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JULKINEN KUULUTUS        

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

19.9.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 26.9.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.9.2022 nro 982/2022, valitus 

ympäristölupa-asiassa / kallion louhintaa ja kivenmurskausta ym. Espoon 

Kulmakorven alueella, Espoo ja Kirkkonummi 

Luvan hakija 

Espoon kaupunkitekniikan keskus 

 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 19.9. – 26.10.2022 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 

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

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 

Muutoksenhakuohjeet  
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koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 

26.10.2022. 
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OFFENTLIG KUNGÖRELSE       

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen och marklagen  

 

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 

 

19.9.2022 

Dagen för delfående av beslutet  

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den 

sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.  

Dagen för delfående av beslutet är 26.9.2022. 

Ärende 

Vasa förvaltningsdomstols beslut 19.9.2022 nr 982/2022 om besvär i ett 

miljötillståndsärende / vattenhushållningsärende, som har gällt stenbrott och 

krossning av sten, Esbo och Kyrkslätt 

Den som ansöker om tillstånd 

  Stadsteknologicentrum i Esbo 

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga 

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under 

tiden 19.9. – 26.10.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen 

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

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Anvisningar för överklagande och besvärstiden 

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller 

överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. 

Besvärstidens sista dag är 26.10.2022.   
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS
 
19.09.2022 

982/2022 

 Dnrot  
20136/03.04.04.04.23/2020 
20138/03.04.04.04.23/2020 
20139/03.04.04.04.23/2020 

Asia Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva
           lupa-asia

Muutoksenhakijat 1. Espoon ympäristöyhdistys ry, Kauklahti-seura ry ja Espoonkartanon
omakotitaloyhdistys ry, yhdessä
2. 
3. Espoon moottoriradat ry

Luvan hakija Espoon kaupunkitekniikan keskus

Päätös, josta valitetaan 

Espoon ympäristölautakunta 26.08.2020 § 58 

Espoon ympäristölautakunta on myöntänyt Espoon kaupunkitekniikan 
keskukselle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion 
louhintaan ja kivenmurskaukseen sekä muualta tuotavan louheen 
vastaanottoon ja murskaukseen Espoonkartanon kylässä osalla kiinteistöä 
Kartanonmetsä 49-408-1-415. 

Lupamääräykset 

Toiminta 

1. Toiminnanharjoittajan on noudatettava esitettyä ottamissuunnitelmaa. 
Tarkempi ottamissuunnitelma on esitettävä vähintään kolmea kuukautta ennen 
louhinnan aloittamista Espoon ympäristökeskukselle ja ottamissuunnitelmaa 
on päivitettävä tarpeen mukaan louhinnan edetessä. 

2. Alueelle on laadittava työmaasuunnitelma, joka on esitettävä hyvissä ajoin 
ennen louhinnan aloittamista Espoon ympäristökeskukselle. 
Työmaasuunnitelmaa on päivitettävä tarpeen mukaan louhinnan edetessä.  

3. Louhinnan kokonaisottomäärä saa olla enintään 9,8 miljoonaa m3ktr. 
Vuotuinen louhittava määrä saa olla enintään 1 miljoona m3ktr/a. 
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4. Vaiheiden 1 ja 2 louhintataso ei saa ulottua tason +20 alapuolelle. 

5. Alueelle saa ottaa vastaan murskattavaksi vuosittain yhteensä enintään 
500 000 tonnia muualta tuotavaa puhdasta ylijäämälouhetta. 

Alueelta louhittua louhetta ja muualta tuotua ylijäämälouhetta saa murskata 
yhteensä enintään 3,2 miljoonaa tonnia vuodessa. 

6. Ottamisalue on merkittävä maastoon ja suojattava louhintatyön ajaksi siten, 
ettei toiminnasta ole vaaraa alueella tai sen ympäristössä liikkuville sekä 
asetettava valvonnan suorittamiseksi muut välttämättömät laitteet. Työmaa-
alue on rajattava koko työn ajan ja käytettävä muutoinkin riittäviä suoja-aitoja 
eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Aidat on pidettävä 
kunnossa. 

Työmaa-alueelle on järjestettävä valvonta ja lukittava portti. Alueen 
sisääntulon läheisyydessä on oltava informaatiotaulu, josta on selkeästi 
nähtävissä alueen käyttötarkoitus, aukioloajat ja toiminnasta vastaavien 
yhteystiedot. 

7. Ennen ottamistoimintaan ryhtymistä on riittävästi korkeuskiintopisteitä 
merkittävä maastoon selvästi ja oton ajan kestävin merkein. Myös kiinteistön 
rajat on merkittävä maastoon. 

8. Louhintaa ja murskausta saa tehdä maanantaista perjantaihin seuraavia 
toiminta-aikoja noudattaen:  
- kallion porausta klo 7-18 
- räjäytyksiä klo 8-18 
- kiviaineksen rikotusta klo 8-18 
- murskausta klo 7-21 
- kiviaineksen kuormauksia, kuljetuksia ja valmistelevia töitä klo 6-22. 
 
Tämän lisäksi kuljetuksia ja kuormauksia saa tehdä lauantaisin klo 7-18 
satunnaisesti.  
 
Töitä ei saa tehdä arkipyhinä. 

Melu ja tärinä 

9. Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien 
välittömässä läheisyydessä melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun 
ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa 
(klo 6-7) 50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla ja taajamien 
ulkopuolella olevilla virkistysalueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa  
45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. 

Alueella olevia meluavia työvaiheita on tarvittaessa jaksotettava. 

10. Murskaimet, poravaunut, rikotus ja murskattavat materiaalit sekä valmiit 
tuotekasat on sijoitettava siten, että estetään melun leviämistä melulle alttiiden 
kohteiden suuntiin. 
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Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että louhinnan ja murskauksen aikana 
on aina riittävän korkeat meluvallit tai muut meluesteet vähentämään melun 
leviämistä melulle alttiiden kohteiden suuntaan. 

11. Räjäytystyöt on suunniteltava siten, että räjäytyksistä tai tärinästä ei 
aiheudu vauriota tai vaaraa ympäristölle eikä kohtuutonta rasitusta lähialueen 
asukkaille.  

Louhinnassa räjäytettävän kentän koko saa olla keskimäärin 10 000 m3 ja 
enintään 15 000 m3. Louhinta on tehtävä vähintään kahdessa tasossa siten, että 
momentaaninen (samanaikaisesti räjähtävä) räjäytysainemäärää on enintään 
100 kg. 

12. Räjäytysten ajankohdista on tiedotettava hyvissä ajoin etukäteen melun ja 
tärinän vaikutusalueen asuinkiinteistöjen omistajille. 

Päästöt pintavesiin 

13. Alueella muodostuvat hulevedet on koottava yhteen hallitusti ja 
esikäsiteltävä selkeytysaltaassa tai muulla vastaavalla tavalla ennen niiden 
johtamista ojaan. Selkeytysaltaat on mitoitettava siten, että valumavesien 
viipymä altaassa on riittävä hienoaineksen laskeutumiseksi ja alueelta lähtevän 
hulevesivirtaaman tasaamiseksi. 

Selkeytysaltaiden toimivuutta ja altaiden täyttymistä on seurattava 
säännöllisesti ja tarvittaessa tyhjennettävä ja huollettava altaita. Tarvittaessa 
vesien käsittelyä on tehostettava kiintoaineen pääsyn estämiseksi vesistöön. 

14. Ennen louhintavaiheen 2 aloittamista nykyistä olemassa olevaa 
selkeytysallasta tulee tarvittaessa laajentaa. Sen lisäksi selkeytysaltaan jälkeen 
on rakennettava biosuodatusallas, johon selkeytysaltaan vedet ohjataan ja 
jonka kautta vedet johdetaan ojaan. Biosuodatusaltaan on oltava 
toimintakunnossa ennen louhintavaihteen 2 aloittamista. 

15. Toiminnanharjoittajan on esitettävä hyvissä ajoin Espoon 
ympäristökeskuksen tarkastettavaksi suunnitelma vaiheen 1 selkeytysaltaan 
sekä vaiheen 2 biosuodatusaltaan sijainnista ja rakenteista ennen 
louhintavaiheiden aloittamista. 

Pöly ja päästöt ilmaan 

16. Toiminta-alueen työkoneissa polttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn 
rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. 

17. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää ilman laatua koskevan 
valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaisia raja-arvoja. 
Valvontaviranomaisen määräyksestä tulee tehdä ilmanlaadun mittauksia, 
mikäli toiminnasta aiheutuva pölyäminen koetaan ympäristössä haitalliseksi ja 
on perusteltu syy epäillä raja-arvojen ylittymistä. 
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18. Poravaunut on varustettava pölyn talteenottojärjestelmillä. 
Murskaustoiminnan aikana pölyämistä on ehkäistävä kastelulla ja 
koteloinneilla. Poravaunujen ja murskauslaitoksen pölynpoistojärjestelmät on 
pidettävä hyvässä kunnossa ja niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikana 
päivittäin. 

Kuormattavan ja kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen 
pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman 
pieneksi, kiinnittämällä kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai 
käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. 

19. Pölynpoistojärjestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti 
lisäävän häiriön sattuessa on päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, 
kunnes järjestelmä on korjattu tai häiriö poistettu. 

20. Varastokasojen, kuormien, työmaateiden ja toiminta-alueiden pölyämistä 
on estettävä tarvittaessa kastelemalla. Kasteluvetenä tulee käyttää ensisijaisesti 
selkeytysaltaisiin kertyneitä valumavesiä. 

Pölyntorjunta-aineita ei saa käyttää niin, että niistä aiheutuu maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 

Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta on huolehdittava, jotta ajoneuvojen 
pyörien tai muiden rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita epäpuhtauksia 
ympäristöön. 

Tukitoiminta-alue ja polttoaineet 

21. Polttoainesäiliöiden alueet ja työkoneiden tankkauspaikkojen sekä 
huoltoalueiden maaperä on suojattava riittävän laajalla ja polttoainetta 
kestävällä tiiviillä kalvolla tai muulla vastaavalla tavalla. 

Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden 
hulevedet on johdettava I-luokan öljynerotuskaivoon ennen niiden johtamista 
maastoon. Öljynerotuskaivo on varustettava ympärivuorokautisella 
hälytysjärjestelmällä, joka on pidettävä kunnossa ja jonka toimivuus on 
testattava kerran vuodessa. 

22. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai säiliöt on sijoitettava 
tiiviisiin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on vähintään 110 % suurimman säiliön 
tilavuudesta. Suoja-altaat tulee varustaa katoksilla tai sadeveden poisto- ja 
erotuslaitteilla. Säiliöiden tulee olla hyväksyttyjä kyseisten aineiden 
varastointiin ja niiden on oltava lukittavia ja tyyppikilvellisiä. Lisäksi ne tulee 
varustaa lapon ja ylitäytön estolla sekä ilmaputkella. 

Polttoainesäiliöt on sijoitettava ja suojattava siten, että alueella liikkuvat 
työkoneet eivät aiheuta niille vaaraa. 
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23. Öljyvahinkojen varalta alueelle on varattava imeytysainetta. Mahdollisesta 
öljyvahingosta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitokselle. 

Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen 

24. Toiminnanharjoittajan on noudatettava hakemukseen sisältyvää 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa, jota on tarvittaessa tarkistettava 
viiden vuoden välein. 

Poistettavat pintamaat on hyödynnettävä tarvittavissa meluvalleissa 
hankealueella tai ne tulee loppusijoittaa maankaatopaikalle. Kannot on 
eroteltava maa-aineksesta ja toimitettava haketettavaksi. 

25. Alueelle ei saa vastaanottaa jätteitä. Mikäli alueelle päätyy jätettä, on jäte 
viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen 
vastaanotto on sallittu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. 

26. Alue on pidettävä yleisilmeeltään siistinä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on 
kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäviksi asianmukaisen luvan 
omaavaan laitokseen. Muut jätteet vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta voidaan 
toimittaa yhdyskuntajätteen loppukäsittelypaikkaan. 

27. Vaaralliset jätteet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on varastoitava 
asianmukaisesti lukittavassa tilassa. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä 
erillään toisistaan. Nestemäisessä muodossa olevat vaaralliset jätteet on 
varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että 
vaarallisten jätteiden pääsy maaperään on estetty. 

Vaaralliset jätteet, kuten öljyjäte, mahdollisesti öljyllä pilaantunut maa-aines, 
trasselit, akut ja paristot, on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka 
ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisten jätteiden vastaanotto. 

Vaarallista jätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, 
josta ilmenevät valtioneuvoston asetuksen 179/2012 mukaiset tiedot 
vaarallisista jätteistä. Siirtoasiakirjat on säilytettävä kolmen vuoden ajan. 

Liikenne 

28. Kaikki louhintaan, murskaukseen sekä työmatkaan tai huoltoon liittyvä 
liikenne tulee ohjata alueen pohjoispuolelta Kulmakorven kautta 
(Kulmakorventie-Nupurintie). 

Toiminnan järjestäminen 

29. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja 
laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta. 

30. Hankkeelle tulee nimetä vastaava työnjohtaja, joka vastaa luvanmukaisesta 
toiminnasta. Henkilöllä tulee olla riittävä koulutus ja kokemus 
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maanrakennustöistä. Henkilön yhteystiedot on ilmoitettava Espoon 
ympäristökeskukselle. Mikäli henkilö vaihtuu, on muutoksesta ilmoitettava. 

Ympäristövaikutusten tarkkailuun tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka tulee 
seurata työn toteutusta ja tarkkailun tuloksia sekä ryhtyä tarvittaessa 
havaittujen epäkohtien edellyttämiin toimenpiteisiin. Vastuuhenkilö tulee 
ilmoittaa Espoon ympäristökeskukselle. Mikäli henkilö vaihtuu, on 
muutoksesta ilmoitettava. 

Onnettomuudet ja häiriötilanteet 

31. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on 
aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta 
poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin 
toimenpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja 
päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen 
estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut 
aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet on saatettava normaaliin 
toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. 

Merkittävistä häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava 
välittömästi Espoon ympäristökeskukselle ja tarvittaessa 
pelastusviranomaiselle. 

Tarkkailu 

Vedet 

32. Lankasuon alue sijaitsee Ämmässuon–Kulmakorven alueen vesien 
yhteistarkkailualueella. Louhinnan ja murskauksen vaikutuksia lähiympäristön 
pinta- ja pohjavesiin sekä talousvesikaivoihin on tarkkailtava osallistumalla 
Ämmässuon–Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailuun noudattamalla sitä 
koskevaa Uudenmaan ELY-keskuksen antamaa päätöstä tai määräyksiä sekä 
tässä lupapäätöksessä annettuja määräyksiä. 

Tarkkailutulokset tulee viedä ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmään 
Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeiden mukaan. 

33. Toiminnanharjoittajan on noudatettava hakemuksessa esitettyä 
tarkkailusuunnitelmaa pinta- ja pohjavesien sekä Fagerängin 
talousvesikaivojen tarkkailusta (pisteet kartassa 16) seuraavasti muutettuna: 

Kaivovedet 

Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että kaikki Fagerängin tilalla 
vedenottokäytössä olevat kaivot (myös eläinten) ovat mukana tarkkailussa. 
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Pintavedet 

Uuden näytepisteen LMS tarkka sijainti on sovittava Uudenmaan ELY-
keskuksen kanssa ja se on ilmoitettava Espoon ympäristökeskukselle 
selkeytysaltaan suunnittelun edetessä. 

Näytepiste KMS tulee siirtää rakennettavan biosuodatusaltaan purkupisteeseen 
ennen toiminnan siirtymistä vaiheeseen 2. 

Ämmässuonpuroon on perustettava kaksi uutta pintavesien tarkkailupistettä. 
Yksi on perustettava Fagerängin tilan laidunten kohdalle ja toinen 
Ämmässuonpuron alajuoksulle lähelle Loojärveä. Pisteiden tarkka sijainti ja 
niiden nimeäminen on sovittava Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ja ne on 
ilmoitettava Espoon ympäristökeskukselle. 

Toiminnanharjoittajan on osallistuttava yhteistarkkailuun ehdotettujen 
pintavesipisteiden alapuolisilla yhteistarkkailupaikoilla. 

Pohjavedet 

Toiminta-alueen eteläpuolelle asennettavan uuden kalliopohjaveden 
havaintoputken tarkka sijainti on sovittava Uudenmaan ELY-keskuksen 
kanssa ja se on ilmoitettava Espoon ympäristökeskukselle. 

Näytteenotto ja analyysit 

Uusista pohjaveden ja kaivojen tarkkailupisteistä sekä Ämmässuonpuron 
alajuoksun uudesta pintavesipisteestä on otettava ensimmäiset vesinäytteet 
kolme kertaa ennen toiminnan aloittamista ja tulokset on toimitettava tiedoksi 
Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon ympäristökeskukselle. 

Alueelta lähtevän veden näytteet ja pintavesinäytteet tulee ottaa 4 kertaa 
vuodessa ja pohjavesinäytteet ja kaivonäytteet 3 kertaa vuodessa. 

Kaivovesistä on lisäksi määritettävä happi ja liukoinen mangaani. 

34. Toiminnanharjoittajan tulee täydentää yhteistarkkailuohjelmaa 
toimittamalla tarkkailusuunnitelma lisättynä tämän päätöksen määräyksillä 
Uudenmaan ELY-keskukselle tarkastettavaksi ja Espoon ympäristökeskukselle 
tiedoksi. Uudenmaan ELY-keskus voi tarvittaessa päivittää tarkkailua kolmen 
vuoden jälkeen. 

Uudenmaan ELY-keskus voi muuttaa tarkkailua yhteistarkkailuohjelman 
muutosten yhteydessä ja tarvittaessa perustellusta syystä päättää tarkkailun 
lopettamisesta. 

Vesientarkkailu on tehtävä yhteistarkkailuohjelman mahdollisten muutosten 
jälkeen kulloinkin voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti. 
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35. Toiminnanharjoittajan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista 
kaivokartoitus eteläpuolella sijaitsevan Halujärven alueella käytössä olevista 
talousvesikaivoista. Kaivoista on laadittava kaivokortit, otettava vesinäyte ja 
määritettävä tavanomaiset talousveden laatuparametrit sekä E.-coli, 
enterokokit ja koliformiset bakteerit. Kaivokartoituksen toteutuksesta on 
esitettävä Espoon ympäristökeskuksen tarkastettavaksi työsuunnitelma, jossa 
esitetään mukaan otettavat kaivot, tehtävät määritykset ja raportointiaikataulu. 
Tulokset on toimitettava tiedoksi Espoon ympäristökeskukselle. 

36. Kakarlammen luonnonsuojelualueen vedenpinnan korkeutta on 
tarkkailtava jatkuvatoimisella vedenpinnan korkeuden mittauslaitteella. 

Tärinä 

37. Tärinämittausta tulee tehdä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa 
Fagerängissä ja Forsbackassa. Mittaus tulee toteuttaa jatkuvatoimisena siten, 
että tulokset ovat luettavissa netissä. 

Toiminnanharjoittajan on esitettävä hyvissä ajoin ennen louhinnan aloittamista 
Espoon ympäristökeskuksen tarkastettavaksi suunnitelma tärinämittausten 
toteuttamisesta. Suunnitelmassa on esitettävä tiedot mahdollisesta 
katselmuksesta, tiedot mittauspisteiden sijainnista ja perusteet, millä tärinän 
raja-arvot määräytyvät mitattavilla pisteillä. 

Melu 

38. Melua on mitattava lähimmissä häiriölle alttiissa kohteissa Fagerängissä, 
Forsbackassa, Halujärven alueella ja Mustanpurontiellä. Ennen louhinnan 
aloittamista mitataan alueiden taustamelutaso. 

Toiminnanharjoittajan on esitettävä hyvissä ajoin ennen louhinnan aloittamista 
Espoon ympäristökeskuksen tarkastettavaksi suunnitelma melumittausten 
toteuttamisesta määräyksen 9 mukaisen melutason määrittämiseksi. 
Melumittaussuunnitelmassa on esitettävä mittauksen ajankohta ja 
mittauspisteet. Mittaukset on toteutettava ja raportoitava ympäristöministeriön 
ohjeen 1/1995, Ympäristömelun mittaaminen, mukaan. Jos melu on 
impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mittaustuloksiin lisätä 5 dB ennen 
niiden vertaamista ohjearvoihin. 

Espoon ympäristökeskus antaa tarvittaessa melumittauksen tulosten 
perusteella lisämääräyksiä tarvittavista melun vähentämistoimenpiteistä ja 
melutason uusintamittauksista. 

Mikäli toiminta yhdessä alueella olevien muiden toimintojen kanssa aiheuttaa 
raja-arvot ylittävää meluhaittaa häiriintyvissä kohteissa, on 
toiminnanharjoittajan esitettävä valvontaviranomaisille suunnitelma 
meluntorjuntatoimenpiteistä toteutusaikatauluineen. 

Melutasojen arviointi on uusittava, mikäli toiminnassa tai toiminta-alueen 
ympäristössä tapahtuu melun leviämisen kannalta olennaisia muutoksia, jotka 
aiheuttavat meluhaittaa häiriintyvissä kohteissa. 
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Melutasojen arviointi, meluntorjuntatoimenpiteiden suunnittelu ja 
toteuttaminen voidaan tehdä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. 

Pöly 

39. Mikäli pölymittauksia tarvitaan, on toiminnanharjoittajan mitattava 
louhinnan ja murskauksen aiheuttamia vaikutuksia ilman hiukkaspitoisuuteen 
(PM10) jatkuvatoimisella mittarilla, kun louhinta on käynnissä lähellä asutusta 
louhintavaiheilla 1 ja 2. Mittausjaksojen pituuden tulee olla vähintään 60 
vuorokautta. Toiminnanharjoittajan on esitettävä hyvissä ajoin ennen 
louhintavaiheiden 1 ja 2 aloittamista Espoon ympäristökeskuksen 
tarkastettavaksi suunnitelma pölymittauksen toteutuksesta. 

Tarkkailujen toteuttaminen 

40. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava ulkopuolisen 
asiantuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen 
kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti 
tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten 
hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt 
mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten 
edustavuudesta. 

Kirjanpito ja raportointi 

41. Toiminnoista alueella on pidettävä kirjaa. Käyttöpäiväkirjaan on kirjattava 
muun muassa tiedot louhinnan, louheen murskauksen, ylijäämälouheen 
vastaanoton ja murskauksen, alueella louhitun ja alueella vastaanotetun 
kiviaineksen tuontipaikoista ja määristä (t) sekä alueelta louhitun ja muualta 
tuodun kiviaineksen murskausmääristä (t), alueella vuoden lopussa 
varastoidun kiviaineksen määrästä eriteltynä alueelta louhittuun ja muualta 
tuotuun kiviainekseen (t), alueen rakenteissa hyödynnetyn kivi- ja maa-
aineksen määristä (t) ja alueelta poisviedyn kaivannaisjätteeksi luokitellun 
maa-aineksen määristä (t). 

Lisäksi käyttöpäiväkirjaan on kirjattava murskauslaitoksen käyntiajat, 
murskauksessa käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot (t/a), 
vuosipäästöt ilmaan (hiukkas-, typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöt) ja 
päästöjen laskentatavat sekä toiminnoissa muodostuneet jätteet ja vaaralliset 
jätteet, niiden laatu, määrä ja varastointi ja edelleen toimittaminen sekä 
vuoden aikana suoritettujen tarkkailujen tulokset. 

Lisäksi on pidettävä kirjaa suoritetuista huoltotoimenpiteistä ja 
ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja 
onnettomuuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai 
maaperään sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista ja suoritetut 
toimenpiteet). Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Espoon 
ympäristökeskukselle. 
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42. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun 
mennessä Espoon ympäristökeskukselle. Lisäksi yhteenvedossa on esitettävä 
tiedot vuoden aikana toteutuneista ja suunnitteilla olevista muutoksista 
toiminnoissa. 

43. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa vuosittain otettujen ainesten määrä ja 
laatu tammikuun loppuun mennessä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristöhallinnon tietohallintopalveluun (Notto). 

Luvan voimassaolo 

44. Lupa on voimassa 20 vuotta siitä päivästä lukien, kun lupapäätös on saanut 
lainvoiman. 

45. Mikäli lupaehtoja ei noudateta tai louhinta tai murskaus on ennalta 
arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai 
luonnonolosuhteisiin, on lupaviranomaisella oikeus muuttaa lupaehtoja tai 
peruuttaa lupa. 

Toiminnan muutokset ja lopettaminen 

46. Murskaustoimintojen ja louhinnan aloittamisista, muutoksista ja 
lopettamisista on ilmoitettava Espoon ympäristökeskukselle vähintään 
kuukausi ennen toiminnan aloittamista ja päättymistä ja töiden valmistumista. 
Mikäli toimintaa harjoitetaan jaksottaisesti, on jokaisen jakson aloittamisesta 
ja lopettamisesta ilmoitettava. 

47. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen 
toiminnan lopettamista, esitettävä Espoon ympäristökeskukselle 
yksityiskohtainen suunnitelma rakenteiden ja laitteiden poistamisesta, 
vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista 
toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä 
ympäristön tilan tarkkailusta. 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta  

Lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ei myönnetä, koska 
kyseessä on ympäristöä peruuttamattomasti muuttava toiminta.  

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1. Espoon ympäristöyhdistys ry asiakumppaneineen on vaatinut, että lupa 
kumotaan ja hankkeeseen liittyvä työ keskeytetään valitusmenettelyn ajaksi. 

Valitusta on perusteltu muun muassa sillä, että Lankasuon kiviaineshankkeen 
louhinta- ja murskauslupa olisi tullut käsitellä samanaikaisesti samalle paikalle 
tulevan maankaatopaikan luvan kanssa. Aluehallintoviraston olisi tullut olla 
lupaviranomainen. Hankekokonaisuudelle olisi lisäksi tullut hakea vesilain 
mukainen lupa. Hakemuksen mukaan louhinnan tarkoituksena on muodostaa 
lisää tilavuutta tulevalle maanläjitykselle. Näin ollen toiminnoilla on 
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ympäristönsuojelulain 41 §:n tarkoittama tekninen ja toiminnallinen yhteys. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä vuonna 2008 hakija on esittänyt, 
että ottamisalueen ja ottoalueen rajaus perustuu Lankasuon maantäyttöalueen 
yleissuunnitelmaan.     

Lankasuon alue sijaitsee Kulmakorvessa, jossa on loppusijoitettu puhtaita 
ylijäämämaita jo pitkään. Espoon seudulla muodostuu rakentamisen 
yhteydessä vuositasolla yli 1,5 miljoonaa tonnia ylijäämämaita, joita ei voida 
hyödyntää rakentamisessa. Jotta läjitettäville ylijäämämaille saadaan 
mahdollisimman paljon tilaa, louhitaan kalliota ympäröivää maanpintaa 
syvemmälle. 

Louhinnan ja maankaatopaikan teknisestä ja toiminnallisesta yhteydestä 
osoittaa myös, ettei ottamisalueelle hakemuksen mukaan tehdä maisemointia, 
sillä louhos täytetään ottotoiminnan aikana ja sen jälkeen rakennustyömailta 
tuotavilla puhtailla ylijäämämailla. 

Alueen oikeusvaikutteisessa Espoon pohjoisosien yleiskaavassa, osa I koko 
ottamisalueen varsinaiseksi käyttötarkoitukseksi on osoitettu virkistys ja 
liikunta, tarkemmin erityisurheilu merkinnällä EM. Vaikka merkinnän nimeksi 
on otettu ”moottorirata-alue” varataan alue kaavamääräysten mukaan 
moottoriurheilun ja ajoratakoulutuksen lisäksi urheilu- ja harrastustoimintaan.  

Alueella sallitaan tilojen ja laitteiden rakentaminen vain moottoriratatoiminnan 
sekä urheilu- ja harrastustoiminnan tarpeisiin.  

Yleiskaavan mukainen Lankasuon käyttötarkoitus on moottoriratatoiminta, 
urheilu- ja harrastustoiminta. Louhinta ja murskaus aiheuttaisi Lankasuolla ja 
sen lähialueella muun muassa ympäristön yleisen viihtyisyyden ja alueen 
yleiseen virkistyskäyttöön soveltumisen estymistä. Maanomistus ei voi olla 
peruste yleis- tai maakuntakaavasta poikkeamiseen. Ottoaluetta ei saateta 
kaavamääräyksen mukaiseen käyttöön lähivuosikymmeninä. 

Hankealue rajoittuu eteläosaltaan noin 1 300 metrin matkalta lainvoimaisessa 
Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettuun maakunnalliseen virkistys- ja 
viherkäytävään, joka yhdistää Espoon keskusmetsän länteen Kirkkonummen 
metsiin ja pohjoiseen Nuuksioon. Hankealueelta suoraan käytävän 
eteläpuolelle 300 metrin päähän on lainvoimaisessa Espoon eteläosien 
yleiskaavassa osoitettu asuinalue ja asuinalueen ja Halujärven välinen 
virkistysalue. Näiden luoteispuolella yleiskaavassa on laaja maa- ja 
metsätalousvaltainen alue, joka jatkuu Ämmässuon eteläpuolitse 
Kirkkonummelle. 

Lankasuon maankaatopaikka jätettiin pois lupahakemuksesta ja 
lupahakemuksen ja -päätöksen vaikutustarkastelusta, vaikka se kohdistuu 
samaan ympäristöön ja samoihin kohteisiin kuin louhinnan ja murskauksen 
vaikutukset. Hakemuksessa ei melua lukuunottamatta otettu huomioon muun 
muassa Esbogårdin kiviaineshanketta ja sen vaikutuksia, vaikka ne 
kohdistuvat samaan ympäristöön kuin Lankasuolla tapahtuva louhinta, 
murskaus ja maankaatopaikkatoiminta. 
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Lankasuon louhintahanke maankaatopaikkoineen tuo lisäpäästöjä jo ennestään 
ekologisesti huonossa tilassa olevaan Loojärveen. Vesipuitedirektiivin mukaan 
kansallinen viranomainen ei saa myöntää lupaa toiminnalle, jonka seurauksena 
pintavesimuodostuman jonkun laadullisen tekijän tilaluokka heikkenisi tai 
jonka päästöt kohdistuisivat ennestään joltain osin huonossa tilassa olevaan 
pintavesimuodostelmaan. Direktiivin perusteella annetussa niin sanotussa 
Weser-tuomiossa (C-461/13) ja korkeimman hallinto-oikeuden Finnpulp-
päätöksessä (KHO:2019:166) on vahvistettu tulkinta, jonka perusteella 
ympäristöluvalla ei voida sallia toimintaa, jonka seurauksena Loojärveen tulisi 
lisäpäästöjä.  

Hanke kasvattaa myös Mankinjoen vaelluskalojen lisääntymistä haittaavia ja 
mukanaan ravinteita ja muita haitta-aineita kantavia kiintoainespäästöjä. 
Lankasuon louhinta ja murskaus sekä maankaatopaikka estävät yhdessä 
muiden lähialueen toimintojen kanssa väistämättä Loojärven tilan paranemisen 
ja tuovat lisähaittaa kalojen lisääntymiselle. Suurin osa hankkeita, kuten 
Lankasuonkin hanke, jatkuu vuosikymmeniä, joten lupapäätöksessä olisi tullut 
ottaa huomioon pitkäaikaisvaikutukset ja nykytoimintojen lisäksi tiedossa 
olevat uudet toiminnot. 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan seurausten 
todennäköisyyttä ja haitallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
varovaisuusperiaate. Lankasuon louhinta- ja murskaushankkeen ja Lankasuon 
maankaatopaikan vesistöpäästöt vaikuttavat reitillä Peringinoja-Mankinjoki ja 
Ämmässuonpuro-Loojärvi-Mankinjoki ja lopulta Espoonlahteen. Myös 
Kulmakorven nykyiset ja aiemmat laajat louhinta-, murskaus- sekä maan- ja 
lumenkaatopaikkatoiminnat vaikuttavat Peringinoja-Mankinjoki -reitillä. 
Ämmässuon alueelta puolestaan vesiin kohdistuu muun muassa suljetun 
kaatopaikan, ongelmajätteiden ja rakennusjätteen käsittelyn, pilaantuneiden 
maiden sekä tuhkien ja kuonien käsittelyn ja varastoinnin päästöt. 

Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailun perusteella alueen 
toimintojen haitalliset vaikutukset pintavesiin, muun muassa kohonnut 
sähkönjohtavuus sekä kloridi-, sulfaatti- ja typpipitoisuus, ovat olleet 
nähtävissä jo pitkään kaikilla vesientarkkailupisteillä. Maanläjitysalueiden 
alapuolisilla pisteillä on raportoitu edellisten lisäksi muun muassa kohonneita 
rauta- ja bariumpitoisuuksia sekä kemiallisen hapenkulutuksen arvoja, jotka 
johtuvat huuhtoutuvista orgaanisista yhdisteistä. 

Kulmakorven päästöt huonontavat Mankinjoen veden laatua. Takapellon 
louhinta- ja täyttöalueen valumavedet on vasta tulevaisuudessa tarkoitus johtaa 
selkeytysaltaaseen. 

Kiintoaines päätyy suurelta osin uhanalaisten vaelluskalojen lisääntymisjokeen 
Mankinjokeen ja potentiaalisiin lisääntymispuroihin Ämmässuonpuroon ja 
Peringinojaan. 

Raporteista käy ilmi, että päästöpiikkejä on syntynyt, kun runsaiden sateiden 
myötä on jouduttu johtamaan vesiä suoraan maastoon. Myös muualta tuotavan 
louheen mukana tulee haittoja: vuoden 2016 Peringinojan sähkönjohtavuuden 
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ja merkittävä typpipitoisuuden kohoaminen johtuivat vuoden 2015 
loppupuolella käynnistyneestä räjähdysainejäämiä sisältävän louheen 
vastaanotosta. 

Toiminnallisesti ja teknisesti Lankasuon louhintaan liittyvän ylijäämämassojen 
läjityksen lupa olisi tullut käsitellä samanaikaisesti louhinta- ja murskausluvan 
kanssa. Tämä olisi tuonut näkyviin näiden osahankkeiden samoihin vesiin 
kohdistuvat yhteisvaikutukset. Lisäksi olisi tullut tarkastella yhteisvaikutusta 
myös Esbogårdin louhinnan ja maankaatopaikan kanssa. Koska erityisesti 
maankaatopaikkatoiminnasta pääsee runsaasti kiintoaineksia, on näin laajojen 
ja pitkäkestoisten läjityshankkeiden vaikutuksella suuri merkitys Mankinjoen 
äärimmäisen harvinaisen vaelluslohen lisääntymiselle. Kun 
Ämmässuonpurossa nyt oleva nousueste saadaan suunnitellusti korjattua, on 
vaelluskalojen mahdollista nousta myös puroon kutemaan. Lankasuon ja 
Högbergetin hankkeiden kiintoainespäästöt estäisivät kudun onnistumisen. 

Hakijan esittämät melunsuojatoimet huomioon ottaenkin Lankasuon louhinnan 
ja murskauksen myötä melutaso ylittää vuonna 2018 tehdyn mallinnuksen 
mukaan yleiskaavassa Halujärven itäpuolelle virkistykseen osoitetulla ja siihen 
käytetyllä alueella, Halujärvi mukaan lukien 55 dB ja suurella osalla 
Halujärven lähistön loma-asuntojen pihoista 45 dB. Mallinnuksessa ei ollut 
mukana Lankasuon maankaatopaikan toimintoja eikä sen aiheuttamaa 
liikennettä. Tieliikenteen melu oli otettu mukaan vuosia vanhentuneilla 
tiedoilla, vaikka tarjolla on luotettavat arviot liikennemääristä vuosiksi 
eteenpäin eli ajalle, jolloin toiminta voisi olla käynnissä.  

Mallinnuksessa ei otettu huomioon melun impulssimaisuutta, minkä vuoksi 
mallinnuksella saatuihin desibelimääriin tulee lisätä 5 dB ainakin lähimpien 
häiriintyvien kohteiden osalta.  

Melumallinnuksessa asfaltin ja veden absorptio on 0. Muun kuin asfaltoidun 
maanpinnan maa-absorptioarvoksi on valittu 1, mikä merkitsee, että 
pahimmassakin tilanteessa eli maanpinnan ollessa lumettomana ja jäisenä ja 
metsän kasvillisuuden ilman lehvästöä metsävyöhyke absorpoisi melun. 
Helsingin meluselvityksessä esimerkiksi puistoille käytettiin arvoa 0,7. 
Pääosan vuodesta metsäalueella ei ole lunta tai lehvästöä, jotka absorpoivat 
melua, joten mallinnuksessa olisi tullut käyttää selvästi 1:stä pienempää arvoa.  

Kun louhinta alkaa koilliskulmasta ja etenee sieltä etelään, ei lounaiskulmaan 
rakennettu meluvalli suojaa Lankasuon melulta mihinkään suuntaan, sillä se 
jää 400-500 metrin päähän aloitusvaiheen louhinta- ja murskauskohdasta. On 
syytä selvittää, onko tapahtunut louheen varastointi ja meluvallin 
rakentaminen ollut lainmukaista.  

Mikäli Esbogårdin hanke saa luvan louhia keskimmäisen ja isoimman 
hankeosionsa, poistuu Lankasuon ja maakunnallisen virkistys- ja 
viherkäytävän väliltä ja Lankasuon ja sieltä vajaan 500 metrin päässä 
sijaitsevan talli Fagerängin välistä meluesteenä toimiva korkea Högberget. 
Aiemmasta melulaskennasta tehdyt kuvat osoittavat, että Lankasuon 
aiheuttama melu juuri ennen Högbergetiä on 55-60 dB ja sen takana 
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Fagerängissä 45-50 dB, kun poraus on kallion päällä. Melumallinnuksen 
täydennys osoitti, että jos kummankin hankkeen toiminnat tapahtuvat 
samanaikaisesti ei Halujärven ympäristön vapaa-ajan asutuksen kohdalla 
päästä alle 45 dB:n. Laskenta perustuu sille, että kummassakin hankkeessa 
toteutetaan kaikki lupahakemuksessa esitetyt ja luvissa edellytetyt 
meluntorjuntakeinot. Lankasuon lähialueella haettujen ja jo myönnettyjen 
lupien perusteella saa samanaikaisesti olla meneillään räjäytystä, rikotusta, 
murskausta, maa- ja kiviainesten kuormausta, läjitystä ja näihin liittyvää 
liikennettä Lankasuon ja Högbergetin lisäksi muun muassa Ämmässuon 
jätekeskuksessa, Kulmakorpi I alueella, Takapellon eri osa-alueilla sekä lisäksi 
muun muassa asfaltti- ja betonijätteen kierrätystoimintaa. Toiminnan 
vaiheistaminen muiden toimijoiden kanssa on haasteellista.  

Kun melulaskelman mukaan kaikista hankehakemuksen ja luvan mukaisista 
meluntorjuntatoimista huolimatta Lankasuon hankkeen myötä Halujärven 
loma-asutuksen alueelle kohdistuu yli 45 dB melu, ei lupaa saa myöntää. 
Melun kohtuuttomuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon se, että nyt 
Halujärvi lähialueineen ja talli Fagerängin alue sekä Lankasuon vieritse 
kulkeva maakunnallinen viher- ja virkistyskäytäväkin ovat hiljaisia alueita. 
Lisäksi on otettava huomioon jo pelkästään Lankasuon hankkeen 
kokonaiskesto, kun louhinnan ja murskauksen jälkeen toteutetaan vielä 
hakemuksessa esitetyn mukaisesti maankaatopaikkahanke.  

Halujärven alue on erityisesti kyläläisten ja myös kauempaa tulevien vilkkaasti 
käyttämä marjastus-, sienestys-, ratsastus-, suunnistus- ja muu ulkoilukohde. 
Halujärveä käytetään paljon kalastukseen, uintiin, souteluun ja hiihtämiseen. 
Käytännössä tiestö muodostaa valmiin ulkoilureitin, jonne pääsee helposti niin 
Espoonkartanolta kuin Halujärven seudulta ja se on reitti, joka on osoitettu 
Uudenmaan maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittäväksi virkistys- ja 
viherkäytäväksi. Halujärven itäpuoleisten virkistysalueiden rauhallisuus ja 
läheisyys nousee entistä suurempaan arvoon, kun Espoon suunnitelmat 
lähialueiden rakentamisesta toteutuvat. Lankasuon melu haittaisi paitsi tärkeää 
lainvoimaisessa yleiskaavassa osoitettua lähivirkistysaluetta ja -reittiä, myös 
lainvoimaisessa Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettua maakunnallista 
viher- ja virkistyskäytävää. 

2.  on vaatinut, että hallinto-oikeus ensisijaisesti kumoaa 
valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Espoon ympäristölautakunnalle 
uudelleenkäsiteltäväksi. Toissijaisesti lupamääräyksiä 9 ja 13-15 tulee muuttaa 
siten, että lupamääräykseen 9 lisätään uusi toinen kappale, joka kuuluu 
seuraavasti: 

”Toiminnanharjoittajan on ennen kuin se ryhtyy suorittamaan meluavia 
työvaiheita varmistuttava siitä, etteivät muut lähialueella toimivat 
toiminnanharjoittajat ole samanaikaisesti suorittamassa meluavia työvaiheita 
ja että Turunväylän liikenne on juuri silloin maltillinen. Meluavia työvaiheita 
voidaan suorittaa vain, jos voidaan varmistua siitä, etteivät ne aiheuta 
kiellettyjä meluvaikutuksia.”  
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Lupamääräyksiä 13-15 tulee muuttaa siten, että kaikki päästöt pintavesiin 
kielletään. 

Perusteluinaan muutoksenhakija on muun muassa esittänyt, että vuosina 2016 
ja 2019 toteutettujen ympäristöhallinnon pintavesien ekologisen tilan 
arvioinneissa Loojärven ekologinen tila luokiteltiin huonoksi. 
Vesipuitedirektiivin ja Weser-tuomion (EUT C-461/13) mukaan ”Jos tämä 
kyseisessä liitteessä tarkoitettu laadullinen tekijä kuuluu jo alimpaan luokkaan, 
kaikenlainen kyseisen tekijän huononeminen merkitsee kuitenkin mainitun 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettua 
pintavesimuodostuman ”tilan huononemista””, tarkoittaen, että Loojärven 
heikentäminen on tällä hetkellä kokonaan kiellettyä. Loojärven kunnostusta 
suunnitellaan. Mikäli järven ekologinen luokitus paranee kunnostuksen myötä 
erinomaiseen tilaan ja mikäli vesienhoitolain 23 §:n edellytykset täyttyvät, 
päästöjä pintavesiin voidaan uudelleen harkita.  

Ottamisalue sijaitsee Mankinjoen valuma-alueella. Lankasuon ottamisalueen 
läpi kulkee pohjois-eteläsuuntainen vedenjakaja, jonka länsipuoliset vedet 
hajautuvat ojastoa pitkin Ämmässuonpuron kautta Loojärveen ja siitä 
Mankinjokeen. Hulevesimäärät tulevat teoriassa kasvamaan, kun vettä sitova 
kasvillisuus poistetaan. Louhinnan yhteydessä ympäristöön vapautuu aina 
jonkin verran räjähdysaineiden sisältämiä nitraattiyhdisteitä. Kokemuksen 
mukaan louhosalueilla maastoon johdettavat vedet voivat olla emäksisiä ja 
typpipitoisia. Valituksenalaisessa päätöksessä annettujen tietojen perusteella ei 
voida sulkea pois sitä vaihtoehtoa, etteikö luvan mukainen toiminta heikentäisi 
Loojärven tilaa. Näin ollen hankkeelle voidaan myöntää lupa vain, mikäli 
lupamääräyksiä 13-15 muutetaan niin, että kaikki päästöt pintavesiin 
kielletään. 

Toiminta voi yhdessä muiden alueella toimivien toimijoiden melupäästöjen 
kanssa aiheuttaa kiellettyjä melupäästöjä. Toiminnasta syntyy melua kallion 
porauksesta, louheen rikotuksesta, murskauksesta sekä lastauksista ja 
kuljetuksista. Melumallinnuksen mukaan kun louhinta on maanpinnan 
yläpuolella, on yhteismelutaso jo ilman Lankasuon toimintoja yli 45 dB 
Halujärven rannalla. Hanke kasvattaa yhteismallinnuksen perusteella 
Halujärven rannalla melutasoa, ulottuen 45 dB:n meluvyöhykkeelle ja 
mahdollisesti sen yli. Lupamääräys 9 on riittämätön ja hankalasti toteutettava. 
Käytännössä hakijan on oltava selvillä sekä muiden toiminnanharjoittajien 
päiväkohtaisista työsuunnitelmista että Turunväylän liikenteen määrästä. 

Valituksenalaisessa päätöksessä olisi ollut hyvä tuoda esille, että hakijan on 
ennen toiminnan aloittamista selvitettävä, olisiko alue ollut ilman ihmisen 
tekemiä muutoksia liito-oravan ja/tai kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja 
levähdyspaikka ja palaisiko liito-orava ja/tai kirjoverkkoperhonen sinne, 
mikäli alue palautettaisiin ennalleen.  

Hanke on mittava sekä ajalliselta kestoltaan että alueelliselta laajuudeltaan. 
Louhinta- ja murskaustoiminta lisää melun, pölyn ja tärinän määrää alueella. 
Hankkeesta aiheutuvat haitat tulevat merkittävästi rasittamaan toiminta-alueen 
lähiympäristöä ja sillä sijaitsevaa pysyvää asutusta ja loma-asutusta sekä 
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Fagerängin hevostilaa. Toiminta heikentää merkittävästi elinympäristön 
viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. Hankkeen mukainen maankäyttö johtaa 
toiminta-alueen monimuotoisuuden heikentymiseen, minkä vaikutukset 
puolestaan heijastuvat laaja-alaisesti alueen ympäristöön.  

3. Espoon moottoriradat ry on vaatinut, että päätös kumotaan ja maa-aines- ja 
ympäristölupahakemus hylätään. 

Vaatimuksia on perusteltu muun muassa sillä, että päätös perustuu 
virheelliseen kaavatulkintaan. Hanke poikkeaa lainvoimaisen Espoon 
pohjoisosien yleiskaavan (osa I) mukaisesta käyttötarkoituksesta, jossa alue on 
osoitettu moottorirata-alueeksi EM. Ottoalue sijaitsee moottoriradalle varatulla 
alueella. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta on päätöksessään 10.4.2019 
todennut hankkeen olevan voimassa olevan yleiskaavan vastainen.  

Päätöksen perusteena olleet ELY-keskuksen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen 
lausunnot ovat perustuneet virheelliseen laintulkintaan ja virheelliseen 
näkemykseen alueen käyttömahdollisuuksista. Kaupunkisuunnittelukeskus on 
lausuntonsa perusteluissa todennut, että tässä tapauksessa yleiskaavan saman 
EM-aluevarauksen alueelle on jo myönnetty luvat moottorirata-alueelle, jota ei 
vielä ole toteutettu. Moottoriratahankkeen osalta ei ole vireillä 
laajennussuunnitelmia lausuntopyynnön kohteena olevan hankkeen alueelle 
eikä alueelle ole suunnitteilla moottorirataa.  

Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava, ympäristölupa moottoriradan 
toteuttamiselle ja myös rakennuslupaa on haettu. Mikäli lupa myönnetään, se 
estää alueen käyttämisen kaavassa varattuun tarkoitukseen ja kehittämisen 
alkuperäisen suunnitteluvarauksen ja suunnittelutarveselvityksen mukaisesti. 
Hanke estäisi tai vähintään vakavasti haittaisi maakuntatason 
moottoriurheilukeskuksen toimintamahdollisuutta alueella. Lähes koko 
Lankasuon alueella on nyt moottoriurheilun ja maastoajon käytössä olevia 
reittejä, joilla ajetaan moottoripyörillä, maastoautoilla ja mönkijöillä. Alueella 
on tarkoitus jatkaa aktiivista toimintaa. 

Hankkeen pöly-, melu- ja raskaan liikenteen vaikutukset haittaisivat 
merkittävästi moottoriurheilutoimintaa. Moottorirata on käytössä joka päivä 
kello 8-20, eli räjäytyksiä suoritetaan moottoriradan aukioloaikana. Tämä 
saattaa aiheuttaa vaurioita radalle tai vaaratilanteita. Moottoriradalla ajaminen 
on mahdotonta keskeyttää useita kertoja päivässä eikä moottoriradalla ajava 
todennäköisesti kuule varoitusääntä.  

Hankesuunnitelman mukaan alueella tulee käymään 130 kuorma-autoa 
päivittäin, eli tietä käyttää kuorma-auto 2,5 minuutin välein. Tämä haittaa 
moottoriradan käyttöä.  

Kyseinen alue on ainoa, jossa Espoon moottorikerhon jäsenet voivat harrastaa 
Espoossa motocrossia, moottoripyöräenduroa ja trial-lajeja. 
Enduroharjoittelualueet ovat jo merkittävästi pienentyneet aiempien 
rakennusprojektien johdosta. Motocrossradalle varattu noin 25 hehtaarin alue 
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ei mahdollista esimerkiksi enduron harrastamista. Lankasuon alue riittää 
harrastamiseen.  

Toiminta ei ole vielä alkanut, mutta Espoon Moottoriradat ry:llä on ollut 
suunnitteluvaraus 30.11.2020 saakka. Espoon kaupunkisuunnittelupäällikkö 
on 24.9.2015 antanut suunnittelutarveratkaisun Espoon moottoriradat ry:lle. 
Espoon rakennusvalvontakeskuksessa on vireillä rakennuslupahakemus 
moottoriradan ja huoltorakennuksen rakentamiseen.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Espoon kaupungin ympäristöjohtaja on lausunnossaan muun muassa esittänyt, 
ettei perusteita kumota maa-aines- ja ympäristölupa ole. Lupamääräysten 9 ja 
13-15 muuttamiseksi ei ole esitetty sellaista uutta tietoa, joka ei olisi ollut 
käytettävissä lupahakemusta käsiteltäessä.  

Lankasuolle suunnitellaan maankaatopaikkaa kallion louhinnan ja 
murskauksen jälkeen. Espoon seudulla muodostuu rakentamisen yhteydessä 
vuositasolla yli 1,5 miljoonaa tonnia ylijäämämaita, joita ei voida hyödyntää 
rakentamisessa. Jotta läjitettäville ylijäämämaille saadaan mahdollisimman 
paljon tilaa, louhitaan kalliota ympäröivää maanpintaa syvemmälle. 

Maankaatopaikan lupahakemus ei ole vireillä Etelä-Suomen 
aluehallintovirastossa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei voi 
velvoittaa toiminnanharjoittajaa valmistelemaan ja hakemaan lupia 
samanaikaisesti. Kun maankaatopaikkalupahakemus aikanaan tulee vireille, 
aluehallintovirasto huomioi toimintojen yhteisvaikutukset. 
Maankaatopaikkatoiminta käsittää ylijäämämaiden tuonnin alueelle, mutta ei 
niiden louhintaa tai murskausta. Maankaatopaikkatoiminnalla ei ole teknistä, 
toiminnallista tai ajallista yhteyttä lupahakemuksen tarkoittaman toiminnan 
kanssa. Valituksenalaisessa luvassa ei voi antaa maankaatopaikan toimintaa 
koskevia määräyksiä. 

Luonnonolosuhteita on Ämmässuon ja Kulmakorven alueella muutettu usean 
vuoden ajan. Svartbäckträsketin niitty sijaitsee Lankasuon itäpuolella 
lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä. Perinneympäristöselvityksessä 
vuodelta 2003 niityltä löydettiin harvinainen kirjoverkkoperhonen. 
Uudenmaan ELY-keskuksen arvion mukaan kyseinen niittyalue ei 
todennäköisesti nykyisellään ole kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja 
levähdyspaikka umpeenkasvunsa vuoksi, joten tarvetta lajin seurantaan ei ole.  

Syksyllä 2017 tehdyn luontoselvityksen mukaan Lankasuon aluetta tai sen osia 
ei voida pitää liito-oravalle tyypillisesti soveltuvana elinympäristönä. 
Lähimmät liito-oravahavainnot tai elinympäristöalueet ovat yli puolen 
kilometrin etäisyydellä Lankasuon alueesta idässä ja lännessä. Ihmistoiminta 
on vaikuttanut vahvasti alueen luonteeseen muun muassa maastoajon myötä. 
Ajouria, joilta on poistettu puita, on paljon. Alueella ei havaittu 
luonnonsuojelu-, metsä-, tai vesilain mukaisia kohteita tai muita lajiston ja 
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä luonnontilaisia ympäristöjä. 
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Lankasuon alue on luonnontilassa mäntyvaltaista metsää eikä sitä voi palauttaa 
miksikään toisenlaiseksi ympäristöksi. Siellä ei ole kirjoverkkoperhoselle tai 
liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. 

Loojärven hajakuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma toteuttavat osaltaan 
Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia sekä Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaa. Näiden selvitysten 
tietoja on otettu huomioon lupaharkinnassa ja annetuissa lupamääräyksissä. 
Ympäristölautakunnan asettamat pintavesiä koskevat lupamääräykset 13-15 
ovat riittävät estämään sen, että toiminnasta aiheutuisi sellaista merkittävää 
lisäkuormitusta Loojärveen, joka vaikeuttaisi hyvän tilan tavoitteen 
saavuttamista tai heikentäisi jonkin laadullisen tekijän tilaluokkaa ja näin ollen 
aiheuttaisi merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Molempien 
vaiheiden vesien käsittelyyn tulee selkeytysallas. Lisäksi vaiheen 2 vesien 
käsittelyyn on määrätty rakennettavaksi biosuodatusallas. Näillä toimenpiteillä 
vähennetään tehokkaasti pitkäaikaiselta louhinta-alueelta tulevaa kuormitusta 
Loojärveen. Samalla edistetään Loojärven kunnostussuunnitelman 
toteuttamista. 

Ympäristöluvassa ei voida antaa määräyksiä Turunväylän liikennemäärien 
seurannasta ja huomioimisesta toiminnassa. Vuonna 2018 tehdyn 
mallinnuksen mukaan 55 dB:n päiväaikainen keskiäänitaso ei ylity 
yleiskaavan mukaisella Halujärjen itäpuolisella virkistysalueella tai 
Halujärvellä missään mallinnustilanteessa. Suurimmillaan yli 55 dB:n 
päiväajan keskiäänitason melualue ulottuu noin 400 metriä Lankasuon 
toiminta-alueen eteläpuolelle, kun valituksessa mainitut alueet sijaitsevat 
lähimmillään noin 700 metrin päässä. Vuonna 2019 päivitetty melumallinnus 
laajentaa yli 55 dB:n päiväaikaista melualuetta noin 100 metriä etelään. 
Mallinnuksien mukaan 45 dB:n päiväajan keskiäänitason ylittyminen on 
mahdollista Halujärven loma-asuntojen luona. 

Mallinnustuloksia arvioidessa tulee huomioida, että Ämmässuo-Kulmakorven 
alueen meluavat toiminnot eivät tyypillisesti ole yhtä aikaa käynnissä ja osa 
toiminnoista on käynnissä ainoastaan ajoittain. Myös vuonna 2019 
melumallinnukseen päivitetyn Esbogård Ab:n Högbergetin louhintahankkeen 
toteutuminen on epävarmaa. Lankasuon toiminnan melulähteiden sekä asuin- 
ja lomarakennusten välisen pitkän etäisyyden vuoksi (lyhimmillään noin 900 
m), on sääolosuhteiden vaikutus alueen todellisiin melutasoihin huomattava. 
Melutasot voivat olla lähinnä poikkeustilanteissa lähimpien asuin- ja 
lomarakennusten kohdalla niin suuria, kuin mallinnustulokset osoittavat. 
Pitkän välimatkan, välissä olevien maastonmuotojen ja meluvallin sekä 
muiden toiminta-alueen voimakkaiden ei-impulssimaisten melulähteiden 
vuoksi mallinnustuloksiin ei ole tarvetta tehdä 5 dB:n 
impulssimaisuuskorjausta. Päätöksen melutasoista, meluntorjunnasta ja 
melumittauksista annetuilla määräyksillä voidaan varmistua siitä, että melu 
pysyy hyväksyttävällä tasolla häiriintyvissä kohteissa. Mallinnuksissa on 
huomioitu kaikki kokonaismelun kannalta olennaiset melulähteet Ämmässuo-
Kulmakorven alueella. 
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Arvio virkistysalueen käytöstä perustuu muun muassa lupahakemuksen 
täydennykseksi tehtyyn maastokäyntiin, jonka perusteella ei saatu viitteitä 
alueen yleisestä virkistyskäytöstä. Käyntikohde oli Peringintien 
päättymiskohdasta pohjoiseen päin oleva metsäalue Halujärven itäpuolella. 
Alueella todennäköisesti ulkoilee lähialueen asukkaita, mutta laajempaa 
virkistyskäyttöä alueella ei arvioida olevan. Alueelle ei ole rakennettu 
virallisia virkistyspolkuja tai -rakennelmia. Toiminnalla ei ole vaikutusta 
maakuntakaavassa osoitettuun viheryhteystarpeeseen. 

Espoon Moottoriradat ry:n Kulmakorven moottoriurheilukeskuksen toiminta 
voidaan sovittaa yhteen Lankasuon toiminnan kanssa. Maa-ainesten otto ei 
estä eikä lopeta autourheiluseurojen toimintaa Kulmakorvessa. 
Maankäyttöluvat ja maastoliikennelain mukaiset luvat on annettu vuodeksi 
kerrallaan. Lisäksi maankäyttöluvassa Espoon kaupunki on oikeutettu 
epäämään lupa päättymään korvauksetta, minkä autourheiluseurat ovat 
tienneet luvan vuosittain saadessaan. Lankasuo on tarkoitus toteuttaa kahdessa 
vaiheessa. Vaihe 1 alkaa alueen itälaidasta ja kestää useita vuosia. 
Mahdollisuuksien mukaan jatkossa voidaan myöntää lyhytaikaisia 
maankäyttölupia läntisen vaiheen 2 alueelle.  

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vastineessaan 
todennut muun muassa, että pintavesivaikutusten arvioinnin täydennyksessä 
(Ramboll 11.9.2019) Loojärven osalta arviointi perustuu virheelliseen 
laskelmaan, jonka tuloksena typpikuormituksen pitoisuusnousuksi on arvioitu 
0,8-1,7 µg/l, kun sen tulisi olla 0,8-1,7 mg/l. Lupaviranomaisen ratkaisu on 
näin ollen perustunut virheelliseen tietoon ja asia tulee palauttaa käsiteltäväksi 
uudelleen täydennettyjen selvitysten perusteella.  

Pitoisuusnousu on erittäin merkittävä nykyisinkin korkeisiin Loojärven 
typpipitoisuuksiin nähden. Muun muassa kuormitusta vähentävien tekijöiden 
huomioon ottaminen ja kuormituksen laimenemisen ja kulkeutumisen 
tarkempi arviointi saattaa kuitenkin alentaa arviota pitoisuustason noususta. 
Näiden tekijöiden arviointi sisältää paljon epävarmuuksia ja on tärkeää 
arvioida epävarmuuksien merkitys lopputuloksen kannalta. Loojärveen tulevan 
kuormituksen vaikutuksen arviointia tulisi varmentaa käyttämällä hyväksi sekä 
teoreettisia laskelmia että mallinnusta. Loojärven tarkasteluun sisältyy 
epävarmuuksia myös virtaama-arvioiden suhteen, koska arviointi perustuu 
melko harvoin tehtyihin virtaamamittauksiin perustuviin 
laimenemislaskelmiin. Vesistömallijärjestelmän soveltamiseen alueella 
sisältyy paljon epävarmuutta, mutta virtaama-arvioita voidaan varmentaa 
myös esimerkiksi vertaamalla tuloksia valuma-alueperusteiseen arviointiin. 

Mankinjoen osalta vaikutusten arviointi perustuu siihen, ettei kuormitus kohoa 
nykyisestään. Kuormituksen odotettavissa olevaa kehitystä ei ole tarkemmin 
käsitelty. Myös nykytason kuormitusta ylläpitävän kuormituslisän vaikutuksia 
on syytä arvioida, koska Mankinjoen ravinnekuormitus on nykyisinkin liian 
korkealla tasolla. Lisäksi arvioinnissa on tarpeen tarkentaa Mankinjoen 
yläosan laimenemisolojen tarkastelua käyttämällä Mankinjoen yläosalle 
arvioituja virtaamia. 
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Loojärven (81.057.1.001_001) ekologinen tila on luokiteltu huonoksi sekä 
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa 
vuosiksi 2016–2021, että ehdotuksessa vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 
2022–2027. Ekologinen tila on arvioitu kasviplanktonin ja 
fysikaaliskemiallisten tekijöiden perusteella. Kasviplanktonin tila-arvio 
perustuu tyypiltään savisameissa järvissä (Rr) a-klorofylli-pitoisuuteen. 
Klorofyllin pitoisuus on ollut Loojärvellä 2012-2017 tulosten perusteella 
keskimäärin 74 µg/l (50-110 µg/l), mikä vastaa huonoa tilaa. Pintaveden 
fosforipitoisuus kasvukaudella on ollut 92 µg/l ja typen 1 345 µg/l. Nämä 
kuvaavat molemmat välttävää tilaa, minkä perusteella fysikaaliskemiallisten 
tekijöiden tila-arvio on välttävä. Biologisia tekijöitä painotettaessa ekologisen 
luokituksen kokonaisarvio on näiden perusteella huono. Vesienhoidon 
tavoitteiden mukaisesti järven ekologista tilaa ei tule edelleen heikentää. 
Minkään luokittelutekijän tila-arvio ei saa laskea eikä huonossa tilassa olevan 
tekijän tila heikentyä lainkaan. Hyvän tilan saavuttamista ei tule vaikeuttaa. 

Mankinjoen yläosa (81.057_a04) ja Mankinjoen alaosa (81.057_a02) kuuluvat 
pintavesityyppiin pienet savimaiden joet. Niiden ekologinen tila on luokiteltu 
hyväksi sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 että ehdotuksessa 
vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027, mutta molemmissa 
muodostumissa on tunnistettu riski ekologisen tilan heikkenemisestä. 
Vesienhoidon tavoitteiden mukaisesti näiden hyvässä tilassa olevien 
vesimuodostumien ekologista tilaa ei tule heikentää eikä minkään 
luokittelutekijän tila-arvio saa laskea.  

Mankinjoen yläosan ekologinen tila voi heikentyä, ellei valuma-alueella 
toteuteta ravinnekuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Jokeen kohdistuu 
merkittävää ravinnekuormitusta. Mankinjoen yläosalla biologisten 
laatutekijöiden tila on kokonaisuutena hyvä (kalat ELS 0,7, päällyslevät ELS 
0,8, pohjaeläimet ELS 0,6), mutta pohjaeläinten osalta tila on heikentynyt 
hyvästä tyydyttävään edelliseen luokitteluun verrattuna (ELS laskenut 0,7:stä 
0,6:een). Vedenlaatu on kokonaisfosforipitoisuuden perusteella tyydyttävä 
(65,8 µg/l) ja laskenut hieman edelliseen luokittelujaksoon verrattuna (76 
µg/l). Myös kokonaistyppipitoisuus (1 488,6 µg/l) on hieman pienempi kuin 
edellisessä luokituksessa (1 560 µg/l). Typellä ei ole luokkarajaa, mutta sitä 
käytetään luokituksen tukena. 

Mankinjoen yläosalla maatalouden fosforikuormitus on kaksinkertaista 
luonnonhuuhtoumaan verrattuna ja typpikuormitus yhtä suurta kuin 
luonnonhuuhtouma eli molempien ravinteiden osalta merkittävää, ja 
toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseen tarvitaan. Myös Mankinjoen 
alaosalla maatalouden ja haja-asutuksen ravinnekuormitus on merkittävää ja 
ekologinen tila voi heikentyä, ellei ravinnekuormitusta vähennetä. Vedenlaatu 
on ollut kokonaisfosforipitoisuuden perusteella hyvä kahdessa viimeisimmässä 
tilaluokituksessa (56 µg/l ja 48,9 µg/l). Kokonaistyppipitoisuus on ollut 1 423 
µg/l ja 1 124 µg/l. Ravinnekuormitus luonnonhuuhtoumaan verrattuna on 
vähäisempää kuin Mankinjoen yläosalla. Merkittävimpänä 
ravinnekuormittajana maatalouden fosforikuormitus on 1,3 kertaista ja 
typpikuormitus 0,56 kertaista luonnonhuuhtoumaan verrattuna. 
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Toiminta-aikojen rajoittaminen meluisimpien toimintojen osalta esimerkiksi 
lomakauden ja perjantaiden osalta vähentää loma-asutukselle aiheutuvia 
meluvaikutuksia. Lupamääräyksessä 38 olisi voinut lisäksi selvemmin esittää 
valvonnasta, että muuttuviin tilanteisiin voitaisiin reagoida myös valvojan 
puolelta riittävän nopeasti ja järkevästi melun ja toimintojen muuttumisen 
osalta. 

Espoon kaupungille on varattu tilaisuus antaa vastine. Vastinetta ei ole 
annettu. 

Espoon seudun ympäristöterveys on vastineessaan todennut, että melun 
yhteisvaikutukset tulisi ottaa huomioon ja varmistaa, etteivät melua aiheuttavat 
toimenpiteet nosta melutasoa yli sallitun raja-arvon. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on vastineessaan esittänyt muun muassa, 
että kysymys maa-aineslain mukaisen hankkeen suhteesta kyseisellä alueella 
voimassa olevan Espoon pohjoisosien yleiskaavan, osa I, EM-merkinnän 
tarkoittamaan pääkäyttötarkoitukseen (moottorirata-alue) on lainvoimaisesti 
ratkaistu 15.11.2016 Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä 16/0957/5. 
Hallinto-oikeus on todennut nyt kyseessä olevan hankkeen vieressä, saman 
moottoriratayleiskaavamerkinnän alueella sijaitsevaa maa-aineslain mukaista 
hanketta (Takapelto 2) koskien, että maa-ainesten ottaminen alueelta ei 
vaikeuta alueen myöhempää käyttämistä yleiskaavassa moottorirata-alueeksi 
varattuun tarkoitukseen. Hankkeet ovat luonteeltaan yhteneväisiä. 

7.9.-20.10.2020 nähtävillä olleessa Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavaehdotuksessa Lankasuon louhinta-alue on erityisaluetta (E), jossa 
alue on tarkoitettu maa-ainestoiminnalle, yhdyskuntatekniselle huollolle, 
moottori-, ampuma- ja muille urheilutoiminnoille sekä virkistykselle ja 
aurinkoenergian tuotannolle. Kaavamääräyksen mukaan muiden toimintojen 
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kiviainesten oton ja 
ylijäämämassojen sijoittamisen edellytysten säilymiseen.  

Lankasuon kiviaineshanke ei vaikeuta alueen myöhempää käyttämistä 
yleiskaavassa moottorirata-alueeksi varattuun tarkoitukseen eikä yleiskaava 
ole esteenä myöntää kyseessä olevia lupia. 

Kirkkonummen kunnalle ja Kirkkonummen rakennus- ja 
ympäristölautakunnalle on varattu tilaisuudet antaa vastine. Vastineita ei ole 
annettu. 

Uudenmaan liitto on vastineessaan muun muassa todennut, että Uudenmaan 
maakuntavaltuusto hyväksyi Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan 
ehdotuksen 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti kaavan voimaantulosta 
7.12.2020. Hyväksymispäätös ei anna aihetta muuttaa 
ympäristölupahakemuksesta annetussa lausunnossa vaihemaakuntakaavasta 
todettua. 

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on vastineessaan muun muassa 
esittänyt, että valitukset hylätään perusteettomina.  
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Lankasuon maa-aineshankkeen toteuttaminen ei ole esteenä alueen 
myöhemmälle käyttämiselle yleiskaavassa osoitettuun pääkäyttötarkoitukseen. 
Hanke ei estä samanaikaisesti louhinnan ja murskauksen kanssa tapahtuvaa 
moottoriurheilutoimintaa hankealueen viereisellä alueella. Hanke ei vaaranna 
tulevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan toteuttamista. Hanke ei 
vaikuta alueen eteläpuolella olevaan viheryhteyteen.  

Loojärven laatuluokka ei muutu hankkeen johdosta. Louhintavaiheen 1 aikana 
vedet johdetaan kokonaan toiseen vesistöön. Vaiheen 2 osalta 
päästölaskelmilla on osoitettu, ettei laadullista huononemista Loojärven tilaan 
aiheudu. Vastineen liitteenä olevien korjattujen laimenemislaskelmien mukaan 
kokonaistypen pitoisuusnousu Loojärvessä on vähäinen, eikä vesistön 
ekologinen luokka heikkene yhdenkään laatutekijän osalta.  

Merkittävin rehevyyttä säätelevä tekijä Loojärvessä on fosfori. Räjäytyksistä 
Lankasuon alueella aiheutuu lähinnä typpipäästöjä. Hankealueelta tuleva 
typpikuormitus Loojärveen on vain pieni osa järveen tulevasta 
kokonaiskuormituksesta, sillä järven valuma-alueella on laajoja peltoalueita, 
joista huuhtoutuu ravinteita vesistöön. Kokonaistypen pistekuormituksen 
osuus Loojärvessä on noin 8,7 % ja suurin kuormitus järveen tulee 
Kauhalanjoen kautta. Lankasuon hankkeen louhintavaiheessa 1 vedet 
johdetaan Peringinojan kautta Mankinjoen yläosalle, jolloin mitään 
kuormitusta ei päädy Loojärveen. Päästöjä Loojärveen voi muodostua tällöin 
vasta Lankasuon hankkeen louhintavaiheessa 2, eli arviolta noin 10 vuoden 
päästä toiminnan aloittamisesta.  

Vesistön laatuluokka pitää sisällään useita eri tekijöitä ja niille vaihteluvälejä. 
Vasta kokonaiskriteeristöön verrattuna mitattava muutos tarkoittaa laatuluokan 
huononemista tai huonoimman luokan osalta muutosta. Pieni muutos 
typpikuormituksessa ei automaattisesti tarkoita laskennallista ja laadullista 
heikennystä vesistön ekologiselle tilalle. 

Loojärven alustavassa vesienhoidon 3. suunnittelukauden luokituksessa 
fysikaalis-kemialliset laatutekijät on luokiteltu välttäväksi. Luokittelussa 
kokonaisfosforin lukuarvo on 91,92 µg/l ja kokonaistypen 1 344,62 µg/l. 
Vesienhoidon tavoitteena on hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Tavoitteen 
pidentämisen perusteita ovat luonnonolosuhteet ja tekniset syyt. Näiden osalta 
keskiöön nousevat valuma-alueen peltojen korkea fosforiluku ja peltojen 
kasvukunto, valuma-alueen eroosioherkkyys sekä talvisateiden lisääntymisen 
tavoitteita hidastava vaikutus ja järven sisäinen kuormitus. Teknisistä syistä on 
todettu muun muassa, että tarvittavien ravinnekuormitusta vähentävien 
toimenpiteiden täysimääräinen toteuttaminen on hidasta ja niiden toimivuus 
epävarmaa (Avoin tieto, Hertta-tietokanta, 21.4.2021). 

Lankasuon 2. louhintavaiheen vedet tullaan johtamaan Ämmässuonpuroon ja 
edelleen Loojärveen hankealueella toteutettavan biosuodatuksen kautta. 
Arvioitu räjähdeaineperäisen typen kuormituksesta aiheutuva typen 
pitoisuusnousu järvessä biosuodatus huomioiden on 10-20 µg/l. Kolmannen 
suunnittelukauden ekologisessa luokituksessa kokonaistypen laatutekijän 
tyydyttävän/välttävän luokan raja-arvo on 1 200 µg/l ja välttävän/huonon raja 
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1 800 µg/l. Nykytilassa kokonaistypen lukuarvo (1 344,62 µg/l) on lähempänä 
tyydyttävää kuin huonoa, eikä kuormituksesta aiheutuva pitoisuusnousu tule 
heikentämään kokonaistypen laatutekijän luokkaa. Laskennallinen typen 
pitoisuusnousu tulee olemaan niin vähäinen, että sen ei arvioida aiheuttavan 
havaittavaa muutosta levämäärää kuvaavassa laatutekijässä (a-klorofylli). 
Merkittävin rehevyyttä säätelevä tekijä järvessä on fosfori. Arvion mukaan 
hanke ei heikennä ekologista tilaa yhdenkään ekologisen tilan laatutekijän 
osalta eikä estä hyvän ekologisen tilan saavuttamista. Avainasemassa järven 
tilan paranemisessa on laajalta valuma-alueelta tulevan hajakuormituksen 
vähentäminen. Merkittävimmät kuormituslähteet valuma-alueella ovat 
peltoviljely, metsien luonnonhuuhtouma sekä haja-asutus, jotka nykyisellään 
muodostavat lähes 82 % järveen tulevasta kuormituksesta. Myös vaiheen 2 
vesiä on teknisesti mahdollista ohjata Peringinojaan, jolloin Loojärveen ei 
Lankasuon hankealueelta ohjautuisi vesiä lainkaan.  

Mankinjoen osalta kuormituksen vaikutuksia on tarkennettu joen yläosan 
vesimuodostuman osalta vastineen liitteenä olevassa lisäselvityksessä. 
Nykytilassa Mankinjokeen tulee typpikuormitusta Takapellon louhinta-
alueelta Peringinojan kautta, jolloin louhinnan kuormitus sisältyy jo 
nykytilassa Mankinjoen ylä- ja alaosan vesimuodostumien typpipitoisuuden 
vaihteluun. Peringinojan keskimääräisen typpipitoisuuden ja keskivirtaaman 
perusteella laskettuna vuosikuorma Kulmakorven eri toiminnoista on 
keskimäärin 5 490 kg/a. Lankasuon hankkeen aloittaessa (vaihe 1) on 
louhintatoiminta Takapellon alueella loppumassa tai loppunut, jolloin 
kuormituksen arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin nykytilassa. 
Mankinjoen ylä- ja alaosan vesimuodostumien ekologinen tila on arvioitu 
alustavassa 3. suunnittelukauden luokituksessa hyväksi. 
Fysikaaliskemiallisista laatutekijöistä kokonaisfosfori osoittaa tyydyttävää 
tilaa yläosalla ja hyvää tilaa alaosalla. Kokonaistyppeä ei ole luokiteltu, mutta 
sitä käytetään luokittelun tukena. Sekä kokonaisfosforin että kokonaistypen 
pitoisuudet vesimuodostumissa ovat hieman laskeneet edelliseen luokitukseen 
verrattuna. Mankinjoki on selkeästi fosforirajoitteinen, jolloin typellä ei ole 
merkittävää vaikutusta perustuotantoa säätelevänä tekijänä. 

Mankinjoen kiintoainepitoisuus ja sameus vaihtelevat pienille savimaiden 
jokivesille tyypillisesti ja ovat melko korkeita. Mankinjoessa sameus on 
keskimäärin 27 FNU (8,8-64 FNU) ja kiintoainepitoisuus 15 mg/l (6-34 mg/l). 
Peringinojan keskimääräinen kiintoainepitoisuus 5 mg/l (0,65-28 mg/l) ja 
sameustaso 5,2 FNU (0,66-32 FNU) ovat merkittävästi pienempiä. 
Peringinojan kautta tulevasta kiintoainekuormasta ei arvioida olevan 
minkäänlaista haittaa Mankinjoen kalastolle, jonka tila on arvioitu alustavassa 
vesienhoidon 3. suunnittelukauden luokittelussa hyväksi. Mankinjoen ylä- tai 
alaosan vesimuodostumien ekologiseen tilaan ei ennusteta kohdistuvan 
muutoksia verrattuna nykyiseen tilaan. Joen typpipitoisuus tulee pysymään 
likimain samalla tasolla kuin nykyisin eikä kalastoon arvioida kohdistuvan 
vaikutusta kiintoainekuormituksesta. 

Melumallinnuksen täydennyksessä (12.9.2019) todetaan, että pelkästä 
Lankasuon louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva melu jää mallinnusten 
mukaan jokaisessa mallinnustilanteessa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 
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mukaisten raja-arvojen alapuolelle kaikkien ympäristön asuin- ja 
lomarakennusten kohdalla. Tämä pätee myös tilanteessa, jossa Lankasuon 
lounaispuolella olevan Högbergetin alueen A mäki tasattaisiin hankkeen 
suunnitelmien mukaisesti. Kyseinen mäki ei ole merkittävä luonnollinen 
melueste Lankasuon toiminnasta aiheutuvan melun kantautumiseen 
lounaispuoleiselle asutukselle. Mikäli sekä Lankasuon että Högbergetin 
toiminta-alueilla on kaikki toiminnot käynnissä samanaikaisesti, on 45 dB:n 
ohjearvo haasteellista saavuttaa Halujärven ympäristön asuinkiinteistöjen 
kohdalla. Esimerkiksi toimintojen jaksottamisella pysytään raja-arvojen 
puitteissa. Mallinnuksessa on huomioitu myös Kulmakorven ja Ämmässuon 
muiden toimintojen aiheuttamia melupäästöjä. Niiden yhteisvaikutukset 
Lankasuon toimintojen kanssa ovat vähäiset, eikä muiden toimijoiden tarvitse 
vaiheistaa toimintojaan, jotta yhteismelutasot pysyvät raja-arvojen puitteissa 
Lankasuon eteläpuolisilla asutusalueilla. Takapellon louhintatoiminta pääosin 
tulee olemaan loppunut ennen kuin louhinta Lankasuon hankealueella alkaa. 
Näin ollen alueen kokonaismelupäästöt eivät tule kasvamaan. Kun 
meluntorjuntatoimenpiteet toteutetaan, pysyvät melupäästöt raja-arvojen 
puitteissa.  

Virallisia virkistysalueita ei ole Lankasuon hankealueen läheisyydessä. 
Virkistysalueet Lankasuon hankealueen eteläpuolella on yleiskaavassa esitetty 
vain ääriviivoilla ilman väritystä. Yleiskaavan yleismääräyksissä todetaan 
”värittömistä” alueista, että ”Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet osoitetaan 
värittöminä. Alueiden käyttötarkoitus on osoitettu kirjainyhdistelmällä. Alueen 
ottaminen yleiskaavassa suunniteltuun käyttöön on tarkoitettu perustuvaksi 
asemakaavaan”. Alue ei ole asemakaavoitettu eikä virkistysaluetta ole 
perustettu. Hanke ei estä alueen eteläpuolisen alueen käyttämistä virkistykseen 
jatkossakaan.  

Pohjoismaisissa laskentamalleissa absorptiokerroin 1 ei tarkoita sitä, että siinä 
huomioitaisiin puustoa tai lunta. Lankasuon melumallinnuksessa ei ole 
huomioitu puustoa tai muuta kasvillisuutta, kuten ei normaalistikaan tehdä. 
Melumallinnuksen tuloksiin ei ole lisätty impulssikorjausta, sillä 
ennakkoarvion mukaan melu ei ole impulssimaista lähimpien asuin- tai 
lomarakennusten kohdalla. Impulssimaisuus vähenee etäisyyden kasvaessa 
sekä esteen vaikutuksesta ja kun rikotuksen melu peittyy muiden äänten alle ja 
sekoittuu taustaääneen. Rikotus sijoittuu lähimpiin altistuviin kohteisiin 
nähden pitkälti meluvallien ja maastonmuotojen taakse. Mallinnuksen mukaan 
rikotus ei ole osalähteenä ympäristön asuintalojen kohdalla voimakkainta 
melua tuottava.  

Lankasuon maa-ainesten ottotoiminta ei estä tulevaa moottoriurheilutoimintaa 
ja moottorikeskuksen toimintaedellytyksiä on otettu huomioon. Etäisyys 
louhintakohdasta moottorikeskuksen alueelle on pääosin useita satoja metrejä 
ja enimmillään lähemmäs 600 m. Käytännössä vasta louhintavaiheen 2 
loppuvaiheessa louhinta sijoittuu lähelle moottoriurheilukeskusta ja silloinkin 
louhinta on hyvin yhteensovitettavissa moottoriurheilutoiminnan kanssa. 
Räjäytyksiä on yleensä enimmillään pari kertaa viikossa ja ennen klo 18. 
Räjäytysten aikana ihmisiä ei voi olla panostajan määräämällä turva-alueella, 
eli tietyissä tilanteissa tämä voi vaikuttaa myös moottoriurheilukeskuksen 
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toimintaan. Räjäytys on lyhytkestoinen ja siitä aiheutuva haitta on siten 
vähäinen. Espoon Moottoriradat ry on ympäristölupahakemuksessaan 
todennut, että pääosa kilpailuista järjestetään viikonloppuisin ja että 
motocrossin osalta harrastustoiminta keskittyy iltoihin ja viikonloppuihin. 
Koska Lankasuon hankealueella ei ole räjäytyksiä iltaisin eikä 
viikonloppuisin, tulee louhintatoiminta olemaan hyvin yhteensovitettavissa 
moottoriurheilukeskuksen toiminnan kanssa siten, että kaikille osapuolille 
muodostuu mahdollisimman vähän haittatekijöitä. 

Pölyäminen ei tule aiheuttamaan haittaa moottoriurheilukeskuksen toimintaan. 
Maa-aineksen ja murskeen kuljetusliikenne ei ohjaudu 
moottoriurheilukeskuksen alueelle eikä kuljetuksista siten aiheudu 
varsinaiselle keskukselle haittaa. Kulmakorventien raskas liikenne ei estä 
moottoriurheilukeskuksen toimintaa. Espoon kaupungin 
rakennusvalvontakeskuksen 21.12.2020 Espoon Moottoriradat ry:lle 
antamassa uudisrakennusluvassa (2017-1612) on ehtona, että ”alueelle tulee 
toteuttaa toiminnan kannalta riittävät ja turvalliset kulkuyhteydet. 
Kulkuyhteyksien toteuttamisesta on sovittava Espoon kaupunkitekniikan 
kanssa. Kulkuyhteyksien kunnossapidosta on sovittava alueen muiden 
vuokralaisten kanssa”.  

Enduroajosta Lankasuon alueella ei ole sopimuksia. Sen sijaan Espoon 
Moottoriradat ry:n ympäristölupa myönnettiin moottoriurheilukeskukselle, 
jossa harjoitetaan kartingin, pienoisautoilun, motocrossin ja enduron 
harjoittelu- ja kilpailutoimintaa. Enduro-toiminnot sisältyivät siis 
moottorikeskuksen ympäristölupa-alueeseen. Vanha motocross rata-alue 
Kulmakorpi I alueella (toiminta päättynyt 2020) oli huomattavasti pienempi 
kuin Lankasuon pohjoispuolelle ympäristöluvitettu uusi rata-alue.  

Lankasuon hankealueella on vanhoja off-road- ja mönkijäreittejä, sillä 
aiemmin kaupungin tonttipäällikkö on vuosittain myöntänyt maankäyttölupia 
kyseiseen toimintaan. Viimeisin maankäyttölupa on voimassa vuoden 2021 
loppuun. Maankäyttölupaan on kirjattu, että ”mikäli Espoon kaupunki 
tarvitsee alueita omiin tarkoituksiin, on kaupungilla oikeus evätä lupa 
päättymään näiltä osin korvauksetta käyttöoikeuden saajalta”.  

Lankasuon maa-ainesten ottotoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta 
ympäristölle eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n vastaisesti. Hanke 
ei myöskään ole ympäristönsuojelulain 12 §:n tai maa-aineslain 3 §:n 2 
momentin vastainen, sillä toiminta ei vaikeuta alueen käyttämistä 
yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen.  

Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristöluvan toimivaltainen lupaviranomainen on 
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, koska 
maankaatopaikkatoiminnalle ei vielä ole laadittu ympäristölupahakemusta. 
Maankaatopaikan ympäristölupa-asiaa ei voida käsitellä yhdessä yhdistetyn 
maa-ainesluvan ja ympäristöluvan kanssa senkään takia, että silloin lupapäätös 
olisi automaattisesti määräaikainen. Maankaatopaikkatoiminnalle tarvitaan 
toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa ja maanläjitystoiminta sekä maa-
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aineksen kierrätystoiminta tulee jatkumaan vielä pitkään louhinnan ja 
murskauksen loputtua.  

Maa-ainesten kierrätystä ja jatkojalostusta tullaan kehittämään tuntuvasti ja 
näitä kierrätystoimintoja tullaan sisällyttämään myös myöhemmin haettavaan 
Lankasuon maankaatopaikan ympäristölupaan. Tämä ei poista tarvetta 
maankaatopaikalle tulevaisuudessakaan. Rakentaminen Espoon seudulla tulee 
jatkumaan vilkkaana ja kiviaineksen louhinta- ja maankaatopaikkatoiminnot 
ovat välttämättömiä kaupungin kehittämisen kannalta. Louhimalla aluetta 
mahdollisimman syvälle, ympäristönäkökohtia huomioiden, saadaan samalla 
kiviaines hyötykäyttöön. Maankaatopaikkatoimintojen keskittäminen 
Kulmakorpeen, jossa Lankasuo sijaitsee, on ainoa järkevä vaihtoehto.  

Espoon ympäristöyhdistys ry asiakumppaneineen on vastaselityksessään 
esittänyt muun muassa, että hakijan mukaan Helsingin hallinto-oikeuden 
päätös Takapelto 2:n maa-aineshankkeen yleiskaavan vastaisuudesta on täysin 
sovellettavissa Lankasuon hankkeeseen, koska ”hankkeet ovat luonteeltaan 
yhteneväisiä”. Hankkeiden laajuudessa ja kestossa on huomattava ero. Ja mikä 
olennaisempaa, Takapelto 2 alueesta vain osa on yleiskaavan EM-alueella, kun 
taas koko Lankasuon hankealue on EM-alueella. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on teknisen toimen alainen. Keskus ei siis 
käytännössä voisi antaa lausuntoa, joka estäisi teknisen toimen tärkeänä 
pitämän ison hankkeen.  

Kalliokiviaineksen ylitarjonta pääkaupunkiseudulla on kuitenkin 
lähitulevaisuudessa arvioitu niin suureksi, että esimerkiksi läheisen 
Kulmakorpi I-teollisuusalueen pohjan louhinnan ja murskauksen keston on jo 
lupahakemuksessa arvioitu voivan venyä lähes 70 % optimitilannetta 
pidemmäksi. Vaikka Lankasuon osalta ei ole ilmoitettu aikataulun 
mahdollisesta venymisestä, kiviaineksen menekkiongelmien vuoksi se on 
todennäköistä. Ympäristöluvan ehdot ovat voimassa olevan yleiskaavan 
vastaiset estäessään kaavan mukaisen moottoriurheilutoiminnan kokonaan 
vuosikymmeniksi ja käytännössä myös louhinnan ja sitä seuraavan 
kaatopaikkatoiminnan jälkeenkin. 

Louhintaan teknisesti ja toiminnallisesti liittyvän maankaatopaikkahankkeen 
lupahakemus tulee käsitellä yhtä aikaa louhinta- ja murskaushankkeen kanssa 
samassa viranomaisessa, joka kaatopaikan läjitysmäärän perusteella on 
aluehallintovirasto. Aluehallintovirastovirasto on oikea käsittelypaikka myös 
ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos tulkitaan, 
että kyse on toiminnasta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä 
kyse kuitenkaan olisi vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta. Hallinto-
oikeuden tulee velvoittaa hakemaan tarpeelliset luvat Lankasuon louhinta-, 
murskaus- ja maankaatopaikkatoiminnoille Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta.  

Lankasuon lupahakemuksen yhteydessä tehty melumallinnus osoittaa, että 
pahimmillaan melutaso ylittää 65 dB vihervirkistyskäytävällä sen koko 
Lankasuon ohituksen mitalla. Maakunnallisella vihervirkistyskäytävällä tulee 
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sallia enintään 45 dB:n melu. Hankkeen päästöt Loojärveen olisivat uusia 
entisten ja nykyisten lisäksi tulevia lisäpäästöjä. Koska Lankasuo louhitaan 
lupahakemuksen mukaan pääasiassa maankaatopaikkatilan tuottamiseksi, 
tulisi maankaatopaikkatoiminnan vesi- ja muut päästöt ottaa huomioon. 
Maanläjityksen suotovesiin liukenee huomattavia määriä ravinteita ja haitta-
aineita, jotka päätyisivät samoihin pintavesiin kuin louhinnan ja murskauksen 
pois johdettavat vedet. Louhinnan päätyttyä Takapellon alueella tullaan 
aikaansaatuihin louhoksiin vuosikausien ajan läjittämään ylijäämämassoja 
sekä edelleen murskaamaan muualta tuotua louhetta, mistä toiminnoista 
Peringinojaan ja Mankinjokeen päätyy ravinteita, kiintoaineksia ja paljon 
erilaisia haitallisia aineita. Jos myös 2-vaiheen vedet ohjattaisiin 
Peringinojaan, kyse olisi suuresta luonnonpuroihin vaikuttavasta vesien 
virtauksen muuttamisesta. Peringinojaan suuntautuisi osan aikaan jopa 
moninkertainen virtaus ja päästömäärä nykyiseen verrattuna ja 
Ämmässuonpuron virtaama pienenisi huomattavasti. Seurauksena olisi 
todennäköisesti Peringinojan ajoittainen tulviminen ja Ämmässuonpuron 
uoman ajoittainen kuivuminen kesäaikaan.  

Vesien virtailun muutosasia tulisi käsitellä vesilupaprosessissa, koska kyse on 
vesilailla suojelluista pintavesiesiintymistä, puroista ja koska vaikutukset 
kohdistuisivat uhanalaisten kalojen lisääntymis- ja potentiaaliseen 
lisääntymispuroon sekä mahdollisesti myös alapuolisten kiinteistöjen 
käyttöveden saantiin ja laatuun. Ennen Lankasuon lupapäätöstä olisi 
käytettävissä oltava tiedot kaikista uusia lisäpäästöjä Ämmässuonpuroon, 
Loojärveen ja Mankinjokeen tuottavista toiminnoista, niiden päästöjen 
laadusta ja määrästä. Kun typpi ei ole ainut jokiveden laatua ja joen 
elinolosuhteita heikentävä haitallinen aine, tulisi kaikkien muidenkin aineiden 
määriä ja vaikutuksia Mankinjoen alajuoksuun arvioida tarkemmin. Hakijan 
esittämä 2-vaiheen vesien johtaminen Peringinojan kautta kohdistaisi 
Mankinjoen alajuoksuun ja myös Espoonlahden laskualueelle merkittävästi 
suurempia haitta-ainemääriä kuin jos aineet jakautuisivat laajemmalle. Myös 
arvio vaikutuksista Espoonlahden meriuposkuoriaisesiintymän elinoloihin on 
tarpeen. 

 on vastaselityksessään esittänyt muun muassa, että Loojärven 
osalta hyvän tilan saavuttamisen määräaikaa on pidennetty vuoteen 2027, 
joten ympäristöluvan myöntämisen edellytysten kannalta on arvioitava, 
vaarantaako toiminta myönnetyillä lupamääräyksillä Loojärven hyvän tilan 
tavoitteen saavuttamisen vuoteen 2027 mennessä. Loojärven huono 
ekologinen tila on luokiteltu vedenlaatu-, klorofylli- ja kasviplanktontietojen 
perusteella, joista vedenlaatutulokset kuvaavat enimmäkseen välttävää tilaa, 
klorofyllitulokset puolestaan huonoa ja kasviplanktonlajisto kuvaa voimakasta 
rehevyyttä. Merkittävän typpikuormituksen johdosta Loojärven hyvän tilan 
tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä vaarantuu selkeästi. 
Pitoisuusnousu on erittäin merkittävä, sillä typpikuormituksen lisäys jopa 
kaksinkertaistaisi kokonaistypen määrän vesimuodostumassa ja vaarantaisi 
hyvän tilan tavoitteen saavuttamisen vuoteen 2027 mennessä. 

Espoon Moottoriradat ry on ilmoittanut, ettei se anna vastaselitystä. 
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Espoon ympäristöyhdistys ry asiakumppaneineen on toimittanut 
lisäselvityksen kalannousuesteen poistamisesta ja kutualueen tekemisestä 
Ämmässuonpuron Loojärventien alittavan tierummun kohdalla.   

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valitukset.  

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 
 
Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 
1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen 
todennäköisyys 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 mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai 
rekisteröitävää 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 34 §:n 1 momentin mukaan valtion 
ympäristölupaviranomainen ratkaisee ympäristölupahakemuksen, jos: 
1) toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian 
ratkaiseminen valtion ympäristölupaviranomaisessa muuten on perusteltua 
toiminnan laatu tai luonne huomioon ottaen; 
2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan ympäristövaikutukset saattavat 
kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle; 
3) toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi lupaa vesilain 3 luvun nojalla tai 
vesilaissa säädetyn muun kuin purkujohtoa koskevan tai ympäristönsuojelulain 
68 ja 69 §:ssä tarkoitetun käyttöoikeuden perustamista ja lupahakemukset on 
47 §:n mukaan käsiteltävä yhteiskäsittelyssä; 
4) lupa on tarpeen 27 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella. 
 
 Saman pykälän 2 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
ratkaisee muun kuin 1 momentissa tarkoitetun lupahakemuksen.  
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Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan ympäristölupa on 
oltava toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole 
vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta. 
 
Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momentin  
6 a) ja b) kohtien mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee 
seuraavien ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 2 tarkoitettujen 
toimintojen ympäristölupahakemukset, jollei ympäristönsuojelulain 34 §:stä 
johdu muuta: a) kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan 
liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;  
b) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle 
sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika 
on yhteensä vähintään 50 päivää; 
 
Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus koskee 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua 
toimintaa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen 
ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu 
päätelmä ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:ssä tarkoitettu arviointi. 
 
Ympäristönsuojelulain 41 §:n mukaan jos samalla toiminta-alueella 
sijaitsevalla usealla luvanvaraisella toiminnalla on sellainen tekninen ja 
toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on 
tarpeen tarkastella yhdessä, toimintoihin on haettava lupaa samanaikaisesti eri 
lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella. Lupaa voidaan 
kuitenkin hakea erikseen, jos hakemuksen johdosta ei ole tarpeen muuttaa 
muita toimintoja koskevaa voimassa olevaa lupaa. 
 
Ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momentin mukaan jos ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavien eri toimintojen yhteisvaikutus on 
lupaharkinnan kannalta huomattava ja näiden toimintojen ympäristölupa-asiat 
ovat vireillä samassa lupaviranomaisessa, asiat on käsiteltävä ja ratkaistava 
samanaikaisesti, jollei sitä ole perustellusta syystä pidettävä tarpeettomana. 
 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta 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 ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa: 
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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 
toiminnan vaikutusalueella; 
5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta; 
 
Ympäristönsuojelulain 51 §:n mukaan ympäristöluvassa ja 115 d §:ssä 
tarkoitetussa ilmoituspäätöksessä on 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 115 d 
§:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä arvioitaessa 
otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain (1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai 
merenhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja 
meriympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Luvassa ja 115 d §:ssä 
tarkoitetussa ilmoituspäätöksessä on toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta  
11 §:n 2 momentin mukaisesti arvioitaessa sekä onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä ja ilmoituspäätöksen määräyksiä 
annettaessa otettava huomioon, mitä toiminnan sijoituspaikkaa ja 
vaikutusaluetta koskevassa tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 
mukaisessa tulvariskien 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 
annettava 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 
ehkäisemisestä 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 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
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rajoittamiseen. 
 
Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta. Luvassa 
on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä säädetystä 
jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on 
määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös 
määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten 
tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan 
määrätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 
 
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 21 §:n 1 momentin 
mukaan vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on, että: 
1) pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on 
vähintään hyvä; 
2) jäljempänä 22 §:ssä tarkoitettujen keinotekoisten ja voimakkaasti 
muutettujen vesimuodostumien tila ei heikkene ja että niillä on vähintään hyvä 
saavutettavissa oleva ekologinen tila ja hyvä kemiallinen tila; 
3) pintavesimuodostumia suojellaan, parannetaan ja ennallistetaan siten, että  
1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tila voidaan saavuttaa viimeistään vuonna 2015; 
4) pohjavesimuodostumia suojellaan, parannetaan, ennallistetaan sekä 
varmistetaan tasapaino pohjavedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä 
siten, että 1 kohdassa tarkoitettu tila voidaan saavuttaa viimeistään vuonna 
2015; 
5) pohjavesimuodostumia pilaavien aineiden pitoisuuksien pysyvää ja 
merkittävää kasvamista ehkäistään. 
 
Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
pölystä, hajusta, 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. 
 
Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei 
saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: 
1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 
2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien 
tuhoutumista; 
3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia 
luonnonolosuhteissa; tai 
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4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden 
laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista 
lupaa. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava 
tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun 
tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. (5.2.1999/134) 
 
Maa-aineslain 6 §:n 1 momentin mukaan lupa ainesten ottamiseen on 
myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä 
ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten 
kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten 
vaikutus. 
 
Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (MURAUS-asetus)  
7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa 
ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. 
 
Saman asetuksen 10 §:n 1 momentin mukaan toiminta on järjestettävä siten, 
että siitä ei aiheudu pintavesien tai kaivojen pilaantumista. 
 
Melutasojen ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 1 
momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa 
ja taajamien 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.  
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, 
leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja 
luonnonsuojelualueilla 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 sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti 
käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

Asiassa saatu selvitys 

Hakemus koskee niin sanottua Lankasuon aluetta, joka sijaitsee Espoon 
Kulmakorvessa Takapellon maanläjitysalueen ja Kalliosuon louhinta- ja 
maanläjitysalueen välissä Espoon kaupungin omistamalla kiinteistöllä 
Kartanonmetsä RN:o 49-408-1-415. Lupaa on haettu alueella tehtävälle 
kallion louhinnalle sekä louheen murskaukselle. Toimintaan liittyy myös 
alueen ulkopuolelta tuotavan louheen murskausta. Louhinnan aikana ja sen 
jälkeen louhos täytetään puhtailla ylijäämämailla. Maanläjitystoimintaan 
haetaan erillinen ympäristölupa. Tehtävällä louhinnalla muodostetaan lisää 
tilavuutta tulevalle maanläjitykselle. 
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Hakemuksen mukainen toiminta kohdistuu kiinteistön eteläosiin, joka on 
nykytilassa osittain metsäaluetta ja osittain louhevarastoaluetta. Lankasuon 
maa-ainesten ottosuunnitelman ja ympäristölupahakemuksen mukainen 
ottamisalue on pinta-alaltaan 52,2 ha. Ottoalue on pinta-alaltaan 29,4 ha. 
Ottoalueen kokonaisottomäärä on 9,8 miljoonaa m3ktr, josta vaiheen 1 
ottomäärä on 4,4 miljoonaa m3ktr ja vaiheen 2 määrä 5,4 miljoonaa m3ktr. 
Vuotuinen keskimääräinen louhintamäärä on 490 000 m3ktr. 

Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I. Yleiskaavassa 
ottamisalue on kokonaisuudessaan osoitettu moottorirata-alueeksi (EM). 
Kaavamääräyksen mukaan EM-alue varataan moottoriurheiluun ja 
ajoratakoulutukseen sekä urheilu- ja harrastustoimintaan. Alueella sallitaan 
moottoriratatoiminnan sekä urheilu- ja harrastustoiminnan tarpeisiin tilojen ja 
laitteiden rakentaminen. Meluesteet on toteutettava moottorirata- ja 
kaatopaikka-aluevarauksilla.  

Uudenmaan maakuntakaavassa hankealue on merkitty erityisalueeksi (EY), 
jonka käyttö on tarkoitus määritellä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. 
Erityisalueelle on osoitettu kohdemerkinnöin moottoriurheilurata ja 
ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue (EJ3). Lankasuon hakemusalue 
sijoittuu lisäksi alueelle, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja.  

Ottoalueen rajasta on etäisyyttä asutukseen vähintään 800 metriä. Alueen 
eteläpuolella olevaan Halujärven asuinkeskittymään on etäisyyttä vähintään 
kilometri ja alueen itä- ja koillispuolella olevaan Mustanpurontien asutukseen 
on vähintään 1,1 km. Alueen pohjois- ja luoteispuolella asutukseen on 
etäisyyttä 2 km. 

Hakemuksen tarkoittama ottamisalue ei sijaitse tärkeällä tai vedenhankintaan 
soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimmät yksityisten kiinteistöjen 
talousvesikaivot sijaitsevat noin 800 metrin etäisyydellä ottamisalueen 
eteläpuolella.  

Pohjaveden keskimääräinen pinnankorkeus on vuosina 2011-2018 vaihdellut 
välillä + 39,7 … +51,1. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelään. 

Hakemuksen mukaan louhinnan myötä valuma-alueet eivät merkittävästi 
muutu. Louhintavaiheessa 1 vedet johdetaan altaan kautta Peringinojaan ja 
edelleen Mankinjokeen. Louhintavaiheen 2 vedet ohjautuvat altaan kautta 
Ämmässuonpuroon ja edelleen Loojärveen, jolloin alueelle tulee 
kohdistumaan uutta kuormitusta. Hulevesialtaat rakennetaan alueen kaakkois- 
ja lounasosiin. 

Hakemuksen mukaan kun vettä sitova kasvillisuus poistetaan niin 
muodostuvat hulevesimäärät teoriassa kasvavat. Käytännössä vesiä myös 
imeytyy louhospohjan jakoihin ja murskekerrokseen eivätkä louhoksen 
hulevesimäärät kokemuksen mukaan kasva merkittävästi luonnontilaan 
verrattuna.  
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Lankasuon maa-ainesten oton ja murskauksen lupamenettelyn 
pintavaikutusten arvioinnin täydennyksen (11.9.2019) mukaan ottamisalue 
sijaitsee Mankinjoen vesistöalueella (81.057). Nykytilassa Lankasuon 
ottamisalueen läpi kulkee vedenjakaja pohjois-eteläsuunnassa, jonka 
länsipuoliset vedet ohjautuvat ojastoa pitkin Ämmässuonpuron kautta 
Loojärveen ja edelleen Mankinjokeen. Vedenjakajan itäpuoliset vedet 
ohjautuvat etelään Peringinojaan ja edelleen Mankinjokeen. Halujärven 
osavaluma-alueelle ei ohjaudu Lankasuon vesiä. Ottamisalueen 
kaakkoiskulma sijaitsee Gumbölejoen osavaluma-alueella, jonka vedet 
ohjautuvat Kvarnträskin ja Dämmanin kautta edelleen Mankinjokeen. 
Mankinjoki laskee Espoonlahteen. Dämman on toiminut vedenottamona, eikä 
siihen saa johtaa vesiä Kulmakorven toiminta-alueilta. Takapellon 
valumavedet on ohjattu Peringinojan osavaluma-alueelle ja näin tullaan 
toiminaan myös Lankasuon vesien kanssa louhintavaiheen 1 aikana.  

Alueen pintavesien laatua tarkkaillaan Ämmässuon-Kulmakorven alueen 
vesien yhteistarkkailussa. Ottoalueen ohitse virtaavien ojien ja purojen 
vedenlaatuun vaikuttavat keskeisesti ympäröivistä toiminnoista peräisin olevat 
hulevedet. Ämmässuonpuroa pitkin Loojärveen laskevien vesien 
ravinnepitoisuudet ovat korkeampia kuin luonnonvesissä ja ilmentävät alueen 
toimintojen aiheuttamaa kuormitusta. Kokonaisfosforin pitoisuus on 
keskimäärin 17,6-68 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 3 360-4 556 µg/l. 
Loojärven vesimuodostuma (81.057.1.001_001) on tyypitelty 
runsasravinteiseksi järveksi ja se on erittäin rehevä vesialue. Loojärven 
ekologinen tila on luokiteltu huonoksi ja kemiallinen tila hyväksi. 
Vesimuodostuman tilatavoitteen määräaikaa on pidennetty vuoteen 2027, 
koska fosforin vähentämistarve on yli 50 %. 

Mankinjoki on rehevä ja ympäri vuoden sameavetinen. Mankinjoen 
ekologinen ja kemiallinen tila on toisella suunnittelukaudella arvioitu hyväksi. 
Sen ekologisen tilan fysikaalis-kemiallisista tekijöistä kokonaisfosfori edustaa 
tyydyttävää tilaa. Biologiset osatekijät edustavat hyvää tilaa. Mankinjoessa 
esiintyy meritaimen. 

Lankasuon maa-ainesten oton ja murskauksen lupamenettelyn 
pintavaikutusten arvioinnin täydennyksessä (11.9.2019) on arvioitu, että 
typpikuormituksen aiheuttama pitoisuusnousu on tulevaisuudessakin samaa 
luokkaa kuin nykytilassa eikä merkittäviä muutoksia ole Peringinojassa 
odotettavissa. Loojärvessä louhintavaiheessa 2 kokonaistyppipitoisuuden 
suurinta mahdollista pitoisuusnousua arvioitiin laimenemislaskelmien kautta 
siten, että Loojärveen kulkeutuisi kerralla kahden kuukauden typpikuorma 
pulssimaisena kuormana ja sekoittuisi noin 50 % järven tilavuudesta. 
Tällaisessa tilanteessa pitoisuus voisi nousta noin 0,8-1,7 µg/l. Arvioinnin 
täydennyksen mukaan käytännössä pitoisuusnousua ei voida havaita 
Loojärven vedenlaadun havaintopaikalla. Laskelma ei huomioi typpeä 
vähentäviä prosesseja. Pitoisuusnousu jää todennäköisesti tätäkin 
pienemmäksi, koska tyypillisesti kuormitus purkautuu kiviaineksen 
ottoalueelta tasaisemmin. Lankasuon louhinnasta tulevan typpikuormituksen ei 
arvioida heikentävän Loojärven ekologista tilaa yhdenkään laadullisen tekijän 
osalta. Typpikuormituksen vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti lähiojiin, 
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joissa saatetaan ajoittain havaita kohonneita typpipitoisuuksia. Arvioinnin 
perusteella Mankinjokeen ja Loojärveen kohdistuvat vaikutukset ovat 
vähäisiä. Laskeutusaltaat katsotaan riittäväksi toimenpiteeksi kuormituksen 
vähentämiseksi.  

Uudenmaan ELY-keskuksen hallinto-oikeudelle antaman vastineen mukaan 
Loojärven osalta arviointi perustuu virheelliseen laskelmaan, jonka tuloksena 
kokonaistypen pitoisuusnousuksi on arvioitu 0,8-1,7 µg/l, kun sen tulisi olla 
0,8-1,7 mg/l. 

Hallinto-oikeudelle toimitetun, 27.4.2021 päivätyn vesistövaikutusten 
lisäselvityksen mukaan päiväkuorma sekoitettuna puoleen Loojärven 
tilavuutta nostaa laskelman perusteella typpipitoisuutta 14 µg/l 
keskimääräisellä louhinnalla ja 28 µg/l maksimilouhinnalla.  

Lisäselvityksen yhteenvedon mukaan Mankinjoen osalta Lankasuon louhinnan 
ei ennusteta muuttavan Peringinojan kautta kulkeutuvaa kuormaa. Takapellon 
louhinta on loppumassa arviolta vuoden 2025 loppuun mennessä, jolloin 
kyseisen alueen kuormitus vähenee merkittävästi eikä yhteiskuormitus 
Lankasuon hankkeen kanssa siten kasva nykytilanteeseen verrattuna. 
Kuormituksen aiheuttama laskennallinen pitoisuusnousu sisältyy jo 
nykyisellään Mankinjoen typpipitoisuuden vaihteluun eikä typpipitoisuuden 
odoteta tulevaisuudessa nousevan. Laskelmia tarkennettiin Mankinjoen 
yläosalla, mikä vähentää arvioinnin epävarmuutta. Ekologiseen tilaan ei 
ennusteta kohdistuvan vaikutuksia Mankinjoen ylä- tai alaosan 
vesimuodostumissa eikä hankkeen arvioida heikentävän yhdenkään 
laatutekijän luokkaa. 

Loojärven laimenemislaskelmien virhe on korjattu lisäselvityksessä. Arvioitu 
typen pitoisuusnousu (ilman biosuodatusrakennetta 14-28 µg/l ja 
biosuodatusrakenteella 10-20 µg/l) on tasolla, joka ei heikennä 
kokonaistyppipitoisuuden laatutekijän luokkaa. Laskelmassa typpikuormitus 
vietiin suoraan Loojärveen. Laskelma ei huomioi mahdollisia mikrobiologisia 
prosesseja Ämmässuonpurossa, jotka voivat jossain määrin pienentää 
typpipitoisuutta ja kuormitusta Loojärveen. Laskennallinen typen 
pitoisuusnousu tulee olemaan niin vähäinen, että sen ei arvioida aiheuttavan 
havaittavaa muutosta levämäärään (a-klorofylli) ja lisäksi merkittävimpänä 
rehevyyttä säätelevänä tekijänä järvessä on fosfori. Lankasuon louhinnasta 
aiheutuvan typpikuormituksen, joka on vain pieni osa järveen tulevaa 
kokonaiskuormitusta, ei arvioida heikentävän Loojärven ekologista tilaa 
yhdenkään laatutekijän osalta. 

Melumallinnuksen täydennyksen (12.9.2019) mukaan pelkästä Lankasuon 
louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva melu jää mallinnusten mukaan 
jokaisessa mallinnustilanteessa raja-arvojen alapuolelle kaikkien ympäristön 
asuin- ja lomarakennusten kohdalla, vaikka Högbergetin alueen A mäki 
tasattaisiin. Laskennan mukaan Halujärven rannan loma-asutuksella 
kokonaismelutason 45 dB saavuttaminen on haasteellista, mikäli Lankasuolla 
ja Högbergetillä on toimintaa yhtä aikaa. Yhteismelumallinnusten perusteella 
melutasot ovat Lankasuon lähimpien asuinrakennusten kohdalla 55 dB:n 
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puitteissa ja Lankasuon toiminta ei altista uusia asuinrakennuksia raja-arvojen 
ylittäville melutasoille. Melu ei ennakkoarvion mukaan ole impulssimaista 
lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla. Mallinnuksen perusteella ei 
voida täysin varmuudella sanoa, onko melu impulssimaista tietyssä 
tarkastelupisteessä, vaan impulssimaisuus todetaan paikan päällä 
kuulohavainnoin ja mittausten avulla.  

Syksyllä 2017 tehdyn luontoselvityksen mukaan Lankasuon aluetta tai sen osia 
ei voida pitää liito-oravalle tyypillisesti soveltuvana elinympäristönä. 
Lähimmät liito-oravahavainnot, tai elinympäristöalueet, ovat yli puolen 
kilometrin etäisyydellä Lankasuon alueesta idässä ja lännessä. 
Huomionarvoinen luontokohde Lankasuon itäpuolella on Svärtbäckträsketin 
niitty, joka on perinneympäristökohde. Siinä on havaittu muun muassa 
kirjoverkkoperhosta. Ottosuunnitelman mukaan niitty sijaitsee lähimmillään 
noin 300 metrin etäisyydellä eivätkä Lankasuon ottotoiminnan vaikutukset 
ulotu siihen. 

Ottamisalueen kuljetusliikenne ohjataan alueen pohjoispuolella olevalle 
Kulmakorventielle, josta kuljetukset ohjautuvat edelleen Nupurintielle ja siitä 
pääosin Turunväylälle (vt 1). Raskaan liikenteen käynnit ovat keskimäärin 
noin 130 käyntiä vuorokaudessa. Käytännössä kuljetusmäärät vaihtelevat 
suuresti. Työmaan sisäiset tiet ovat murskepintaisia.    

Oikeudellinen arviointi 

Asian ottaminen ratkaistavaksi 

Hakemukseen liitetyn, 11.9.2019 päivätyn pintavesivaikutusten arvioinnin 
täydennyksen mukaan typpikuormituksen vaikutukset kohdistuisivat 
ensisijaisesti lähiojiin ja Mankinjokeen ja Loojärveen kohdistuvat vaikutukset 
olisivat vähäisiä. Kyseisen selvityksen on myöhemmin osoitettu perustuvan 
virheellisiin laskelmiin, minkä vuoksi asiassa on esitetty hallinto-oikeudelle 
27.4.2021 eli valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen päivätty 
vesistövaikutusten lisäselvitys, jonka sisältöä on tarkemmin esitelty edellä. 
Hallinto-oikeus arvioi lisäselvityksen olevan luotettava.  

Lähtökohtaisesti hallinto-oikeus ei ensiasteena ota kantaa vasta 
valitusvaiheessa esitettyyn lisäselvitykseen, vaan asia palautetaan 
lupaviranomaiselle. Tässä tapauksessa alkuperäisen arvioinnin ja 
lisäselvityksen johtopäätökset ovat kuitenkin niin samanlaisia, ettei ole 
varteenotettavaa perustetta katsoa, että lupaviranomainen olisi harkinnassaan 
päätynyt erilaiseen lopputulokseen, jos sillä olisi ollut oikeat tiedot 
käytettävissään. Tästä syystä hallinto-oikeus on viivästyksen välttämiseksi 
ottanut asian heti ratkaistavakseen. 

Yhteiskäsittely maankaatopaikan osalta 

Asiassa saadun selvityksen mukaan nyt louhittavaa aluetta on tarkoitus käyttää 
myöhemmin maankaatopaikkana, jolle haetaan erikseen lupaa. 
Ympäristölautakunnan päätöstä on vaadittu kumottavaksi muun muassa sillä 
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perusteella, että maankaatopaikan ympäristölupa olisi pitänyt käsitellä yhdessä 
nyt käsillä olevan louhinta- ja murskausasian kanssa. 

Ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momentin sanamuodon mukaan säännöstä 
sovelletaan tilanteisiin, joissa usea hakemus on samanaikaisesti vireillä, 
millaisesta tilanteesta ei nyt ole kyse. 

Vaikka maakaatopaikkatoiminta sinänsä on tarkoitus sijoittaa samalle alueelle 
kuin louhinta- ja murskaustoiminta ja toiminnat ottosuunnitelman perusteella 
on tarkoitus toteuttaa ainakin osittain ajallisesti päällekkäin, ei asiassa 
kuitenkaan ole kyse ympäristönsuojelulain 41 §:n tarkoittamasta tilanteesta. 
Säännöksen sanamuodon perusteella sen soveltaminen edellyttää, että ainakin 
osa toiminnoista jo sijaitsee alueella, mistä ei nyt ole kyse. Lisäksi yleisten 
hallinto-oikeudellisten periaatteiden mukaisesti viranomainen ei voi 
lupakäsittelyssä käsitellä sellaista toimintaa, jolle lupaa ei ole haettu, eikä 
ympäristönsuojelulaissa ole sellaista säännöstä, jonka nojalla luvanhakija 
voitaisiin toisen lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä velvoittaa hakemaan 
lupaa vasta tulevaisuudessa aloitettavalle toiminnalle. 

Lupaviranomaisen toimivalta  

Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lankasuon maa-
ainesten oton ja murskauksen lupamenettelyn pintavaikutusten arvioinnin 
täydennyksessä (11.9.2019) on oletettu, että typpikuormituksen aiheuttama 
pitoisuusnousu on tulevaisuudessa samaa luokkaa kuin nykytilassa eikä 
merkittäviä muutoksia ole Peringinojassa odotettavissa. Loojärvessä 
louhintavaiheessa 2 kokonaistyppipitoisuuden suurinta mahdollista 
pitoisuusnousua arvioitiin laimenemislaskelmien kautta siten, että Loojärveen 
kulkeutuisi kerralla kahden kuukauden typpikuorma pulssimaisena kuormana 
ja sekoittuisi noin 50 % järven tilavuudesta. Tällaisessa tilanteessa pitoisuus 
voisi nousta noin 0,8-1,7 µg/l. Uudenmaan ELY-keskuksen hallinto-oikeudelle 
antaman lausunnon mukaan Loojärven osalta arviointi perustuu virheelliseen 
laskelmaan, jonka tuloksena kokonaistypen pitoisuusnousuksi on arvioitu 0,8-
1,7 µg/l, kun sen tulisi olla 0,8-1,7 mg/l. Vaasan hallinto-oikeudelle toimitetun 
korjatun ja tarkennetun laskelman mukaan typen päiväkuorma sekoitettuna 
puoleen Loojärven tilavuutta nostaa typpipitoisuutta keskimääräisellä 
louhinnalla 14 µg/l ja maksimilouhinnalla 28 µg/l. 

ELY-keskuksen lausunnon mukaan Loojärven (81.057.1.001_001) ekologinen 
tila on luokiteltu huonoksi sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 että kuultavana olevassa 
ehdotuksessa vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027.  

Asiassa on kyse tavanomaisesta kunnan ympäristölupaviranomaisen 
toimivaltaan kuuluvasta louhinta- ja murskaushankkeesta, jonka 
ympäristövaikutukset eivät asiassa saadun selvityksen perusteella laadultaan ja 
laajuudeltaan poikkea muista vastaavista hankkeesta. Hankkeesta ei myöskään 
jäljempänä esitetyistä syistä voida katsoa aiheutuvan merkittäviä 
ympäristövaikutuksia taikka vesistön pilaantumista. Ympäristölautakunnan 
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päätöstä ei siten ole perusteltua kumota sillä perusteella, että kyse olisi 
aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvasta lupa-asiasta. 

Kaavoitus 

Se, että aluetta ei ole kaavoituksessa nimenomaan osoitettu maa-ainesten 
ottotoimintaan, ei ympäristönsuojelulain 12 §:n ja maa-aineslain 3 §:n 2 
momentin sanamuodon perusteella muodosta estettä maa-aines- ja 
ympäristöluvan myöntämiselle. Aluetta ei myöskään ole kaavoitettu 
virkistysalueeksi tai ulkoilureittialueeksi.  

Ottamisalue sijoittuu moottoriratatoiminnalle varatulle alueelle. On selvää, että 
hankkeen toteuttaminen saattaa jossain määrin haitata alueen käyttämistä tähän 
tarkoitukseen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei kuitenkaan ole 
ennalta arvioiden katsottavissa, että nämä haitat olisivat laadultaan tai 
laajuudeltaan sellaisia, että ne vaikeuttaisivat alueen käyttämistä kaavassa 
varattuun tarkoitukseen edellä mainittujen säännösten tarkoittamalla tavalla. 

Vesistö- ja pohjavesivaikutukset 

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Lankasuon hankkeen johdosta ei 
ennalta arvioiden tapahdu sellaista laskennallisen typen pitoisuusnousuja, 
joiden johdosta Loojärven tai Mankinjoen tila heikkenisi tai hyvän tilan 
saavuttaminen estyisi. Esitettyä vesien käsittelyjärjestelmää on pidettävä 
ennalta arvioiden riittävänä kiintoaineksen poistamiseksi, jolloin 
lupamääräysten mukaan toimittaessa kalastovaikutukset jäävät vähäisiksi. 
Päästöjä pintavesiin on ennalta arvioiden muutoinkin riittävästi rajoitettu 
lupamääräyksillä 13-15.  

Vaikka louhinta ulottuisi pohjavesipinnan alapuolelle, ei tämä sinänsä tarkoita 
sitä, että pohjavesi pilaantuisi toiminnan johdosta. Lupamääräykset 21-23 ja 
31 ovat asiassa saatu selvitys huomioon ottaen ennalta arvioiden riittävät 
pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

Edellä esitetty huomioon ottaen toiminnalle annetut pohja- ja pintavesiä sekä 
niiden tarkkailua koskevat lupamääräykset ovat ennalta arvioiden riittävät. 

Melu, pöly ja tärinä 

Melumallinnuksen mukaan missään tilanteessa Lankasuon toiminnoista ei 
muodostu melun ohjearvojen ylittymistä häiriintyvissä kohteissa. Alueen 
toimintojen yhteismelu on myös mallinnettu, tulosten perusteella melutaso on 
valtioneuvoston päätöksen ohjearvojen tasolla joissakin häiriintyvissä 
kohteissa pahimmassa mahdollisessa melutilanteessa. Melumallinnuksen 
perusteella ei voida täysin varmuudella sanoa, onko melu impulssimaista 
tietyssä tarkastelupisteessä. Lupamääräyksellä 8 on rajoitettu toiminta-aikoja 
erityisesti äänekkäimpien työvaiheiden osalta ilta-aikaan. Lisäksi 
lupamääräyksillä 9-12 on rajoitettu melua ja tärinää. Lupamääräyksillä 16-20 
on rajoitettu pölyä ja päästöjä ilmaan. Lupamääräyksissä on myös määrätty 
muun muassa tärinän, melun ja pölyn tarkkailusta. Lupamääräyksen 38 
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mukaan Espoon ympäristökeskus voi melumittausten perusteella antaa 
lisämääräyksiä melun vähentämistoimenpiteistä, jolloin myös melun 
mahdollinen impulssimaisuus voidaan ottaa huomioon. 

Lähin asutus sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta, joten 
lupamääräysten mukaan toimittaessa asiassa saadun selvityksen perusteella 
hallinto-oikeus ei pidä todennäköisenä, että hiukkasten raja-arvot asutuksen 
kohdalla ylittyisivät alueella tehtävän louhinnan ja murskauksen seurauksena. 

Hallinto-oikeus pitää melumallinnusta luotettavana ja melu-, pöly- ja 
tärinähaittojen ehkäisemiseksi annettuja lupamääräyksiä ennalta arvioiden 
riittävinä, kun otetaan huomioon etäisyys lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ja 
kohteen sijainti.   

Muut asiat 

Saadun selvityksen mukaan alueella ei esiinny suojeltavia lajeja eikä siellä ole 
erityisiä luonnonarvoja, jotka olisivat yhteisluvan myöntämisen esteenä. 
Asiassa ei ole ilmennyt muutakaan estettä luvan myöntämiselle. 

Asiakirjojen mukaan valituksenalaisessa päätöksessä tai myöhemminkään ei 
ole myönnetty lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. 
Ympäristölautakunnan päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen ei siten ole 
tarpeen. 

Johtopäätös 

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan myöntäminen on laillisuusharkintaa. Lupa 
on maa-aineslain 6 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 
momentin mukaan myönnettävä, mikäli myöntämisen edellytykset täyttyvät.  

Edellä esitetyn perusteella ja kun otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus, 
sijainti, etäisyys lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, ympäristövaikutukset sekä 
päätöksessä olevat lupamääräykset, hallinto-oikeus katsoo, että suunnitellusta 
toiminnasta ei voida katsoa sitä hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti 
harjoitettaessa aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumista, 
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella taikka eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 
§:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminnan hakemuksen 
mukaiselle sijoittamiselle ei ole myöskään ympäristönsuojelulain 11 ja 12 
§:ssä tarkoitettua estettä. Luvan myöntäminen ei ole ollut valituksissa 
esitettyjen seikkojen perusteella vastoin luonnonsuojelulakia eikä siten vastoin 
ympäristönsuojelulain 48 §:n 3 momenttia. Näin ollen ympäristönsuojelulain 
48 ja 49 §:ien mukaiset ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Myös maa-aineslain 6 §:n mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle ovat 
olemassa. 



  40 (42) 
   
 

Ympäristölautakunnan päätöstä ei ole syytä valituksissa esitettyjen 
näkökohtien johdosta kumota eikä päätöksen lupamääräyksiä muuttaa. 

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Espoon kaupunginhallituksen ja Kirkkonummen kunnanhallituksen on 
viipymättä 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-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 26.10.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

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

 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös Espoon ympäristöyhdistys ry asiakumppaneineen,  
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
Prosessiosoite:   

, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
Prosessiosoite: AA Heidi Malmberg 
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 

Espoon moottoriradat ry, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

Espoon kaupungin kaupunkitekniikka 

Espoon kaupungin ympäristölautakunta 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 

Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Espoon seudun ympäristöterveys  

Kirkkonummen kunnanhallitus 

Espoon kaupunginhallitus 

Espoon kaupunki 

Kirkkonummen kunta 

Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta 

Uudenmaan liitto 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 
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Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

 



HallJK (01.20)      1 (2)

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 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle 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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




