille. 

 

Luvan saajan on esitettävä suunnitelma tukitoiminta-alueiden sijoittamisista ja 

rakenteista Uudenmaan ELY-keskukselle vähintään kaksi kuukautta ennen toi-

minnan aloittamista. 

 

29. Toiminta-alueella ei saa pestä ajoneuvoja ja työkoneita eikä tehdä korjauk-

sia ja huoltoja, joista voi aiheutua päästöjä maaperään tai vesiin.  

 

Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen 

 

30. Poistettavat pintamaat on toiminnan aikana hyödynnettävä melun torjun-

nassa ja toiminnan jälkeen ensisijaisesti alueen maisemoinnissa. Pintamaa-ai-

nekset voi myös toimittaa suunnitelmallisesti hyödynnettäväksi alueen ulko-

puolelle.  

 

31. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava. Hyödyntämiskelpoiset jätteet 

on koottava jätelajikohtaisesti erilleen muista jätteistä. Muualta tuotavaa lou-

hetta ja toiminnassa muodostuvia hyödyntämiskelpoisia jätteitä saa välivaras-

toida alueella enintään kolme vuotta, minä aikana ne on joko hyödynnettävä 
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alueella tai toimitettava hyödynnettäviksi muualle. 

 

Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet, kuten käytetyt imeytysaineet, öl-

jynerottimien jätteet ja muut öljyiset jätteet sekä akut, on ryhmiteltävä, merkit-

tävä ominaisuuksiensa mukaan ja varastoitava suljetuissa astioissa vesitiiviisti 

sekä toimitettava vähintään kerran vuodessa laitokseen, jolla on ympäristölupa 

kyseisenlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. 

 

Sosiaalitilojen jätevesien umpisäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti ja jäte on 

toimitettava jätevedenpuhdistamolle.  

 

32. Luvan saajan on päivitettävä hakemukseen liitetty kaivannaisjätteen jäte-

huoltosuunnitelma (päivätty 27.1.2016) vastaamaan tämän päätöksen mu-

kaista toimintaa osa-alueilla A ja C. Jätteiden käsittelyn seurannassa ja tarkkai-

lussa on lisäksi noudatettava jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitel-

maa.  

 

Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet  

 

33. Luvan saajan on varauduttava mahdollisiin poikkeuksellisiin ja häiriötilan-

teisiin ajantasaisella poikkeuksellisten tilanteiden ja häiriötilannesuunnitel-

malla sekä kouluttamalla henkilökunta tällaisten tilanteiden varalle. Suunni-

telma on pidettävä ajan tasalla. Suunnitelman mukaisten ohjeiden on oltava 

kaikkien toimipaikalla työskentelevien tiedossa. Poikkeuksellisten tilanteiden 

suunnitelma on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon 

kaupungin ja Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. 

 

Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava saatavilla riittävä 

määrä imeytysmateriaalia. 

 

34. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutu-

nut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia 

päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toimenpitei-

siin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutu-

vien vahinkojen torjumiseksi ja rajoittamiseksi sekä tapahtuman toistumisen 

estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut 

aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet on saatettava normaaliin toi-

mintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. 

 

Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, veteen 

tai maaperään aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahinkotilanteista on il-

moitettava viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin ja 

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Polttoaine- ja kemi-

kaalivuodosta on välittömästi ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle (hä-

täkeskukseen). 

 

35. Toiminta-alueen valumavesien keräys ja laskeutusaltaat on toteutettava si-

ten, että onnettomuustilanteessa likaantuneiden vesien pääsy ojiin ja edelleen 

Ämmässuonpuroon voidaan estää. 

 

Käyttö- ja vaikutustarkkailu 

 

Käyttötarkkailu 

 



10 (81) 

36. Alueen vesienkeräys- ja johtamisjärjestelmien, laskuojien, pölynpoisto-, 

suodatin ja kastelujärjestelmien sekä tukitoiminta-alueiden kuntoa on tarkkail-

tava säännöllisesti. Rakenteita, varusteita ja laitteita on huollettava ja mahdol-

liset vauriot on korjattava viipymättä.  

 

Polttonestesäiliöiden sisällön määrä on todettava säännöllisin mittauksin. Työ-

koneiden tankkaamisista ja polttonestesäiliöiden täytöistä on pidettävä kirjaa 

mahdollisten putkisto- ja säiliövuotojen toteamiseksi. Putkistot ja säiliöt on 

tarkastutettava vähintään kolmen vuoden välein. 

 

Öljynerotuskaivoissa ja polttonestesäiliöissä olevat hälytys- ja turvalaitteet on 

pidettävä toimintakunnossa ja testattava vähintään kerran kuukaudessa. 

 

37. Maankaatopaikan pinnankorkeuksia, pinta-alaa, tilavuutta, painumista ja 

mahdollisia maa-ainesten sortumia on seurattava ja tarkkailtava säännöllisesti 

alueen täytön aikana. 

 

38. Materiaalien murskauksen, seulonnan, kuormaamisen ja sekoittamisen ai-

kana on seurattava pölyämistä, melua ja muuta ympäristökuormitusta. 

 

Päästö- ja vaikutustarkkailu 

 

39. Louhinta- ja murskaustoiminnan sekä maankaatopaikkatoiminnan vaiku-

tuksia lähialueen ilman hengitettävien hiukkasten pitoisuuteen (PM10) on mi-

tattava. Mittaukset on tehtävä louhinta- ja murskaustoiminnan vakiinnuttua 

noin puolen vuoden kuluttua toiminnan alkamisesta sekä maankaatopaikan toi-

minnan vakiinnuttua. Mittaus on uusittava myöhemmin, jos toiminnassa tai 

sen ympäristössä tapahtuu pölyn leviämisen kannalta olennaisia muutoksia. 

Mittauspisteitä on oltava vähintään kolme ja joista ainakin yksi Fagerängin ti-

lan alueella. Mittauksella on arvioitava määräyksen 19. mukaisten raja-arvojen 

toteutumista. 

 

Mittaukset on tehtävä standardin ISO 10473:2000 mukaisella tai muulla stan-

dardin tarkkuutta vastaavalla menetelmällä. Mittausajankohta ja -paikat on va-

littava siten, että ne kuvaavat läheisille asuinkiinteistöille pölyävistä toimin-

noista, kuten louhinnasta ja murskauksesta, seulonnasta, kuormien ja maa-ai-

nesten käsittelystä, työkoneista ja liikenteestä aiheutuvaa pölyhaittaa.  

 

Yksityiskohtainen mittaussuunnitelma on esitettävä Uudenmaan ELY-keskuk-

sen tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen suunnitellun mittauksen aloitta-

mista.  

 

40. Kuukauden kuluessa louhinta- ja murskaustoiminnan käynnistymisestä 

(poraus, rikotus ja murskaus käynnissä) osa-alueella A sekä osa-alueella C tu-

lee alueiden toiminnoista aiheutuva päivittäisen toiminta-ajan ekvivalenttime-

lutaso (LAeq) selvittää ulkopuolisen asiantuntijan tekemin mittauksin vähintään 

kolmessa etukäteen arvioiden melulle eniten altistuvassa kohteessa. Mittaukset 

on tehtävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaami-

nen” mukaisesti. Molempien osa-alueiden melua mitattaessa mittauspisteinä 

tulee olla kiinteistöt  ja  sekä yksi vapaa-ajankiinteistö 

toiminta-alueiden länsipuolella lähellä Kirkkonummen rajaa tai kiinteistö 

Kirkkonummen Kauhalassa. 

 

Mittaukset on uusittava, mikäli toiminnassa tai toiminta-alueen ympäristössä 
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tapahtuu melun leviämisen kannalta olennaisia muutoksia.  

 

Mittaussuunnitelma on toimitettava viimeistään kuukausi ennen ensimmäisiä 

mittauksia Uudenmaan ELY-keskukselle tarkastettavaksi. Tehtyjen mittausten 

tuloksista on laadittava mittausraportti, jossa on otettava huomioon, että luon-

teeltaan iskumaiseen tai kapeakaistaiseen mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen 

sen vertaamista edellä määräyksessä 16. sallittuihin melutasoihin. Raporttiin 

on myös liitettävä vertailu melumallinnuksen ja melumittaustulosten vastaa-

vuudesta.  

 

41. Tärinää on mitattava jatkuvatoimisilla tärinämittareilla ainakin Fagerängin 

tilan asuinrakennusten ja hevoslaitumien alueilla sekä muissa mahdollisissa 

tärinälle herkissä kohteissa, jotka on selvitetty määräyksen 10. mukaisesti. 

Mittauspisteitä tulee olla 3–5. 

 

42. Louhinnan ja murskauksen sekä maankaatopaikkatoiminnan päästöjä, 

maankaatopaikan sisäisen veden korkeutta ja laatua sekä vaikutuksia toiminta-

alueen ja sen ympäristön pinta- ja pohjavesiin ja talousvesikaivoihin on tark-

kailtava. Toiminta-alue voidaan liittää Ämmässuon–Kulmakorven alueen ve-

sien yhteistarkkailuun. Tarkkailua tulee tehdä ainakin seuraavista pisteistä: 

 

Toiminta-alueilta pois johdettavat vedet 

 

Alueelta poisjohdettavien valumavesien laatua on tarkkailtava osa-alueiden A 

ja C sekä läjitysalueen laskeutusaltaista sekä osa-alueen A vesienkäsittely-yk-

sikön jälkeen asennettavasta tarkkailupisteestä. Alueelta poisjohdettavien ve-

sien määrää tulee mitata ja vuotuinen määrä raportoida lupamääräyksen 50. 

mukaisen vuosiraportoinnin yhteydessä.  

 

Pintavedet 

 

Pintaveden laatua purkuvesistössä on tarkkailtava Ämmässuonpurossa pis-

teistä Oja 2 ja P4 sekä kahdesta uudesta pisteestä: yhdestä pisteestä Fagerängin 

tilan laidunten kohdalla ja yhdestä pisteestä ennen kuin puro laskee Loojär-

veen. 

 

Halujärven vedenpinnankorkeus on mitattava neljä kertaa vuodessa. 

 

Pohjavesi 

 

Pohjaveden laatua ja pinnankorkeutta tulee tarkkailla ainakin tarkkailusuunni-

telman (29.9.2016, korjattu 12.1.2017, Ramboll Finland Oy) mukaisista pis-

teistä 258/7, RFKPV01, RFKPV02, 44 sekä vähintään yhdestä ottoalueelle A 

sijoitettavasta uudesta kalliopohjavesiputkesta. Lisäksi pohjaveden pinnankor-

keutta tarkkaillaan pisteistä RFKPV03 ja 259/07. Pohjavedentarkkailupisteet 

tulee olla asennettuina ennen toiminnan käynnistymistä. 

 

Talousvesikaivot 

 

Yksityiskaivojen veden laatua ja pinnankorkeutta tulee tarkkailla pisteistä 

kaivo 2-31, kaivo 2-22, kaivo 11-2PK ja kaivo 11-2RK sekä yhdestä kaivosta 

Halujärventien varren kiinteistöiltä (  

tai ). Luvan saajan on myös varmistettava, että kaikki Fagerängin 
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tilalla vedenottokäytössä olevat kaivot (myös eläinten) ovat mukana tarkkai-

lussa.  

 

Täytön sisäinen vesi 

 

Maankaatopaikan sisäisen veden korkeutta ja laatua tulee seurata vähintään 

kahdesta pisteestä. Havaintopisteet on esitettävä määräyksen 15. mukaisessa 

täyttösuunnitelmassa.  

 

Näytteenottotiheys ja analyysivalikoimat 

 

Tutkittavat vedenlaatumuuttujat ja määritysvalikoimat ovat tarkkailusuunnitel-

man (29.9.2016, korjattu 12.1.2017, jossa viitattu Ämmässuon-Kulmakorven 

alueen vesien yhteistarkkailuohjelmaan, 21.12.2015, Ramboll) mukaiset.  

 

Toiminnan aloittamisen jälkeen toiminta-alueilta pois johdettavia vesiä (määri-

tysvalikoima 1, normaali ja laaja) tulee tarkkailla vähintään kaksi kertaa vuo-

dessa (kevät ja syksy). Osa-alueen A vesienkäsittely-yksikön jälkeen asennet-

tavasta tarkkailupisteestä sekä osa-alueen C laskeutusaltaasta otetuista näyt-

teistä tulee tehdä laajan määritysvalikoiman analyysit joka syksy. Määritysva-

likoimassa tulee lisäksi olla sekä keväällä että syksyllä mineraaliöljyt C10–C40. 

 

Toiminnan aloittamisen jälkeen pinta- ja pohjavesistä näytteet otetaan kaksi 

kertaa vuodessa määritysvalikoiman 2 mukaisesti. Keväällä (huhtikuu) toteute-

taan supistettu näytteenottokierros ja syksyllä (syys-/lokakuu) normaali näyt-

teenottokierros. Viiden vuoden välein toteutetaan laaja näytteenottokierros 

syksyn näytteenoton yhteydessä.  

 

Talousvesikaivoista näytteet otetaan kerran vuodessa syksyllä (määritysvali-

koima 4). Fagerängin tilan kaivojen tutkiminen tulee tehdä määritysvalikoiman 

2 (pohjavesi, normaali ja laaja) mukaisesti. 

 

Täytön sisäinen veden korkeus tulee mitata ja laatu tutkia kaksi kertaa vuo-

dessa. Tutkittavat parametrit ovat määritysvalikoiman 1 mukaiset. 

 

Lisäksi jokaisesta näytepisteestä tulee ottaa vähintään kaksi vesinäytettä (laajat 

analyysit) ennen toiminnan aloittamista, lukuun ottamatta laskeutusaltaita, joi-

den tarkkailu aloitetaan niiden valmistuttua, sekä täytön sisäisen veden tark-

kailua. 

 

43. Luvan saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutuksia toiminta-alueen ala-

puolisen vesistön (Mankinjoki) vedenlaatuun sekä pohjaeläin- ja kalakantoi-

hin. Esitys tarkkailusuunnitelmaksi on esitettävä Varsinais-Suomen ELY-kes-

kukselle kahden kuukauden kuluessa näiden päätösten lainvoimaiseksi tulemi-

sesta. Tarkkailusuunnitelmassa on erityisesti huomioitava ne vedenlaatutekijät, 

jotka vaikuttavat meritaimenen ja vaellussiian lisääntymismenestykseen. Tark-

kailusuunnitelma tulee toimittaa tiedoksi myös Uudenmaan ELY-keskukselle. 

 

44. Vesistöön toiminta-alueelta johdettavat valumavedet eivät saa sisältää ve-

siympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston ase-

tuksen 1022/2006 liitteen 1 taulukossa C2 tarkoitettuja vesiympäristölle vaa-

rallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka voivat johtaa ympäristölaa-

tunormin ylittymiseen pintavedessä purkuvesistössä (Ämmässuonpuro).  
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Mikäli alueilta purkautuvissa valumavesissä jonkin haitta-aineen liukoinen pi-

toisuus ylittää kahtena peräkkäisenä vuotena talousveden kemiallisten laatu-

vaatimusten (STMA 1352/2015) tason, tulee luvan saajan kahden kuukauden 

kuluessa tulosten valmistumisesta tehdä Uudenmaan ELY-keskukselle selvitys 

haitta-ainepitoisuuksien ylittymisen syistä sekä esitys vesien haitta-ainepitoi-

suuden vähentämiseksi ja jatkotarkkailemiseksi.  

 

Pohjavesitarkkailun tuloksia tulee verrata talousveden kemiallisiin laatuvaati-

muksiin (STMA 1352/2015) ja pohjaveden ympäristölaatunormeihin (VNA 

1040/2006).  

 

45. Luvan saajan on toimitettava kahden kuukauden kuluessa näiden päätösten 

lainvoimaisiksi tulemisesta Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon kau-

pungin ja Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille tarkkailu-

suunnitelma, johon on koottu toiminnan käyttö-, päästö- ja ympäristövaikutus-

ten tarkkailut, ml. näiden päätösten mukaiset päivitykset yhteistarkkailuun, 

sekä päätösten mukaiseksi päivitetty jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailu-

suunnitelma. Suunnitelmassa on esitettävä ainakin tarkkailupisteiden sijainti ja 

määrä, tarkkailutiheys, tutkittavat haitta-aineet ja muut ominaisuudet, näyt-

teenottomenetelmät ja analysoitavien parametrien määritysrajat sekä tarkkai-

lun kirjanpito ja raportointi. 

 

Suunnitelmaan tulee liittää kartta, johon on merkitty toiminta-alueet, lähiym-

päristön vakituiset asunnot ja loma-asunnot, melu- ja hiukkasmittauspisteet 

sekä vedenlaaduntarkkailupisteet.  

 

Tarkkailusuunnitelma on pidettävä ajan tasalla.  

 

46. Määräysten 39.–43. mukaisia tarkkailuja voidaan tarvittaessa tarkentaa ja 

muuttaa Uudenmaan tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (määräys 43) hy-

väksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotetta-

vuutta, lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun katta-

vuutta. 

 

47. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava ulkopuolisen asian-

tuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kan-

sallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai 

muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hyväk-

symillä menetelmillä. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmene-

telmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. Mit-

tausraportit on liitettävä kyseisen vuoden vuosiyhteenvetoraporttiin. 

 

Kirjanpito ja raportointi 

 

48. Louhinnan ja murskaustoimintojen aloittamisista, muutoksista ja lopetta-

misista on ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon kaupungin 

ja Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vähintään kaksi 

viikkoa ennen toiminnan aloittamista ja päättymistä tai töiden valmistumista. 

Mikäli toimintaa harjoitetaan jaksottaisesti, on jokaisen jakson aloittamisesta 

ja lopettamisesta ilmoitettava edellä mainituille viranomaisille. 

 

Tarkkailutulokset on toimitettava valvoville viranomaisille viikon kulussa ra-

porttien valmistumisesta. Havaituista poikkeuksellisista muutoksista on ilmoi-

tettava välittömästi valvoville viranomaisille. 
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49. Kalliokiviaineksen louhinnasta, louheen ja muualta tuotavan kiviaineksen 

murskauksesta ja varastoinnista sekä maankaatopaikan täytöstä ja toimintoihin 

liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista on pidettävä 

käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä jäljempänä annetun lupamää-

räyksen 50. mukaiset raportointia varten tarvittavat tiedot, kuten toiminta-ajat, 

suoritetut huollot ja häiriötilanteet. Jätteitä koskeva kirjanpito on säilytettävä 

vähintään kuusi vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvon-

taviranomaiselle. 

 

50. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Uu-

denmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisille edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät 

ilmi ainakin seuraavat tiedot: 

- tiedot toteutuneista tuotantopäivistä ja toiminta-ajoista, 

- räjäytysten ajankohdat ja käytetyt räjähdysaineet, 

- alueella louhitun kiviaineksen määrä (m3 ja t), 

- vastaanotetun kiviaineksen määrä (m3 ja t), 

- murskauslaitoksen tuotanto- ja raaka-ainetiedot, 

- tiedot alueella hyödynnetyn ja alueelta pois toimitetun murskeen määrästä, 

- tiedot varastossa olevasta murskatun ja murskaamattoman kiviaineksen mää-

rästä vuoden lopussa, 

- tiedot vastaanotetun ylijäämämaan määrästä, laadusta ja alkuperästä (edelli-

nen haltija ja kuljettaja sekä yhteystiedot), tiedot siirtoasiakirjoista, 

- maankaatopaikalle sijoitetun maa- ja kiviaineksen määrä (m3 ja t) sekä käy-

tetty ja jäljellä oleva täyttöala (karttaesitys) ja täyttömäärä, 

- haitta-ainetutkimusten tulokset, 

- kuorman sisällöstä kuljettajalle annetut huomautukset sekä tiedot palaute-

tuista kuormista (esimerkiksi pilaantuneet maa-aineserät), 

- polttoaineiden käyttö- ja laatutiedot ja niiden perusteella lasketut päästötiedot 

(NO2, SO2, CO2 ja hiukkaset) sekä sähkön ja vedenkulutus, 

- tiedot toiminnassa muodostuneista jätteistä (mukaan lukien kannot ja poiste-

tut pintamaat sekä lietteet) ja vaarallisista jätteistä, niiden laadusta, jätenimik-

keistä, määristä, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta sekä vuoden lopussa 

varastossa olleista jätteistä ja niiden määristä, 

- alueen kenttien, ojien, altaiden ja kaivojen sekä kemikaalien varastoinnin ym. 

tarkkailu sekä tehdyt huollot ja korjaukset, 

- yhteenveto tarkkailutuloksista, tieto alueelta pois johdetun pintaveden mää-

rästä sekä arvio toiminnan ympäristövaikutuksista,  

- tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnetto-

muuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä 

niiden ympäristövaikutuksista ja suoritetut toimenpiteet), 

- tiedot vuoden aikana toteutetuista ja suunnitteilla olevista muutoksista toi-

minnassa ja 

- tiedot mahdollisista toimintaan liittyvistä yhteydenotoista ja valituksista. 

 

Toiminnan muuttaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen 

 

51. Luvan saajan on viipymättä ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumi-

sesta, toiminnan muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettami-

sesta valvovalle viranomaiselle.  

 

Louhinta- ja murskaustoiminnan tai maankaatopaikka-alueen tai jonkin sen 

toiminnan lakattua on toiminta-alue viipymättä saatettava sellaiseen kuntoon, 
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ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle 

tai ympäristölle, maiseman rumentumista, maaperän pilaantumista tai ympäris-

tön roskaantumista ja että valumavedet käsitellään hallitusti.  

 

Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen toimin-

nan tai sen osan lopettamista esitettävä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle yk-

sityiskohtainen suunnitelma ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toi-

mista sekä tarkkailusta, jotka liittyvät toiminnan lopettamiseen. Toiminta-alue 

on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet on toimitettava käsiteltäväksi asian-

mukaiseen käsittelyyn.  

 

Maankaatopaikan viimeistely ja jälkihoito   

 

52. Maankaatopaikan muotoilu ja maisemointi on toteutettava kunkin täyttö-

vaiheen saavutettua lopullisen korkeutensa. Maisemointityöt on saatettava pää-

tökseen vaiheittain viimeistään vuoden kuluessa läjityksen päättymisestä kulla-

kin täyttöalueella. Viimeistelytöissä on otettava huomioon alueen tuleva, kaa-

van mukainen maankäyttö. 

 

Tarkennettu maisemointisuunnitelma sekä vaiheittaisten ja lopullisten viimeis-

telytoimien aikataulu on toimitettava valvovalle viranomaiselle viimeistään 

kaksi kuukautta ennen ensimmäisten viimeistelytoimien aloittamista.  

 

Maisemointitöiden valmistumisesta kullakin alueella on ilmoitettava Uuden-

maan ELY-keskukselle sekä Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan ym-

päristönsuojeluviranomaisille. Valvontaviranomaiselle on varattava mahdolli-

suus tarkastaa maisemoidut alueet. 

 

Maankaatopaikkatoiminnan vakuus 

 

53. Luvan saajan on asetettava maankaatopaikkatoiminnalle 71 920 euron (sis. 

alv. 24 %) vakuus Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat  

-vastuualueen hyväksi alueen maisemoinnin ja jälkihoidon varmistamiseksi.  

 

Ennen maankaatopaikkatoiminnan aloittamista vakuudesta on asetettava 

31 000 euroa (sis. alv. 24 %). Maankaatopaikan vakuutta on korotettava 6 200 

€ (sis. alv. 24 %)/alkava hehtaari sen jälkeen, kun maankaatopaikka-alueen 

pinta-ala ylittää 5 ha.   

 

Vakuus asetetaan vuoden 2018 maarakennusindeksiin sidottuna, ja indeksitar-

kistus on tehtävä viiden vuoden välein, ellei vakuutta tällä välin muusta syystä 

ole tarkistettu. Vakuutta voidaan vapauttaa osittain sitä mukaa, kun maankaato-

paikan osa-alueiden maisemointi etenee, mutta kuitenkin niin, että toiminnan 

jälkeinen tarkkailu saadaan turvattua.   

 

Vakuudet on asetettava ympäristönsuojelulain 61 §:n edellyttämällä tavalla. 

  

Aluehallintoviraston ratkaisun perusteluja 

 

− − 

 

Osa-aluetta B koskevien hakemusten hylkääminen 

− − 
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Viheryhteys 

 

Hakemuksen mukainen osa-alue B sijaitsee myös voimassa olevassa Uuden-

maan 4. vaihemaakuntakaavan viheryhteysmerkinnän kohdalla. Alue (Halujär-

ven ja Ämmässuon välinen alue) on maakunnallisesti merkittävää luonnon 

ydinaluetta ja vahvin ekologinen yhteys, joka yhdistää Espoon eteläosat ja 

Nuuksion kansallispuiston. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan viheryhteyttä 

koskevan määräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huo-

lehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, 

joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvok-

kaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet. Vi-

heryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen 

ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja paikallisten virkistystarpeiden 

yhteensovittamiseen siten, että olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen 

soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoi-

tuksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. 

 

Maakunnallisella ekologisella yhteydellä tarkoitetaan leveää metsäisistä alu-

eista muodostunutta yhteyttä laajojen maakunnallisesti tärkeiden luonnon-

maantieteellisten alueiden välillä. Yhteys säilyttää maakunnan luonnon oma-

leimaisuutta ja edistää toisistaan erillisten populaatioiden säilymistä. Espoon 

pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa varten tehdyn Ekologisten yhteyksien selvi-

tys 2016 -raportin mukaan maakunnallisesti tärkeän metsäyhteyden vähim-

mäisleveytenä taajamien ulkopuolella pidetään 500–1 000 metriä, joka mah-

dollistaa esimerkiksi hirvieläinten ja suurpetojen liikkumisen. Hakemuksen 

mukaisen toiminnan sijoittaminen osa-alueelle B kaventaisi yhteyden noin 200 

metriin. Ekologisten yhteyden hyvä toimivuus edellyttää yhteyden säilymistä 

riittävän leveänä ja katkottomana. Hakemuksen mukainen toiminta osa-alu-

eella B tarkoittaisi ekologisen yhteyden kapenemista niin merkittävästi, että 

käytännössä se katkeaisi siinä merkityksessä, mihin se on tarkoitettu (nisäkkäi-

den liikkuminen, ekologisten verkostojen ydinalueiden välisten yhteyksien säi-

lyminen). Toiminta alueella vaikeuttaisi 4. vaihemaakuntakaavan tavoitteiden 

toteutumista laajalla alueella, yli kuntarajojen. Toiminta myös heikentäisi luon-

non ydinaluetta pirstomalla sen erillisiin osiin. Ko. viheryhteys on myös liito-

oravan kulkuyhteys. 

 

Hakemuksen mukaan kiviaineshankkeen ja yleiskaavan yhteisvaikutukset 

maakunnallisille ekologisille yhteyksille arvioidaan merkittäviksi, mutta näitä 

vaikutuksia muodostuu vain, mikäli yleiskaavassa osoitettu rakentaminen to-

teutuu. Oikeusvaikutteinen kaava on kuitenkin huomioitava lupaharkinnassa ja 

sen toteutuminen on mahdollista, joten hankkeelle osa-alueella B ei voida 

myöntää lupaa siten, että oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteutuminen vaikeu-

tuu. Alue B rajautuu myös kaavan mukaiseen virkistysalueeseen (V). Lisäksi 

maakuntakaavan viheryhteysmerkinnän tarkoitus on turvata myös paikallisten 

ja seudullisten virkistystarpeiden toteutuminen ja siihen soveltuvat rakentamat-

tomat alueet tulisi yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien 

mukaan varata virkistyskäyttöön. 

 

− − 

 

Yleiskaavaluonnoksessa viheryhteysrunko on merkitty Halujärven itäpuolelle 

sekä itä-länsisuunnassa Ämmässuon alueen eteläpuolelle ja se kulkee Fagerän-

gin tilan ja osa-alueen A välisellä alueella. 
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− − 

 

Ympäristölupien myöntäminen osa-alueille A ja C 

 

Tämän päätöksen mukaisesti harjoitettuna kallion louhinta ja louheen murs-

kaus sekä maankaatopaikkatoiminta täyttää ympäristönsuojelulain 49 §:n mu-

kaiset edellytykset luvan myöntämiselle. Ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-

heuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toimin-

nasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan eh-

käistä. Högbergetin alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä vesistö-

jen välittömässä läheisyydessä. Osa-alueella A eniten häiriötä aiheuttavat toi-

minnat (räjäytykset, rikotus, murskaus) sijaitsevat noin 400 metrin päässä lä-

himmistä naapureista, joten etäisyys on MURAUS-asetuksen mukainen. Voi-

massa oleva oikeusvaikutteinen yleiskaava mahdollistaa louhinta- ja murs-

kaus- sekä maankaatopaikkatoiminnan osa-alueella A ja asemakaava louhinnan 

ja murskauksen osa-alueella C. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 11 §:n 

edellytykset sijoituspaikan valinnalle. 

  

Espoon kaupungissa on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Osa-

alue A on kaavaluonnoksessa pääosin merkitty erityisalueeksi (mm. maa-aines-

ten otto, yhdyskuntatekninen huolto, moottoriurheilu, virkistys). Uudenmaan 

liitto on antanut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta lausun-

non 18.6.2018. Lausunnossa on todettu, että ekologiset yhteydet, viheryhteys-

tarpeet ja ekologisten yhteyksien kehittämistarpeet on tunnistettu kaavassa hy-

vin ja yhteyksien linjaukset ovat maakuntakaavan mukaisia. 

 

Hakemuksen mukaisesti toimien ja lupamääräykset huomioon ottaen toiminta 

täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa ase-

tuksissa toiminnoille asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnon-

suojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Alueen toiminta on mahdollista järjes-

tää siten, että se ei aiheuta terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pi-

laantumista tai sen vaaraa. Toiminnasta yhdessä alueen muiden toimintojen 

kanssa aiheutuvalle melulle ja pienhiukkaspitoisuuksille on asetettu raja-arvot, 

joiden toteutumista on seurattava ja joiden mukaisesti toiminta alueella on jär-

jestettävä. Päätöksen mukaan melun ja pölyhaittojen torjunnassa on käytettävä 

toimialan parasta käytössä olevaa tekniikkaa. Toiminta-alueella ei ole luonnon-

suojelulailla suojeltuja luontotyyppejä eikä lailla tai luontodirektiivillä suojel-

tuja lajeja, joten vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen eivät ole ennakolta 

arvioiden merkittäviä. Ottamisalueet C ja A rajautuvat siten, että niistä ei ai-

heudu haittaa liito-oraville. Liito-oravan kulkureitti kulkee ottamisalueen A 

eteläpuolella. Kulkureitiltä on noin 60 metrin etäisyys ottamisalueen A reu-

naan. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ole tuonut ilmi 

tarvetta luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen poikkeusluvan hakemiselle liito-

oravan elinolosuhteiden heikentymisen vuoksi. 

 

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Maa-ainesten ottami-

sesta saattaa kuitenkin aiheutua lähialueen yksityistalouksien veden saannin 

vaikeutumista ja veden laadun heikkenemistä. Vakiintuneen oikeuskäytännön 

mukaan luvan saaja on vastuussa maa-ainesten ottamisesta mahdollisesti ai-

heutuvista vesilain mukaan korvattavista vahingoista, kuten kaivoveden mää-

rän tai laadun heikkenemisestä. Mikäli kaivojen tarkkailun yhteydessä havai-

taan, että maa-ainesten ottamisesta aiheutuu kaivoveden määrän olennaista vä-

henemistä tai laadun heikkenemistä, on luvan saajan ilmoitettava asiasta Uu-

denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin 
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ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samalla luvan hakijan on ryhdyttävä toi-

menpiteisiin kiinteistöjen talousveden saannin turvaamiseksi.  

 

Lupamääräyksissä on vesienhoidon näkökulmasta huomioitu erityisesti alu-

eella muodostuvien valumavesien kerääminen ja käsittely poikkeukselliset olo-

suhteet ja onnettomuustilanteet huomioiden, vesiympäristölle vaarallisten ja 

haitallisten aineiden vesistöön pääsyn estäminen sekä alueella muodostuvien ja 

purkautuvien pintavesien sekä pohjaveden laadun tarkkailu. Luvan saajan on 

myös tarkkailtava toiminnan vaikutuksia Mankinjoen uhanalaisiin kalakantoi-

hin. Tämän päätöksen mukaisesti toimittaessa toiminta ei vaaranna Kymijoen-

Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2016–

2021 asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  

 

Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa, vesistöön tai sen käyt-

töön kohdistuvaa haittaa. 

 

Luvan saaja on esittänyt kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman, jätteenkä-

sittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman sekä käyttö-, päästö- ja vaikutus-

tarkkailusuunnitelmat, jotka on hyväksytty määräyksistä ilmenevällä tavalla 

tarkistettuina. 

 

Esittelijän eriävä mielipide asiassa merkityksellisin osin 

 

Esittelijä on eriävän mielipiteenään esittänyt, että  Etelä-Suomen aluehallinto-

virasto myöntää, hakemukset pääosin hyläten, Esbogård Ab:lle ympäristöluvan 

kallion louhintaan ja alueelta louhitun ja ylijäämälouheen murskaukseen hake-

muksen mukaiselle osa-alueelle C.  

 

Hakemusten hylkäämistä osa-alueen A osalta esittelijä on perustellut muun 

ohella sillä, että hakemuksen mukaisen toiminnan luonne ja kesto osa-alueella 

A ja niistä aiheutuva ympäristön pilaantuminen ja pilaantumisen vaara eivät 

sovellu alueelle, kun otetaan huomioon vaikutusten merkittävyys ja pilaantu-

misen todennäköisyys, toiminnan vaikutusalueen lähimmät häiriölle alttiit 

kohteet, alueen luonnonolosuhteet, alueen nykyinen elinkeinotoiminta sekä 

näitä ohjaava kaavoitus. Toiminnan sijoittaminen osa-alueelle A heikentää 

merkittävästi elinympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. 

 

Fagerängin hevostilan asuinrakennukset sijaitsevat alle 400 metrin päässä ha-

kemuksen mukaisesta osa-alueesta A. Tilalla kasvatetaan islanninhevosia (noin 

40 eläintä), järjestetään ratsastuskoulutoimintaa sekä terapiaratsastusta erityis-

lapsille ja -aikuisille. Lisäksi alueella on kotieläimiä, joita lapset ja päiväkoti-

ryhmät käyvät katsomassa. Islanninhevoset ovat ulkona tarhoissa ja laitumilla 

ympäri vuoden eikä tilalla ole hevosille tallipaikkoja. Louhinta-aluetta lähim-

mät laidun- ja tarha-alueet ovat noin 190 metrin päässä. Nämä tilan koillisosan 

laidunalueet ovat myös alueita, jonne metsän reunaan hevoset vetäytyvät var-

somaan.  

 

Melu ja pöly 

 

Suomen ympäristökeskuksen parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja ym-

päristöasioiden hallintaa kiviainestuotannossa koskevan julkaisun (25/2010) 

mukaan kallioalueella tapahtuvan murskauksen osalta murskaimista, seuloista 

ja lastauksesta syntyvä melu on osittain impulssimaista. Impulssimaista on kal-
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lioalueen räjäytyksestä ja rikotuksesta syntyvä melu. Melun impulssimaisuu-

den tai kapeakaistaisuuden korjauksen (+ 5 dB) tarkoituksena on huomioida 

melutyypin (jatkuva tasainen melu, ajallisesti vaihteleva melu, melun spektri) 

ominaisuudet suhteessa sen häiritsevyyteen. Korjaus tehdään, jos melu on im-

pulssimaista tai kapeakaistaista tarkastelupisteessä. Suomen ympäristökeskuk-

sen kiviaineshankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan julkaisun 

(27/2012) mukaan impulssimaisuuden vaikutus ulottuu yleensä noin 300–500 

metrin etäisyydelle, mutta se voi ulottua kauemmaksikin.  

 

Hakemukseen liitetyn melumallinnuksen mukaan louhittaessa osa-alueella A 

toiminnasta aiheutuva ekvivalenttimelutaso (LAeq7–22) Fagerängin lähimmillä 

laidunalueilla (noin 190 metrin päässä) olisi noin 50–60 dB ja tilan asuinraken-

nusten kohdalla vajaan 400 metrin päässä noin 50–55 dB. Yhteismelutasoa 

alueen muiden toimijoiden (Ämmässuo, Takapelto, Kulmakorpi) kanssa ei ole 

tarkasteltu osa-alueella A osalta YVA:n vaihtoehdon 3 (VE3) melumallinnuk-

sessa, joka vastaa hakijan mukaan hakemuksen mukaista tilannetta. Hakemuk-

seen liitetyssä melumallinnuksessa impulssimaisiksi toiminnoiksi esitetään 

murskaus ja ajoneuvojen peruutushälyttimien ääni, mutta ei esimerkiksi riko-

tusta. Mikäli melumallinnuksessa olisi huomioitu myös muut impulssimaiset 

äänet, räjäytykset ja alueen muut melua aiheuttavat toiminnat, olisi mallinnettu 

melutaso korkeampi.  

 

Aivan osa-alueen A länsirajaa pitkin kulkee voimajohtolinja, joka jää osa-alu-

een A ja tallikiinteistön väliselle alueelle ja jonka leveys on noin 40 metriä. 

Voimajohtolinja estää yhtenäisen meluvallin rakentamisen tallikiinteistön ja 

toiminta-alueen väliin. Melumallinnuksessa osa-alueen A eteläinen noin 7 met-

riä korkea meluvalli on osittain sijoitettu voimalinjan alueelle, mikä tuo melu-

mallinnuksessa esitetyn meluntorjunnan toteutumiseen epävarmuutta. Voima-

linjan alue on puutonta, mikä edesauttaa häiriöiden leviämistä tallin suuntaan. 

Lisäksi tallikiinteistö on matalalla merenpinnasta suhteessa osa-alueeseen A, 

joten etenkin alkuvaiheessa toimittaessa korkealla melu kantautuu alueelle hy-

vin maastollisten esteiden puuttuessa.  

 

YVA:n yhteydessä tehtyyn melumallinnukseen liittyy myös Uudenmaan ELY-

keskuksen lausunnon mukaan paljon epävarmuustekijöitä, mutta hakija on vas-

tineessaan ilmoittanut, ettei näe tarvetta melumallinnuksen päivittämiselle.  

 

MURAUS-asetuksen mukaan louhinta- ja murskaustoimintaa ei saa sijoittaa 

alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten 

sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta. MURAUS-asetuksen pe-

rustelumuistion (3.9.2010) mukaan muita häiriölle alttiita kohteita ovat muun 

muassa poikastuotantoalueet. Hevostila on luonteensa vuoksi tulkittava erityi-

sen herkäksi kohteeksi, jonka varsomis-, laidun- ja tarha- sekä ratsastusaluei-

siin tulee louhos- ja murskausalueelta olla vähintään 400 metriä, joten etäi-

syysvaatimus osa-alueen A osalta ei täyty. MURAUS-asetuksen 7 §:n mukaan 

toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason 

ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ul-

komelun ohjearvoja. Päätöksen (993/1992) mukaan loma-asumiseen käytettä-

villä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla 

ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjear-

voa 45 dB eikä yö-ohjearvoa 40 dB. Fagerängin hevostallin alue tulee tulkita 

taajaman ulkopuoliseksi virkistysalueeksi, sillä tallialuetta käyttävät päivittäin 

kymmenet ihmiset virkistykseen ja harrastustoimintaan. Lisäksi jos melumal-

linnuksen impulssimaisuuskorjaus olisi tehty täysimääräisesti, saattaisi melu 
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Fagerängin tilan laidunalueilla ylittää 65 dB, jolle hevoset eivät saa jatkuvasti 

altistua hevosten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (588/2010) mu-

kaan. Ympäristöministeriön Maa-ainesten ottaminen ja jälkihoito -oppaan 

(Ympäristöopas numero 85) mukaan ottamisalueen ympärille tarvittava suoja-

alue on asuttuun rakennukseen nähden kalliokiven ottamisalueella vähintään 

300–600 metriä.  

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä KHO:2018:73 on käsitelty jäära-

dan perustamista pienen järven jäälle. KHO:n mukaan toiminta poikkesi alu-

een maaseutumaisesta ja rauhallisesta luonteesta, jolle oli leimaa antavaa 

loma-asutus. Jäärataa ei ollut osoitettu voimassa olevassa osayleiskaavassa, 

joten sen perustaminen ei ollut alueelle tavanomaista ja voitiin kokea yllättä-

vänä. Hakija ei ollut selvittänyt, että toiminta voidaan kyseisessä paikassa to-

teuttaa melutason ohjearvojen ylittymättä vapaa-ajanasunnoilla ja tämä epävar-

muus tulkittiin KHO:n päätöksessä hakijan vahingoksi. Alueen luonne huomi-

oiden toiminnasta aiheutuva melu on häiritsevää ja olisi aiheuttanut kohtuu-

tonta rasitusta vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille. KHO:n mukaan toiminta ei 

olisi lupamääräyksiä noudattaenkaan täyttänyt ympäristönsuojelulain 11 §:n, 

48 §:n 1 ja 2 momentin sekä 49 §:n 5 kohdan vaatimuksia. Lupamääräyksiä 

tiukentamalla toiminnan luonne ja tarkoitus olisi muuttunut. Högbergetin asi-

assa on kyse samantyyppisestä tilanteesta: Kun otetaan huomioon toiminnan 

luonne, kesto, ajankohta, vaikutusten merkittävyys ja pilaantumisen todennä-

köisyys, vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle sekä merkitys 

elinympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden kannalta, ei louhos ja maan-

kaatopaikka pitkäaikaisine ja ympärivuotisine meluvaikutuksineen sovellu 

Högbergetille Fagerängin tilan naapuriin. Louhoksen perustaminen aiheuttaa 

hevostallin monimuotoisen toiminnan loppumisen Fagerängin tilalla. Tallia 

metsäisen alueen kupeeseen perustettaessa ei ole osattu varautua louhos- ja 

maankaatopaikkatoiminnan perustamiseen. 

 

Räjäytysten vaikutuksia hevostilan toimintaan ja hevosten hyvinvointiin ei ha-

kemuksessa tai hakijan vastineessa ole arvioitu. Annetussa Esbogård Ab:n toi-

mintaa koskevassa päätöksessä räjäytyksistä ilmoittamista on pidetty riittävänä 

toimenpiteenä estämään räjäytysten haitalliset vaikutukset hevosille. Määräyk-

sen perusteluissa on viitattu KHO:n päätökseen 2.6.2014 taltio 1755. Kyseessä 

on kuitenkin eri kokoluokan (louhittava määrä enintään 400 000 tonnia vuo-

dessa ja muualta tuotava ylijäämälouheen vastaanotto enintään 5 000 tonnia 

vuodessa) toiminta verrattuna Högbergetin toimintaan (louhittava määrä enin-

tään 2,2 miljoonaa tonnia vuodessa ja ylijäämälouheen vastaanotto enintään 

500 000 tonnia vuodessa) ja lisäksi ko. asiassa toimintaa ei ole kesäaikaan 

(1.5.–30.9.). Lisäksi Fagerängin tallin toiminta perustuu siihen, että hevoset 

ovat ulkona ympäri vuoden eikä hevosille ole tallipaikkoja, joten niitä ei ole 

mahdollista siirtää talliin suojaan räjäytyksiltä ja voimakkaimmalta melulta. 

Hevosten laitumet, myös poikimislaitumet, ovat lähimmillään noin 190 metrin 

päässä osa-alueesta A. Lisäksi 40 hevosen siirtäminen vaikuttaisi merkittävästi 

tallin toiminnan järjestelyihin, vaikka tallipaikkoja olisikin. Hevonen on ää-

nille ja yllättäville tilanteille herkkä saaliseläin, minkä takia hakemuksen mu-

kainen toiminta aiheuttaisi vaaratilanteita myös ratsastajille. Näin ollen KHO:n 

ratkaisua ei voida käyttää perusteluna sille, että hakemuksen mukaisesta toi-

minnasta ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta Fagerängin tallin toiminnalle.  

 

Hakemuksen mukaan toiminnan pölypäästöt syntyvät pääosin murskauksesta 

ja työkoneista. Myös maanläjitystoiminnasta aiheutuu pölyämistä. Sään ollessa 
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tuulinen ja kuiva voi hienojakoinen pöly levitä hakemuksen mukaan muuta-

man sadan metrin alueelle. Hakemuksen mukaan suojapuusto vähentää tehok-

kaasti pölyn leviämistä. Osa-alueen A lounaispuolella noin 150 metrin päässä 

sijaitsevat Fagerängin hevoslaitumet. Toiminta-alueen ja hevoslaitumien vä-

lissä on noin 40 metriä leveä puuton voimajohtolinja. Hakemuksessa esitetty 

pölyn leviämisen este eli suojapuusto puuttuu tältä kohdalta. Näin ollen pölyn 

voidaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti odottaa leviävän sekä hevoslaitu-

mille, ratsastusreiteille ja Fagerängin pihapiiriin että osa-alueen etelä-lounais-

puolella olevalle viheryhteyden alueelle, jossa on mm. liito-oravan elinympä-

ristö. 

 

Hakemuksen mukaisesta pitkäaikaisesta louhinta- ja murskaustoiminnasta lii-

kennevaikutuksineen aiheutuu hevostilan toiminnalle, hevosille ja ratsastajille 

sekä liito-oravan elinympäristöön melusta, pölystä ja tärinästä johtuvaa ympä-

ristön pilaantumista ja ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin kohdan 2) mu-

kaisia seurauksia sekä naapuruussuhdelain 17 §:n mukaista kohtuutonta rasi-

tusta. Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset 

eivät näin ollen täyty.  

  

Pinta- ja pohjavedet 

 

Syvälouhos kerää ympäristön vesiä, myös Ämmässuon suunnalta. Vedet pum-

pattaisiin laskeutusaltaan kautta ojaan, joka yhtyy Ämmässuonpuroon. Äm-

mässuonpuro virtaa Fagerängin hevostilan laitumien läpi ja hevoset juovat pu-

rosta.  

 

Vedet johdetaan Ämmässuonpuroa pitkin Loojärveen, joka on ekologisesti 

huonossa tilassa. Loojärvestä laskee Mankinjoki, jossa elää erittäin uhanalai-

nen meritaimen. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuun-

nitelman mukaan Loojärven hyvä ekologinen tila tulee saavuttaa vuoteen 2027 

mennessä. Mankinjoen ylä- ja alaosien ekologinen ja kemiallinen tila on hyvä 

eikä tilaa saa vaarantaa. Esbogårdin louhinta-, murskaus- ja maankaatopaikka-

toiminta ja siitä aiheutuva lisäkuormitus vesistöön vaarantaa vesienhoitosuun-

nitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen ja on siten lain vesienhoidon 

järjestämisestä vastainen. Lisäksi alueelta pois johdettavat vedet aiheuttavat 

riskin puroveden, jota hevoset juovat, pilaantumisesta sekä riskin Fagerängin 

tilan talousvesikaivon pilaantumiselle. Talousvesikaivo on noin kolmen metrin 

päässä purosta.  

 

Pohjaveden virtaussuunta on hakemuksen mukaiselta alueelta lounaaseen eli 

Fagerängin tilan suuntaan. Syvälouhinta kuitenkin muuttaa virtauksia. Koska 

kallioperän suurimmat heikkousvyöhykkeet sijaitsevat ottoalueesta lounaa-

seen, voi pohjavedenpinnan taso louhittaessa tasolle +15 m laskea Fagerängin 

tilan alueella noin 6 metriä YVA:n pohjavesimallinnuksen mukaan. Toinen alu-

eellinen heikkousvyöhyke kulkee koillisesta osa-alueen A eteläosaan. Syvä-

louhinta voi aiheuttaa muutoksia rikkonaisuus- ja heikkousvyöhykkeisiin sekä 

kalliopohjaveden virtauksiin ja vedenjohtavuuksiin heikkousvyöhykkeissä. Fa-

gerängin alueella noin 380–400 metrin päässä louhoksesta on kaksi kaivoa, 

joista puron läheisyydessä olevaa rengaskaivoa käyttävät kaksi kotitaloutta 

sekä hevoset ja muut kotieläimet. Louhinta aiheuttaa riskin näiden kaivojen 

käyttäjien vedensaannille. Syvälouhinta voi aiheuttaa pinnan alenemista myös 

Halujärven länsipuolen yksityiskaivoissa. Pohjavesimallinnukseen liittyy epä-

varmuustekijöitä. Alueella ei ole vesijohtoverkostoa.  
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Kaavoitus 

 

Hakemuksen mukainen osa-alue A sijoittuu Espoon eteläosien oikeusvaikuttei-

sen yleiskaavan 2009 maa- ja metsätalousalueelle (M-alue).  

 

Hakemuksen mukaan toiminta kestää 15–25 vuotta, mutta toisaalta hakemuk-

sessa on sanottu, että toiminnan kestoon vaikuttaa suuresti suhdannetilanne. 

Hakijan epävarmuus toiminnan kestosta ja nykyinen pääkaupunkiseudun ki-

viaineksen ylitarjonta saattavat tarkoittaa sitä, että toiminnan kesto voi muo-

dostua niin pitkäksi, ettei sitä voida enää pitää väliaikaisena ja yleiskaavan M-

aluemerkinnän mukaisena.  

 

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan yleiskaavamerkintä M ei kiellä maa-ai-

nestoimintaa, mutta kun otetaan huomioon hankeen laajuus ja pitkäkestoisuus, 

ei sen voida katsoa olevan väliaikaista yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.  

 

Hakemuksen mukainen osa-alue B ja osin alueen A eteläosa sijaitsevat voi-

massa olevassa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa viheryhteysmerkinnän 

kohdalla. Halujärven ja Ämmässuon välinen alue on maakunnallisesti merkit-

tävää luonnon ydinaluetta ja vahvin ekologinen yhteys, joka yhdistää Espoon 

eteläosat ja Nuuksion kansallispuiston. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan 

viheryhteyttä koskevan määräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnit-

telussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu yhteys säilyy tai toteu-

tuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-

arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismahdol-

lisuudet. Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden 

merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja paikallisten vir-

kistystarpeiden yhteensovittamiseen siten, että olemassa olevat virkistykseen 

varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtai-

semmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. 

Maakuntakaavaselostuksen mukaan merkintä osoittaa virkistysalueverkostoon 

ja ekologiseen verkostoon kuuluvan viheryhteyden ohjeellisen linjauksen.  

 

Maakunnallisella ekologisella yhteydellä tarkoitetaan leveää metsäisistä alu-

eista muodostunutta yhteyttä laajojen maakunnallisesti tärkeiden luonnon-

maantieteellisten alueiden välillä. Yhteys säilyttää maakunnan luonnon oma-

leimaisuutta ja edistää toisistaan erillisten populaatioiden säilymistä. Espoon 

pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa varten tehdyn Ekologisten yhteyksien selvi-

tys 2016 -raportin mukaan maakunnallisesti tärkeän metsäyhteyden vähim-

mäisleveytenä taajamien ulkopuolella pidetään 500–1 000 metriä, joka mah-

dollistaa esimerkiksi hirvieläinten ja suurpetojen liikkumisen. Hakemuksen 

mukaisen toiminnan sijoittaminen osa-alueelle B kaventaisi yhteyden noin 200 

metriin ja osa-alueen A kohdalla noin 180 metriin, josta 40 metriä olisi voima-

linjan aluetta. Ekologisen yhteyden hyvä toimivuus edellyttää yhteyden säily-

mistä riittävän leveänä ja katkottomana. Vaikka alue voitaisiinkin mahdolli-

sesti palauttaa metsätalouskäyttöön maankaatopaikkatoiminnan päätyttyä, ei 

maankaatopaikkaa, johon läjitetään lähinnä heikkolaatuisia savimaa-aineksia, 

voida verrata nykyiseen metsämaaperään ja olettaa, että alue on palautettavissa 

metsäiseksi biotoopiksi toiminnan päätyttyä. Vähintäänkin metsäisten biotoop-

pien kehittyminen kestää vuosikymmeniä. Hakemuksen mukainen toiminta 

osa-alueilla A ja B tarkoittaisi ekologisen yhteyden kapenemista niin merkittä-

västi, että käytännössä se katkeaisi siinä merkityksessä, mihin se on tarkoitettu. 

Toiminta alueella vaikeuttaisi 4. vaihemaakuntakaavan tavoitteiden toteutu-

mista laajalla alueella, yli kuntarajojen. Toiminnan sijoittaminen alueelle A (ja 
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B) myös heikentäisi luonnon ydinaluetta pirstomalla sen erillisiin osiin 

 

Hakemuksen mukaista aluetta koskien on myös vireillä Espoon pohjois- ja 

keskiosien yleiskaava. Yleiskaavaluonnoksessa viheryhteysrunko on merkitty 

Halujärven itäpuolelle sekä itä-länsisuunnassa Ämmässuon alueen eteläpuo-

lelle ja se kulkee Fagerängin tilan ja osa-alueen A välisellä alueella.  

 

Kaavaluonnoksessa viheryhteys on merkitty Fagerängin tilan ja sen laidunalu-

eiden kohdalle, joten viheryhteys kapenee, sillä aidatut laidunalueet eivät ole 

mm. suurten nisäkkäiden liikkumiseen soveltuvia metsäisiä alueita.  

 

Luontoarvot ja liito-orava 

 

Osa-alueen A ja Fagerängin tilan välisellä alueella on hakemuksen mukaan 

kasviston, liito-oravan ja linnuston osalta luontoarvoiltaan arvokas alue. Alu-

eella on runsasravinteista tuoretta ja kosteaa puronvarsilehtoa, joka on metsä-

lain tarkoittamaa erityisen tärkeää elinympäristöä, sekä kosteaa keskiravin-

teista lehtoa. Runsasravinteiset kosteat lehdot on luokiteltu vaarantuneiksi ja 

runsasravinteiset tuoreet lehdot äärimmäisen uhanalaisiksi luontotyypeiksi 

sekä valtakunnallisesti että Etelä-Suomessa. Louhinta osa-alueella A muuttaa 

puron virtaamia luonnollisesta, koska louhos kerää ympäristön vesiä ja toi-

saalta louhokseen kerääntyviä vesien pumpataan takaisin puroon. Valuma-al-

taaseen pumpattavia vesiä käytettäisiin alueen tiestön ja prosessien kasteluve-

tenä pölyämisen ehkäisemisessä, joten virtaama purossa voi toiminnasta joh-

tuen vähentyä merkittävästi, ainakin kuivina aikoina. Myös veden laatu muut-

tuu. Näillä puron virtaama- ja vedenlaatumuutoksilla on vaikutusta kostean ja 

tuoreen lehdon vesitasapainoon, pienilmastoon ja ekosysteemin toimintaan. 

Kyseinen biotooppi on riippuvainen purosta. Lisäksi maankaatopaikka-alueen 

vesien johtaminen ko. lehtoon aiheuttaa riskin veden mukana kulkeutuvien 

vieraslajien leviämiselle alueelle. 

 

Samaisella puronvarsilehdon alueella on liito-oravan elinpiiri. Alueella olevat 

papanapuut ovat merkki liito-oravan levähdyspaikasta. Alue on tunnistettu jo 

Högbergetin hankkeen YVA-selostuksessa. Liito-orava on luontodirektiivin 

liitteen 4 erityistä suojelua vaativa laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikko-

jen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. 

Vaikka hakemuksen mukainen toiminta ei sijoitukaan liito-oravan elinympäris-

tön kohdalle, aiheutuu toiminnasta kielteisiä vaikutuksia liito-oravan elinym-

päristöön, joka on vain noin 60 metrin päässä osa-alueesta A. Hakemuksen 

mukaisten toimintojen sijoittuminen osa-alueilla A ja B heikentävät ja kaventa-

vat viheryhteyttä, jota liito-orava käyttää liikkuessaan pirstaloituneessa 

elinympäristössään. Liito-oravien esiintyminen edellyttää, että alueella on pit-

käkasvuista puustoa riittävän leveällä vyöhykkeellä esiintymis- ja kulkualuei-

den ympärillä. Liito-oravien kulkuyhteydet rinnastetaan lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkoihin silloin, kun niiden häviäminen heikentää myös lajin lisäänty-

mismahdollisuuksia eristämällä esiintymien yksilöt toisistaan.   

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa  

 

1. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että ympä-

ristölupapäätös kumotaan ja hakemus hylätään osa-aluetta A koskevilta osin. 

Osa-alueen C osalta asia tulee palauttaa toimivaltaiselle lupaviranomaiselle 

lupamääräysten päivittämistä varten siten, että määräykset koskevat ainoastaan 

osa-alueella C tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi tarkkailumääräyksiä 42–43 tulee 
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täsmentää siten, että luvan saaja määrätään toimittamaan Uudenmaan ELY-

keskuksen hyväksyttäväksi tarpeelliset täydennykset ELY-keskuksen 

18.5.2018 hyväksymään Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistark-

kailuohjelmaan. 

 

Perusteluinaan Uudenmaan ELY-keskus on yhtynyt esittelijän eriävään mieli-

piteeseen, viitannut aluehallintoviraston päätökseen 211/2018/2 ja esittänyt li-

säksi muun muassa seuraavaa:  

 

Liito-oravat 

 

YVA-menettelyn yhteydessä tehdyissä selvityksissä on hankealueen läheisyy-

destä löytynyt kolme aluetta, jotka toimivat liito-oravan levähdys- ja ruokailu-

paikkoina sekä mahdollisina lisääntymispaikkoina. Kulkuyhteydet näiltä pai-

koilta itään kulkevat Caruna Oy:n Ämmässuo-Kolmiranta 110 kV voimajohto-

hankkeen ympäristöselvityksen mukaan kohdassa, joka sijoittuu hankealueelle 

osa-alueiden A ja B väliin. Tälle alueelle on hankesuunnitelmassa osoitettu 

pintamaa-/meluvalleja sekä varastointi- ja työskentelykenttiä. Alueen puusto 

poistettaisiin käytännössä kokonaan. Tärkeän kulkuyhteyden katkaiseminen on 

suoraan luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. 

 

Kaavoitus 

 

Hakemusten tarkoittaman toiminnan ei voida katsoa olevan väliaikaista yleis-

kaavan tavoitteiden mukaisesti, kun otetaan huomioon hankkeen laajuus ja pit-

käkestoisuus ulottuen ajallisesti yli voimassa olevan yleiskaavan tavoiteajan 

2030. Suunniteltu toiminta tarvitsee suoja-aluetta ympärilleen estämään haitto-

jen leviämistä asutuksen ja muun toiminnan suuntaan. 

 

Voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu M-alue, jolle hakemuksen mukainen 

toiminta sijoittuu, toimii Ämmässuon toimintojen haittoja hillitsevänä suoja-

alueena. Hakemuksen mukaisella toiminnalla on huomattavaa vaikutusta myös 

laajemmin katsottuna yleiskaavassa osoitettujen muiden alueiden mukaiselle 

maankäytölle, esimerkiksi AT-alueelle ja alueen länsipuolella olevalle hevosti-

lan toiminnalle. Suunniteltu toiminta vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa 

varattuun tarkoitukseen. Ämmässuon alueen ympäristön maankäyttö tulee rat-

kaista vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavoituksen yhtey-

dessä. 

 

Kaavoituksesta vastaava Espoon kaupunkisuunnittelukeskus katsoi lausunnos-

saan 17.2.2017 hakemuksista, että hankkeen laajuudesta ja pitkäkestoisuudesta 

johtuen toiminnan ei voida katsoa olevan väliaikaista, ja sillä on vaikutusta 

yleiskaavan pääkäyttötarkoitusta laajemmin yleiskaavan mukaiselle maankäy-

tölle. Esitetty ratkaisu aiheuttaa myös sijainnillaan merkittävää haittaa aluetta 

ympäröivien yleiskaavavarausten mukaiselle maankäytölle ja on siten yleis-

kaavan vastainen. Vireillä olevan yleiskaavan yhteydessä on tarkoitus turvata 

riittävän laajat ja yhtenäiset viheralueet sekä niiden väliset yhteydet. Espoon 

kaupungin ympäristölautakunta katsoi lausunnossaan 13.3.2017, että hankkeen 

supistumisesta YVA:ssa esitetystä huolimatta hankkeella olisi merkittäviä hai-

tallisia ympäristövaikutuksia ja se on yleiskaavan vastainen.  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 21.12.2018 nro 211/2018/2 

hylännyt vesilain mukaisen hakemuksen maa-ainesten ottoalueiden A ja B 
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osalta. Päätöksessään aluehallintovirasto katsoo, että ottoalueiden A ja B sijoit-

taminen alueelle vaikeuttaisi merkittävästi kaavan laatimista ja hanke on siten 

osa-alueiden A ja B osalta kaavan vastainen. 

 

Melu ja suoja-alue 

 

Voimajohtolinjan omistaja Caruna Espoo Oy on lausunnossaan hakemuksista 

katsonut, että maa-ainesten ottotoimintaa tulee välttää 50 metrin etäisyydellä 

pylväsrakenteista. Lupapäätöksessä asiaa ei ole käsitelty eikä myöskään haki-

jan vastinetta asiassa. Lupamääräyksessä on ainoastaan, että toiminnan suun-

nittelussa ja toiminnassa on otettava huomioon voimajohtolinjan läheisyys ja 

että suojaetäisyyksistä, louhintojen rajauksesta ja toimintatavoista on sovittava 

linjan haltijan kanssa. Päätöksessä ei ole otettu huomioon, että tämä rajoittaa 

maa-ainesten ottamista osa-alueella A ja estää mahdollisen suojavallin rakenta-

mismahdollisuuksia osa-alueella A. Nyt esitetyssä suunnitelmassa tätä ei ole 

huomioitu ottoalueen rajauksessa, vaan ottoalue on rajattu siten, että etäisyys 

voimajohtolinjan rakenteisiin jää alle 20 metrin. Hakemukseen liitetty ottamis-

suunnitelma olisi tullut päivittää Caruna Oy:n lausunnon mukaisesti. 

 

Lupamääräyksessä 10 edellytetään, että luvan saajan on esitettävä ennen toi-

minnan aloittamista yksityiskohtainen louhinta- ja murskaussuunnitelma, jo-

hon muun muassa merkitään lupamääräyksessä 6 tarkoitettu alue, jolla oleva 

puusto on säilytettävä toiminnan ajan. Kyseinen alue sijoittuu lupahakemuksen 

suunnittelualueen ulkopuolelle, jolloin lupamääräys on annettu lupa-aluetta 

laajemmalle alueelle. Ilmakuvan perusteella voidaan todeta, että tällä välialu-

eella kasvava puusto on erittäin harvaa ja matalaa ja metsäistä osuutta on aino-

astaan reilun 120 metrin leveydeltä. Lupakäsittelyssä ei myöskään ole selvi-

tetty, miten tämä kapeahko harvametsäinen vyöhyke vaikuttaa melun leviämi-

seen ja toimiiko se riittävänä suojana. 

 

YVA:n yhteydessä tehty meluselvitys osoittaa, että melun ohjearvot ylittyvät 

toimintavaiheista riippuen alueen länsipuolella sijaitsevan Fagerängin tilan 

kohdalla. Koska hanketta oli muutettu YVA:ssa esitetystä, olisi meluselvitys 

tullut päivittää vastaamaan hakemuksessa esitettyä.  

 

Hakemukseen liitetyssä suunnitelmassa ei ole esitetty YVA:n yhteydessä teh-

dyssä melumallinnuksessa olevaa meluvallia Fagerängin tilaan päin. Melumal-

linnuksessa ei myöskään rikotuksen osalta ollut käytetty impulssimaisuuskor-

jausta. YVA:n yhteydessä tehtyä melumallinnusta ei voida pitää riittävänä lu-

van myöntämisedellytyksiä arvioidessa. Ei voida pitää selvitettynä, etteivät 

melulle annetut ohjearvot ylittyisi. Tämä käy ilmi myös lupamääräyksestä 16, 

jossa on edellytetty melumallinnusta toiminnan toteuttamisesta siten, etteivät 

melun raja-arvot ylity. 

 

Vaikutuksia on arvioitu ainoastaan hevostilan asuinrakennuksiin, eikä otettu 

riittävästi huomioon hevostilan erityispiirteitä ja toimintatapoja. Hevostila on 

luonteensa ja siellä harjoitettavan toiminnan, kuten esimerkiksi sosiaalipeda-

gogisen hevostoiminnan huostaan otetuille lapsille, erityislapsille ja kehitys-

vammaisille aikuisille, takia tulkittava Muraus-asetuksen tarkoittamaksi me-

lulle ja pölylle erityisen alttiiksi kohteeksi. Muraus-asetuksen mukaiset suoja-

etäisyydet eivät A-alueen osalta näin ollen täyty. Asetuksen perustelumuistion 

mukaan virkistysalueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla oleskelee säännön-

mukaisesti ihmisiä virkistystarkoituksessa. 
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Vaikutusten arvioinnin tulee perustua riittäviin selvityksiin ja suunnitelmiin, 

joiden perusteella voidaan määrätä mahdollisista suojaustoimenpiteistä ja vai-

kutusten seurannasta. Pelkillä lupamääräyksillä ilman toteuttamiskelpoiseen 

louhintasuunnitelmaan perustuvaa meluselvitystä ei voida riittävällä varmuu-

della arvioida luvan myöntämisedellytyksiä. YVA:n yhteydessä tehty melu-

mallinnus ja hakemuksessa esitetty suunnitelma eivät anna riittävän tarkkaa 

kuvaa toiminnan aiheuttamista meluvaikutuksista Fagerängin hevostilalle. 

 

Asian palauttaminen lupamääräysten täsmentämistä varten 

 

Asia on tarpeen palauttaa osa-alueen C osalta toimivaltaiselle lupaviranomai-

selle lupamääräysten päivittämistä varten, jotta määräykset olisivat osa-alu-

eella C tapahtuvan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset ja valvonnan kan-

nalta yksiselitteiset. 

 

Tarkkailumääräyksiä on tarpeen muuttaa tarkkailuohjelmien tarkoituksenmu-

kaisen käsittelyn ja tarkkailun tarkoituksenmukaisen toteuttamisen vuoksi. Lu-

pamääräyksessä 42 esitetyt yksityiskohtaiset päivitykset perustuvat hakemuk-

sessa liitteenä olleeseen Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistark-

kailun tarkkailuohjelmaesitykseen, jota on muutettu useilta kohdin Uuden-

maan ELY-keskuksen päätöksellä 18.5.2018. Tarkkailun liittäminen tarkoituk-

senmukaisesti yhteistarkkailuun edellyttää, että täydennykset tehdään voi-

massa olevaan tarkkailuohjelmaan. 

 

Myös lupamääräyksen 43 mukainen esitys Mankinjoen vedenlaatuun sekä 

pohjaeläin- ja kalakantoihin kohdistuvien vaikutusten tarkkailusta on veden-

laadun ja pohjaeläinten osalta tarkoituksenmukaisempaa toimittaa Uudenmaan 

ELY-keskukselle ja käsitellä täydennyksenä nykyiselläänkin Mankinjoelle 

ulottuvaan yhteistarkkailuun. Tämä on myös yleinen jako vesistö- ja kalata-

loustarkkailujen välillä. Kalatalousviranomaisen näkemys tulee otetuksi huo-

mioon lausuntomenettelyn kautta, ja vedenlaatu- ja pohjaeläintulokset ovat 

käytettävissä arvioitaessa kalataloudellisia vaikutuksia kalataloustarkkailun 

raportoinnissa. 

 

 2.  asiakumppaneineen on ensisijaisesti vaatinut, että Etelä-Suo-

men aluehallintoviraston päätöksillä nro 280/2018/1 ja 281/2018/1 myönnetyt 

luvat kumotaan. Toissijaisesti tulee asettaa erittäin tiukat lupamääräykset. Aloi-

tuslupaa ei tule myöntää millekään toiminnalle ennen lainvoimaista lupaa. 

 

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat valituskirjelmässään ja sen täydennyk-

sessä esittäneet muun muassa, että osa-alueen A ympäristöluvan mukaisesta 

toiminnasta aiheutuu luonnonolosuhteiden huonontumista, kohtuutonta rasi-

tusta, vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, ympäristön-

suojelulain 17 §:n vastaista pohjaveden laadun muutosta, joka voi aiheuttaa 

haittaa terveydelle tai tehdä veden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä 

voitaisiin käyttää, yleiseltä kannalta tärkeän virkistyskäyttömahdollisuuden 

vaarantumista, luonnonvarojen käytön estymistä, ympäristön yleisen viihtyi-

syyden ja virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä, vahinkoa ja haittaa 

toisen omaisuudelle ja sen käytölle sekä terveyshaittaa.  

 

Kaavoitus, alueiden nykyinen ja suunniteltu käyttö 

 

Hakemuksen mukaiset osa-alueet A ja B sijoittuvat Espoon eteläosien oikeus-
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vaikutteisen yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Oikeuskäy-

tännön mukaan louhinta-, murskaus- ja läjitystoimintoja voidaan sijoittaa 

yleiskaavan maa- ja metsätalousalueelle, jos toiminnot ovat tilapäisiä ja alue 

palautuu kaavan mukaiseen käyttöön toiminnan lakattua. Hakemuksen mukaan 

hanke kestäisi 15–25 vuotta. Tämä ei ole uskottavaa, kun otetaan huomioon 

hankkeen laajuus ilman B osa-aluettakin, hakijan antamat tiedot pelkän osa-

alueen B nopean toteuttamisen kestosta ja kiviaineksen ja läjitystilan kysynnän 

ja tarjonnan kehitys. Hakija on hakenut toiminnan ympäristölupia toistaiseksi 

voimassa oleviksi ja ympäristövaikutusten arviointivaiheessa kestoksi ilmoitet-

tiin jopa 100 vuotta. 

 

Hakemuksessa on esitetty, että osa-alueen B (650 000 m3 ktr) louhinta- ja 

murskaus pystyttäisiin toteuttamaan nopeasti, kun koko osa-alue B toteutettai-

siin kokonaisuudessaan ensin. Hakijan mukaan osa-alueen B murskaus ja lou-

hinta kestäisi näin toimien 10 vuotta. Koska osa-alueella A (3 500 000 m3 ktr) 

louhittaisiin ja murskattaisiin osa-alueeseen B verrattuna yli viisinkertainen 

määrä kalliota, kestäisi pelkkä osa-alueen A louhinta ja paikalla syntyvän lou-

heen murskaaminen ripeästikin toimien vähintään 50 vuotta. Lisäksi murskat-

taisiin muualta tuotavaa louhetta keskimäärin 150 000 tonnia vuodessa. Tämän 

jälkeen osa-alueelle A läjitettäisiin 4 900 000 m3 maa-aineksia. Hankkeen ko-

konaiskesto riippuisi rakentamisen suhdanteista ja kiviaineksen sekä maa-ai-

nesten läjitystilan kysynnästä sekä muun muassa kaupunkien toimista maa- ja 

kiviainesten kierrätyksen edistämiseksi. 

 

Neitseellisten kalliokiviainesten ja maanläjitystilan kysyntä seudulla tulee vä-

henemään. Tämä pidentää myös Esbogårdin hankkeen kestoa. Vaikka hanke 

käsittäisi toiminnot vain osa-alueella A, hankkeen kesto venyisi todennäköi-

sesti huomattavasti yli 50 vuoden, eli paljon yli yleiskaavan tavoitevuoden 

2030. Tämä ei täytä ympäristönsuojelulain 12 §:ään perustuvaa vaatimusta 

siitä, että alue olisi vain tilapäisesti poissa yleiskaavan mukaisesta maa- ja 

metsätalouskäytöstä.  

 

Osa-alueet A ja B ovat vakiintuneessa, vuosikymmeniä kestäneessä yleisessä 

virkistyskäytössä. Koko Halujärvi ympäristöineen on vilkkaassa virkistyskäy-

tössä. Sen länsirannalla on yhteislaituri ja venepaikat. Maakuntakaavassa osoi-

tettu virkistysreitti Halujärven ja Fagerängin laitumien itäpuolitse Ämmässuon 

jätealueen eteläpuolitse Kirkkonummelle ja Nuuksioon on käytössä. Fagerän-

gin tallin pihat, pihatot ja ratsastusalueet muodostavat yleisen virkistysalueen, 

jolla käy kesäkauden 8 kuukauden aikana viikoittain noin 120 vierailijaa, talvi-

sin puolet tästä. Lisäksi satunnaisesti vierailevat päiväkotiryhmät ja lapsiper-

heet. Koska osa-alueet A ja B ja niiden vaikutusalueet ovat pitkään olleet ja 

ovat ahkerassa virkistyskäytössä, tulee nykyinen käyttö ottaa huomioon ympä-

ristönsuojelulain 11 §:n mukaan, ja evätä ympäristölupa myös osa-alueelta A 

virkistyskäytön jatkumiseksi.  

 

Maakuntakaavan yhdistetty virkistys- ja viherkäytävä 

 

Hakemuksen mukaiset toiminnot hankkeen osa-alueilla A ja B vaikeuttavat 

hankealueen ja sen vaikutusalueen nykyistä ja oikeusvaikutteisen maakunta-

kaavan osoittamaa käyttötarkoitusta. Toiminnot katkaisisivat maakuntakaavan 

mukaisen ekolologisen yhteyden, joka toimii maakuntakaavan osoittamissa 

käyttötarkoituksissa, eli metsäisenä Espoon keskusmetsät Kirkkonummen ja 

Nuuksion metsiin yhdistävänä maakunnallisesti merkittävänä ekologisena reit-
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tinä myös isoille ja tai aroille eläimille sekä muun muassa liito-oravalle ja sa-

manaikaisesti vilkkaassa ulkoilukäytössä olevana virkistysreittinä. 

 

Osa-alueet A ja B sijoittuvat oikeusvaikutteisen 4. vaihemaakuntakaavan tar-

koittamalle alueelle, johon on osoitettu viheryhteystarve. Espoon pohjois- ja 

keskiosien yleiskaavaa varten tehdyn Ekologisten yhteyksien selvitys 2016 -

raportin mukaan maakunnallisesti tärkeän metsäyhteyden vähimmäisleveytenä 

taajamien ulkopuolella pidetään 500–1 000 metriä, joka mahdollistaa ihmisten 

lisäksi esimerkiksi hirvieläinten ja suurpetojen liikkumisen ja tarjoaa suoja-

vyöhykkeen häiriötä aiheuttavien toimintojen suuntaan. 

 

Halujärven ja Ämmässuon välinen alue on maakunnallisesti merkittävää luon-

non ydinaluetta ja ainoa Espoonlahdesta pohjoiseen jäljellä oleva metsäinen 

yhteys, joka yhdistää Espoon eteläosat Nuuksion kansallispuistoon ja Kirkko-

nummen metsiin. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan viheryhteyttä koske-

van määräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdit-

tava siitä, että merkinnällä osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka tur-

vaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvokkaiden 

luontokohteiden säilymisen 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 rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoi-

tuksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. Suunnittelumääräyksen 

mukaan suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu yhteys 

säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alu-

een maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liik-

kumismahdollisuudet. 

 

Hakemuksen mukaisen toiminnan sijoittaminen osa-alueelle A kaventaisi yh-

teyden alle 200 metriin. Viherkäytävää heikentää jo olemassa oleva 110 kV:n 

voimalinja, joka halkoo reitin A-alueen lounaisnurkan kohdalla. Suunniteltu 

uusi 110 kV:n linja halkoisi reitin idempänä. 

 

Jos A-alueen toiminnoille annettaisiin luvat, metsäinen vihervirkistyskäytävä 

pitäisi siirtää lännemmäs, mikä ei ole mahdollista. Espoo joutuisi pakkolunas-

tamaan talli Fagerängin laidunalueista reittiä varten riittävän leveän alueen ja 

istuttamaan sinne puuston. Omistaja ei halua luopua maistaan ja lunastamiseen 

menisi vähintään vuosia ja puuston kasvu riittävän korkeaksi isoille/aroille 

eläimille sopiviksi veisi yli 30 vuotta. Maakunnallisesti tärkeä eläinten yhdys-

reitti katkeaisi vuosikymmeniksi. 

 

Ekologisten yhteyden hyvä toimivuus edellyttää yhteyden säilymistä riittävän 

leveänä ja katkottomana. Käytännössä osa-alueen A toiminnot katkeaisivat yh-

teyden siinä merkityksessä, mihin se on tarkoitettu. Myöskään virkistysreittinä 

toimiminen ei onnistu louhos- ja murskausalueen vieritse eikä lännempääkään 

Fagerängin aidattujen laidunten yli tai pihan halki. 

 

Osa-alueen A toiminnot vaikeuttaisivat 4. vaihemaakuntakaavan tavoitteiden 

toteutumista laajalla alueella yli kuntarajojen. Toiminta myös heikentäisi luon-

non ydinaluetta pirstomalla sen erillisiin osiin. Kyseinen viheryhteys on myös 

liito-oravan kulkuyhteys.  
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Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa toiminta-alueen ja Ämmässuon jätteen-

käsittelyalueen länsipuolelle on osoitettu virkistysalue yleiseen virkistykseen 

ja ulkoiluun. Alueen saavutettavuus ja reittien jatkuvuus eivät säily Espoosta 

asutuksen suunnasta, jos osa-alueen A toiminnot toteutuvat. 

 

Toiminnasta osa-alueella A aiheutuisi ympäristön yleisen viihtyisyyden ja vir-

kistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä nyt virkistyskäytössä olevilla osa-

aluetta A sivuavilla reitistöillä ja metsäalueella, joita käytetään esimerkiksi ul-

koiluun, marjastukseen, sienestykseen ja ratsastukseen. Talli Fagerängin alu-

eella asuville, työskenteleville tai käyville aiheutuisi melun ja pölyn tuomaa 

kohtuutonta rasitusta Äkkinäinen melu tuo riskin ratsastajan loukkaantumi-

sesta tilanteessa, jossa hevonen pelästyy melua. Vaikka Esbogårdin osa-alueilla 

A ja C kovameluisimmat rikotus ja räjäyttäminen rajoitettaisiin lupaehdoilla 

kahteen päivään viikossa, kuuluu tallille kovaäänistä melua myös muista Äm-

mässuon-Kulmakorven toiminnoista. Yhteisvaikutuksena melu rajoittaa koh-

tuuttomasti tallin toimintaa. Yleisessä virkistyskäytössä oleva tallin alue ei 

enää soveltuisi virkistyskäyttöön.  

 

Espoossa on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Jos osa-alueen 

A toiminnoille annetaan haetut luvat, ohjaa lupapäätös valmisteilla olevaa 

yleiskaavaa 4. vaihemaakuntakaavan vastaiseen suuntaan.  

 

Kiviainesvarantomerkintä maakuntakaavassa ei osoita varsinaiseksi käyttötar-

koitukseksi kiviainesten ottoa, vaan varsinainen käyttötarkoitus osa-alueen A 

eteläpuoliskon osalta on oikeusvaikutteisen yleiskaavan maa- ja metsätalous-

käyttö. Oikeusvaikutteisen 4. vaihemaakuntakaavan merkinnän ja määräyksen 

mukaan maa- ja metsätalouteen osoitetun aluevarauksen yli osoitettu yhdis-

tetty maakunnallinen virkistysreitti ja ekologinen käytävä tulee säilyttää. 

  

Liikenne 

 

Toiminnasta aiheutuva liikennemäärän kasvu ja liikenteen haitat heijastuvat 

laajalle alueelle. Liikenneyhteyden järjestäminen hankealueelle on haasteel-

lista. Ainoa mahdollinen käytettävissä oleva linjaus kulkee Ämmässuon jät-

teenkäsittelyalueen ja Kalliosuon maankaatopaikan välistä. Samaan väliin ol-

laan suunnittelemassa myös Carunan uutta 110 kV:n voimalinjaa, jonka leveys 

on 46 metriä. On kyseenalaista, miten Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen ja 

Kalliosuon erittäin jyrkän maankaatopaikan seinämän välinen kapea väli 

muuttuisi riittävän leveäksi kaksisuuntaiselle rekkaliikennetielle ja sen viereen 

tulevalle voimalinjalle. Ympäristölupaa ei voida myöntää, jos hankealueelle ei 

ole osoitettavissa tai toteutettavissa toimivaa ja turvallista tieyhteyttä. 

 

Esbogårdin hankealueen kaikki liikenne purkautuisi Kulmakorventielle, jonne 

ohjautuu myös Kulmakorven alueen toimintojen kasvava liikenne. Ympäristö-

lupaa myönnettäessä ei ole riittävästi huomioitu hankkeen vaikutuksia liiken-

nemääriin ja liikenteen ympäristöviakutuksiin erityisesti alueen muiden toi-

mintojen ja hankkeiden kanssa.   

 

Lupaa myönnettäessä on jätetty huomioimatta, että hankkeen lupaehtojen mu-

kaisten louhinta- ja läjitysmäärätietojen perusteella vuosittainen laskennallinen 

maksimiliikennemäärä on noin 160 000–180 000 kuormaa. Tämä on 60–70 % 

suurempi määrä kuin YVA-arvioinnissa ilmoitettu. Espoon Kulmakorpi I ase-

makaavan esirakentamisvaiheessa alueelta louhitaan 6,2 miljoonaa tonnia kal-

liota. Louhinta ja murskaus kestää arviolta enintään 10 vuotta ja toiminta voi 



30 (81) 

alkaa 2019. Hankkeen liikennevaikutus Kulmakorventielle ja Nupurintielle on 

vuositasolla laskennallisesti 15 000–16 000 kuormaa, lyhyemmällä louhinta-

ajalla enemmän. Esbogårdin hankkeen YVA-arviointiselostuksessa todetaan, 

että hankkeen mitoittava liikennemäärä ajoittuu vasta tämän hankkeen päätty-

misen jälkeen ja ettei Kulmakorpi I:llä ole merkitystä liikennevaikutusten arvi-

ointiin.  

 

Myös Espoon kaupungin Lankasuon louhinnan liikennöinti tapahtuisi Kulma-

korventien ja Nupurintien kautta. Suunnitelman mukaan Lankasuon hankkeen 

laskennallinen liikennemäärä on vuositasolla keskimäärin noin 33 000 ja mak-

simissaan noin 66 000 kuormaa. Lisäksi muualta murskattavaksi tuotavan lou-

heen aiheuttama maksimiliikennemäärä on noin 12 500 kuormaa vuosittain. 

Esbogårdin YVA-arviointiselostuksessa ei ole mainintaa Lankasuon hank-

keesta. Lisäksi Kulmakorven Takapellon osa-alueiden louhinta-, murskaus- ja 

läjityshankkeen lupahakemus on kuulutettu. 

 

Edellä mainittujen hankkeiden toiminta on ainakin osin samanaikaista mikäli 

haetut luvat saavat lainvoiman. Hankkeiden aiheuttama laskennallinen raskas 

liikenne voi olla maksimissaan jopa 240 000–290 000 kuormaa vuodessa tai 

jopa enemmän. Liikennemäärien vaikutuksia ei ole asianmukaisesti arvioitu. 

Yhteisvaikutuksina olisi tullut selvittää esimerkiksi melu, pöly, muut päästöt 

ilmaan ja liikenneturvallisuuden heikentymisen vaikutus turvallisuuteen ja ter-

veyteen. 

 

Ilmanlaatu 

 

Hankkeen aiheuttaman liikenteen eikä muiden lähellä olevien ja sinne suunni-

teltujen toimintojen liikenteen päästöjä ole laskettu mukaan ilmastopäästöihin. 

Hankealueen läheisyydessä ilmastopäästöjen määrä kasvaa merkittävästi lähi-

vuosina ja vuosikymmeninä jo luvitettujen ja lupavaiheessa olevien toiminto-

jen lisääntyessä. Päästöjä aiheuttavat muun muassa Kulmakorpi I:n louhinta ja 

murskaus, muun Kulmakorven alueen louhinta, murskaus, ylijäämämaiden lä-

jitys ja lumenkaatopaikkatoiminta, Ämmässuolla tapahtuva Blominmäen lou-

heen murskaus, Lankasuon louhinta ja murskaus, Lankasuolle suunnitellun 

moottoriurheiluradan toiminta sekä Ämmässuolle tuleva Fortumin lämpövoi-

mala. Melkein kaikista näistä tulee runsaasti raskasta liikennettä, mikä lisää 

ilmapäästöjä hankealueen ympäristössä. Lupapäätöksessä tulee ottaa huomi-

oon lähialueen toimintojen liikenteen päästöjen lisäsi kaiken lähialueella ta-

pahtuvan louhinnan, murskauksen ja maanläjityksen sekä suunnitellun voima-

lan yhteispäästöt. 

 

Melu 

 

Hakemuksen mukaan ylittyvät meluraja-arvot (45 dB) etelän puoleisella loma-

asutuksella ja kaavan mukaisella virkistysalueella erityisesti louhittaessa osa-

alueella B. 45 dB ylittyy noilla alueilla myös ilman osa-alueen B louhintaa. 

 

MURAUS-asetuksen mukaan louhinta- ja murskaustoimintaa ei saa sijoittaa 

alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten 

sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta. MURAUS-asetuksen pe-

rustelumuistion (3.9.2010) mukaan muita häiriölle alttiita kohteita ovat muun 

muassa poikastuotantoalueet. Hevostila on luonteensa vuoksi tulkittava erityi-

sen herkäksi kohteeksi, jonka varsomis-, laidun- ja tarha- sekä ratsastusaluei-

siin tulee louhos- ja murskausalueelta olla vähintään 400 metriä eli MURAUS-
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asetuksen etäisyysvaatimus osa-alueen A osalta ei täyty. 

 

Fagerängin hevostallin alue on taajaman ulkopuolinen virkistysalue, sillä talli-

aluetta käyttää kesäkauden 8 kk:n aikana viikottain 120 vierailijaa virkistyk-

seen ja harrastustoimintaan. Muina aikoina noin puolet tästä määrästä.  

 

Jos melumallinnuksen impulssimaisuuskorjaus olisi tehty täysimääräisesti ja 

olisi otettu huomioon meluvallin madaltaminen melumallinnuksessa oletetusta 

sekä meluvallin puuttuminen Fagerängin suuntaan, melu Fagerängin tilan osa-

alueen A lähimmillä laidunalueilla saattaa ylittää 65 dB, jolle hevoset eivät saa 

jatkuvasti altistua valtioneuvoston asetuksen hevosten suojelusta (588/2010) 

mukaan. MURAUS-asetuksen mukaiset etäisyysvaatimukset ovat vähim-

mäisetäisyyksiä. Ympäristöministeriön Maa-ainesten ottaminen ja jälkihoito -

oppaan (Ympäristöopas numero 85) mukaan ottamisalueen ympärille tarvit-

tava suoja-alue on asuttuun rakennukseen nähden kalliokiven ottamisalueella 

vähintään 300–600 metriä.  

 

Hakemukseen liitetyn melumallinnuksen mukaan louhittaessa osa-alueella A 

toiminnasta aiheutuva ekvivalenttimelutaso Fagerängin lähimmillä laidunalu-

eilla noin 190 metrin päässä olisi noin 50–60 dB ja tilan asuinrakennusten koh-

dalla vajaan 400 metrin päässä noin 50–55 dB. Yhteismelutasoa alueen mui-

den toimijoiden kanssa ei ole tarkasteltu osa-alueella A YVA:n vaihtoehdon 3 

(VE3) melumallinnuksessa, joka vastaa hakijan mukaan hakemuksen mukaista 

tilannetta. 

 

Hankkeen todellisia meluvaikutuksia voidaan arvioida Espoon kaupungin teet-

tämän tuoreen melumallinnuksen avulla (4.9.2018). Mallinnus on tehty osa-

alueen A koillis- pohjoispuolella osa-alueessa A kiinni olevan Lankasuon maa-

aineshankealueen lupahakemukseen. Hankkeessa suunnitellaan louhittavan ja 

murskattavan alueella yhteensä 9,8 miljoonaa m3ktr kalliota ja murskattavan 

lisäksi vuosittain keskimäärin 500 000 tonnia muualta tuotavaa louhetta. Alu-

eelle läjitettäisiin samanaikaisesti muiden toimintojen kanssa ylijäämämaita 

niin, että lopullinen täyttökorkeus olisi +110.   

 

Mallinnuksessa ovat mukana kaikki Ämmässuo-Kulmakorpi- Takapelto -alu-

een toiminnot mukaan lukien liikenne ja Lankasuo, mutta ei Esbogårdin han-

ketta. Tilanteessa, jossa ei ole Esbogårdin hankkeen melua ja osa-alueen A kal-

liot ovat melusuojana Fagerängiin päin ja osa-alueen B kalliot Halujärveen 

päin, Fagerängin kahden asuinrakennuksen pihoilla ja Halujärven pohjois-

osassa melutaso on 50–55 dB ja Halujärven itärannan seitsemällä lomakiinteis-

töllä 45–50 dB. Tämän perusteella voidaan arvioida, että kun muiden toiminto-

jen melu pääsee Esbogårdin osa-alueen A kallioiden louhinnan jälkeen esteet-

tömämmin näille häiriytyville alueille ja samaan aikaan yhteismelu lisääntyy 

Esbogårdin hankkeen melulla, nousevat yllä mainitut melutasot häiriintyvillä 

alueilla selvästi ja ylittävät ohjearvot.  

 

Hakemukseen liitetyn melumallinnuksen mukaan louhittaessa ja murskattaessa 

osa-alueella B virkistysalueen päiväohjearvo 45 dB ylittyy Halujärven itäpuo-

lella sijaitsevalla kaavan mukaisella virkistysalueella, kuten myös silloin kun 

otetaan huomioon alueen muut melulähteet. Lisäksi melumallinnuksessa mu-

kana olleita suojavalleja on madallettu YVA:n melumallinnuksen oletuksena 

olleista 9–14 metristä lupahakemuksen 7 metriin. Lähinnä Halujärveä sijaitse-

valla osalla meluvalli kohoaisi kuitenkin suurelta osin vain pari metriä louhit-

tavan kalliopinnan alkutasoa korkeammalle. Näin ollen valli olisi yli 10 metriä 
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matalampi kuin melumallinnuksessa käytetty. 

 

Meluvallia ei tehtäisi lainkaan osa-alueen A länsireunalle. Meluvallin sijaan 

osa-alue A rajoittuu Fagerängin suuntaan avoimeen 46 metriä leveään 110 

kV:n voimalinjaan. Melu pääsee suoraan osa-alueelta A alavaa solaa pitkin vii-

delle asuinkiinteistölle ja Fageräng-hevostallille. Louhittava alueen ylätaso on 

+60 metriä ja Fagerängin asuinrakennus +33 metriä meren pinnan yläpuolella, 

joten 7 metriä korkea meluvalli ei riittäisi estämään louhinnan melua kantautu-

masta asunnon pihapiiriin ennen kuin louhinta olisi huomattavan syvällä. 

 

Osa-alueen C louhosalueen eteläreunan kapean meluvallin korkeutta ei ilmoi-

teta eikä alueen länsireunalle tehtäisi lainkaan suojakaistaa. Myös Ämmässuon 

jätekeskuksen toiminnot ja siellä työskentelevät on suojeltava melulta. Mikäli 

melutasoa ei saada osa-alueella C suojausta ja työmenetelmiä koskevilla tiu-

koilla ehdoilla riittävän matalaksi, ei alueelle tule työsuojelullisista syistä antaa 

louhintalupaa. 

 

Meluhaitta jo pelkästään Esbogårdin hankkeesta olisi käytännössä pysyvää, 

sillä louhinta ja murskaus osa-alueella A kestää yli 50 vuotta. Osa-alue B lu-

vattiin louhia nopeutetussa tahdissa 10 vuodessa ja osa-alueella A on yli 5-ker-

tainen määrä louhittavaa osa-alueeseen B verrattuna. Osa-alueella A louhintaa 

seuraisi mahdollisesti yhtä pitkäaikainen maanläjitys. 

 

Osa-alueille A ja C ei olisi tullut myöntää ympäristölupaa, sillä eri toimintojen 

yhteismelu tulisi sallituilla toiminnoilla esitetystä suojakeinoista huolimatta 

ylittämään ohjearvot Halujärvellä ja sen läheisillä kiinteistöillä sekä talli Fa-

gerängin alueella. Melutasot pysyisivät lähialueilla tapahtuvaa virkistystä, lo-

manviettoa ja ekologisen käytävän toimintaa häiritsevällä tasolla vuosikymme-

niä. Luvan tulee perustua säädösten ja ohjeiden mukaiseen melumallinnuk-

seen. 

 

Kallion louhinta osa-alueelta A aiheuttaisi selvän muutoksen erityisesti talli 

Fagerängin kiinteistöjen ja niiden lähistössä sijaitsevien kolmen muun kiinteis-

tön melumaisemassa, sillä hakemuksen mukainen alue toimii nyt suojana Äm-

mässuon-Kulmakorven-Takapellon toimintojen häiriöille. Toiminnan aloitta-

minen alueella lisäisi melua Fagerängin suuntaan siten, että 45 dB LAeq ylit-

tyisi ainakin Fagerängin asuinkiinteistöjen piha-alueilla ja kaikilla koillispään 

laitumilla, jotka kaikki kuuluvat tallin tarjoamaan virkistyskäyttöalueeseen 

sekä osa-alueen A vieritse kulkevalla maakunnallisella viher- ja virkistysrei-

tillä. Lähialueen nykyisistä toiminnoista ei aiheudu meluraja-arvojen ylityksiä 

kyseisellä alueella. 

 

Melun, tärinän ja pölyn yhteisvaikutukset ihmisten elinoloihin 

 

Louheen murskaus, työkoneet, kuljetusliikenne ja maanläjitys tuottaa hienoja-

koista pölyä, joka voi levitä satoja metrejä. Talviaikaan pölyntorjuntaan ei 

yleensä voi käyttää kastelua. Osa-alueen A lounaispuolella noin 150 metrin 

päässä sijaitsevat Fagerängin hevoslaitumet. Toiminta-alueen ja hevoslaitu-

mien välissä on noin 40 metriä leveä puuton voimajohtolinja. Kun suojapuusto 

puuttuu tältä kohdalta, pöly leviää hevoslaitumille, ratsastusreiteille ja Fa-

gerängin pihapiiriin. Lisäksi pöly leviää osa-alueen etelä-lounaispuolella ole-

valle viheryhteyden alueelle, jossa 60 metrin päässä osa-alue A:sta on liito-

oravan elinympäristö. 
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Hakemuksen mukaisesta pitkäaikaisesta louhinta- ja murskaustoiminnasta lii-

kennevaikutuksineen aiheutuu melusta, pölystä ja tärinästä johtuvaa ympäris-

tön pilaantumista ja ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin kohdan 2) mu-

kaisia seurauksia sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaista 

kohtuutonta rasitusta. Yhteysviranomainen on edellyttänyt, että jatkosuunnitte-

lussa arvioidaan tarkemmin Kulmakorven, Ämmässuon alueen ja Högbergetin 

hankkeiden melun, tärinän ja pölyn sekä liikenteen yhteisvaikutuksia ihmisten 

elinoloihin. Tällaista arviota ei ole tehty. Osa-alueen B pois jääminen ei olen-

naisesti vähennä yhteisvaikutuksia. 

 

Fagerängin alueella ulkoalueen melu on 50–55 dB ilman, että Esbogårdin 

hankkeen osa-alueiden A ja C melua olisi laskettu lainkaan mukaan. Jos osa-

alueen A Fagerängin ja Lankasuon välissä olevat kalliot louhitaan pois, pääsee 

Lankasuon louhos-, murskaus- ja maankaatopaikan ja niiden pohjoispuolen 

melu suoraan Fagerängille päin.  

 

Osa-alue C olisi Ämmässuon toimintojen keskellä. Alueella työskenteleville 

tulevien terveysvaikutusten lisäksi aiheutuisi haittaa yhdyskuntajätehuollon 

toiminnalle, sillä pölylle herkät biokaasulaitoksen laitteistot ovat osa-alueen C 

vieressä. Jätetäyttöjen pohjarakenteiden rikkoutumisvaara räjäytysten tärinästä 

aiheuttaa suuren pilaantumisriskin pohjavesien pilaantumisesta laajalla alu-

eella.  

 

Pinta- ja pohjavedet 

  

Hakemuksessa tai vastineessa ei ole tarkasti arvioitu osa-alueen A louhoksen 

pohjalta pumpattavien vesien määrää. Hakemuksen liitteen mukaan ”vesiä 

muodostuu alle 250 m3/d”. Hakemuksessa on mainittu, että syvälouhos kerää 

ympäristön vesiä, myös Ämmässuon suunnalta. Hakemuksessa ei esitetä yh-

teisvesimääriä, jotka ympäröivistä louhinta-, murskaus- ja läjityshankkeista 

johdetaan pääasiassa Ämmässuonpuroon. Luonnontilainen Ämmässuonpuro 

virtaa Fagerängin hevostilan laitumien läpi ja hevoset juovat purosta. 

 

Osa-alueen A valumavedet sisältävät hakemuksen mukaan erityisesti kiintoai-

nesta ja räjähdeaineista peräisin olevaa typpeä sekä mahdollisia haitta-aineita. 

Hakemuksen mukainen biopuhdistin ei riitä puhdistamaan vesiä ainakaan kyl-

minä vuodenaikoina. Kuormitusta tulee toiminnan kaikissa vaiheissa. Hake-

muksen mukaan vaikutus jo ennestään kuormittuneeseen Ämmässuonpuroon 

on kohtalainen. Yhteisvaikutusta ei ole tarkasteltu esimerkiksi Lankasuon 

hankkeen ja moottoriradan toiminnan kanssa. 

 

YVA:ssa esitetty arvio Ämmässuonpuron virtaamasta on virheellinen. Se pe-

rustuu kahden kuukauden välein tehtyihin virtaamamittauksiin. Puron virtaa-

mat vaihtelevat paljon nopeammin. Rankkasateella tai lumen sulaessa virtaama 

voi nousta parissa päivässä minimistä maksimiin. Tällaisen pienen valuma-

alueen virtaamien ääriarvoja ja keskiarvoja ei voi määritellä noin harvalla ha-

vainnoinnilla. 

 

SYKE:n Vemala-mallinnuksen mukaan maksimivirtaamat ovat 20 kertaa suu-

remmat ja puroon kulkeutuvan kiintoaineen määrä merkittävästi suurempi kuin 

YVA:ssa on esitetty. Ennen lupapäätöstä tulee edellyttää Ämmässuonpuroon 

päätyvän kuormituksen määrittämistä realistisemmilla menetelmillä. 
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YVA:ssa oletetaan pääosan kiintoaineesta ja fosforista jäävän Loojärveen. Ve-

mala-mallin mukaan 90 % kiintoaineesta jatkaa Loojärvestä alaspäin. YVA:ssa 

ei ole lainkaan otettu huomioon rankkasade- tai lumitulvien aiheuttamia virtaa-

mapiikkejä. Hulevesiallas on mitoitettu kerran kahdessa vuodessa toistuvalle 

30 minuutin rankkasateelle. Määritelmällisesti tätä suurempia rankkasateita on 

joka vuosi 50 %:n todennäköisyydellä. Sulamistulvia ei ole käsitelty lainkaan. 

Tulva-aikaan hankealueelta huuhtoutuvat kiintoaine-, fosfori- sekä typpikul-

keumat ovat selvästi YVA:ssa arvioituja suurempia. 

 

Ämmässuonpuro on potentiaalisesti meritaimenen lisääntymisalue. Loojärven-

tien alittava rumpuputki muodostaa nousuesteen taimenelle, mutta tämä on 

pienellä muutoksella korjattavissa. Ämmässuonpuroa täytyy käsitellä hank-

keessa potentiaalisena taimenpurona. 

 

Loojärvi on ekologisesti huonossa tilassa. Sen laskujoessa, Mankinjoessa elää 

erittäin uhanalaisen meritaimenen lisäksi muun muassa vaellussiika. Kymi-

joen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan Loo-

järven hyvä ekologinen tila tulee saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Mankin-

joen ylä- ja alaosien ekologinen ja kemiallinen tila on hyvä eikä tilaa saa vaa-

rantaa. Vesienhoitosuunnitelman mukaan tehokkain tapa tavoitteiden saavutta-

miseen on ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Esbogårdin louhinta-, murs-

kaus- ja maankaatopaikkatoiminta ja siitä aiheutuva lisäkuormitus vesistöön 

vaarantaa vesienhoitosuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen ja on 

siten vesienhoidon järjestämisestä annetun lain vastainen. Lisäksi alueelta pois 

johdettavat vedet aiheuttavat riskin puroveden pilaantumisesta sekä riskin Fa-

gerängin tilan talousvesikaivon pilaantumiselle. Talousvesikaivo on noin kol-

men metrin päässä purosta. 

 

Pohjaveden virtaussuunta on hakemuksen mukaiselta alueelta lounaaseen eli 

Fagerängin tilan suuntaan. Syvälouhinta muuttaa virtauksia, sillä syvä louhos 

kerää ympäristöstään vesiä, todennäköisesti myös Ämmässuon jätteenkäsitte-

lyalueelta. YVA-selostuksen mukaan vaikutukset pohjaveden pinnankorkeu-

teen suuntautuvat heikkousvyöhykkeiden mukaisesti. Koska kallioperän suu-

rimmat heikkousvyöhykkeet sijaitsevat ottoalueesta lounaaseen Fagerängin 

tilan halki puron suuntaisesti, voi pohjavedenpinnan taso louhittaessa tasolle 

+15 m laskea Fagerängin tilan alueella noin 6 metriä YVA:n pohjavesimallin-

nuksen mukaan. 

 

Hankkeen YVA:ssa esitellään Fagerängin ja osa-alueen A välissä oleva metsä-

lain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, runsasravinteinen tuore ja kos-

tea puronvarsilehto. Runsasravinteinen, kostea puronvarsilehto on määritelty 

vaarantuneeksi ja tuore puronvarsilehto puolestaan äärimmäisen uhanalaiseksi 

luontotyypiksi sekä valtakunnallisesti että Etelä-Suomessa. Elinympäristönä 

puronvarsilehto on herkkä vesitasapainon muutoksille. YVA:n mukaan puron 

virtaus tulee todennäköisesti muuttumaan hankkeen toteutuessa. Puron vesi 

kertyy osin louhosalueelta. YVA:n pohjavesimallinnus osoittaa, että puronvar-

silehdon kohdalla pohjaveden pinta alenee louhinnan myötä pahimmillaan 

jopa 15 metriä. Pohjaveden pinnan merkittävä aleneminen purolehdon koh-

dalla ja puron virtaaman väheneminen voivat tuhota puronvarsilehdon koko-

naan. 

 

Toinen alueellinen heikkousvyöhyke kulkee koillisesta osa-alueen A etelä-

osaan. Syvälouhinta voi aiheuttaa muutoksia rikkonaisuus- ja heikkous-
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vyöhykkeisiin sekä kalliopohjaveden virtauksiin ja vedenjohtavuuksiin heik-

kousvyöhykkeissä. Fagerängin alueella noin 380–400 metrin päässä louhok-

sesta on kaksi kaivoa, joista puron läheisyydessä olevaa rengaskaivoa käyttä-

vät kaksi kotitaloutta sekä hevoset ja muut kotieläimet. Louhinta aiheuttaa ris-

kin näiden kaivojen käyttäjien vedensaannille. Syvälouhinta voi aiheuttaa pin-

nan alenemista myös Halujärven länsipuolen yksityiskaivoissa. Kuten pohja-

vesimallinnuksessa todetaan, mallinnukseen liittyy epävarmuustekijöitä, kuten 

mallin solukoosta (100 m x 100 m) johtuva yleistys. 

 

Kaikkien Kulmakorpi-Ämmässuo-Högberget -alueen toimintojen yhteisvaiku-

tuksia pinta- ja pohjavesiin ei ole tarkasteltu Esbogårdin ympäristölupahake-

muksessa. Pelkästään alueen vuosittaisten louhintojen ja maanläjityksen yh-

teisvaikutus alapuolisiin vesistöihin ja kaivoihin on suuri. Lisäksi on otettava 

huomioon moottoriradan, Ämmässuon ongelmajäte- ja muiden jätetäyttöjen ja 

kierrätyslaitosten sekä uuden lämpövoimalaitoksen aiheuttamat päästöt ja ris-

kit. Alueella ei ole vesijohtoverkostoa. 

 

Alueen pinta- ja pohjavesiolosuhteet, kallioperän heikkousvyöhykkeet ja ym-

päröivä maankäyttö huomioiden toiminnasta aiheutuu sekä pinta- että pohjave-

sien pilaantumisen vaaraa sekä vaaraa yksityiskaivojen vedenantoisuudelle. 

 

Ympäristönsuojelulaki, vesilaki ja niiden noudattamiseen liittyvä varovaisuus-

periaate edellyttävät, että samoihin vesialueisiin ja kaivoihin samanaikaisesti ja 

pitkäaikaisesti kohdistuvat haitalliset yhteisvaikutukset ja riskit otetaan huomi-

oon kunkin hankkeen lupia ratkaistaessa. Ennen Esbogårdin lupien ratkaise-

mista on selvitettävä hankkeen ja sen lähitienoon kaikkien toimintojen yhteis-

vaikutukset myös pinta- ja pohjavesiin. 

 

Kulmakorven alueelle suunniteltujen louhintojen pohjavesivaikutuksia on arvi-

oitu muun muassa Kulmakorven YVA-selostuksen yhteydessä pohjavesimal-

linnuksella. Lankasuon alueella alimmaksi louhintatasoksi määriteltiin mal-

lissa +20. Suunniteltu louhinta laskee pohjaveden pinnantasoja heti louhinta-

alueen vieressä syvimpien rintausten lähellä 20–30 metriä. Vettä johtavien ruh-

jeiden kohdilla pohjavettä alentava vaikutus ulottuu pisimmälle. 

 

Lankasuon alueen länsiosan ruhjeella eli Högbergetin osa-alueen A pohjois-

puolella tullaan louhimaan. Vesimenekkikoetutkimusten perusteella kallioperä 

todettiin ruhjeen kohdalla tiiviiksi. Lisäksi hankealueen lounaispuolella kallio-

perän vedenjohtavuus todettiin 2014 tutkimuksissa alhaiseksi ja kallioperä tul-

kittiin tiiviiksi. Lankasuon louhinnoista ei katsottu olevan suurta haittaa lähim-

pien häiriintyvissä kohteissa (Fageräng ja Halujärvi), koska louhitavan ruh-

jealueen ja näiden alueiden välillä sijaitsee osin myös ehjiä kalliolohkoalueita. 

 

Kyseiset ruhjeen ja lähimpien häiriintyvien kohteiden eli talli Fagerängin ja 

Halujärven välillä olevat osin ehjät kallioalueet ovat Esbogårdin osa-alueena A 

ja B louhittavaksi tarkoitetut kalliot. Jos ne louhitaan, poistuvat viimeisetkin 

näitä häiriintyviä kohteita Lankasuon-Kulmakorven-Jersinmäen louhimo-, 

murskaus- ja läjitystoimintojen vesi- ja meluvaikutuksilta suojaavat kallioalu-

eet. 

 

Esbogårdin lupahakemuksen väite, jonka mukaan hankkeen pohjaveteen ai-

heuttamat haitallisten aineiden pitoisuudet laimenevat veden sekoittuessa ym-

päristön pohjaveteen, ei ole uskottava. Ympäristön pohjaveteen kertyvät mui-

den louhosten toimintojen haitta-aineet. 
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Luontoarvot ja liito-orava 

 

Osa-alueen A ja Fagerängin tilan välisellä ekologisen yhteyden alueella on ha-

kemuksen mukaan kasviston, liito-oravan ja linnuston osalta luontoarvoiltaan 

arvokas alue. Liito-oravan 60 m päässä olevan elinpiirin olemassaolo on to-

dettu Högbergetin YVA:n lisäksi vuosina 2016 ja 2017 Carunan 110 kV:n lin-

jaa varten tehdyissä luontoselvityksissä. 

 

Osa-alue A kaventaa viheryhteyttä, jota liito-orava käyttää liikkuessaan pirsta-

loituneessa elinympäristössään. Liito-oravien esiintyminen edellyttää, että alu-

eella on pitkäkasvuista puustoa riittävän leveällä vyöhykkeellä esiintymis- ja 

kulkualueiden ympärillä. Liito-oravien kulkuyhteydet rinnastetaan lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkoihin silloin, kun niiden häviäminen heikentää myös la-

jin lisääntymismahdollisuuksia eristämällä esiintymien yksilöt toisistaan. Toi-

minnasta osa-alueella A aiheutuu melusta, pölystä ja tärinästä sekä elinympä-

ristön muutoksesta johtuvaa luonnonsuojelulain 39 §:n 1 momentin 3 kohdan 

mukaista rauhoitetun eliölajin tahallista häirintää sen elämänkierron kannalta 

tärkeillä paikoilla. Asiassa on myös huomioitava varovaisuusperiaate. 

 

Toiminnan sijoittaminen osa-alueelle A heikentäisi luonnon ydinaluetta pirsto-

malla sen erillisiin osiin, vaikeuttaisi alueen käyttämistä maakuntakaavan vi-

heryhteysalueeksi ja siitä aiheutuisi haittaa luonnolle ja sen toiminnoille. 

 

Ympäristölupien myöntäminen osa-alueille A ja C 

 

Yli 50 vuotta kestävä louhinta ja murskaus on pysyvää. Ympäristölupahake-

muksesta ilmenee, että murskaustoimintaa on tarkoitus harjoittaa 200 päivänä 

vuodessa. Osa-alueen B louheen murskauksen pois jäänti pienentää murskatta-

vaa määrää vain 10 %:lla. Lupa sallii tuoda muualta murskattavaksi hakemuk-

sen mukaisesti enintään 500 000 tonnia louhetta vuosittain. Keskimäärin murs-

kaamista olisi 3 500 tuntia vuodessa ja 17,5 tuntia/vrk. Murskaamisen koko-

naismäärä 3 500 tuntia/200 päivää/vuosi ei ole sovitettavissa aikaväliin 7–21. 

Esitetty keskimääräinen murskausaika on siis enemmän kuin aikarajat sallivat.  

 

Keskimääräistä tilannetta kuvaavista luvuista ilmenee, että murskaaminen tu-

lee olemaan tauotonta 17,5 tuntia päivässä ja tarvittaessa käytetään kahta 

murskauslaitosta. Samanaikaisesti tapahtuu poraamista ja kuormaamista kum-

paistakin 7,5 tuntia päivässä. Räjäytykset ja rikotus rajattiin ympäristöluvassa 

kahteen päivään viikossa (klo 8–18). Kun louhintaa, paikalla syntyvän ja muu-

alta tuotavan louheen murskausta on tarkoitus tehdä samanaikaisesti, nousee 

päivittäisten ajoneuvokäyntien määrä maksimitilanteessa lähes 390 ajoneu-

voon/päivä. Lisäksi tulee huoltoliikenteen melu-, pöly- ja muut päästöt. Asi-

assa tulee ottaa huomioon, että Fagerängiin ja Halujärvelle kantautuu lisäksi 

Ämmässuolta, Lankasuolta ja muualta Kulmakorven alueelta louhinta-, murs-

kaus- ja läjitystoimintojen sekä liikenteen melu.  

 

Fagerängin ratsastajina on muun muassa pieniä lapsia ja kehitysvammaisia ja 

tallilla on ratsastuksenopetusta ja terapiaratsastusta. Toimintaa on myös arki-

sin. Melu muodostaa sekä tallin asiakkaille että henkilökunnalle turvallisuus- 

ja terveysriskin. Hevonen on arka saaliseläin, jolle yllättävä ja kova ääni lau-

kaisee pakoreaktion. Mahdollisella ratsastajalla on silloin suuri vaara pudota. 

Myös jatkuva tasainen melu saattaa tehdä hevosista vaikeammin käsiteltäviä, 
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sillä melu peittää alleen vaaraa edustavat äänet, joita hevonen pyrkii tarkkaile-

maan. Osa-alueen A ja muiden lähistön toimintojen tuottama äkillinen ja myös 

tasainen korkea melutaso muodostavat näin terveysriskin hevosten kanssa Fa-

gerängin tilalla toimiville ja osa-alueen A vieritse kulkevalla ulkoilureitillä rat-

sastaville.  

 

Toiminnasta aiheutuu vuosikymmeniksi Fagerängin tallin toiminnalle, siellä 

asuville, työskenteleville, tallin asiakkaille ja muuten siellä vieraileville pysy-

vää kohtuutonta rasitusta. Kallion louhinta ja louheen murskaus sekä maankaa-

topaikkatoiminta eivät täytä ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaisia edellytyk-

siä luvan myöntämiselle edes asetetut lupamääräykset huomioon ottaen.  

 

Voimassa oleva oikeusvaikutteinen yleiskaava mahdollistaa louhinta- ja murs-

kaus- sekä maankaatopaikkatoiminnan vain osa-alueen A pohjoisosassa. Äm-

mässuon asemakaava sallii louhinnan ja murskauksen osa-alueella C, mutta 

alue on osoitettu yhdyskuntajätehuollolle ja HSY:llä on lakisääteinen mahdol-

lisuus lunastaa alue. Toiminnot aiheuttavat melu- ja pölyhaittaa toiminnoille 

Ämmässuolla ja räjäytykset aiheuttavat riskin myös Ämmässuon toiminnoille. 

 

Osa-alueen A toimintaa ei ole mahdollista järjestää siten, että se ei aiheuta ter-

veyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toi-

minnasta yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa aiheutuva melu ylittää 

loma-asutuksille, virkistysalueille ja muuten häiriintyville alueille määritellyt 

raja-arvot.   

 

Maa-ainesten ottamisesta varsinkin osa-alueella A saattaa aiheutua lähialueen 

yksityistalouksien veden saannin vaikeutumista ja veden laadun heikkene-

mistä. Alle pohjaveden pinnan menevä laaja ja pitkäkestoinen räjäytys- ja lou-

hinta Ämmässuon jätetäyttöalueiden lähellä muodostavat suuren riskin erilais-

ten kaatopaikoilta peräisin olevien kemikaalien ja muiden haitallisten yhdistei-

den pääsyyn hankealueen alapuolisiin pinta- ja pohjavesiin. Kaatopaikan poh-

jarakenteisiin tulevalla pienelläkin halkeamalla voi olla katastrofaaliset seu-

raukset herkille vesieliöille niin Mankinjoessa, jossa elää muun muassa meri-

taimen ja vaellussiika sekä mahdollisesti vuollejokisimpukka, kuin Espoonlah-

dessa, jossa elää suojeltu meriuposkuoriainen. Pinta- ja pohjavesien tarkkailu 

saattaa paljastaa päästöt vasta pitkän ajan päästä.   

 

Toiminta vaarantaa päätöksen mukaisesti toimittaessakin Kymijoen-Suomen-

lahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2016–2021 ase-

tettujen tavoitteiden saavuttamisen eli muun muassa sen, että Loojärven ekolo-

ginen tila paranee hyväksi vuoteen 2027 mennessä. Toiminnan vaikutukset 

haittaavat kumuloituessaan yhdessä muiden toimintojen vaikutusten kanssa 

uhanalaisten kalojen lisääntymistä Mankinjoessa. Lisäksi vaikutukset haittaa-

vat koko hankkeen alapuolisen vesistön käyttöä kalastukseen sekä virkistyk-

seen. 

 

Osa-aluetta A koskevat ympäristölupahakemukset olisi tullut hylätä luvan 

myöntämisen edellytysten puuttuessa. Hakemuksen mukaisen toiminnan 

luonne ja kesto osa-alueella A ja niistä aiheutuva ympäristön pilaantuminen ja 

pilaantumisen vaara eivät sovellu alueelle, kun otetaan huomioon vaikutusten 

merkittävyys ja pilaantumisen todennäköisyys, toiminnan vaikutusalueen lä-

himmät häiriölle alttiit kohteet, alueen luonnonolosuhteet, alueen nykyinen 

elinkeinotoiminta sekä näitä ohjaava kaavoitus. Toiminnan sijoittaminen osa-
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alueelle A heikentää merkittävästi elinympäristön viihtyisyyttä ja terveelli-

syyttä. 

 

Fagerängin hevostila on noin 40 hevosellaan, varsantuotantonsa ja muun toi-

mintansa ansiosta Suomessa merkittävä islanninhevostalli.  

 

3. Espoon kaupungin ympäristölautakunta on vaatinut, että kallion louhintaa ja 

murskausta sekä maankaatopaikkaa koskevat osa-alueelle A ja louhintaa ja 

murskausta koskevat osa-alueelle C myönnetyt ympäristöluvat kumotaan.  

 

Valitusta on perusteltu muun muassa seuraavasti: Ympäristöluvan myöntämi-

sen edellytykset eivät täyty osa-alueilla A ja C. Nykyinen yleiskaava osa-alu-

eilla A ja B on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kokonaisuudessaan hanke 

mukaan lukien louhinta, murskaus ja maankaatopaikkatoiminta ei ole väliai-

kaista vaan voi kestää jopa kymmeniä vuosia. Kestoa on mahdotonta tietää 

etukäteen, sillä siihen vaikuttavat oleellisesti taloussuhdanteet ja mursketuot-

teiden kysyntä. Osa-alue C on asemakaavassa merkitty jätteenkäsittelyalueeksi 

(EJ/VR). Ympäristölupa osa-alueelle A on myönnetty yleiskaavan vastaisesti 

ja osa-alueelle C asemakaavan vastaisesti.  

 

Hakemusten mukainen toiminta aiheuttaa sellaista ympäristön pilaantumisen 

vaaraa, ettei ympäristölupaa olisi tullut myöntää. Kyse on pitkäkestoisesta ja 

laajasta hankkeesta, joka ei sovi kyseiselle alueelle. Alueella oleva viheryhteys 

ja liito-oravan kulkuyhteys vaarantuisivat huomattavasti. Toiminnasta tulee 

räjäytys- ja porausääniä, murskauksen ja liikenteen melua sekä pölyä, mitkä 

aiheuttavat kohtuutonta rasitusta lähiympäristölle ja erityisesti lähimmälle Fa-

gerängin tilalle ja hevostallitoiminnalle. Lupamääräyksillä ei pystytä riittävästi 

poistamaan toiminnasta aiheutuvia merkittäviä haittoja. 

 

MURAUS-asetuksen mukainen 300 metrin suojaetäisyyden mittaaminen tulisi 

aloittaa hevostilan rajasta, koska islanninhevoset ovat ulkona ympäri vuoden. 

Asetuksen mukainen etäisyysvaatimus ei täyty tilan alueella. 

 

4. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on vaatinut, että lu-

pamääräyksiä tulee muuttaa seuraavasti: lupamääräyksen 7, toinen kappale tu-

lee ensisijaisesti palauttaa lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi ja toissi-

jaisesti muuttaa siten, että se muutoksen jälkeen kuuluu seuraavasti: "Osa-alu-

eella A ei saa louhia tason +15 m (N2000) alapuolelle eikä osa-alueella C tason 

+ 60 m (N2000) alapuolelle.”  

 

Biosuodattimesta annettua lupamääräystä 24 tulee muuttaa siten, että se muu-

toksen jälkeen kuuluu seuraavasti: ”Osa-alueiden A ja B valumavedet on käsi-

teltävä esimerkiksi biosuodattimessa ennen vesien johtamista purkuojaan. Puh-

distusrakenteen jälkeisestä vedestä on voitava ottaa näyte."  

 

Näytteenotosta annetun lupamääräyksen 42 kappaletta yhdeksän tulee muuttaa 

siten, että se muutoksen jälkeen kuuluu seuraavasti: ”Toiminnan aloittamisen 

jälkeen toiminta-alueilta pois johdettavia vesiä (määritysvalikoima 1, normaali 

ja laaja) tulee tarkkailla vähintään kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy). Osa-

alueiden A ja C vesienkäsittely-yksikön jälkeen asennettavasta tarkkailupis-

teestä otetuista näytteistä tulee tehdä laajan määritysvalikoiman analyysit joka 

syksy. Määritysvalikoimassa tulee lisäksi olla sekä keväällä että syksyllä mine-

raaliöljyt C10-C40.” 
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Valitusta on perusteltu muun muassa seuraavasti:  

 

Lupamääräyksen 7 osalta hakemus tulee palauttaa lupaviranomaiselle uudel-

leen käsiteltäväksi koska sekä louhinta-alue C että louhinta-alue A rajautuvat 

jätteenkäsittelykeskuksen suojaviheralueeseen, jonka kaavamerkintä edellyt-

tää, että alue kunnostetaan jätteenkäsittelyn päätyttyä retkeily- ja ulkoilualu-

eeksi. Osa-alueelle A myönnetyt luvat louhinnalle ja maankaatopaikalle hei-

kentävät merkittävästi osa-alueiden C ja A väliin jäävän EJ/VR-merkinnällä 

olevan suojaviheralueen merkitystä toimia suojaavana vyöhykkeenä jätteenkä-

sittelykeskusta ympäröiden sekä erityisesti alueen kaavan mukaista kehittä-

mistä retkeily- ja ulkoilualueeksi. 

 

Louhinta-alueille C ja A myönnetyt luvat ovat maankäyttö- ja rakennuslain 58 

§:n vastaisia, sillä asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheut-

tavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Osa-alueelle C 

myönnetty lupa vaikuttaa HSY:n mahdollisuuksiin kehittää jätteenkäsittelykes-

kuksen aluetta. Osa-alueelle A myönnetyt luvat tekevät hankkeesta kokonai-

suutena erittäin pitkäkestoisen.  

 

Jätteenkäsittelyalueeksi kaavoitetun alueen käyttö kaavan mukaiseen tarkoi-

tukseen ei sisälly HSY:n lähivuosien suunnitelmiin. Alue on kuitenkin tärkeä 

pääkaupunkiseudun jätehuollon järjestämiselle pitkällä aikavälillä. HSY on 

kehittämässä omistamastaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueesta 

ekoteollisuuskeskusta ja välittömästi alueeseen rajautuva, toisen toimijan lou-

hintahanke rajoittaa HSY:n omia mahdollisuuksia alueen pitkäjänteiseen kehit-

tämiseen.  

 

Louhinta-alueen C tarkempi louhinta-aikataulu on jätetty lupahakemuksen 

suunnitelma-asiakirjoissa avoimeksi. Louhinnan aikataulu saattaa riippua siitä, 

milloin aluetta otetaan asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Maa-ai-

neslain 3 §:n 2 momentti huomioon ottaen ei ole mahdollista, että alueen lou-

hinta aloitettaisiin ennen kuin tiedetään alueen kaavan mukainen lopullinen 

käyttö. Ei ole tarkoituksenmukaista, että yksi osa jätteenkäsittelylle varatusta 

alueesta louhittaisiin erillisenä hankkeena muusta HSY:n toimintakokonaisuu-

desta, ilman suunnitelmia ja kokonaiskuvaa jätteenkäsittelyalueen käytöstä. 

Etukäteen tehtävä louhinta saattaisi vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavan mu-

kaiseen tarkoitukseen. HSY:n toiminnasta erillisenä hankkeena toteutettava 

louhinta aiheuttaisi lisäksi ylimääräisiä ympäristöhaittoja. 

 

Myöskään vaihtoehto, jossa louhinta toteutettaisiin ulkopuolisen toimesta 

vasta siinä vaiheessa, kun alue otettaisiin asemakaavan mukaiseen käyttöön, ei 

ole hyväksyttävissä. Alueen tuleva louhintatarve jää riippumaan alueen yksi-

tyiskohtaisesta käyttösuunnitelmasta, joka ei ole toistaiseksi tiedossa. Pääkau-

punkiseudun jätehuollon toimivuuden varmistamiseksi alueen tuleva käyttö ja 

sen suunnittelu tulee olla HSY:n vastuulla ja toteutettavissa. HSY on vastuussa 

entisen kaatopaikan jälkihoidon edellyttämistä toimenpiteistä käytännössä 

vuosikymmenien ajan. 

 

Hankkeen YVA:n liitteenä olevassa pohjavesimallinnuksessa todetaan, että ot-

toalue tulee todennäköisesti keräämään myös Ämmässuon jätteenkäsittely- 

keskuksen alueelta kulkeutuvia pohjavesiä. Tätä ei ole lupamääräyksissä riittä-

vän hyvin huomioitu. Hankkeen myötä saattaa muodostua uusia potentiaalisia 

pohjaveden kulkeutumisreittejä, joita ei ole riittävän hyvin selvitetty ja tutkittu 

hankkeen lupahakemuksessa. Ratkaisun perustelujen mukaisesti maa-aineisten 
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ottamisesta saattaa lisäksi aiheutua lähialueen yksityistalouksien veden saannin 

vaikeutumista ja veden laadun heikkenemistä. Lupamääräyksessä ja louhinta-

tasoa harkittaessa tulisi huomioida räjäytystöiden vaikutukset pohjaveden vir-

tauksiin alueen kallioperän rakosysteemissä sekä tärinän mahdolliset vaikutuk-

set HSY:n jätteenkäsittelykeskuksen vesienhallintarakenteisiin.  

 

Lupamääräystä 7 tulisi toissijaisesti muuttaa, koska siinä on määrätty, ettei 

osa-alueella C saa louhia tason +50 metrin alapuolelle. Osa-alueeseen C rajau-

tuva HSY:n alue pohjoisessa (kaavamerkintä ET) on nykyisten, alustavien 

suunnitelmien mukaan tarkoitus louhia tasolle +63 metriä. Pahimmillaan täl-

löin alueiden välille syntyisi yli 10 metrin kalliokynnys, joka estäisi toiminnal-

lisen yhteyden. Pääkaupunkiseudun jätehuollon turvaamiseksi kaavoitettujen 

alueiden (jätteenkäsittelyalueeksi kaavoitettu EJNR -alue ja yhdyskuntatekni-

sen huollon ET-alue) toimintaa ei tule vaarantaa. Ämmässuon asemakaavoissa 

jätteenkäsittelykeskuksen ympärille on osoitettu suojavihervyöhykkeitä. Kaa-

voilla on turvattu kaatopaikkatoiminnan jatkuminen sekä kierrätys- ja jätteen-

käsittelytoimintojen kehittäminen Ämmässuon alueella. Kaavat eivät mahdol-

lista käsittelykeskuksen laajentamista. Nyt osoitetuilla alueilla on hoidettava 

kunnan vastuulle säädetty jätehuolto myös pitkällä aikavälillä. Tämän alueen 

toimivuutta ei saa vaarantaa. 

 

Lupamääräysten 24 ja 42 osalta osa-alueen C louhinta tulisi tehdä vasta siinä 

vaiheessa, kun alue otetaan kaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen HSY:n toi- 

mesta. Mikäli louhinta kuitenkin sallitaan Esbogård Ab:n ympäristöluvan mu-

kaisesti, myös osa-alueen C valumavedet tulisi käsitellä esimerkiksi biosuodat-

timessa ennen vesien johtamista purkuojaan. 

 

Louhintatöiden, kalliokiviainesten vastaanottamisen ja säilyttämisen sekä 

murskaustöiden aikana ympäristöön pääsee hienojakoista kiintoainesta sekä 

kalliokiviainekseen sitoutunutta typpikuormitusta. Kiintoaineksen osalta osa- 

alueelle C on ympäristöluvassa määrätty laskeutusallas. Ravinteita sitovaa bio-

suodatinta ei osa-alueelta C ole vaadittu. Laajamittaisesta kallion louhinnasta 

jää räjähdysainejäämiä kiviainekseen, joka näkyy hulevesien kohonneina typ-

pipitoisuuksina. Ottaen huomioon Ämmässuon-Kulmakorven alueen jo luvan 

saaneet ja suunnitellut louhinta- ja murskaushankkeet sekä alapuolisen vesis-

tön tila, on perusteltua vaatia hankkeiden hulevesien hallinnalta erityisen hy-

vää ravinteiden poistoa. Myös osa-alueella C tulee vaatia ravinteiden poistoa 

esimerkiksi toimivalla biosuotimella. 

 

5.  on katsottava vaatineen, että päätökset tulee ensisijai-

sesti kumota ja hakemukset hylätä kokonaisuudessaan (myös osa-alueiden A ja 

C osalta) ja toissijaisesti, että päätöksiä on muutettava siten, että osa-alueen C 

louhinta tulee toteuttaa ensimmäisenä ja joka tapauksessa 3 vuoden kuluessa 

päätöksen lainvoimaisuudesta. 

 

Vaatimuksia on perusteltu muun muassa seuraavasti:  on 

 kartanon tilojen omistaja.  kartano ja kartanomiljöö kuuluvat 

valtakunnallisesti merkittäviin suojelukohteisiin.  kartanoon kuulu-

vat muun muassa Loojärveen rajoittuvat kiinteistöt 

 sekä näille tiloille kuuluva vesialue , joka käsittää 

noin kolmasosan Loojärven kokonaispinta-alasta. 

 

 kartanon pääelinkeino ja elinehto on vuokraustoiminta, jossa Loo-
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järven tuntumassa kartanomiljöössä sijaitsevia rakennuksia vuokrataan yritys-

ten toimitiloiksi ja yksityishenkilöiden asunnoiksi.  kartanolla on 

myös karjataloutta. Karja liikkuu luonnonlaitumilla aivan Loojärven rannoilla. 

Lisäksi luontomatkailua tullaan harjoittamaan kartanon läheisyydessä.  

 

Valituksenalaista hanketta ei tule toteuttaa. Sen haitalliset vaikutukset ulottuvat 

muutoksenhakijan omistamaan vesialueeseen Loojärvellä. Esitetyt tiedot kos-

kien pintavesiä ovat puutteelliset ja jopa väärät. Selvitykset hankkeesta johtu-

vista meluvaikutuksista ovat puutteellisia, mikä saattaa aiheuttaa suojellun kar-

tanomiljöön pilaantumista ja haittaa maanomistajalle. Hanke yksin tai yhdessä 

muiden toimintojen kanssa aiheuttaa muutoksenhakijalle kohtuutonta haittaa.  

 

Ottosuunnitelman ja YVA-selostuksen mukaan hankkeen aikana kaikki vedet 

toiminta-alueelta ohjataan Ämmässuonpuroon, jonka kautta ne valuvat Loojär-

veen. Louhimisen myötä hulevesien mukana siirtyy typpeä joka YVA-selos-

tuksen mukaan olisi pääosin ammoniumnitraattia. Nitraatti voi lisätä typpira-

joitteisissa vesistöissä leväkasvua. YVA-selostuksen mukaan vaikutukset Loo-

järveen olisivat vähäiset. Espoon vesistöjen tilaa ja suojelua koskevan selvi-

tyksen (Espoon ympäristölautakunnan julkaisusarja 2/2014) mukaan merkittä-

vin pintavesien ekologista tilaa vaarantava tekijä Espoon alueella on ulkoinen 

kuormitus rehevöitymisvaikutuksineen. Rakentaminen aiheuttaa ulkoisen 

kuormituksen voimistumista ja muutoksia elinympäristön hydrologis-morfolo-

gisiin ominaisuuksiin. Tärkeimmät toimenpiteet Espoon pinta- ja pohjavesien 

hyvän tilan saavuttamiseksi ja takaamiseksi on ulkoisen ravinnekuormituksen 

vähentäminen.  

 

Loojärven ekologinen tila on huono muun muassa korkeiden klorofylli-a pitoi-

suuksien sekä korkeiden fosfori- ja typpipitoisuuksien vuoksi. Lisäksi veden 

happipitoisuus laskee alhaiseksi kesällä tyynellä säällä sekä talvisin. Mankin-

joen vesistöalueella Espoossa suurimmat kokonaisfosforipitoisuudet ovat vii-

meisen noin 10 vuoden aikana olleet Mankinjoessa ja Loojärvessä. Suurimmat 

kokonaistyppipitoisuudet on mitattu Mankinjoesta ja Loojärvestä. Mankinjoen 

vesistö on merkityksellinen taimenvesistö, joka kuitenkin kärsii paikoin rehe-

vöitymisestä, mikä on johtanut Loojärven huonoon ekologiseen tilaan. Vesistö-

alueella tulisi keskittyä ulkoisen ravinne- ja kiintoaineskuormituksen vähentä-

miseen. Suunniteltu biopuhdistus esittää turhan optimistia lukuja puhdistuska-

pasiteetista. Biosuodatus ei ole kovin toimiva Suomen oloissa johtuen alhai-

sista lämpötiloista syys-, talvi- ja kevätaikoina. Biosuodattamon optimi toimin-

takyky on lämpöisinä kesäkuukausina ja alkusyksystä. Kuitenkin suurin ravin-

nekuormitus vesistöille aiheutuu keväällä lumen sulamisvesien aikana, jolloin 

biosuodattamon toimintakyky on alentunut. Tätä seikkaa ei mainita selostuk-

sessa. Suunniteltu suodatus ei perustu tutkittuun tietoon, kun selostuksessakin 

todetaan, ettei ole olemassa tai johdettavissa valmiita mitoitusparametrejä, 

joilla päästäisiin tiettyyn käsittelytehoon. 

 

Ennusteiden mukaan ilmaston ääriolot yleistyvät Suomessa. Talvilämpötilat 

kohoavat. Vesistöt ovat jäässä aiempaa lyhempiä jaksoja ja kesän hellejaksot ja 

rankkasateet yleistyvät. Rankkasateiden aikana vesi viipyy lyhemmän aikaa 

biosuodatusaltaassa, jolloin puhdistumisaika jää liian lyhyeksi ja suurempi osa 

louhoksen haitallisista päästöistä kulkeutuu vesistöihin. Tätä riskiä ei ole otettu 

huomioon Etelä-Suomen talvien muuttuessa vähälumisiksi ja runsassateisiksi. 

 

Suunniteltu biosuodatustapa ei edusta parasta käyttökelpoista tekniikkaa 
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(BAT). Biosuodattamolle ei ole ympäristölupapäätöksessä annettu hakemuk-

sesta poikkeavia vaatimuksia, minkä johdosta päätös on virheellinen, ja tulee 

siltä osin kumota. 

 

Vesien lämpötilannousu on suurinta pienissä vesistöissä, kuten esimerkiksi 

Loojärvessä. Tulevaisuuden ilmasto-olosuhteet yhdessä lisääntyvän läpäise-

mättömän pinta-alan kanssa johtavat siihen, että syntyy enemmän suuria pinta-

valuntoja ja tulvia, joiden mukana vastaanottaviin vesistöihin kulkeutuu ravin-

teita, haitallisia aineita ja kiintoainesta. Veden lämpötilan nouseminen yhdessä 

lisääntyneen valunnan kanssa voi johtaa levä- ja bakteerituotannon kasvuun 

vesistössä. Ympäristölautakunnan selvityksen johtopäätöksenä on, että päätoi-

menpiteenä tulisi olla jatkuva ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Tehok-

kainta olisi estää kuormituksen syntymistä.  

 

Hankkeen YVA-selostus vähättelee hankkeen vaikutuksia pintavesiin ja erityi-

sesti Loojärveen ja Mankinjokeen, eikä ole ottanut huomioon jo olemassa ole-

via uudempia vesistöselvityksiä. Loojärven ekologinen tila on luokiteltu huo-

noksi Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa. 

Järven hyvä tila on tavoitteena saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Järven tilan 

parantaminen edellyttää kaikista lähteistä tulevan kuormituksen vähentämistä. 

Ravinnekuormituksen lisääminen vaikeuttaisi tavoitteen saavuttamista. Ottaen 

huomioon että nyt kyseessä oleva louhinta tulisi jatkumaan mahdollisesti 25 

vuoden ajan, tämä ei ole vesienhoidon kannalta kohtuullista. 

 

Juomavesi muutoksenhakijan karjalle otettaisiin Loojärvestä. Mikäli maa-ai-

neshanke toteutetaan, se huonontaa entisestään järviveden kuntoa, mikä vai-

keuttaa kartanon eläintenpitoa. Hanke loukkaa merkittävällä tavalla yksityistä 

etua, eivätkä hankkeen mahdolliset hyödyt ole huomattavia verrattuna hank-

keesta koituviin menetyksiin. 

 

Suunniteltu hanke aiheuttaa ympäröivälle alueelle melua. Meluselvityksissä on 

oletettu että hankeen aikana rakennetaan suojavalleja, jotka estäisivät melun 

leviämisen. On kuitenkin epäselvää, voidaanko suojavalleja toteuttaa nyt suun-

nitellulla tavalla. Selostuksessa todetaan että hanke sijaitsee alueella, joka ei 

nykyäänkään ole täysin meluton. Tämä ei oikeuta melun lisäämistä alueella. 

Selostuksessa ei tuoda esille Kulmakorvan maa-ainestoiminnasta aiheutuvaa 

melua. Ympäröivälle alueelle aiheutuvan melun ja tärinän yhteisvaikutuksia ei 

ole selvitetty riittävästi. Meluselvityksessä tai päätöksessä ei ole huomioitu 

kallion kaikuvaikutusta.  kartanon järven vastapäätä sijaitseva kor-

kea kallio, Urberget, aiheuttaa melun kaikumisen Loojärven yli, mikä pahentaa 

melusta johtuvaa haittaa entisestään. Melumääräykset ovat ainakin osittain 

puutteelliset ja antavat väärän kuvan melun vaikutuksesta ympäristöön. 

 

Loojärvi on  kartanolle tärkeä, se on osa alueen asumisviihtyvyyttä, 

virkistysmahdollisuuksia ja luontoarvoja.  kartanomiljöö on luon-

nonrauhallista aluetta ja vuokralaiset ovat näistä syistä hakeutuneet asumaan ja 

toimimaan alueelle. Suunniteltu hanke lisää sekä pintaveden pilaantumista että 

melukuormitusta alueella. Nämä seikat tulevat vähentämään asumisviihty-

vyyttä, mikä taas johtaa  kartanolle vaikeuksia kiinteistöiden vuok-

raamisessa ja sen myötä niiden arvon alenemiseen. 

 

Loojärvellä pesii runsaasti lintuja kuten harmaa- ja kaulushaikara, kurki, laulu-

joutsen, kalasääski, telkkä ja silkkiuikku. Lisääntyvä melu ja tärinä haittaavat 

lintujen pesintää.  
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Hankkeesta johtuva lisääntyvä melu vaikeuttaa nyt aloitettujen toimintojen jat-

kamista. Hanke vaikeuttaisi  kartanon toiminnan kehittämistä ja käy-

tännössä pakottaisi luopumaan aloitetusta eläintenpidosta.  kartanon 

kiinteistöjen ja kartanomiljöön jatkuva ylläpitäminen on valtakunnallisten suo-

jelumääräysten johdosta välttämätöntä, ja toiminnan tuotot ovat tämän kan-

nalta ratkaisevassa asemassa. Hanke vaarantaa valtakunnallista kulttuuriperin-

töä. Hanke aiheuttaisi muutoksenhakijalle myös eräistä naapuruussuhteista an-

netun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Näin ollen 

ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset yleiset edellytykset eivät täyty.  

 

Päätöksen mukaisen toiminta-ajan luonne ja kesto myös osa-alueilla A ja C on 

voimassa olevien kaavojen vastaista. Niistä aiheutuva ympäristön pilaantumi-

nen ja pilaantumisen vaara eivät sovellu alueelle, kun otetaan huomioon vaiku-

tusten merkittävyys ja pilaantumisen todennäköisyys, toiminnan vaikutusalu-

een häiriölle alttiit kohteet, alueen luonnonolosuhteet sekä alueen nykyinen 

elinkeinotoiminta. Toiminnan sijoittaminen myös osa-alueelle A heikentää 

merkittävästi elinympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. 

 

Ympäristönsuojelulain 11 § tulee ottaa huomioon. Osa-alue C on asemakaa-

vassa määritelty jätteenkäsittelyalueeksi. Kyseinen asemakaava (viimeisin 

muutos) on hyväksytty marraskuussa 2006, eli noin 12 vuotta ennen nyt myön-

nettyä ympäristölupaa. Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa 

yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslu-

paa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on aluei-

den käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin 

kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. 

 

Nyt myönnetty ympäristölupa on ongelmallinen ottaen huomioon maankäyttö- 

ja rakennuslain 51 §:n ja 60 §:n säännökset. Päätös on annettu toistaiseksi voi-

massa olevaksi, ja sen toteuttamisaika on noin 15–25 vuotta. Pitkän toteutta-

misajan vuoksi yleiskaavaan mukaista toimintaa ei voida toteuttaa kohtuulli-

sessa ajassa. Hanke on yleiskaavan vastainen ympäristönsuojelulain 12 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla. Esbogård Ab on ilmoittanut, että asemakaava-alueella si-

jaitseva osa-alue C tullaan toteuttamaan viimeisenä. Olisi siten todennäköistä, 

että kyseinen asemakaavoitetun alueen toteuttaminen siirtyisi 25 vuodella 

eteenpäin. Hankkeen myötä asemakaavan toteutuminen saattaisi siirtyä noin 

40 vuoden päähän kaavan hyväksymisestä. Tämä on vastoin maanomistajien 

tasapuolista kohtelua. Myönnetty ympäristölupa sitoisi alueen asemakaavoi-

tuksen tarkistamisen lainvastaisesti pitkälle tulevaisuuteen. 

 

Koska ympäristölupa tekisi voimassa olevan kaavan toteuttamisen mahdotto-

maksi, on nyt myönnetty lupa louhinnalle asemakaavan vastainen. Jos lupa 

myönnetään, tulee määrätä, että osa-alueen C:n louhinta tulee toteuttaa ensim-

mäisenä ja joka tapauksessa kolmen vuoden kuluessa päätöksen lainvoimai-

suudesta. Koska alueen koko ja louhittava määrä on sillä pienin, louhinta-aika 

voidaan määritellä lyhyeksi. 

 

Koska hanke sijaitsee suunnittelutarvealueella ja rakentamispaine täällä on 

suuri, ottamisella olisi merkittävä vaikutus sen rajoittaessa kunnan mahdolli-

suuksia tulevassa ja jo vireillä olevassa kaavoituksessa. Alueen maankäyttö 

tulee ratkaista kaavoituksella. Alueella on sen sijainnin vuoksi odotettavissa 

suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai sillä on erityisten ympäristö-
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arvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi tarpeen suunnitella maankäyttöä. Suun-

nittelutarvealue määrittää ne alueet, jotka edellyttävät yksityiskohtaista maan-

käytön suunnittelua. Lisäksi osa-alue A sijaitsee alueella, jolla on yleiskaavan 

laatimista varten asetettu rakennus- ja toimenpidekielto. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 42 § tulee ottaa huomioon. Hankealue on suuri ja 

se muuttaa lopullisesti alueen muotoa ja käyttöä, ja sen vaikutukset ulottuvat 

laajalle alueelle. Hankealueen käyttö, suunnittelu ja maa-ainestoiminta tulisi 

siksi ensin selvittää kaavoitusprosessissa, jolloin voidaan ottaa huomioon alu-

een muu nykyinen ja tuleva maankäyttö. Alue on uuden osayleiskaavan tar-

peessa ja Espoon kaupunki on aloittanut kaupungin keski- ja pohjoisosien 

yleiskaavan uudistamisen. Maanomistajat asetetaan eriarvoiseen asemaan, mi-

käli nyt suunniteltu hanke voidaan toteuttaa ilman kaavamuutosta/-selvitystä. 

 

Alueen yleiskaavaluonnoksessa alueelle on osa-alue A merkitty maa-ainesalu-

eeksi. Kaavaluonnos perustuu puutteellisiin selvityksiin eikä sille tule antaa 

merkitystä. Vain voimassa olevalle oikeusvaikutteiselle kaavalle voidaan antaa 

merkitystä. Ympäristöluvan myöntämistä ei voida perustella Espoon pohjois- 

ja keskiosien yleiskaavaluonnoksen sisällöllä. Yleiskaavaluonnoksen merki-

tykseen on ottanut kantaa myös korkein hallinto-oikeus esimerkiksi ratkaisussa 

26.11.2010 taltio 3486. 

 

Mahdollinen maa-aineshanke tulisi sovittaa yhteen kaavoituksen kanssa, jol-

loin sen vaikutukset voidaan huomioida laajemmin ja se voidaan hyödyntää 

kaavan toteuttamisessa. Hankkeen toteuttaminen kaavoituksen ollessa vireillä 

vaikeuttaisi merkittävästi osayleiskaavan laatimista.  

 

6. Kommanditbolaget Niemis, inneh. E. Fromond on ensisijaisesti vaatinut, että 

osa-alueille A ja C myönnetty ympäristölupa kallion louhintaan ja murskauk-

seen ja osa-alueelle A myönnetty ympäristölupa maakaatopaikalle kumotaan 

tai ympäristölupaa koskeva päätös kumotaan. Toissijaisesti muutoksenhakija 

on vaatinut, että asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi toteutettavan otto-

suunnitelman ympäristövaikutusten arvioimiseksi. 

 

Muutoksenhakija on perustellut valitustaan muun muassa seuraavasti: Muutok-

senhakija omistaa toiminta-alueeseen rajoittuvia kiinteistöjä ja useita toiminta-

alueen läheisyydessä sijaitsevia kiinteistöjä. Hankkeen aiheuttamat negatiiviset 

vaikutukset ovat huomattavasti laajemmat kuin mitä lupahakemuksessa on esi-

tetty. Esimerkkinä ovat hankkeen vaikutukset toiminta-alueen läheisyydessä 

sijaitsevaan Loojärveen, joka on luokiteltu ekologiselta tilaltaan huonoksi, 

sekä vaikutukset toiminta-alueeseen ja sen ympäristöön habitaattina ja muu-

toksenhakijan kiinteistöjen alueella sijaitsevaan 100 hehtaarin kokoiseen met-

sään. Ekologiselta tilaltaan huonoksi luokitellun vesimuodostuman laadullista 

tekijää ei saa edelleen heikentää. Vesienhoidon ympäristötavoitteet estävät 

hankkeen toteuttamisen, jos pintavesimuodostuman yksittäisen laadullisen te-

kijän tila heikentyy yhdellä luokalla. Loojärven tilan heikentäminen muodos-

taa asiassa luvanmyöntämisesteen. 

 

Lupahakemusta varten tehdyt melumallinnukset ovat olleet puutteellisia, eikä 

niissä ole mallinnettu lupahakemuksen mukaista lopullista toteutusvaihtoehtoa. 

Lupahakemusta varten tehdyt selvitykset ovat olleet puutteellisia. Aluehallin-

tovirasto ei ole ottanut asian käsittelyssä riittävästi huomioon maa-ainesten 

hyödyntämiseen liittyviä jätelainsäädäntöön ja kiertotalouteen liittyviä periaat-
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teita. Aluehallintovirasto on pyrkinyt siirtämään sille valtion ympäristölupavi-

ranomaisena kuuluvaa toimivaltaa Uudenmaan ELY-keskukselle, kun hanketta 

koskevia suunnitelmia ja toimenpiteitä laaditaan yhteistyössä valvontaviran-

omaisen kanssa ennen toiminnan aloittamista. 

 

Aluetta koskien on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava (POKE-

kaava). Lupahakemuksen mukainen toiminta on vastoin kaavassa turvattavaa 

asukkaiden oikeutta puhtaaseen ilmaan ja terveyteen. 

 

Toiminta-alueelta kulkeutuvat vedet ja vaikutukset kalastoon 

 

Ympäristölupia koskevissa hakemusasiakirjoissa todetaan, että Esbogårdin 

suunnitellun toiminta-alueen vedet kulkeutuvat pääosin etelään Äm-

mäsuonojan ja Ämmässuonpuron kautta kohti Loojärveä, josta ne kulkeutuvat 

Mankinjokea pitkin edelleen Espoonlahteen. Toiminta-alueen eteläpäädystä 

pieni osa on Halujärven valuma-alueella ja osa vesistä kulkeutuu Peringin-

ojaan. Myös Espoon kaupungin ympäristölautakunta on todennut lausunnos-

saan 13.3.2017, että alueelta tulevat vedet virtaavat lähes kokonaisuudessaan 

Loojärveen, joka on nykytilassaan kuormittunut ja rehevä. Espoon kaupungin 

ympäristölautakunnan lausunnon mukaan laskuojaan kulkeutuu toiminnan seu-

rauksena hienojakoista kiintoainesta ja räjäytyksistä aiheutuu typpikuormi-

tusta, jolla on Loojärveen rehevöittävä ja sameutta lisäävä vaikutus. 

 

Loojärven biologisten tekijöiden mukainen luokka on huono johtuen korkeista 

klorofylli a -pitoisuuksista ja fysikaalis-kemiallinen luokitus välttävä johtuen 

korkeista kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksista. Weser-tapauksen perusteella 

pienikin laadullisen tekijän heikentäminen on vastoin vesipuitedirektiivin sekä 

vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 21 §:n mukaista hei-

kentämiskieltoa. Koska Loojärvi on jo valmiiksi luokiteltu ekologiselta tilal-

taan huonoksi, sitä ei saa entisestään heikentää. 

 

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 suola. 

Lupahakemuksessa on esitetty, että työmaateiden pölyämistä torjutaan kunnos-

tuksen lisäksi käyttämällä tarvittaessa suolaa pölynsidonnassa. Suolan käyttöä 

ei voida pitää pölyntorjunnassa ympäristön- ja vesiensuojelun kannalta kestä-

vänä ratkaisuna, eikä sitä tule sallia pohjavedelle ja maaperälle haitallisena. 

Tämän lisäksi on huomioitava, ettei se toimi pölyntorjunta-aineena talvisin. 

 

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, 
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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. 

 

Kansallisessa lohi- ja meritaimenstrategiassa todetaan, että etenkin meri-

taimenkantoihin liittyy merkittäviä suojelukysymyksiä. Kantojen säilyminen ja 

elinvoimaisuus ja niiden tuottamat ekosysteemipalvelut on nähty jo itsessään 

arvokkaita. Suomen eliölajien uhanalaisluokituksessa (2010) meritaimenkan-

nat on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi. Hankkeen kalastovaikutuksia tu-

lee siten arvioida yhdessä muiden ympäristövaikutusten kanssa. 

 

Puutteelliset melumallinnukset 

 

Lupahakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuvaa melua syntyy panostus-

reikien porauksesta, räjäytyksistä, murskauksesta, louheen rikotuksesta, kuor-

mauksesta ja raskaasta liikenteestä. Räjähdysten melua ei kuitenkaan ole mal-

linnettu. Mallinnusta ei ole myöskään suoritettu toteutettavan louhintasuunni-

telman mukaisesti, eikä siinä ole huomioitu niitä tekijöitä, jotka olisivat kul-

loinkin lisämelulähteinä alueella. 

 

Toiminnan aiheuttamaa melua on selvitetty aiemmin ympäristövaikutusten ar-

viointimenettelyn (YVA-menettely) yhteydessä (Högberget, maa-ainestoimin-

nan ympäristövaikutusten arviointi, meluselvitys, Ramboll 5.1.2015), jossa on 

tutkittu hankevaihtoehtoja V1, V2 ja V3. Ympäristölupahakemuksessa tode-

taan, että lupahakemuksen mukainen toiminta vastaa likimain ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelyssä esitetyn vaihtoehdon V3 mallinnusta. Melumallin-

nusta ei ole huomioitu sitä, että ympäristöluvassa on annettu lupa huomatta-

vasti suppeammalle toiminnalle. 

 

Esimerkiksi osa-alue C on hakemusasiakirjoissa ilmoitettu alueeksi, jota kos-

kevat toimet toteutetaan myöhemmin.  

 

Melumallinnukset on uusittava niin, että ne kuvaavat toteuttavaa louhintasuun-

nitelmaa ja niin, että niissä huomioidaan paremmin lähialueella vallitseva ti-

lanne melun osalta, kuten Ämmässuolla käynnissä oleva murskaustoiminta. 

Tiettyjen tuuliolosuhteiden ja ilmankosteustilanteiden vallitessa Ämmässuon 

murskaustoiminnasta kulkeutuva ääni kuuluu selvästi muutoksenhakijan omis-

taman  piha-alueella ja sisätiloissa. HSY on huomauttanut lau-

sunnossaan 20.3.2017, että Vaasan hallinto-oikeus on velvoittanut päätökses-

sään 8.3.2017 HSY:n tarkastelemaan sen toimintojen melun lisäksi myös mui-

den alueen toimintojen melua ja näiden yhteisvaikutusta. Kyse on ollut Es-

bogårdin suunnitellun toiminta-alueen viereen sijoitetusta ympäristöluvanva-

raisesta louhinnasta ja murskauksesta. 

 

YVA-menettelyn päättymisen jälkeen hankkeesta on laadittu uusi suunnitelma 

koskien toteuttamisvaihtoehtoa VE4, jonka ajallinen kesto ja laajuus ovat 

YVA-selostuksessa esitettyjä hankevaihtoehtoja pienemmät. Koska lopullista 

louhintasuunnitelmaa ole esitetty ja hanketta on muutettu YVA-vaiheessa teh-

tyjen melumallinnusten jälkeen, lupaviranomaisen käytettävissä olleet melu-
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mallinnukset eivät ole antaneet oikeanlaista kuvaa melun leviämisestä ja vai-

kutuksista. Vuonna 2015 tehdyissä melumallinnuksissa ei ole ollut käytettä-

vissä HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen melumallinnuksen vuonna 

2016 valmistuneita tietoja. HSY:n melumallinnusta voidaan pitää arvioinnin 

kannalta merkittävänä, sillä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus on yksi alueen 

merkittävimmistä melun lähteistä. Selvityksiä on pidettävä lähinnä suuntaa an-

tavina. Meluvaikutusten seurannan tulee perustua toteutettavaan louhintasuun-

nitelmaan. 

 

Mahdollisesti häiriintyviin kohteisiin ei ole suhtauduttu riittävän vakavasti, 

eikä asiassa ole riittävässä määrin huomioitu voimassaolevaa kaavoitusta tai 

valmisteltavana olevaa yleis- ja maakuntakaavoitusta. Muutoksenhakijan osa-

alueen C lähellä sijaitsevat metsäalueet ovat myös virkistyskäytössä ja niitä 

käyttää toiminnassaan lähettyvillä oleva islanninhevostalli. Lähialueita on pi-

dettävä alueina, joissa on myös virkistyskäyttöä. Lisäksi alueen arvoa ekologi-

sena yhteytenä on pidettävä merkittävänä. Olemassa olevan melumallinnuksen 

perusteella jää epäselväksi se, mitkä osa-alueiden C ja A:n meluvaikutukset 

ovat vapaa-ajan asuntona toimivan  alueella ottaen huomioon 

Ämmässuon aiheuttama melu. 

 

Puutteellisten melumallinnusten johdosta on katsottava, että hanketta varten 

tehty YVA on suoritettu olennaisilta osin puutteellisesti. Näin ollen ympäristö- 

lupaa ei olisi tullut myöntää. 

 

Puutteelliset ekologiset selvitykset 

 

Osa-alueet A ja C rajautuvat koko niiden läntisen rajan osalta muutoksenhaki-

jan omistamaan metsäalueeseen. Alue on tärkeä liito-oravien elinympäristö ja 

muodostaa merkittävän ekologisen kokonaisuuden vanhoine metsineen, soi-

neen ja rinteineen, josta peltomaisemat avautuvat Loojärvelle päin. Muutok-

senhakijan metsät ja pellot muodostavat Nuuksion ja läheisten pienempien 

suojelualueiden kanssa useiden paikallisten lajien metapopulaatioverkoston ja 

viheryhteyden, jonka säilyminen tulee turvata. 

 

Maankäytön muutokset, kuten luonnonympäristöjen muuttaminen rakenne-

tuiksi alueiksi, ovat tärkein syy lajien uhanalaisuuteen. Pirstoutumisen lisään-

tyessä eli yhtenäisten elinympäristöjen muuttuessa useiksi pieniksi elinympä-

ristöiksi metsän ja sitä ympäröivien habitaattien rajapinta kasvaa verrattuna 

samansuuruiseen yhtenäiseen metsäalueeseen. Reunavaikutus voimistuu ja 

reuna-alueiden fysikaaliset, biologiset ja ihmisten aiheuttamat ilmiöt ulottuvat 

yhä laajemmalle metsään. Reunan lähellä olevan metsän laadun muuttuminen 

vähentää metsäympäristöön erikoistuneiden lajien elinmahdollisuuksia ja run-

sautta. Vaikka metsän pirstoutuminen vähentää lajien kokonaismäärää yleensä 

vain vähän, sen vaikutukset lajikoostumukseen ovat tuntuvat ja yleislajeja suo-

sivia. Elinympäristön pirstoutuminen on huomioitava luonnon monimuotoi-

suuden suojelussa erityisesti silloin, kun luonnonmukaista tai lähes luonnon-

mukaista elinympäristöä on jäljellä vain vähän. Ihmisten hyvinvoinnin voidaan 

katsoa olevan kytköksissä luonnonpopulaatioihin, yhteisöihin ja ekosysteemei-

hin. Ottaen lisäksi huomioon ne ekosysteemipalvelut, jotka alue tarjoaa kasva-

valle väestölle sekä yllä esitetty, YVA on suoritettu olennaisilta osin puutteelli-

sesti. Luvanmyöntämisedellytykset osa-alueilla eivät myöskään tällä perus-

teella toteudu osa-alueilla A ja C. 

 

Maa-ainesten hyödyntämisen periaatteet 
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Esbogårdin suunnitteleman hankkeen kaltainen pitkäaikainen ja suuressa mit-

takaavassa toteutettava hanke aiheuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Uu-

den maa- ja kiviaineksen ottoalueen perustaminen on vastoin jätelain 8 §:n ja 

jätehuollon puitedirektiivin (2008/98/EY) periaatteita, joiden tavoitteina on 

materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen edistäminen ja ensisijaisuus. Jätelain 

yleiset velvollisuudet ja periaatteet sisältävään lain 2 lukuun ja 8 §:ään sisältyy 

etusijajärjestyksen noudattamisvelvollisuus.  

 

Hanke ei ole yhteiskunnallisesti tarpeellinen. Kalliokiviainesta saadaan pää-

kaupunkiseudulla useasta muustakin louhintahankkeesta ja kivituotteiden tar-

jonta pääkaupunkiseudulla ylittää välillä kysynnän. 

 

Toimivallan siirtäminen valvontaviranomaiselle 

 

Useassa ympäristöluvan lupamääräyksessä siirretään toiminnan luvittamiseen 

liittyvää toimivaltaa valvontaviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-kes-

kukselle. Esimerkiksi louhintaa ja louheen murskausta koskevassa lupamää-

räyksessä 10, maankaatopaikan lupamääräyksessä 15 sekä vesien hallintaa ja 

päästöjä vesiin koskevassa lupamääräyksessä 26 Esbogård Ab velvoitetaan 

osoittamaan toteutettava toimintasuunnitelma Uudenmaan ELY-keskukselle. 

Tämä tarkoittaa lupaviranomaiselle kuuluvan harkintavaltaan kuuluvien asioi-

den jättämistä valvontaviranomaisen päätettäväksi. 

 

Jotta asianosainen voi perustuslain 21 §:n mukaisesti saada asiansa käsitellyksi 

asianmukaisesti, tämän tulee voida arvioida toteutettavan hankkeesta häneen 

kohdistuvia vaikutuksia. Asianosaisten on kuitenkin mahdotonta tehdä tosiasi-

allisten vaikutusten arviointia, jos esimerkiksi lopullista louhintasuunnitelmaa 

ei ole vielä luvitusvaiheessa tehty, ja sitä koskevat tarkemmat suunnitelmat tul-

laan tekemään vasta myöhemmin.  

 

Lupahakemuksen mukaan osa-alueiden toteuttamisjärjestys on suunniteltu si-

ten, että ensimmäisenä toteutetaan kaakkoisin alue B, jonka on arvioitu olevan 

valmiina maisemoitavaksi noin 10 vuoden päästä toiminnan aloittamisesta. 

Osa-alueen B luvanmyöntämisedellytykset eivät ole kuitenkaan aluehallintovi-

raston mukaan täyttyneet. Hanke tulee muuttumaan merkittävästi lupahake-

muksessa esitetystä, mikäli Esbogård ei saa osa-alueelle B toiminnalta edelly-

tettyjä lupia.  

 

Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettavissa suunnitelmissa ei ole kyse yksit-

täisistä hankkeen täsmennyksistä, vaan niillä voi olla asianosaisten kannalta 

suuri merkitys. Hankkeessa tapahtuneet muutokset synnyttävät tarpeen arvi-

oida uudelleen sitä, kuinka se on sovitettavissa alueen nykyisen käytön ja tie-

dossa olevien suunnitelmien kanssa toiminnallisesti ja ajallisesti yhteen. 

 

Osa-alue C 

 

Toiminnan sijoituspaikka ja toimintojen yhteisvaikutukset 

 

Lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon myös yksityiseen etuun vaikuttavat hai-

talliset seuraukset, vaikka haitallisia vaikutuksia ei voitaisi pitää yleisen edun 

kannalta merkittävinä. Kumotun ympäristönsuojelulain esitöissä on erikseen 

mainittu, että suojaa annetaan viihtyisyysarvoille ja omaisuudelle, jonka hal-

lintaa ja käyttöä immissiot voivat rajoittaa. 
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Hakijan suunnittelema hanke on mittava sekä ajalliselta kestoltaan että alueel-

liselta laajuudeltaan. Vaikka hanke on supistunut alkuperäisestä suunnitel-

masta, sen ympäristövaikutukset ovat yhä merkittäviä. Louhittavien alueiden 

rajat seuraavat lupahakemuksen mukaan pitkälti kohdekiinteistöjen kiinteistö-

rajoja. Lupahakemuksessa on esitetty, että toteutettavan hankevaihtoehdon 

VE4 toiminta-aika on keskimääräisiksi arvioiduilla tuotantomäärillä noin 15–

25 vuotta. Louhinta- ja murskaustoiminta lisää melun, pölyn ja tärinän määrää 

alueella. Hankkeesta aiheutuvat haitat tulevat merkittävästi rasittamaan toi-

minta-alueen lähiympäristöä ja sillä sijaitsevaa pysyvää asutusta ja loma-asu-

tusta sekä Fagerängin hevostilaa. Toiminta heikentää merkittävästi elinympä-

ristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. 

 

Hankkeen mukainen maankäyttö johtaa toiminta-alueen monimuotoisuuden 

heikentymiseen, minkä vaikutukset puolestaan heijastuvat laaja-alaisesti alu-

een ympäristöön. Ympäristöä ja siihen kohdistuvia vaikutuksia tulee arvioida 

kokonaisuutena, eikä yksittäisinä toisistaan erillisinä osa-alueina. Toiminta-

alueella ja sen läheisyydessä sijaitsee erityisesti alueen luontoarvoihin perustu-

via virkistyskäyttömahdollisuuksia, joiden varaan myös muutoksenhakijan 

omistamien kiinteistöjen arvo osin rakentuu. Alueen virkistys- ja luontoarvoja 

ei välttämättä voida palauttaa hankkeen päättymisen jälkeen, vaan niiden me-

netys on pysyvää ja peruuttamatonta. 

 

Asian käsittelyssä ei ole riittävästi huomioitu toiminta-alueen lähistöllä sijait-

sevien kiinteistöjen tulevia maankäytön muutoksia sekä Uudenmaan väestön-

kasvusta johtuvaa voimakasta rakentamisen ja maankäytön tehostamisen tar-

vetta, joka tulee voimistumaan tulevaisuudessa. Halujärven ympäristö on osoi-

tettu POKE-kaavassa kyläalueeksi sekä virkistys- ja maa- ja metsätalousalu-

eeksi. Ympäristöluvan mukainen toiminta vaikuttaa muutoksenhakijan mah-

dollisuuksiin käyttää kiinteistöjä kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla. Kaa-

valuonnoksessa esitettyä hankealueen pohjoispuolella sijaitsevaa Loojärven-

tien ja Halujärventien varsille muodostuvaa kylänauhaa tulisi jatkaa liittämällä 

 kartanon perinnekylä näiden jatkeeksi. 

 

Sijoituspaikan sopivuuteen vaikuttaa myös mahdollinen toimintaan liittyvä on-

nettomuusriski. Osa-alue C sijaitsee HSY:n vesiaseman, tasausaltaiden ja kaa-

suvoimalan välittömässä läheisyydessä. On olemassa riski, että louhintatärinät 

muun muassa vaarantavat HSY:n rakenteita ja laitteita. Toiminnan aiheutta-

mien ympäristöhaittojen sallittavuus riippuu muista aluetta kuormittavista toi-

minnoista. Hanke sijoitetaan entuudestaan meluiselle alueelle. Toiminta-alue 

sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittely-, louhinta- ja maantäyttöalueiden muo-

dostaman kokonaisuuden sekä vilkkaasti liikennöidyn tien vieressä. Samalla 

Ämmässuo-Kulmakorpi-alueella sijaitsee myös runsaasti muita toimintoja, ku-

ten Kulmakorven alueen maa-ainestoimintaan liittyvä kiviaineksen otto- ja 

maa-ainesten käsittelytoiminta ja Ämmässuon pohjoispuolella toimiva Kolm-

perän motocrossrata. 

 

Hankkeen ja alueen nykyisten toimintojen yhteisvaikutukset tulevat huononta-

maan nykyistä melutilannetta entisestään lupamääräyksissä asetetuista melun-

torjuntatoimenpiteistä huolimatta. Espoon ympäristölautakunta on lausunnos-

saan 13.3.2017 nostanut esiin, että hankkeen pohjoispuolella toiminnassa ole-

vasta Jersinmäen-Takapellon louhintahankkeesta, josta lähin asutus sijaitsee 

500–600 metrin etäisyydellä louhinta-alueesta, on toimitettu valvontaviran-
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omaisille runsaasti valituksia koskien räjäytysten aiheuttamia haittoja. Suunni-

tellun toiminta-alueen lähin asutus sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä. 

 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat 

 

Erityisesti osa-alueella C sijaitsevista toiminnoista aiheutuu muutoksenhakijan 

kiinteistöihin kohdistuvaa lisääntynyttä melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Lainval-

mistelussa on katsottu, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittä-

minen tarkoittaa pesintään, päivehtimiseen, levähtämiseen, suojautumiseen tai 

ravinnon varastointiin käytettävien puiden tai niitä välittömästi ympäröivien 

suoja- ja ravintopuiden kaatamista. Hävittämiseen voidaan rinnastaa myös ti-

lanne, jossa kaikki metsäyhteydet lisääntymis- ja levähdyspaikkaan tuhotaan. 

Hävittämistä on lisäksi myös muut toimet, joiden jälkeen lisääntymis- ja leväh-

dyspaikka ei ole enää asumiskelpoinen. Lisääntymis- ja levähdyspaikan hei-

kentäminen tarkoittaa jonkin sellaisen toimenpiteen tekemistä, joka olennai-

sesti lyhyellä tai pitkällä aikavälillä vaikeuttaa liito-oravan elämisen ja suojau-

tumisen mahdollisuuksia kyseisellä paikalla. Tällaista heikentymistä voi aiheu-

tua toiminnan melu-, tärinä- ja pölyhaitoista. 

 

Lupahakemukseen liitetyn luontoselvityksen (Högbergetin maa-aineshankkeen 

luontoselvitykset, Ramboll, 9.12.2013) mukaan toiminta-alueen läheisyydessä, 

mutta kuitenkin sen ulkopuolella sijaitsee liito-oravan elinpiirien ydinalueita. 

Hankkeella ei katsota olevan niihin vaikutusta. Vastaavasti lupapäätöksen pe-

rusteluosion mukaan toiminta-alueella ei ole luonnonsuojelulailla suojeltuja 

luontotyyppejä, eikä lailla tai luontodirektiivillä suojeltuja lajeja, joten hank-

keen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen eivät ole ennakolta arvioiden 

merkittäviä. Samoin ympäristöluvan perusteluosiossa todetaan, että ottamis-

alueet C ja A rajautuvat siten, että niistä ei aiheudu haittaa liito-oraville. 

 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen eteläpuolella osa-alueen C välittömässä 

läheisyydessä sijaitsevalla muutoksenhakijan omistamalla metsäalueella on 

liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikka sekä kulkuyhteys, joiden hävittä-

minen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Toimintaa on 

harjoitettava siten, ettei siitä aiheudu sellaista häiriötä alueen liito-oravakan-

nalle, joka vaikuttaa lajin mahdollisuuksiin elää ja lisääntyä metsäalueella. 

Hankkeen aiheuttama melu, pöly ja lähiympäristön merkittävät muutokset voi-

vat heikentää liito-oravan ydinalueita, kuten Espoon kaupungin ympäristölau-

takunta on todennut lausunnossaan 13.3.2017. Aluehallintovirasto ei ole otta-

nut muutoksenhakijan omistaman metsäalueen aiempia liito-oravahavaintoja 

lupaharkinnassaan huomioon. Tehdyt luontoselvitykset eivät ole olleet tältä 

osin riittäviä. 

 

Osa-alue A 

  

Kallion louhinnan ja murskauksen aiheuttama melu 

 

Osa-alueen A osalta lupahakemukseen sisältyvässä selvityksessä todetaan, että 

lähin asutus sijoittuu alueen eteläpuolelle, jossa lähimmät rakennukset ovat 

noin 350 metrin päässä hakemusten mukaisen alueen rajalta. Alueen lounais-

puolella Fagerängin alueella sijaitsee muutama asuinrakennus noin 400 metrin 

etäisyydellä. Edelleen ympäristöluvan perusteluissa todetaan, että osa-alueella 

A eniten häiriötä aiheuttavat toiminnat (räjäytykset, rikotus, murskaus) sijaitse-

vat noin 400 metrin päässä lähimmistä naapureista, joten etäisyys on valtio-
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neuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym-

päristönsuojelusta annetun asetuksen (MURAUS-asetus) mukainen. MU-

RAUS-asetuksen 3 §:n mukaisesti louhinta- ja murskaustoimintaa ei saa sijoit-

taa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteesta. Fa-

gerängin hevostilaa voidaan sen luonteen vuoksi pitää erityisen herkkänä koh-

teena, jonka varsomis-, laidun- ja tarha- sekä ratsastusalueisiin tulee louhos- ja 

murskausalueelta olla vähintään 400 metriä. Näin ollen MURAUS-asetuksen 

minimietäisyysvaatimus ei täyty osa-alueen A osalta. 

 

Toimintaa ei ole mahdollista järjestää siten, että se ei aiheuttaisi kohtuutonta 

rasitusta tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Näitä 

vaikutuksia tai niiden vaaraa ei pystytä toiminnan sijoituspaikasta johtuen ja 

toiminnan luonne huomioiden lupamääräyksin estämään. 

 

Maankaatopaikka 

 

Toiminnan kuvauksen mukaan maankaatopaikalle tuotava maa-aines on pää-

asiassa hyötykäyttöön kelpaamatonta hienojakoista koheesiomaata (savi ja 

siltti), moreenimaata sekä isokokoisia kiviä ja lohkareita. Ylijäämämaat ovat 

peräisin pääkaupunkiseudun rakennustyömailta. 

 

Maankaatopaikka on pitkäkestoinen hanke, joka jatkuu vuosia sen jälkeen, kun 

varsinainen otto- ja louhintavaihe on loppunut ja joka lisää hankkeesta aiheu-

tuvia kokonaisvaikutuksia. Maankaatopaikan toiminnot ja niihin liittyvät lii-

kennejärjestelyt aiheuttavat pöly-, tärinä- ja meluhaittoja sekä mahdollisia hait-

toja lähialueen vesistöille, yksityiskaivoille ja pohjavedelle. Osa-alueelle A 

saadaan lupamääräyksen 12 mukaan sijoittaa enintään noin 4,9 miljoonaa m3 

maa- ja kiviaineksia. Alueelle saadaan ottaa vuosittain vastaan 2 miljoonaa 

tonnia eli noin 1 miljoonaa m3 ylijäämämaa-aineksia, eli toiminta tulee lisää-

mään merkittävästi raskasta liikennettä alueella. Vaikka maankaatopaikka on 

tarkoitettu vain pilaantumattomille maa-aineksille, ei voida varmistua siitä, 

ettei maa-ainesten sekaan voisi päätyä myös haitallisia aineita sisältäviä kulje-

tuksia. Lisäksi mahdollinen kivipöly ja sen sisältämä aines voivat siirtyä poh-

javeteen ja Halujärveen. 

 

Toiminta ei täytä ympäristönsuojelulain eikä jätelain vaatimuksia. Weser-joen 

tapauksen perusteella on kiistatonta, ettei mikään hankkeella saavutettava 

hyöty voi ylittää haittapuolella olevaa vesimuodostuman, tässä tapauksessa 

Loojärven, tilatavoitteen saavuttamisen vaarantumista tai heikentymistä. Han-

kekokonaisuutta ei voida pitää enää teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoi-

sena. Hakijalla on oltava lainvoimaiset vesilain-, maa-aineslain ja ympäristön-

suojelulain mukaiset luvat voidakseen aloittaa toiminnan alueella. Toistaiseksi 

hakija voi harjoittaa toimintaa ainoastaan osa-alueella C, johon sillä on ympä-

ristönsuojelulain mukainen lupa, joka ei ole vielä lainvoimainen. Lupahake-

mukseen sisältyvässä selvityksessä todetaan nimenomaisesti, että ottosuunni-

telman alue C ei ole lupahakemuksen ensisijaisena kohteena ja että osa-alueen 

louhinta on toissijaista hakijan näkökulmasta, koska hankkeen tavoitteena on 

murskeen valmistamisen lisäksi maankaatopaikkatoiminta. 

 

Valituksenalainen päätös perustuu vääriin olettamuksiin toiminnan ympäristö-

vaikutuksista. Hankkeeseen liittyy huomattavia haittavaikutuksia, joiden 

vuoksi sen toteuttamisesta tulee luopua. 
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Espoon kaupungille, Kirkkonummen kunnalle ja Varsinais-Suomen ELY-kes-

kuksen kalatalousviranomaiselle on varattu tilaisuus antaa kirjallinen vastine. 

Vastineita ei ole annettu.  

 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Espoon kaupungin kaavoitusviranomai-

sena on vastineessaan muun muassa todennut, että louhinta-alueet A ja B ym-

päristöineen sijoittuvat valtuuston 7.4.2008 hyväksymässä Espoon eteläosien 

yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle M. Espoon eteläosien 

yleiskaava sai lainvoiman 17.2.2010. Maa- ja metsätalousalueella sallitaan 

maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluontoinen rakentaminen. 

Yleiskaavan maa- ja metsätalousaluemerkintään ei liity merkintöjä tai mää-

räyksiä alueen käyttämisestä Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen suoja-alueena. 

Louhinta-alue C sijoittuu valtuuston 13.11.2006 hyväksymässä Ämmässuon 

asemakaavassa jätteenkäsittelyalueelle EJ/VR. 

 

Ottamis- tai louhinta-alue ei ulotu viereiselle asemakaavassa suojaviheralu-

eeksi merkitylle EV/VR.  

 

Kyseiset louhinta-alueet kuuluvat lisäksi laadittavana olevan Espoon pohjois- 

ja keskiosien yleiskaavan alueeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi osayleiskaa-

van nähtäville 12.3.2018 (nähtävillä 3.4.–3.5.2018). Espoon pohjois- ja keski-

osien yleiskaavaluonnoksessa kyseiset louhinta-alueet on osoitettu seuraavasti: 

 

Louhinta-alue A: Erityisalue, joka on tarkoitettu maa-ainestoiminnalle, yhdys-

kuntatekniselle huollolle, moottori- ja muille urheilutoiminnoille sekä virkis-

tykselle. Alueen eteläinen kärki sijoittuu hyvin pieneltä osin maa- ja metsäta-

lousalueelle. Louhinta-alue B: Maa- ja metsätalousaluekäyttöön sekä muille 

maaseutuelinkeinoille varattu alue. Alueella sallitaan yleistä virkistys- ja ulkoi-

lutoimintaa palveleva rakentaminen. Louhinta-alue C (sijoittuu lainvoimaisen 

asemakaavan alueelle): Yhdyskuntateknisen huollon alue, jota on ensisijaisesti 

tarkoitettu jätteenkäsittelyn, kiertotalouden ja energiatuotannon alueeksi. Lou-

hinta-alueiden A ja B väliin on Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-

noksessa osoitettu ekologinen yhteys (ekologisten yhteyksien runko). Yhtey-

den sijainti on ohjeellinen ja tarkentuu maankäytön jatkosuunnittelussa. 

 

Uudenmaan maakuntakaavassa hankealue on pääosin niin sanottua valkoista 

aluetta. Louhinta-alueen C pohjoisosa on maakuntakaavassa osoitettu jätteen-

käsittelyalueeksi EJ1. Ottamisalueesta sijoittuu kaistale erityisalueelle EY, 

jonka käyttö on tarkoitus määritellä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. 

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 taas 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. 
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Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin 

verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa Ämmässuon asema-

kaava-alueella. Espoon eteläosien yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisen 

alueen (M) kaavamääräyksen mukaan alueella maisemaa muuttava maanra-

kennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattavissa oleva toimenpide on 

luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä on säädetty. Kaupunkisuunnittelulau-

takunta asetti 8.6.2016 rakennuskieltoon yleiskaavan muuttamisen ajaksi alu-

een, joka sijaitsee Ämmässuon eteläpuolella ja Espoonkartanon pohjoispuo-

lella rajautuen lounaassa Loojärveen ja Kirkkonummen kuntaan. Alueelle ase-

tettiin samalla toimenpiderajoitus. 

 

Espoon seudun ympäristöterveys Espoon seudun terveydensuojeluviranomai-

sena on antanut vastineen.   

 

Uudenmaan liitto on antanut vastineen.  

 

Caruna Espoo Oy on vastineessaan muun muassa esittänyt, että valituksenalai-

set luvat koskevat aluetta, jonka vieressä kulkee Carunan omistama voimajoh-

tolinja. Lisäksi toinen uusi voimalinja, Ämmässuo-Kolmiranta, rakennetaan 

lupien kohteena olevan mahdollisen louhinta-alueen viereen vuosien 2020–

2023 aikana. 

 

Toimenpiteet eivät saa aiheuttaa nykyisen eikä tulevan voimajohtolinjan pyl-

väsrakenteisiin vaurioita tai haitata uuden voimajohdon rakentamista. Voima-

johtolinjat ovat kriittisiä koko Espoon ja sen lähialueiden sähkönjakelun kan-

nalta ja niiden toiminta tulee kaikissa tilanteissa turvata asianmukaisesti. Jos 

Carunan voimajohtolinjojen rakentamiselle tai ylläpidolle aiheutuisi lupien 

mahdollistaman toiminnan myötä haittaa tai vahinkoa, edellytyksiä lupien 

myöntämiselle tulisi harkita uudelleen. 

 

Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut vasti-

neen. 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on lausunnossaan 

todennut muun muassa, että valituksessaan Uudenmaan ELY-keskus on tuonut 

esille, että ympäristölupahakemuksen liitetty meluselvitys on puutteellinen. 

Kallion louhinnasta ja murskauksesta sekä maankaatopaikkatoiminnasta aiheu-

tuva melu on mallinnettu hakemuksen mukaisilla osa-alueilla A, B ja C ja toi-

minta-ajoilla hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä. Melumallinnuksesta saa-

dun selvityksen perusteella melulle yleisesti määrätyt ekvivalenttitasojen raja-

arvot eivät ylity häiriintyvissä kohteissa, kun toiminta tehdään parhaan käyttö-

kelpoisen tekniikan mukaisesti ja louhinnan vaiheet jaksotetaan meluntorjun-

nan kannalta optimaalisella tavalla, ja kun meluntorjuntatoimenpiteet suunni-

tellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Hanke täyttää myös me-

lun osalta ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset ympäristöluvan myöntämi-

sen edellytykset.  

 

Lupamääräyksessä 16 melumallinnus on määrätty tehtäväksi ennen toiminnan 

aloittamista. Koska aluehallintovirasto on osittain rajoittanut hakemuksen mu-

kaista toimintaa hylkäämällä osa-alueelle B suunnitellun louhinnan ja murs-

kauksen sekä lyhentämällä toiminta-aikoja, on melu mallinnettava päätöksen 

mukaisessa toiminnan laajuudessa ennen toiminnan aloittamista. Mallintamista 

tarvitaan myös meluntorjuntatoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteutta-

miseksi sekä louhinta- ja murskaustoimien jaksottamiseksi ja sijoittamiseksi 
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melun leviämisen estämisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Lupamääräyksessä 6 mainitun kiinteistön 49-457-3-15 omistaa hakija. Vaikka 

kiinteistö ei sijaitse hakemuksen mukaisella hankealueella, voidaan ympäristö-

lupapäätöksessä määrätä puuston säilyttämisestä hankealueen suojavyöhyk-

keellä.  

 

Esbogård Ab on vastineessaan vaatinut, että valitukset hylätään ja esittänyt pe-

rusteluinaan muun muassa seuraavaa: 

 

Hakijan vastine ELY-keskuksen valitukseen  

 

Vesien tarkkailusta on lupapäätöksestä annettu riittävät määräykset. Hakija on 

hakemuksessa ja sen täydennyksessä esittänyt, että hankkeen tarkkailu liitetään 

Ämmässuon–Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailuun ennen toiminnan 

aloittamista ja että tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailussa käytössä olevilla 

periaatteilla. Lupamääräystä ei ole tarvetta täydentää. Prosessi hankkeen liittä-

miseksi yhteistarkkailuohjelmaan käynnistetään riittävän ajoissa ennen toimin-

nan aloittamista.   

 

Hankealueella ei ole tavattu liito-oravia. ELY-keskuksen esiintuoma liito-ora-

van elinympäristö sijaitsee hankealueen ulkopuolella, eikä louhinta- ja murs-

kaus- sekä maanläjitystoiminnalla ole vaikutusta siihen. Hakija ei kaada 

elinympäristössä olevia puita. Liito-oravien kulkuyhteyden on kerrottu kulke-

van osa-alueiden A ja B välissä. Koska osa-alueelle B ei myönnetty ympäristö-

lupaa, alueelle jää enemmän puustoa jäljelle, jolloin kulkuyhteys säilyy suun-

niteltua laajempana. Rakennettavat vallit ja varastokentät ulottuvat vain pie-

neltä osin potentiaalisen kulkuyhteyden alueelle.  

 

Melumallinnuksen päivittämiselle ei ole ollut tarvetta lupaharkinnan kannalta. 

YVA:ssa tehty kattava mallinnus osoitti, ettei toiminnasta aiheudu raja-arvoja 

ylittävää melua häiriintyvissä kohteissa, kun suunnitellut meluntorjuntatoimen-

piteet toteutetaan. Koska osa-alueelle B ei myönnetty ympäristölupaa, on 

hankkeen meluvaikutusalue huomattavasti pienempi kuin YVA:ssa esillä ol-

leissa vaihtoehdoissa. Melumallinnukset kuvaavat lisäksi niin kutsuttua pa-

hinta skenaariota, eivätkä toiminnasta aiheutuvat todelliset melupäästöt jatku-

vasti olisi olleet sillä tasolla. Lupapäätöksessä on määrätty melumittauksista, 

joilla varmistetaan, etteivät melun raja-arvot ylity. Tarvittaessa hakija muuttaa 

toimintatapoja meluvaikutusten minimoimiseksi. Lupamääräyksessä 16 on 

vaadittu päivitettyä melumallinnusta ennen toiminnan aloittamista. Kyse on 

kuitenkin vaikutusten tarkentamisesta, ei luvanmyöntämisedellytysten selvittä-

misestä. Melua ja pölyä tarkkaillaan ELY-keskuksen lausunnon ja toiveiden 

mukaisesti.  

 

Hevostalli ei lukeudu melulle tai pölylle erityisen alttiisiin kohteisiin, vaikka 

siinä harjoitetaan sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Mitattuna hevostallin 

pihapiiristä etäisyys louhinta-alueen rajalle on lähimmillään noin 300…350 

metriä, joten MURAUS-asetuksen 300 metrin suojaetäisyysvaatimus täyttyy.  

 

Hanke ei ole kaavan vastainen. Toiminnan sijoittaminen ei vaikeuta alueen 

käyttämistä yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen.  

 

Hanke ei osa-alueella A ole voimalinjan omistajan mukaan ristiriidassa toimin-

nan tai sen suojavallin rakentamisen kanssa.    
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 ja asiakumppaneiden valitus 

 

Hakija ei ole väittänyt, että toiminta kestäisi 100 vuotta eikä se ole hakenut 

sellaiselle lupaa. Pelkän osa-alueen A toiminta ei myöskään kestäisi 50 vuotta. 

Nyt luvitetulla alueella (A ja C) louhitaan ja murskataan 3,9 miljoonaa m3ktr, 

eli noin 10,5 miljoonaa tonnia. Hakemuksessa on esitetty, että keskimääräinen 

tuotantomäärä on 1 100 000 tonnia vuodessa. Louhinta kestäisi keskimääräi-

sellä tuotannolla noin 10 vuotta ja maksimituotannolla huomattavasti vähem-

män. Todellisuudessa kiviaineksen markkinatilanne määrittää louhintatahdin, 

joten tarkasti toiminnan kestoa ei voida etukäteen arvioida. Pääkaupunkiseu-

dulla oli kiviainesten ylitarjontaa poikkeuksellisten tunnelilouhintojen joh-

dosta. Kiviainesta tullaan tarvitsemaan jatkossakin suuria määriä. Myös maan-

kaatopaikoille tulee olemaan tarvetta tulevaisuudessa. Luvanmyöntämisedelly-

tyksiin ei saa sisältyä tarve- tai intressiharkintaa vaan ympäristölupapäätös saa 

perustua vain lakiin.   

 

Ekologinen käytävä ei katkea eikä toiminta ole maakuntakaavan tai yleiskaa-

van vastaista. Osa-alueet A ja C ovat maakuntakaavassa laajalti kiviainesva-

rantoaluetta ja uudessa tekeillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-

kaavassa osa-alue A sijaitsee erityisalueella. Hankkeen kaavanmukaisuudesta 

ei ole epäselvyyttä. Louhinta osa-alueella C on voimassa olevan asemakaavan 

toteuttamisen edellytys. Hakemuksessa on esitetty hankkeen liikennöintiyhteys 

ja siihen on saatu Espoon kaupungilta suostumus. Tieyhteys toteutetaan Kal-

liosuon länsipuolelle suunnitelmien mukaisesti eikä mahdollinen uuden voima-

linjan rakentaminen vaikuta tien rakentamiseen. Hankkeesta johtuva liikenne 

mahtuu hyvin Kulmakorventielle, vaikka otetaan huomioon alueen muutkin 

toiminnat. Asiaa on tarkasteltu YVA-selostuksessa. Ympäristöluvassa ei voida 

antaa määräyksiä liittyen yleisellä tiellä/kadulla tapahtuvaan liikennöintiin, 

josta määrätään tieliikennelaissa ja liikennemerkeillä.   

 

Hevostalli ei ole tulkittavissa erityisen häiriintyväksi kohteeksi eikä siihen so-

velleta MURAUS-asetuksen mukaista 400 metrin vähimmäisetäisyyttä. Yli 65 

dB(A):n melutasoa ei tule melumallinnuksen mukaan olemaan hevostallin 

kohdalla edes tilapäisesti. Melun kantautumisen osalta on huomioitava, että 

alkuvaiheessa murskauslaitos sijoittuu kallion taakse asutukseen ja hevostalliin 

nähden ja louhinnan edettyä laitos sijoittuu louhoksen sisälle alemmalle tasolle 

kalliorintausten suojassa. Lisäksi laitoksen ympärille muodostuu varastoka-

soja. Meluntorjunta on jatkuva prosessi ja toiminnan aikana pyritään aina mi-

nimoimaan toiminnan melupäästöjä. Asianmukaisella pölyntorjunnalla varmis-

tetaan, eikä pölystä aiheudu asutukselle tai herkille laitteistoille haittaa. Ympä-

ristölupapäätöksessä on määrätty pölymittauksista asian todentamiseksi.   

 

Hulevesialtailla poistetaan kiintoaineet tehokkaasti poisjohdettavista huleve-

sistä. Suuri osa veden kiintoaineksesta sitoutuu jo louhoksen pohjatason murs-

kekerrokseen, eivätkä poisohjattavat vedet sisällä merkittäviä määriä kiintoai-

neita ilman hulevesialtaitakaan. Suunnitelman mukaiset altaat toteutetaan silti 

eikä Ämmässuonpuroon, Loojärveen tai Mankinjokeen ole odotettavissa mer-

kittävää kuormitusta. Maankaatopaikkatoiminnassa selkeytysaltaiden tarve on 

suurempi. Toiminta ei vaaranna puronvarsilehtoa.  

  

Hakemuksessa esitetty arvio 200 työpäivästä vuositasolla on keskimääräinen 

arvio ja toimintaa voi olla käynnissä tätä enemmän tai vähemmän. Lupapää-

töksessä toiminta-aikaa supistettiin tunnilla iltaisin.    
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Hakijan vastine Espoon ympäristölautakunnan valitukseen  

 

Kyse on väliaikaisesta toiminnasta, jonka jälkeen alue ja muodostunut täyttö-

mäki maisemoidaan ja metsitetään. Osa-alueella C louhinta on edellytys ase-

makaavan toteuttamiselle, sillä jätteenkäsittelyaluetta (EJ/VR) ei voida raken-

taa ennen kuin alueen kallio on poistettu ja alue tasattu. Mitkään voimassa ole-

van yleiskaavan kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä eivät ole maa-aines- tai 

ympäristöluvan myöntämisen este. Parhaillaan laadittavana olevassa uudessa 

yleiskaavassa osa-alue A sijaitsee erityisalueella, jonka kehittämissuosituksen 

mukaan voidaan louhia kalliota, käsitellä maa- ja kiviainesmassoja sekä läjit-

tää puhtaita ylijäämämaita.  

 

Mitattaessa etäisyyttä hevostilan kaikista rakennuksista ja karsinoista 300 met-

rin suojaetäisyys täyttyy lähimmässä pisteessä. Pääosin etäisyys on paljon suu-

rempi. 

  

Hakijan vastine HSY:n valitukseen  

 

Osa-alueen C louhinnan aikataulu on jätetty osittain auki, koska jätteenkäsitte-

lyalueen toteutusaikataulu ei ole vielä tiedossa. Hakija voi neuvotella HSY:n 

kanssa louhinnan aikataulusta, mutta kyseinen alue on louhittava, jotta se voi-

daan ottaa kaavan mukaiseen käyttöön. Ympäristöluvan mukainen louhinta ei 

siten vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Louhin-

nalla edistetään kaavan toteuttamista. Lupapäätöksessä ilmoitetaan alin louhin-

tataso, jota ei saa alittaa. Osa-alueen C itä- ja länsiosassa luonnollinen maan-

pinta on alle tason +60. Nämä alueet pitäisi täyttää, jos muuta osaa alueesta ei 

saisi louhia tason +60 alapuolelle. Louhimalla aluetta tasoon +50 luvan mukai-

sesti saadaan alueesta mahdollisimman tasainen kenttä. Kokonaisuudessa kaa-

van EJ/VR-alue on pituudeltaan yli kilometrin, joten aluekokonaisuudessa on 

silti korkeuseroja.   

 

Osa-alueen C louhinta on kokonaisuuteen nähden vähäistä, eikä vesienkäsitte-

lyn osalta ole tarpeen antaa ympäristölupamääräyksiä tiukempia määräyksiä. 

Lupahakemuksen täydennyksessä hakija on esittänyt, että hulevesiallas raken-

netaan osa-alueen C länsi- ja eteläosaan. Biosuodatusta ei ole vaadittu yleensä 

Kulmakorven louhintahankkeissa, joten sitä ei ole vaadittu osa-alueelle C. 

Osa-alueella A hakija toteuttaa järjestelyn lupamääräyksen mukaisesti. Asian 

palauttamiseksi tai lupamääräysten muuttamiseksi ei HSY:n valituksen joh-

dosta ole tarvetta.   

 

Hakijan vastine  valitukseen  

 

Osa-alueen C toteuttamisaikataulua voi tarkentaa. Ympäristölupa ei määrää 

milloin kyseinen alue pitää louhia, eikä päätös estä kaavan toteuttamista jo lä-

hitulevaisuudessa, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Kuitenkin toteuttamisen on 

oltava ympäristöluvan mukaista niin, että melu- ja pölypäästöt ovat sallitulla 

tasolla. Louhinta on kaavan toteuttamisen edellytys. Toiminta on myös nykyi-

sen ja tekeillä olevan yleiskaavan mukaista. 

  

Kuten YVA-menettelyssä on todettu, muodostuu hankkeen kuormitus vesis-

töön ja Loojärveen varsin vähäiseksi, eikä Loojärven tila huonone hakijan toi-

minnan johdosta. Kiintoaineet saadaan tehokkaasti poistettua selkeytysaltailla 

ja vaikutuksia vähennetään edelleen biosuodatuksella.  
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Muutoksenhakijan maa-alueella olevat kiinteistöt sijaitsevat lähimmilläänkin 

yli kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Tällä etäisyydellä haitallisia 

meluvaikutuksia ei muodostu eikä hakijan hanke vaikuta  kartanon 

toimintaedellytyksiin tai viihtyvyyteen. Vastaavissa tapauksissa valittajaa ei 

yleensä pidettäisi asianosaisena. 

   

Hakijan vastine Kommanditbolaget Niemis inneh. E. Fromondin valitukseen  

 

Hulevesien hallintatoimenpiteiden myötä vesistövaikutukset jäävät vähäisiksi.  

Louhoksen hulevedet selkeytetään rakennettavissa altaissa ennen kuin ne ohja-

taan ottamisalueen ulkopuolelle. Selvitysten mukaan kuormituksen voidaan 

arvioida lisäävän vain lievästi Ämmässuonpuron ravinteikkuutta. Siten Loojär-

veen ja Mankinjokeen kohdistuvat vaikutukset jäävät marginaalisiksi ja rehe-

vöittävä vaikutus olemattomaksi. Fosforia ei louhinnan myötä juuri vapaudu, 

joten fosforikuormitus Loojärveen ei kasva. 

  

YVA-menettelyn melumallinnuksissa kaikki toteuttamisvaihtoehdot osoittau-

tuivat toteuttamiskelpoisiksi. YVA:n melumallinnukset on tehty pahimman 

skenaarion mukaan ja ympäristölupapäätöksen mukaista isommalle toiminta-

alueelle. Melutilanne ei voi muuttua tehtyjä mallinnuksia huonommaksi, joten 

mallinnusten päivittämiselle lupaviranomainenkaan ei nähnyt tarvetta. Melu-

mallinnus päivitetään ja tarkennetaan ennen toiminnan aloittamista lupamää-

räyksen 16 mukaisesti.   

 

Tarveharkinta ei kuulu ympäristö- tai maa-aineslupaharkintaan. Maa-ainesten 

ottoalueita ja maankaatopaikkoja luvitetaan maa-aineslain ja ympäristönsuoje-

lulain mukaisilla luvilla, eikä louhos ja maankaatopaikan perustaminen voi 

olla jätelain vastaista.  

 

Maankaatopaikkatoiminnassa varmistetaan, ettei pilaantuneita maita tuoda alu-

eelle. Tähän liittyen on olemassa vakiintuneet käytännöt ja Kulmakorven/Äm-

mässuon alueelle on läjitetty ylijäämämaita jo vuosikymmenien ajan.  

 

Hakijan vastine lausuntoihin ja vastineisiin  

 

Hankkeen toteutuksessa huomioidaan vaadittuja suojaetäisyyksiä voimalinjaan 

ja sen pylväisiin. Muutoinkin noudatetaan vaadittuja varomääräyksiä. Kiinteis-

töllä 3:15 oleva suojapuusto säilytetään hankkeen toiminta-aikana.  

 

Espoon kaupungin ympäristölautakunnalle on varattu tilaisuus antaa vastaseli-

tys. Vastaselitystä ei ole annettu. 

 

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on vastaselityksessään 

muun muassa todennut, että hakijan näkemys siitä, ettei ympäristöluvan mu-

kainen louhinta vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen 

ja että louhinnalla edistetään kaavan toteuttamista, on virheellinen. Alueen tu-

leva louhintatarve jää täysin riippumaan alueen yksityiskohtaisesta käyttösuun-

nitelmasta. 

 

Louhinta-alueille C ja A myönnetyt luvat ovat maankäyttö- ja rakennuslain 58 

§:n vastaisia. Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat 

haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Luvat ovat myös maa-

aineslain 3 §:n 2 momentin vastaisia. Osa-alueen C louhintahankkeen laajuutta 
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ei tule verrata koko louhintahankkeen laajuuteen, vaan tarkastella osa-alueen C 

vesienkäsittelyä omana kokonaisuutenaan.  

 

 on vastaselityksessään todennut muun muassa, että ympäris-

tönsuojelulain 87 §:n mukaan, kun ympäristölupa edellyttää myös maa-aines-

lain mukaista lupaa, luvan voimassaolo määräytyy maa-aineslain 10 §:n mu-

kaan. 

 

Hakija on todennut että osa-alue C louhitaan todennäköisesti viimeisenä, ja 

hankkeen kokonaisaika on 15–25 vuotta. Tällöin toteuttaminen voi siirtyä vielä 

nykyisestään 25 vuoden päähän siitä, kun louhinta on päättynyt. Kaupunki ei 

voisi ympäristöluvan johdosta vaatia maanomistajaa toteuttamaan kaavan mu-

kaista rakentamista. Ympäristölupa voisi siirtää kaavan toteuttamisen pitkälle 

tulevaisuuteen. Mikäli ympäristölupa pysyy voimassa myös osa-alueen C 

osalta, ympäristöluvan tulee olla määräaikainen. Hakija on vastineessaan to-

dennut, että osa-alueen C toteuttamisaikataulua voi vielä tarkentaa. Mikäli alue 

voidaan louhia aikaisemminkin, tukee tämä toteuttamiselle asetettavaa määrä-

aikaa.   

 

Loojärven ekologinen tila on luokiteltu huonoksi Kymijoen-Suomenlahden 

vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa ja vuonna 2019 tehdyssä selvi-

tyksessä (Loojärven hajakuormitusselvitys, Vahanen Environment Oy 2019, 

Petrina Köngäs). Järven hyvä tila on tavoitteena saavuttaa vuoteen 2027 men-

nessä. Järven tilan parantaminen edellyttää kaikista lähteistä tulevan kuormi-

tuksen vähentämistä. Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan yhteis-

hankkeena on alkamassa Loojärven kunnostushanke, jonka tavoitteena on 

Loojärven hyvän ekologisen tilan saavuttaminen. Hyvän tilan saavuttamisen 

jälkeen sen säilyttäminen turvataan valuma-alueella ja järvellä tehtävillä hoito-

toimenpiteillä. Kunnostustöiden vaikutusta ei tule vaarantaa sallimalla järven 

ravinnekuormituksen kasvu hakijan toiminnan johdosta. Hakijan esittämän 

puhdistusjärjestelmän toimivuudesta Suomen oloissa ei ole tutkittua tietoa. Va-

rovaisuusperiaatteen mukaista olisi käyttää toimivaksi todettua parasta käytet-

tävää tekniikkaa. 

 

on vastaselityksessään muun muassa ilmoittanut asianosaisseu-

raannosta.  on loppukesästä 2019 tehnyt  -kartanolla 

sukupolvenvaihdoksen ja siirtänyt kartanon maineen tyttärelleen 

. Sukupolvenvaihdos toteutettiin lakkauttamalla Kommanditbolaget 

Niemis, inneh. E. Fromond.  

 

Hakija on vastineessaan todennut, että Loojärveen ja Mankinjokeen kohdistu-

vat vaikutukset jäävät marginaalisiksi. Loojärvi on vesienhoidontoimenpideoh-

jelmassa luokiteltu alimpaan luokkaan, mikä tarkoittaa, että kaiken tasoinen 

heikentyminen, myös marginaalinen, on kiellettyä. 

 

Melumallinnusten puutteellisuutta ei voi korjata vain lupamääräyksessä 16 

säädettyä menettelyä noudattaen. Lopullista louhintasuunnitelmaa ei ole esi-

tetty ja hanketta on muutettu YVA-vaiheessa tehtyjen melumallinnusten jäl-

keen, mistä johtuen lupaviranomaisen käytettävissä olleet melumallinnukset 

eivät ole antaneet oikeanlaista kuvaa melun leviämisestä ja vaikutuksista. Me-

lumallinnuksissa ei ole ollut käytettävissä HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittely-

keskuksen melumallinnuksen tietoja. Asiassa on otettava huomioon YVA-laki 

ja erityisesti sen liitteen 2 kohta 3 g, jossa todetaan, että hankkeen todennäköi-

sesti merkittäviä ympäristövaikutuksia tarkasteltaessa on huomioon otettava 
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yhteisvaikutus muiden olemassa olevien ja/tai hyväksyttyjen hankkeiden vai-

kutusten kanssa. Melumallinnuksien ollessa vuodelta 2015 on selvää, ettei 

niissä ole huomioitu kaikkia niitä hankkeita, jotka olivat olemassa tai joille oli 

myönnetty lupa ennen 21.12.2018. 

 

 asiakumppaneineen ovat vastaselityksenään viitanneet aiemmin 

asiassa esittämiinsä seikkoihin ja tuoneet esiin lisäksi muun muassa seuraavaa: 

 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen kaavaesittelyn painopiste on yleiskaa-

vasuunnitelmissa ja -luonnoksessa, vaikka ympäristöluparatkaisun tulee perus-

tua vain voimassa olevaan yleiskaavaan. Yleiskaavassa osa-alueet A ja B ym-

päristöineen ovat maa- ja metsätalousalueella (M), jota voitaisiin tilapäisesti 

käyttää muuhunkin käyttöön, myös maa-ainesten ottoon. Hanke ei täytä tila-

päisyyden vaatimusta edes siinä tapauksessa, että osa-alueista vain A toteu-

tuisi. Alueen louhinta ja murskaus, muualta tuotavan louheen murskaus ja 

maanläjitystoiminta kestävät vuosikymmeniä. 

 

Yleiskaavaluonnos ei toteuta voimassa olevan Uudenmaan maakuntakaavassa 

osoitettua itä-länsisuuntaista maakunnallista yhdistettyä virkistys- ja viherkäy-

tävää. Maakunnallinen, metsäisyyttä ja riittävää rauhallisuutta edellyttävä vi-

her- ja virkistyskäytävä ei mahdu talli Fagerängin aidattujen laidunten ja Kul-

makorven väliin osa-alueen A louhos-, murskaus- ja maankaatopaikan kanssa. 

Käytävää ei voida myöskään osoittaa kulkemaan muualta metsättömien lai-

dunten ja viljapellon kautta. Koko matkalla Ämmässuon-Kulmakorven alu-

eesta etelään Espoonlahden pohjukkaan ainoa yhtenäinen metsäinen käytävä 

kulkee talli Fagerängin laidunten itä- ja pohjoispuolelta Ämmässuon-Kulma-

korven alueiden länsi- ja eteläpuolelta.  

 

Espoon sähköasema sijaitsee Halujärven kylän eteläpuolella. Uusi linja vedet-

täisiin Carunan maanmittaushallitukselle jättämän tutkimuslupahakemuksen 

mukaan sähköasemalta koilliseen ja hankealueen eteläpuolelta läpi maakunta-

kaavassa osoitetun virkistys- ja viherkäytävän ja edelleen hankkeen osa-aluei-

den A ja B itäreunaa kohti Ämmässuon aluetta. 

 

Vuosikymmeniä jatkuvassa, isossa louhintahankkeessa tärinä on jotakuinkin 

säännöllisesti jatkuvaa. Hankkeen viereen suunnitellun uuden voimajohdon 

pohjois-koillispuolelle on Espoon kaupunki hakenut ympäristölupaa valituk-

senalaista hanketta suuremmalle louhinta- ja murskausmäärälle. HSY:llä on 

lupa louhia Ämmässuon alueella. Lisäksi Kulmakorvessa jatkuvat jo luvitetut 

louhinnot. Valituksenalaisessa lupahakemuksessa ei ole esitetty kaikkia lähi-

alueen louhinta ja murskaustoimintoja (määrä, kesto, ajoitus) eikä arvioitu 

hankkeen yhteisvaikutuksia esimerkiksi tärinään muiden lähialueen hankkei-

den kanssa. Räjäytyksiä saattaa samanaikaisesti tapahtua eri hankkeissa esi-

merkiksi voimalinjan lähistöllä, jolloin voimalinjaan ja sen perustuksiin koh-

distuu moninkertainen tärinän aiheuttama riski. Lisäksi tulee ottaa huomioon 

riski satunnaisista louheen/kivien lentelyistä räjäytyksissä. Lupaharkinnassa 

tulee ottaa huomioon valituksenalaisen hankkeen ja muiden lähialueen kiviai-

neshankkeiden aiheuttamat riskit olemassa oleville ja suunnitelluille voimajoh-

doille, pylväille ja perustuksille.   

 

Maankaatopaikka on täytetty savella ja vastaavilla routivilla maa-aineksilla. 

Tärinä leviää parhaiten pehmeissä maalajeissa kuten savessa. Mitä pienempi ja 

vähämassaisempi rakenne, kuten voimalinja perustuksineen, sitä alttiimpi se 
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on tärinälle. Rakenteen yläosiin siirtyvä värähtely voi resonoinnin takia voi-

mistua merkittävästi. Pelkästään roudan vaikutuksesta, joka savimaalla on 

suuri, heilahdusnopeusarvot voivat vahvistua 1,2–1,5-kertaisiksi. 

 

Ympäristöluparatkaisun tulee perustua siihen, että luvan mukainen toiminta ei 

vaaranna yhteiskuntainfran toimintaa. Tämä hanke vaarantaa muun muassa 

sähkönjakelua, kaatopaikan turvarakenteita sekä biokaasulaitoksen toimintaa. 

Lupaharkinnassa olisi tullut tarkastella myös tämän ja muiden lähihankkeiden 

yhteisvaikutuksia liikennemäärän kasvuun, paikallisen tiekapasiteetin riittä-

mättömyyteen sekä näistä aiheutuviin turvallisuusriskeihin. Hakija ei ole esit-

tänyt ajantasaista tietoa lähitienoon toimintojen aiheuttamasta kokonaisliiken-

nemäärien kasvusta ja sen kohdistumista liikenneverkkoon. 

 

Ympäristölupaharkinnassa tulee ottaa huomioon hankkeen lisäksi myös lä-

hiympäristön hankkeiden kuormitus samoihin vesiin. Lupaharkinnan tulee pe-

rustua ajantasaisiin tietoihin valituksenalaisen hankkeen lisäksi kaikkien käyn-

nissä olevien hankkeiden kuormitus Ämmässuonpuroon, Loojärveen ja Man-

kinjokeen.  

 

Melumallinnus tulee edellyttää ennen ympäristöluvan ratkaisemista. Hankealu-

eeseen kuulumattoman kiinteistön  määrääminen ympäristölu-

vassa hankealueen tarvitsemaksi suoja-alueeksi ei täytä velvoitetta osoittaa 

hankkeelle suoja-alue, joka pidättäisi melua ja pölyä. Suoja-alue tulee osoittaa 

hankealueen sisälle. 

 

Hevostalli ei hakijan vastineen mukaan ole tulkittavissa häiriintyväksi koh-

teeksi ja ”alkuvaiheessa murskauslaitos sijoittuu kallion taakse asutukseen ja 

hevostalliin nähden”. Näin ei voi olla, sillä räjäytykset ja rikotus täytyy alku-

vaiheessa tehdä kallion laella, jossa ei ole melusuojausta tallin suuntaan.  

 

Euroopan unionin tuomioistuimen päätös (EUT C-461/13 Bund fur Umwelt 

und Naturschutz vastaan Saksan valtio) tulee ottaa asiassa huomioon. Siinä 

ympäristölupa evättiin sillä perusteella, että hankkeesta olisi tullut päästöjä ve-

sistön osaan, jonka tila oli luokiteltu huonoksi. Tuomioistuimen päätöksen mu-

kaan vesipuitedirektiivissä olevaa käsitettä pintavesimuodostelman ”tilan huo-

noneminen” on tulkittava siten, että kyseessä on huononeminen heti, kun aina-

kin yhden direktiivin liitteessä V tarkoitetun laadullisen tekijän tila huononee 

yhdellä luokalla, vaikka tämä ei johtaisi pintaveden luokan alenemiseen koko-

naisuudessaan. Jos tämä laadullinen tekijä kuuluu jo alimpaan luokkaan, kai-

kenlainen kyseisen tekijän huononeminen merkitsee ”tilan huononemista”. Jä-

senvaltio on velvollinen epäämään luvan hankkeelta, joka voisi aiheuttaa pin-

taveden tilan huononemisen. Hankkeessa toteutettava louhinta, murskaus ja 

maanläjitys aiheuttaisivat päästöjä Loojärveen, jonka on todettu olevan huo-

nossa ekologisessa tilassa. 

 

Korkein hallinto-oikeus katsoi vuosikirjapäätöksessä 2014:176 uuden turve-

tuotantoalueen hidastavan vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mu-

kaista hyvän tilan saavuttamista. Tuotannosta aiheutuva kuormitus saattoi ai-

heuttaa sellaisia veden laadun muutoksia, jotka edelleen heikentävät puro-

taimenen menestymismahdollisuuksia ja tätä kautta voivat vaikuttaa heikentä-

västi myös meritaimenkantaan ja siten vaikeuttaa vesimuodostuman ekologista 

tilaa kuvaavan luokan paranemista, jonka haitat on minimoitu ja jolle ei ole 

vaihtoehtoja. Tämä päätös on sovellettavissa valituksenalaiseen hankkeeseen, 
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sillä hankkeesta kulkeutuu kalojen lisääntymistä haittaavaa kiintoainesta Man-

kinjokeen, joka on vaellussiian ja -taimenen lisääntymisjoki. 

 

Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen on mahdollista, jos 1) kyse 

on yleisen edun kannalta merkittävästä hankkeesta, joka edistää merkittävästi 

kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai turvallisuutta, 2) hankkeessa on ryh-

dytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin ja 3) tavoiteltaviin hyötyi-

hin ei päästä muutoin.  

 

Valituksenalainen hanke ei täytä edes 1)-kohtaa, koska ei ole yleisen edun kan-

nalta merkittävä hanke, joka edistäisi kestävää kehitystä, terveyttä tai turvalli-

suutta. Hanke toteutetaan yksityisen yrityksen taloudellisen edun tuottamiseksi 

ja se edistää luonnonvarojen tuhlausta.  

 

Hankkeessa ei ole suunniteltu otettavan käyttöön 2)-kohdassa edellytettyjä 

kaikkia käytettävissä olevia toimenpiteitä. Suunnitelmissa ei ole toteuttaa esi-

merkiksi biopuhdistamoa, jollaista HSY Ämmässuolla käyttää. Pitkäkestoinen 

valituksenalainen hanke louhinnan, murskauksen ja maankaatopaikkatoimin-

nan tyypillisine päästöineen vaikeuttaa merkittävästi Loojärven tilan parane-

mista, Mankinjoen pysymistä vaelluskalojen lisääntymisjokena ja vaelluskalo-

jen lisääntymisen käynnistymistä Ämmässuonpurossa. Loojärvi on pieni ja 

matala, joten sen ekologisen tilan pysyttämiseen huonona ei tarvita suuria lisä-

päästöjä. 

 

Hanke ei täytä myöskään 3)-kohtaa. Hankesuunnitelmassa hankkeen tuotta-

maksi hyödyksi on esitetty pääkaupunkiseudun kiviaineksen saannin turvaami-

nen ja varsinkin läjitysalueen tarjoaminen pääkaupunkiseudulla syntyville puh-

taille ylijäämämaille. Hakija esittää vastineessaan kiviainesten suuren tarpeen 

perustuvan jatkossa kiihtyvään muuttoliikkeen ja rakentamiseen. Todellisuu-

dessa muuttoliike ei kiihdy, vaan ennusteiden mukaan alenee, samoin rakenta-

misen volyymi.  

 

Uudenmaan ELY-keskus on vastaselityksenään viitannut valituskirjelmäänsä, ja 

katsonut, ettei lupaviranomaisen lausunnossa ja luvanhakijan vastineessa ole 

esitetty sellaista, joka antaisi aihetta arvioida asian toisin. Lisäksi se on esittä-

nyt muun muassa seuraavaa: 

 

Osa-alue C 

 

Määräystä 42 on tarpeen muuttaa, koska siinä viitataan hakemuksessa liitteenä 

olleeseen Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailun ohjelma-

versioon, joka ei enää ole käytössä. Tarkkailuohjelman täydentäminen on yk-

sinkertaisinta tehdä ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla, jolloin voitaisiin 

määrätä määräyksen 42 sisältö huomioon otettavaksi, kuitenkin niin, että alu-

etta C koskevat kohdat jäävät pois, mikäli lupa kumotaan alueen C osalta. Mi-

käli täydennykset esitetään yksityiskohtaisesti lupamääräyksessä, tulee mää-

räys päivittää yhteensopivaksi voimassa olevan tarkkailuohjelman kanssa, ot-

taen huomioon osa-aluetta C koskevat kohdat. Tässä tapauksessa ELY-keskuk-

sen tulee voida tarvittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa. 

 

Määräystä 43 tulee muuttaa siten, että esitys Mankinjoen vedenlaatuun sekä 

pohjaeläimistöön kohdistuvien vaikutusten tarkkailusta toimitetaan hyväksyt-

täväksi Uudenmaan ELY-keskukselle. Yhteistarkkailun vedenlaatututkimukset 
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ulottuvat nykyisinkin Mankinjoelle, eikä ole tarkoituksenmukaista, että sa-

malla alueella on kahden eri viranomaisen hyväksymää vedenlaadun tarkkai-

lua. Myös pohjaeläintarkkailu sisältyy yleensä vesistötarkkailuun eikä kalata-

loustarkkailuun. Kalatalousviranomaisen kanssa on keskusteltu esitetystä me-

nettelystä. Kalatalousviranomaisen näkemys otetaan huomioon lausuntomenet-

telyn kautta. Kalastoon kohdistuvien vaikutusten tarkkailu tulee määrätä kala-

talousviranomaisen hyväksyttäväksi. 

 

Liito-oravat ja ekologiset yhteydet 

 

Ympäristölupa on myönnetty kallion louhintaan ja alueelta louhitun ja ylijää-

mälouheen murskaukseen hakemuksen mukaisilla osa-alueilla A ja C sekä 

maankaatopaikalle osa-alueelle A. Valituksenalaisen päätöksen liitekarttaan on 

merkitty yliviivausmerkinnällä alue (osa-alue B), jolta ei saa louhia kiviai-

nesta. Karttaan on myös merkitty päätöksen mukaiset toiminta-alueet A ja C, 

jotka ovat samat kuin louhinnan osa-alueet A ja C.  

 

Liitekartan tekstin perusteella saa ristiriitaisen käsityksen, että ainoastaan lou-

hinnan osa-alueilla A ja C voi toimia. Tämä tarkoittaisi, ettei esimerkiksi nyky-

tilannekarttaan (piirustus S1) merkittyä meluvallia voisi toteuttaa, kun osa-alu-

een A ja B välille ei saa sijoittaa ylijäämäaineksia. Mikäli luvassa on tarkoi-

tettu, että piirustukseen S1 merkityt varastointi- ja työskentelykentät sekä me-

luvalli ja selkeytysallas voidaan toteuttaa, niin niitä ei voi toteuttaa kaatamatta 

puustoa, joka on liito-oraville elintärkeää kulkuyhteyksien vuoksi. 

 

Luvassa ei ole riittävästi huomioitu liito-oravan kulkureittejä ja ekologisia yh-

teyksiä. Lupapäätöksessä ei ole riittävän yksityiskohtaisesti esitetty mitä toi-

menpiteitä saa tehdä louhinta-alueen A ulkopuolella, varsinkin kun huomioi-

daan, että lupamääräyksen 8 mukaisesti suunnitellaan vasta luvan myöntämi-

sen jälkeen esimerkiksi ylijäämämaiden varastointipaikkoja lupamääräyksen 

10 tarkoittamassa suunnitelmassa. Tällaiset seikat tulee olla suunniteltuna ja 

esiteltynä lupahakemusvaiheessa, jolloin ne voidaan huomioida lupaharkin-

nassa, kun arvioidaan luvan myöntämisedellytyksiä. 

 

Vireillä olevassa yleiskaavassa selvitetään myös ekologiset yhteydet ja yhteyk-

sien kehittämistarpeita. Kaavakartan liitekartasta 2 (Luontoarvojen verkosto 

2050), käy ilmi, että hakemuksen mukaiset toiminta- ja varastointialueet sekä 

meluvalli sijoittuvat ekologisten yhteyksien kohdalle. 

 

Melu  

 

Ei ole esitetty selvitystä, joka todistaisi, että suojavalleja aiotaan ja voidaan 

toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla esimerkiksi liito-oravien kulkuyhtey-

det huomioon ottaen. Koska tilanne on muuttunut YVA-menettelystä, olisi lu-

pahakemuksessa tullut esittää sellaista meluselvitystä, joka perustuu toteutta-

miskelpoiseen suunnitelmaan ja joka huomioi todelliset toteuttamiskelpoiset 

suojavallit ja niiden tuomat melusuojat. Lisäksi olisi tullut esittää toteuttamis-

kelpoiset meluntorjuntakeinot ja miten esitetyt meluntorjuntakeinot on huomi-

oitu (BAT). Vasta tämän jälkeen olisi tullut arvioida luvanmyöntämisedellytyk-

siä, ja niiden perusteella asettaa tarvittavat lupamääräykset. Asian ratkaisemi-

nen vasta valvontavaiheessa ei riittävästi turvaa asianosaisten ja haitankärsijöi-

den oikeusturvaa ja osallistumismahdollisuuksia. 

 

Kaavoitus 
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Ympäristölupaa ei tule myöntää vireillä olevan yleiskaavoituksen tässä vai-

heessa, vaan asia on harkittava uudestaan, kun kyseinen yleiskaava on hyväk-

sytty ja saanut lainvoiman. 

 

Espoon kaupungin ympäristölautakunta on toimittanut tiedoksi maa-aines- ja 

ympäristölupapäätöksen Lankasuon alueesta. 

 

 on toimittanut lisäselvitystä. 

 

Merkintä 

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut valitukset kos-

kien Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 21.12.2018 nro 211/2018/2 

(asian diaarinumerot hallinto-oikeudessa 00102/19/5208, 00103/19/5210 ja 

00133/19/5208).   

 

Edellä mainitun asian asiakirjat ovat olleet käytettävissä tätä asiaa ratkaista-

essa.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hyväksyy valitukset osa-alueen A osalta ja kumoaa aluehallin-

toviraston päätöksen hyläten Esbogård Ab:n ympäristölupahakemuksen tältä 

osin. 

 

Hallinto-oikeus hyväksyy osittain valitukset osa-alueen C osalta ja kumoaa 

aluehallintoviraston päätöksen palauttaen asian uutta käsittelyä varten tältä 

osin. Uudessa käsittelyssä on otettava huomioon palautuksen syyt. 

 

Hallinto-oikeus hylkää valitukset muilta osin. 

 

Perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön pilaan-

tumisella tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin 

tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: 

a) terveyshaittaa; 

b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; 

c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähenty-

mistä; 

e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; 

f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai 

g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus; 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvolli-

suus). 

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
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toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 

ehkäistä. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 

arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 

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

dennäköisyys ja onnettomuusriski; 

2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 

3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 

4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 

osoittama käyttötarkoitus; 

5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n (527/2014) mukaan luvanvaraista tai rekisteröi-

tävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla 

on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, 

ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun 

tarkoitukseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukaan ainetta, energiaa tai pieneli-

öitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että: 

1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella 

pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym-

päristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua; 

2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa 

tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamatto-

maksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 

3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata 

yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). 

 

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

tava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa 

annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on 

muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 

säädetään. 

 

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

minta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten 

vaatimukset. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, 

mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 1–5 kohtien mukaan ympäristölu-

van myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 

toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä mui-

den toimintojen kanssa: 

1) terveyshaittaa; 

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

sen vaaraa; 

3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 

4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 

yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toimin-

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

kohtuutonta rasitusta; 

 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n mukaan ympäristöluvassa on 49 §:n 1 momentin 

2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä arvioitaessa otettava huomi-

oon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 

(1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitel-

massa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja 

käyttöön liittyvistä seikoista. Luvassa on toiminnan sijoituspaikan soveltu-

vuutta 11 §:n 2 momentin mukaisesti arvioitaessa sekä onnettomuuksien eh-

käisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä ja ilmoituspäätöksen määräyksiä an-

nettaessa otettava huomioon, mitä toiminnan sijoituspaikkaa ja vaikutusaluetta 

koskevassa tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaisessa tulva-

riskien hallintasuunnitelmassa esitetään. Luvassa ja ilmoituspäätöksessä on 

lisäksi otettava huomioon tarvittavissa määrin tämän lain 204 §:ssä tarkoitetut 

suunnitelmat ja ohjelmat. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset: 

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

sekä päästöpaikan sijainnista; 

2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 

3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 

4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 

5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen eh-

käisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 

6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista 

tai sen vaaraa. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaiku-

tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pi-

laantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön koko-

naisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 

nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 

koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 

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

aalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 

niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 

määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 

aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos lupa-

harkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, jät-

teistä tai toiminnan vaikutuksista. 

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin (527/2014) mukaan ympäristölu-

vassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta. 

Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä sääde-

tystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja 

tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on 
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määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös 

määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tu-

lokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan mää-

rätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 

 

Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV 

(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdys-

paikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

voi yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa 1 momentin kiellosta sekä 2 

momentissa tarkoitettujen eläin- ja kasvilajien osalta 39 §:n, 42 §:n 2 momen-

tin sekä 47 §:n 2 ja 5 momentin kielloista luontodirektiivin artiklassa 16 (1) 

mainituilla perusteilla.  

 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteis-

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

asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu koh-

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

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

vastaavista vaikutuksista. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta 

on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, 

rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä 

muut vastaavat seikat. 

 

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-

suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (MURAUS-asetus) 7 §:n mu-

kaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melu-

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

tyjä ulkomelun ohjearvoja. 

 

Saman asetuksen 10 §:n 1 momentin mukaan toiminta on järjestettävä siten, 

että siitä ei aiheudu pintavesien tai kaivojen pilaantumista. 

 

Melutasojen ohjearvoista annetun valtionneuvoston päätöksen 2 §:n 1 momen-

tin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taa-

jamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla 

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

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

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

Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja. 

 

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

rintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuoje-

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

yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan 

kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovel-

leta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai 

luonnon havainnointiin yöllä. 
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Asiassa saatu selvitys 

 

Alue 

 

Hakemukset koskevat kallion louhintaa ja louheen murskausta sekä maankaa-

topaikan toimintaa Espoon kaupungissa Högbergetin kallioalueella kiinteis-

töillä 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. Toi-

minta-alueella ei ole aikaisempia ympäristölupia. 

 

Alueen pohjois- ja luoteispuolella sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus 

ja koillispuolella Kulmakorven maanvastaanotto- ja kiviainesten ottoalueet 

(Takapelto, Kalliosuo). Takapellon alueella on lisäksi laajamittaista kallion-

louhinta- ja murskaustoimintaa. Hakemusten mukainen alue rajoittuu pohjois-

osassa Kalliosuon maantäyttömäkeen, jossa maanvastaanotto on päättynyt. 

Maanvastaanotto jatkuu pohjoisempana Kalliosuon jatkealueella. Alueesta 

koilliseen on suunnitteilla Espoon Moottoriradat ry:n uusi moottoriurheilukes-

kus, jonka toiminnalle on myönnetty ympäristölupa.  

 

Alueen läpi kulkee 110 kV voimajohto. Hakemusten mukainen toiminta ei 

edellytä voimajohdon siirtoa, vaan louhinta sijoittuu johdon itäpuolelle (alue 

A) ja eteläpuolelle (alue C). Suunnittelualueen halki kaakkois-luoteissuun-

nassa kulkee Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen ja Kivenlahden lämpökes-

kuksen välille rakennettu kaasuputki.  

 

Suunnittelualue on rakentamatonta kallioista metsätalousaluetta, joka on mai-

semarakenteeltaan pääasiassa muokkaamatonta. Alue on kumpuilevaa, kalli-

oista maastoa, jonka korkein kohta on tasolla noin +70 m (N2000) ja matalin 

kohta suunnittelualueen lounaisosassa noin +35 m. Itä-osassa maaston alavim-

malla kohdalla on suota, joka liittyy alueen itäpuolella laajempiin suoalueisiin. 

Soistuvilla alueilla maanpinta on tasolla noin +45 m. Alueen lounaisosassa 

rinne laskeutuu alueen ulkopuoliseen kapeaan peltolaaksoon, joka yhtyy Loo-

järven pohjoispuolella sijaitseviin kumpuileviin peltoalueisiin. Viereinen Kal-

liosuon täyttöalueen korkein kohta on tasolla noin +90 m. 

 

Lähin asutus sijoittuu alueen eteläpuolelle. Halujärven länsi- ja eteläpuolella 

on noin 25 asuttua kiinteistöä, sekä vakituisia että vapaa-ajan asuntoja. Lähim-

mät Halujärven rakennukset ovat noin 350 metrin päässä hakemusten mukai-

sen alueen rajalta. Alueen lounaispuolella Fagerängin alueella sijaitsee muu-

tama asuinrakennus noin 400 metrin etäisyydellä. Länsipuolen ja itä- ja kaak-

koispuolen lähimmät asutukset ovat yli kilometrin päässä. Pohjois-koillispuo-

len asutukseen on matkaa yli kaksi kilometriä.  

 

Alueen lounaispuolella on Fagerängin hevostalli. Tallilla kasvatetaan islannin-

hevosia ja järjestetään ratsastustoimintaa sekä terapiaratsastusta. Kauempana 

on myös muita hevostalleja.  

 

Kallio- ja maaperä sekä pohjavedet 

 

Hakemuksen mukainen alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sillä 

muodostu merkittäviä määriä pohjavettä. Lähin luokiteltu pohjavesialue sijait-

see noin 800 metrin päässä alueen eteläpuolella. Kalliopohjaveden päävirtaus-

suunta alueella on pohjoisesta etelään. Virtausta ohjaavat alueen kallioperän 
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rikkonaisuusvyöhykkeet, joissa kalliopohjaveden virtausedellytykset ovat pa-

remmat.  

 

Alueella on sekä paikallisia kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeitä (lounas-koil-

linen ja luode-kaakko) että alueellisia (osa-alueiden A ja B välissä, lounas-koil-

linen) kallioperän rikkonaisuus- ja heikkousvyöhykkeitä sekä ruhjeita. Vesime-

nekkikokeiden perusteella kallioperä oli mittauskohdilla hyvin tiivistä. Heik-

kousvyöhykkeiden vedenjohtokyky arvioitiin alhaiseksi mittauspisteissä. Ve-

denjohtavuuksissa voi olla vaihtelua heikkousvyöhykkeiden sisällä. Lähellä 

HSY:n hyötykäyttö- ja kompostointialuetta olevassa havaintoputkessa 260/13 

on todettu muun muassa lievästi kohonneita sähkönjohtavuuden, raudan, ty-

pen, bariumin ja sinkin pitoisuuksia. Hankealueen luoteispuolella olevassa ha-

vaintopisteessä 31 on todettu fenolisia yhdisteitä pieninä pitoisuuksina. Muita 

kuormitusmerkkejä ei ole ollut havaittavissa. Osassa muista havaintopisteistä 

on todettu lieviä muutoksia metallien pitoisuuksissa ja lievästi koholla olevia 

typpipitoisuuksia. Havaintopisteissä ei ole kuitenkaan todettu merkkejä varsi-

naisista kuormitusvaikutuksista. Pohjaveden pinnankorkeus suunnittelualueella 

on ollut tasolla +42…49 m. 

 

Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat alueen eteläpuolella Fagerängin alueella 

Halujärventien pohjoispäädyssä sekä Halujärven länsi-/lounaispuolella. Etäi-

syydet lähimpiin yksityiskaivoihin ovat suunnitellulta ottoalueelta noin 380–

400 m. Alueilla on sekä pora- että rengaskaivoja.  

 

Pinnankorkeushavaintojen perusteella lähimpänä Halujärveä olevissa rengas-

kaivoissa vedenpinta oli noin 40 cm korkeammalla järven vedenpintaa ja kai-

vojen vedenpinnan korkeudet laskivat järvestä lounaaseen. Fagerängin tilan 

kaivossa vedenpinnan korkeus oli noin tasolla +29 m. Alueen pohjavesiput-

kissa pinnankorkeus oli +38…49 m.  

 

Pintavedet 

 

Hakemuksen mukainen alue sijaitsee Suomenlahteen laskevien pienten rannik-

kovesien ja Mankinjoen vesistön valuma-alueella (81.057). Korkeuskäyrien 

perusteella määriteltynä suurin osa alueesta kuuluu Loojärven lähivaluma-alu-

eeseen eli pintavedet ohjautuvat Ämmässuonojan ja Ämmässuonpuron kautta 

Loojärveen ja edelleen Mankinjokea pitkin Espoonlahteen. Loojärvi sijaitsee 

noin 1,8 km:n etäisyydellä suunnittelualueesta. Ämmässuon jätteenkäsittely-

alueen valumavedet johdetaan pääosin Ämmässuonojaan, joka aluehallintovi-

raston päätöksen mukaan yhtyy Ämmässuonpuroon Fagerängin tilan peltoalu-

eella, noin 800 metrin päässä hakemuksen mukaisesta osa-alueesta A. 

 

Ramboll Oy:n Högbergetin maa-ainestoiminta Halujärven vedenlaatu ja kaivo-

kartoitus -selvityksen 19.2.2016 mukaan Halujärven vesiala on noin 4,82 ha ja 

maksimisyvyys 2,5 metriä. Karttatarkastelun perusteella on noin 1 500 metrin 

päässä louhittavasta osa-alueesta A etelään. Hankealueesta noin 3 ha sijaitsee 

Halujärven valuma-alueella. Toiminnan aikana louhinta-alueilla ja maanvas-

taanottoalueilla muodostuvat hulevedet johdetaan käsittelyn jälkeen alueen 

lounaispuolella sijaitsevaan Ämmässuonpuroon eikä Halujärven suuntaan 

johdu vesiä. Järveen tuleva valunta voi kuitenkin pienentyä ja se voi vaikuttaa 

epäsuorasti veden laatuun. Halujärven pinnankorkeus on mittausten perustella 

tasolla noin +44. Suunniteltu louhinta ulottuisi tasolle +15. Halujärven va-

luma-alue on laajuudeltaan noin 35 hehtaaria.  
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Edellä mainitun selvityksen mukaan Halujärvellä tehdyn vedenlaatututkimuk-

sen perusteella järven vedenlaatu on hyvin tyypillisellä tasolla vastaavanlai-

sille vesistöille. Vesi oli humuspitoista ja melko hapanta (pH-arvo 5,8), ja järvi 

on lievästi rehevä. Vesinäytteestä analysoiduista metalleista ei löytynyt poik-

keuksellisen korkeita arvoja.  

 

Loojärvi sijaitsee noin 1,8 km suunnittelualueesta lounaaseen. Loojärven ve-

denpinta on tasolla +13,5 m. 

 

Hakemusten mukaisten alueiden ohitse virtaavien ojien ja purojen veden laa-

tuun vaikuttavat keskeisesti yläpuoliselta Ämmässuon jätekeskuksesta sekä 

Kulmakorven maanvastaanottoalueelta peräisin olevat hule- ja valumavedet, 

jotka virtaavat pääosin etelään kohti Loojärveä. Ämmässuon maankaatopai-

kalta tulevien vesien kuormitusta osoittavia muuttujia ovat olleet muun muassa 

kloridi, sulfaatti, eräät metallit ja ravinteet. Edellä mainittujen parametrien li-

säksi kaatopaikan pintavesikuormitusta osoittavat kohonnut sähkönjohtavuus 

ja kemiallinen hapenkulutus. Ämmässuonpuron havaintopaikalla keskimääräi-

nen sähkönjohtavuus, kloridi- ja sulfaattipitoisuus ovat olleet koholla. Kiinto-

ainepitoisuus on ollut keskimäärin 12–22 mg/l, kokonaisfosforipitoisuus 29–

80 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 2 950–5 230 µg/l. Puro on fosforirajoitteinen 

ja vesi emäksistä. 

 

YVA-selostuksen mukaan Loojärveä voidaan vedenlaatutulosten valossa luon-

nehtia erittäin reheväksi vesialueeksi (80–120 µg P/l ja 1 000–1 500 μg N/l). 

Pohjan läheisessä vedessä on esiintynyt vähähappisuutta/hapettomuutta (0,3 

mg O2/l) ja sen seurauksena fosforin vapautumista pohjalta. Pintavedessä pH 

on levätuotannon seurauksena ollut ajoittain (heinäkuu 2014) selvästi emäksi-

nen (pH 8,3) ja samalla on esiintynyt hapen ylikyllästystä (kyll.% 117). Klo-

rofylli-a-pitoisuuksien (61–110 µg/l) mukaan järvi on ylirehevä.  

 

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan Mankinjoki on yläosastaan pieni ja 

alaosastaan keskisuuri savimaiden joki. Mankinjoen (tulokset 2001–2007) vesi 

on ravinteikasta. Ravinnerajoitteisuuden perusteella jokivesi on pääosin fosfo-

rirajoitteista. Sameus ja kiintoainepitoisuus ovat melko korkeita.  

 

Uhanalaiset luontotyypit ja lajit 

 

Osa-alueen A ja Fagerängin tilan välisellä alueella on kasviston, liito-oravan ja 

linnuston osalta luontoarvoiltaan arvokas alue. Alueella on runsasravinteista 

tuoretta ja kosteaa puronvarsilehtoa, joka on metsälain tarkoittamaa erityisen 

tärkeää elinympäristöä, sekä kosteaa keskiravinteista lehtoa. Runsasravinteiset 

kosteat lehdot on luokiteltu vaarantuneiksi ja runsasravinteiset tuoreet lehdot 

äärimmäisen uhanalaisiksi luontotyypeiksi sekä valtakunnallisesti että Etelä-

Suomessa. 

 

Ramboll Oy:n 13.1.2016 päiväämän Högbergetin kiviaineshankkeen vaikutuk-

set ekologisiin yhteyksiin -selvityksen mukaan uuden suunnitelman (VE4) mu-

kaiselle louhinta- ja läjitysalueelle ei sijoitu liito-oravien elinympäristöjä. 

Liito-oravien elinympäristöjä kuitenkin sijoittuu runsaasti louhinta- ja läjitys-

alueiden läheisyyteen niiden etelä- ja länsipuolelle. Sen sijaan louhinta-aluei-

den välittömässä läheisyydessä niiden koillis- ja itäpuolella elinympäristöt 

ovat liito-oraville soveltumattomia eikä lajista ole näiltä alueilta tehty havain-

toja. Selvityksen johtopäätöksenä on, ettei suunnitellulla kiviaineshankkeella 

arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia liito-oravien kulkuyhteyksiin. 
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Saman selvityksen mukaan hankealue sijoittuu laajan yhtenäisen metsäalueen 

läheisyyteen ja luonnon ydinalueeksi määritellylle alueelle. Kyseisen alueen 

voidaan arvioida toimivan myös tukialueena läheiselle laajalle Nuuksion alu-

eelle. Selvityksen mukaan maakuntakaavan mittakaavassa ekologista verkos-

toa tarkastellessa voidaan todeta, että suunnittelualue ei vaikuta pohjois-ete-

läsuuntaisiin yhteyksiin laajojen merkittävimpien yhtenäisten metsäalueiden 

välillä. Suunnittelualue vaikuttaa niin sanottuihin poikittaisiin yhteyksiin, jotka 

tukevat pohjois-eteläsuuntaisia yhteyksiä. Selvityksen johtopäätöksenä on, että 

kiviaineshanke kaventaa suurille nisäkkäille soveltuvaa maakunnallisesti mer-

kittävää kulkuyhteyttä ja kaventaa laajan yhtenäisen metsäalueen pinta-alaa. 

Maakunnallisten ekologisten kulkuyhteyksien kannalta merkittävimmät vaiku-

tukset muodostuvat vain, mikäli Espoon eteläosien yleiskaavassa osoitettu ra-

kentaminen toteutuisi täysimääräisenä. Kiviaineshankkeen ja yleiskaavan yh-

teisvaikutukset maakunnallisille ekologisille yhteyksille voivat muodostua 

merkittäviksi. Heikentäviin vaikutuksiin vaikuttavat kuitenkin myös kaavan ja 

kiviaineshankkeen toteuttamisaikataulut. 

 

Hakemuksen mukaiselta alueelta ei ole luontoselvityksissä löydetty luonnon-

suojelulain tai luontodirektiivin liitteen IV nojalla suojeltuja lajeja. YVA:n mu-

kaiselta hankealueelta löydettiin liito-oravan ruokailupaikka/lepopuu, mutta 

paikka jää hakemuksen mukaisen alueen ulkopuolelle. Liito-oravan elinpiirin 

ydinalueita on Fagerängin tilan länsipuolen puronvarressa, jossa kasvaa varttu-

nutta kuusikkoa ja järeitä haapoja. Myös alueen länsipuolella Bockarmossenin 

pohjoispuoleisen niityn laidalla ja eteläpuolella leveän ojan varressa on liito-

oravan elinpiirin ydinalueita. Lepakkoselvityksessä havaittiin hakemusten mu-

kaisten alueiden välittömässä läheisyydessä pohjanlepakkoa, joka saalistaa 

myös kallioalueilla. Bockarmossenin eteläpuolinen suolampi ympäröivine 

nevoineen oli kartoituksen mukaan lajistoltaan runsain lepakkoesiintymä ja on 

rajattu lepakoille tärkeäksi ruokailualueeksi.  

 

Kaavoitus 

 

Alue sijaitsee luoteisosaltaan (ottosuunnitelman osa-alue C) Ämmässuon ase-

makaava-alueella (2006). Asemakaavassa louhinta-alue sijoittuu jätteenkäsitte-

lyalueelle (EJ/VR), jonka eteläpuolella on suojaviheraluetta (EV/VR/ky). 

Muilta osin toiminta-alue on asemakaavoittamaton. 

 

Alue sijaitsee Espoon eteläosien yleiskaavan alueella (2010). Hakemuksen 

mukaiset osa-alueet A ja B sijoittuvat oikeusvaikutteisen yleiskaavan maa- ja 

metsätalousvaltaiselle alueelle (M) ja osa-alue C jätehuollon (EJ) alueelle. Toi-

minta-alue rajoittuu pohjoisessa Espoon pohjoisosien yleiskaavaa I:n (1997) 

seuraaviin kaavamerkintöihin: kaatopaikka-alue (EK), moottorirata-alue (EM), 

yhdyskuntateknisen huollon alue (ET) ja maa- ja metsätalousvaltainen alue 

(M). Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan laadinta.  

 

Espoon kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.3.2018 hyväksynyt nähtäville 

yleiskaavaluonnoksen, jossa osa-alue A on merkitty maa-ainestenoton, yhdys-

kuntateknisen huollon, moottori- ja muun urheilun sekä virkistyksen alueeksi 

ja osa-alue C jätteenkäsittelyn, kiertotalouden ja energiantuotannon alueeksi. 

Välittömästi osa-alueen A eteläpuolella/eteläosassa on merkintä ekologisten 

yhteyksien runko.  

 

Hakemuksen mukaisella alueella tai sen tuntumassa on voimassa Uudenmaan 
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maakuntakaava (2006), Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (2010), Uuden-

maan 2. vaihemaakuntakaava (2014) ja Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 

(2017). Toiminta-aluetta ja sen ympäristöä koskevat seuraavat maakuntakaava-

merkinnät: alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja (viininpunainen 

pystyviivoitus), erityisalue, jonka käyttö on tarkoitus määritellä yksityiskohtai-

semmin kaavoituksessa (EY), jätteenkäsittelyalue (EJ1), ylijäämämaiden lop-

pusijoitukseen varattu alue (EJ3), jäte- ja energiahuollon alue (EJ/EN), 110 kV 

voimalinjan ohjeellinen linjaus (Z), moottoriurheilurata (mr), viheryhteystarve 

(vihreä pystyviivoitus) ja maakuntakaavan valkoinen alue. 

 

Hakemusten mukainen alue on määritelty Uudenmaan maakuntakaavan laati-

misen yhteydessä luonnon ydinalueeksi.  

 

Hakemuksen mukaisen osa-alueen A eteläosa sijoittuu 4. vaihemaakuntakaa-

van tarkoittamalle alueelle, johon on osoitettu viheryhteystarve. Merkinnällä 

osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuuluvat viher-

yhteydet ja -alueet. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu yhteys säilyy 

tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen 

maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikku-

mismahdollisuudet. Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä huomiota 

yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja paikal-

listen virkistystarpeiden yhteensovittamiseen siten, että olemassa olevat virkis-

tykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yksityis-

kohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. 

 

YVA:n mukaan hanke ei kokonaan katkaise ekologisia yhteyksiä, mutta se ka-

ventaa ekologisen yhteyden pinta-alaa ja myös luonnon ydinalueeksi määritel-

lyn yhtenäisen metsäalueen pinta-alaa. Tämän vaikutuksen merkittävyyttä lisää 

hankealueen sijoittuminen laajan luonnon ydinalueen keskiosiin, jolloin muun 

muassa meluvaikutukset kohdistuvat laajahkolle alueelle. 

 

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 varataan 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. 

 

Hakemusten mukainen toiminta 

 

Hakemuksen mukainen louhinta-alue on jaettu osa-alueisiin A, B ja C. Osa-

alueen B osalta hakemus on hylätty, mistä luvanhakija ei ole valittanut. Osa-

alue C sijaitsee Ämmässuon jätteenlajittelukeskuksen itäpuolella ja osa-alue A 

noin 100 m osa-alueen C kaakkoispuolella. 

 

Osa-alueen A pinta-ala on 8,5 ha ja suunniteltu ottomäärä 3 500 000 m3ktr ja 

osa-alueen C pinta-ala on 4,0 ha ja suunniteltu ottomäärä 400 000 m3ktr. Hake-

muksen mukaan kalliota louhitaan keskimäärin 400 000 m3ktr/a ja enintään 

800 000 m3ktr/a. Louhe ja muualta tuotava ylijäämälouhe, enintään 500 000 
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t/a, murskataan kiviainestuotteiksi. Louhinnan päätyttyä osa-alue A täytetään 

muualta tuoduilla puhtailla ylijäämämailla. Hankkeen toiminta-ajaksi on alun 

perin arvioitu 15–25 vuotta. 

 

Osa-alueen A louhinta on niin sanottua syvälouhintaa alimman louhintatason 

ollessa +15 m eli enimmillään noin 30 m ympäröivää maanpintaa syvemmälle. 

Louhinta tapahtuu kerroksittain, mistä tehdään tarkemmat toteutussuunnitel-

mat ennen toiminnan aloittamista ja sen aikana. Syvälouhinnalla saadaan lisä-

tilavuutta louhinnan jälkeen tehtävälle maantäytölle.  

 

Alueella C louhinta etenee idästä länteen ja myöhemmin pohjoiseen voima-

johtoalueelle asti. Alin louhintataso on +50 m eli pohjataso yhtyy länsipuolen 

maaston kanssa. 

 

Lähimpiin rakennuksiin jää vähintään noin 350 metrin etäisyys louhittavan 

alueen rajasta. 

 

Alueella irrotetusta louheesta valmistetaan erilaisia kivimurskelajikkeita keski-

määrin 1 100 000 t/a ja enintään 2 200 000 t/a. Lisäksi otetaan vastaan eri ra-

kennustyömailta tuotavaa louhetta murskattavaksi keskimäärin 150 000 t/a ja 

enintään 500 000 tonnia/a.  

 

Alueella käytetään siirrettäviä murskauslaitoksia eli tela-alustaisia omalla voi-

manlähteellä varustettuja Lokotrack-laitoksia. Käytettävät laitokset täyttävät 

vähintään B-luokan vaatimukset (siirrettävä laitos, jossa pölyn leviäminen ym-

päristöön on estetty kesällä kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja 

muut huomattavat pölylähteet peittein tai koteloinnein). Laitos sijoitetaan aina 

niin, että se on mahdollisimman lähellä kallioseinämiä ja sen hetkistä louhinta-

kohtaa, jolloin melupäästöt saadaan parhaiten hallintaan.  

 

Maankaatopaikka  

 

Esbogård Ab on hakenut myös toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa 

puhtaiden maiden vastaanotolle ja loppusijoitukselle. Täyttöalueen A pinta-ala 

on 11,6 ha ja sen tilavuus on 4 900 000 m3.  

 

Ympäristölupaa on haettu keskimäärin 1,4 miljoonan tonnin eli 0,7 milj. m3:n 

vuotuiselle vastaanottomäärälle.  

 

Hakemuksen mukaan täyttötoiminta aloitetaan osa-alueella B. Täyttö siirtyisi 

myöhemmin alueelle A, kun alueen louhinta on edennyt riittävästi, tavoitteelli-

sesti vähintään 200 metriä. 

 

Liikenne ja liikennejärjestelyt 

 

Keskimääräisellä vuosituotannolla (1,1 milj. t) louhinta- ja murskaus toimin-

nasta aiheutuisi noin 110 täysperävaunullista (40 t/täysperävaunu) ajoneuvo-

käyntiä/vrk. Maksimituotannolla (2,2 milj. t/a) kuljetusmäärä kaksinkertaistuu. 

Mursketta kuljetetaan ympäri vuoden. 

 

Ylijäämälouhetta otetaan vastaan keskimäärin 150 000 t/a. Louhe tuodaan pää-

osin 20 tonnin kuorma-autoilla, mikä tarkoittaisi keskimäärin noin 30 ajoneu-

vokäyntiä/vrk. Myöhemmin maantäytön käynnistyessä aiheuttaa maanvastaan-

otto keskimäärin noin 280 ajoneuvon käyntiä /vrk. Maata tuodaan pääosin 10 
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m3:n vetoisilla kuorma-autoilla. 

 

Toiminta-alueen kuljetusliikenne ohjataan pohjoiseen Kulmakorventielle ja 

Nupurintielle, josta se ohjautuu pääosin Turunväylälle.  

 

Ympäristökuormitus ja -vaikutukset  

 

Päästöt ilmaan 

 

Toiminnan vaikutukset ilmanlaatuun aiheutuvat lähinnä pölyämisestä. Valtaosa 

louhinnan, murskauksen ja maanvastaanoton pölypäästöistä on halkaisijaltaan 

yli 10 µm:n hiukkasia, jotka laskeutuvat toiminta-alueelle. Mikäli maa-aines 

on kuivaa ja sää tuulinen, hienojakoinen pöly voi levitä muutaman sadan met-

rin alueelle. 

 

Toiminnasta aiheutuvat ilmapäästöt syntyvät pääosin murskauksesta (voima-

lähteenä aggregaatti) ja työkoneista. Murskauslaitoksen pääasiallisia pölyäviä 

kohteita ovat kuljettimien päät, seulastot, murskaimet sekä kiviaineksen syöttö. 

Pölyä syntyy paitsi itse laitoksessa myös kiviaineksen käsittelyssä ja varastoin-

nissa, kuormauksessa ja liikennöinnissä laitosalueella. Pölyleijuman määrään 

vaikuttaa useat eri tekijät kuten kiviaineksen kosteus, säätila, ilman suhteelli-

nen kosteus, alueen tuuliolot, vuodenaika sekä laitoksella valmistettava tuote 

ja käytetty raaka-aine. 

 

Maa-aineksen käsittelyssä ja kuljetuksessa syntyviä pölyhaittoja vähennetään 

kastelulla sekä suojaamalla laitteistoja peittein ja koteloinnein. Myös työmaa-

teiden pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelulla tai pölynsidonta-aineella 

(suolaus) sekä teiden säännöllisellä kunnostuksella. Lisäksi murskauslaitteisto 

sijoitetaan siten, että louhintarintaus ja/tai varastokasat estävät pölyn leviä-

mistä.  

 

Maanläjitystoiminnasta voi aiheutua alueen välittömään lähiympäristöön ajoit-

taista ja vähäistä pölyhaittaa. Osittain maanläjitysalueen ympärillä oleva suoja-

puusto vähentää pölyn leviämistä. Alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheu-

tuu vähäisiä ilmapäästöjä. 

  

Melu ja melumallinnus 

 

Murskauslaitokset sijoitetaan kohteessa aina niin, että häiriintyviin kohteisiin 

(asutus) on vähintään noin 400 m. Alueen pintamaat sijoitetaan ottamisalueen 

eteläreunalle, jolloin ne muodostavat meluvallin etelän puolen asutuksen suun-

taan. Lisäksi raaka-aineiden ja murskaustuotteiden varastokasat kasataan lai-

toksen ympärille siten, että ne vaimentavat murskausmelun leviämistä ympä-

ristöön.  Murskaustoiminta tapahtuu lähes koko toiminnan ajan louhosseinä-

mien suojassa, jolloin ympäröivät kallioseinämät toimivat luonnollisina me-

luesteinä. Varsinkin kun louhinta etenee alueella A syvälle, laitosta ympäröi 

jopa 30 metriä korkeat kallioseinämät. Toiminnan alkuvaiheessakin murskaus 

sijoittuu kallioiden taakse eteläpuolen asutukseen nähden.  

 

Toiminnasta aiheutuvaa melua on selvitetty mallintamalla YVA-menettelyn 

yhteydessä. Tämän hakemuksen mukainen toiminta vastaa likimain YVA:n 

vaihtoehdon VE 3 mallinnusta, joskin louhittava alue on siitä jonkin verran 

pienentynyt. Melulaskennoissa huomioitiin melulähteinä kuormaajat, rikotus, 
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porausvaunu, murskauslaitokset, dumpperit, kuorma-autoliikenne ja peruutus-

hälytin. Räjäytysten synnyttämää melua ei mallinnettu, koska kukin räjäytys 

on hyvin lyhytaikainen yksilöllinen tapahtuma, jota ei voida luotettavasti ku-

vata mallintamalla.  

 

Koneiden ja laitteiden melupäästönä eli äänitehotasona (LWA) käytettiin tyypil-

listen tällaisessa työssä käytettävien laitteiden olemassa olevia joko mitattuja 

tai laitevalmistajilta saatuja arvoja. Melumallinnuksessa ei ole käytetty kasvil-

lisuuskorjausta. 

 

Porausvaunujen melu ei mitatun spektrin mukaan ole impulssimaista tai ka-

peakaistaista. Murskauslaitoksen melu on impulssimaista ja mallinnettiin sen 

mukaisena. Ajoneuvojen peruutushälyttimien melu mallinnettiin olettaen sen 

olevan sekä impulssimaista että kapeakaistaista. 

 

Meluselvityksen perusteella toimittaessa toiminta-alueella A porausvaunujen 

ollessa poissa käytöstä melun raja-arvo 45 dB ei ylity lähimpien asuinraken-

nusten kohdalla edellyttäen, että alueella rakennetaan melumallinnuksessa tar-

kemmin esitetyt 7 m korkeat meluvallit toiminta-alueen eteläpuolella ja myös 

varastokasat ovat 7 m korkeat. Porauksen ollessa käynnissä melutaso on kor-

keampi ollen kuitenkin tällöinkin alle 50 dB.  

 

Toimittaessa osa-alueella C melutaso on kaikissa tilanteissa tasolla 45–50 dB 

lähipien häiriintyvien kohteiden kohdalla. 

 

Takapellon louhinta- ja maanläjitysalueen, Ämmässuon alueen ja tieliikenteen 

yhteismelua ei ole mallinnettu vaihtoehdon VE3 osalta osa-alueiden A ja C 

kanssa. Osa-alueen B osalta yhteismelutaso lähimmissä häiriintyvissä koh-

teissa on tasolla 45–50 dB.   

 

Vaikutukset pintavesiin 

 

Louhinnassa käytettävät räjähteet aiheuttavat typpikuormitusta vesistöissä. 

Kuormituksen voidaan arvioida lisäävän lievästi Ämmässuonpuron ravinteik-

kuutta, mutta Loojärveen ja Mankinjokeen kohdistuvat vaikutukset jäisivät 

marginaalisiksi. Rehevöittävä vaikutus jää pieneksi.  

 

Ottotoiminnan aikaiset hulevedet kerätään rakennettaviin altaisiin, josta vedet 

ohjataan Ämmässuonpuroon. Alueen A vedet ohjautuvat painovoimaisesti al-

taaseen, mutta syvennyslouhinnan myötä vedet pumpataan ylös louhoksesta 

altaaseen. Louhoksen sisällä on siinä vaiheessa veden keräysalueita, joita ei 

etukäteen voida suunnitella. Ämmässuonpuro laskee Loojärveen, joka sijaitsee 

ojastoa pitkin mitattuna louhinta-alueelta noin kolmen kilometrin päässä.  

  

Aluehallintoviraston päätöksessä on esitetty osa-alueen C osalta, että toimin-

nan alkuvaiheessa rakennetaan hulevesien keräysallas osa-alueen C itäosaan, 

eli aloituskohdan läheisyyteen. Altaasta vedet ohjautuvat etelään samaan ojaan 

kuin osa-alueen A vedet.  

 

Kun louhinta osa-alueella C on edennyt länteen ja kallio puhkaistu, rakenne-

taan alueen länsiosaan hulevesien keräysallas, josta vedet ohjautuvat länsipuo-

lella kulkevaan Ämmässuonojaan. Tässä vaiheessa alueen itäosaan rakennettu 

vesien keräysallas poistuu käytöstä.  
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Maanläjitystoiminnan aikaiset hulevedet kerätään ympärysojista painovoimai-

sesti alueen eteläpuolelle rakennettuihin laskeutusaltaisiin. Alueen hulevedet 

sisältävät läjitettävästä maa-aineksesta peräisin olevaa hienoainesta, jonka 

määrää vähennetään selkeyttämällä vedet ennen niiden ohjaamista ojastoon.  

 

Ämmässuonpuron virtaama vaihtelee välillä 1–280 l/s, ollen keskimäärin 42 

l/s. Toiminta-alueelta tulevan kokonaisvalunnan määrä on alle 2 l/s. Suurim-

millaan muutokset ovat alivirtaaman aikana, mutta laskeutusaltailla voidaan 

tasata virtaamaa ja pienentää virtaamamuutoksia. 

 

Vaikutukset pohjaveden pinnantasoon ja virtaamaan 

 

YVA:n pohjavesimallinnuksen (Högberget, maa-ainestoiminnan YVA, Liite: 

Pohjavesimallinnus, Ramboll, 18.5.2015) yhteydessä arvioitiin louhinnan vai-

kutuksia alueen pohjaveden pinnantasoihin. Louhiminen alimmillaan tasolle 

+15 m aiheuttaa pohjaveden virtaamista ympäröiviltä alueilta kohti louhosta. 

Ottoalueelle kerääntyy todennäköisesti pohjavesiä myös Ämmässuon jätekes-

kuksen alueelta. 

  

Koska louhoksesta lounaaseen sijaitsee alueen merkittävin kallioperän heik-

kousvyöhyke, vaikuttaa louhinta eniten tämän alueen pohjaveden pinnantasoja 

laskevasti. YVA:n mukaisen hankealueen sisällä pohjaveden pinnantasot laske-

vat noin 5–40 m ja kauempana (YVA:n mukaisen hankealueen ulkopuolella) 

0–10 m. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Hakemuksen hylkääminen osa-alueen A osalta 

 

Kaavoitus ja luontoarvot 

 

Vakiintuneen lupa- ja oikeuskäytännön mukaan hankkeen osa-alueen A sijoit-

tuminen yleiskaavassa maa- ja metsätalouskäyttöön varatulle alueelle (M-alue) 

ei sinänsä ole este luvan myöntämiselle hakemuksessa tarkoitetulle toimin-

nalle. Tässä tapauksessa on kuitenkin huomioitava, että kyse on mahdollisesti 

hyvinkin pitkäaikaisesta toiminnasta, joka sijoittuu alueelle, joka on maakunta-

kaavassa varattu ekologista käytävää varten. Ekologinen käytävä kulkisi osa-

alueen A ja Fagerängin hevostilan väliselle alueelle sijoittuvan pullonkaulan 

kautta, jota alueelle sijoittuva osa-alueen A länsipuolella kulkeva voimalinja 

edelleen kaventaisi. Ekologisen käytävän toimiminen edellyttää, että se on riit-

tävän leveä. Hallinto-oikeus katsoo, että hankkeen toteuttaminen osa-alueen A 

osalta kaventaisi ekologista käytävää niin paljon, ettei sen tarkoitus käytän-

nössä toteutuisi ottaen huomioon myös voimalinjan sijainti ja osa-alueen A toi-

minnoista aiheutuva melu- ja pölyhaitta. Näillä ja aluehallintoviraston päätök-

sen esittelijän eriävän mielipiteen esittämillä perusteilla hallinto-oikeus katsoo, 

että toiminta osa-alueella A vaikeuttaisi maakuntakaavan tavoitteiden toteutta-

mista.  

 

Liito-orava 

 

Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV 

(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden, kuten liito-oravien, li-

sääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
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Saadun selvityksen mukaan toiminta ei sijoitu liito-oravan elinympäristön koh-

dalle. Ottaen kuitenkin huomioon liito-oravan elinympäristön välitön läheisyys 

osa-alueeseen A ja edellä mainittu viheryhteys, joka toimii myös liito-oravan 

kulkuyhteytenä, hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen mukaisesta toimin-

nasta saattaa aiheutua kielteisiä vaikutuksia liito-oravan elinympäristölle.  

 

Pohja- ja pintavedet 

 

Hallinto-oikeus pitää saadun selvityksen perusteella todennäköisenä, että suun-

nitellusta, 27–34 metriä pohjaveden pinnan alapuolelle ulottuvasta louhinnasta 

hakemuksen mukaisella osa-alueella A saattaa aiheutua pohjaveden pilaantu-

misen vaaraa nykyistä laajemmalla alueella. Ennalta arvioiden on todennä-

köistä, että virtaus Ämmässuon suunnalta lisääntyisi. Hakemuksen mukaisesta 

toiminnasta osa-alueella A saattaa aiheutua kaivojen antoisuuden vähentymistä 

etenkin, kun pohjaveden pinta laskisi useita metrejä talli Fagerängin alueella. 

Pumpattavien vesien määrästä ja laadusta riippuen niillä saattaa olla vaikutuk-

sia Ämmässuon puroveden laatuun ja virtaamaan. Suurilla pumppausmäärillä 

vaikutuksia Loojärveen ei voida poissulkea, vaikka Ämmässuonpuron valuma-

alue muodostaa vain pienen osan Loojärven valuma-alueesta.  

 

Edellä esitetyn perusteella ja kun lisäksi otetaan huomioon varovaisuusperiaate 

ja aluehallintoviraston päätöksen esittelijän eriävän mielipiteen perustelut, hal-

linto-oikeus katsoo, että hanke osa-alueella A voi muuttaa pohjaveden laatua 

ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskiellon vastaisesti. Lisäksi 

hanke osa-alueella A saattaa aiheuttaa vedenhankinnan vaarantumista. Ympä-

ristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettuja luvan myöntämisen edellytyksiä ei näin 

ollen ole osa-alueen A osalta. 

 

Melu ja pöly 

 

Melumallinnuksen perusteella melutason raja-arvot eivät ylittyisi lähimpien 

häiriintyvien kohteiden kohdalla. Ottaen kuitenkin huomioon aluehallintovi-

raston esittelijän eriävässä mielipiteessä esitetty hakemuksen mukaisen toimin-

nan melun ja pölyn vaikutuksista Fagerängin hevostilan toimintaan katsoo hal-

linto-oikeus, että tässä erityisessä tapauksessa hakemuksen mukaisen toimin-

nan melu osa-alueella A, varsinkin äkilliset räjäytysäänet, haittaisivat Fagerän-

gin hevostilan toimintaa niin paljon, että louhinta- ja murskaustoiminnasta on 

katsottava aiheutuvan kohtuutonta rasitusta Fagerängin hevostilan toiminnalle, 

vaikka melutason raja-arvot eivät ylittyisi. Lisäksi hakemuksen mukaisesta toi-

minnasta voi aiheutua pölypäästöjä, jotka ovat hevosille haitaksi ja haittaavat 

ratsastustoimintaa. Rasitusta ei voida riittävästi poistaa lupamääräyksin. 

 

Johtopäätös osa-alueen A osalta 

 

Edellä esitetyn perusteella hakemuksen mukainen toiminta osa-alueella A vai-

keuttaisi Högbergetin alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen, 

aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta ja saattaa haitata lähialueen liito-oravapopu-

laatiota. Näillä ja aluehallintoviraston päätöksen esittelijän eriävän mielipiteen 

perusteluissa esitetyillä perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että luvan myöntä-

miselle louhinta- ja murskaustoiminnalle osa-alueella A ei ole edellytyksiä ja 

tätä toimintaa koskeva hakemus on tältä osin hylättävä. Koska maanläjitystoi-

minta osa-alueella A edellyttää osa-alueen A louhintaa, ei maanläjitystoimin-

nallekaan ole mahdollista myöntää lupaa osa-alueelle A. 
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Asian palauttaminen osa-alueen C osalta  

 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemukset koskien osa-aluetta B. Hallinto-

oikeus on kumonnut ympäristölupapäätökset osa-alueen A osalta. Näin ollen 

hanke ja sen ympäristövaikutukset ovat muuttuneet merkittävästi hakemuk-

sessa ja selvityksissä esitetystä. Hakemuksen mukaisesta yhteensä 20,3 ha:n 

louhinta-alueesta, josta oli määrä louhia kalliota yhteensä noin 4,55 milj. 

m3ktr, osa-alueen C pinta-ala on 4,0 ha ja suunniteltu ottomäärä 400 000 m3ktr. 

Osa-alueelle C ei haettu ympäristölupaa maankaatopaikkatoiminnalle.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että muutokset ovat niin merkittäviä, että luvan myön-

tämisen edellytyksiä pelkästään osa-alueella C tapahtuvalle toiminnalle ja tä-

män toiminnan ympäristövaikutuksia ei ole mahdollista riittävällä varmuudella 

arvioida olemassa olevan selvityksen perusteella. Tätä johtopäätöstä tukee se, 

että valituksenalaisissa päätöksissä on määrätty toimittamaan ELY-keskukselle 

lukuisia lisäselvityksiä muun muassa melusta ja meluvalleista, vesien johtami-

sesta ja käsittelystä sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta.  

 

Tämän vuoksi hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätökset osa-alu-

een C osalta ja palauttaa asian tältä osin aluehallintovirastolle uutta käsittelyä 

varten. Aluehallintoviraston on varattava luvan hakijalle, mikäli tämä haluaa 

jatkaa hakemustaan osa-alueen C osalta, tilaisuus esittää uusi, pelkästään osa-

aluetta C koskeva päivitetty hakemus, johon on liitetty asian ratkaisemiseksi 

varten tarpeelliset selvitykset.  

 

Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus toteaa, että louhinta- ja murskausasioiden 

ympäristölupien myöntäminen kuuluu pääsääntöisesti kunnan ympäristölupa-

viranomaisen toimivaltaan. Koska kyse on aluehallintoviraston päätöksestä, on 

hallinto-oikeus kuitenkin harkinnut tässä tapauksessa oikeaksi palauttaa asian 

aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi mahdollisen uuden hakemuksen 

saatuaan arvioida, onko asian jatkokäsittely syytä siirtää kunnan ympäristölu-

paviranomaiselle. 

 

Muut asiat 

 

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen muista asiassa esitetyistä valituspe-

rusteista ei ole tarpeen lausua. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

 

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava päätöksen 

tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän on velvol-

linen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin 

se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuul-

liseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom 

ja 68 §). 
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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 

 00105/19/5109 

00106/19/5109 

00107/19/5109 

00108/19/5109 

00109/19/5109 

00110/19/5109 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 

ja Annukka Lagerstam sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 

Saara Juopperi. Asia on esitellyt Annukka Lagerstam. 

 

 

 

 

 

 

Patrick Sahlström  Saara Juopperi 

 

 

 

 

 

 

Annukka Lagerstam 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumerot 

 00105/19/5109 

00106/19/5109 

00107/19/5109 

00108/19/5109 

00109/19/5109 

00110/19/5109 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös maksutta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja  

luonnonvarat -vastuualue 

 

 ym. 

 Osoite:  

 

Espoon kaupungin ympäristölautakunta 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 

 

Osoite: Jarno Niemi, Lakimiestoimisto Niemi & Co Oy 

 

  

Osoite: AA Heidi Malmberg, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 

 

 

Jäljennös maksutta 

 

Esbogård Ab 

 

Espoon kaupunki  

 

Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Espoon seudun ympäristöterveys / Espoon kaupungin terveydensuojelu- 

viranomainen 

 

Espoon kaupunginhallitus 

 

Kirkkonummen kunta 

 

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Kirkkonummen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Kirkkonummen kunnanhallitus 

 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 
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Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

Uudenmaan liitto 

 

Caruna Espoo Oy 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä  

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristölupavastuualue 

 

Suomen ympäristökeskus 

 

 

 

 

 

 

IE 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

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

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

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

myönnettävä, jos:  

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

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

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

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

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

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

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

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

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

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

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

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

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

nittava myös tämän yhteystiedot 

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

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

seen on mainittu peruste 

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

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

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

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

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

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

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

alkamisen ajankohdasta 

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

toimitettu viranomaiselle. 

 

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

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

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

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

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

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

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

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

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

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




