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JULKINEN KUULUTUS     

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

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  
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Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 30.3.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 23.3.2023 nro 329/2023, yhteisluvan 

myöntäminen kiviaineksen ottamiseen sekä louhintaan ja murskaukseen 

Sohlbergin kylässä, Valkeakoski. 

 

Luvan hakija 

Hämeen Kuljetus Oy 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 23.3..2023 – 2.5.2023 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 
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Muutoksenhakuohjeet  
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2.5.2023. 
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
23.03.2023 

329/2023 

 Dnro 21337/03.04.04.04.23/2021 
   

Asia Valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat  ja 

Luvan hakija Hämeen Kuljetus Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 6.10.2021 
(29.09.2021 § 60) 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Hämeen Kuljetus Oy:lle 
maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kiviaineksen ottamiseen ja varastointiin 
sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan 
ja –murskaamiseen sekä muualta tuotavan louheen vastaanottoon, 
välivarastointiin ja murskaukseen Valkeakosken kaupungin Sohlbergin 
kylässä kiinteistöllä 908-454-1-60 lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman 
sekä lupamääräysten 1–29 mukaisesti. Lupamääräykset 1, 3, 9–13 ja 16–20 
kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti:   

1. Lupa on voimassa 10 vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta alkaen. 
Lupa koskee kalliokiviaineksen ottamista ottamissuunnitelmassa esitetyllä 
alueella. Lupa koskee enintään 510 000 m3ktr kalliokiviaineksen ottamista 
ottamissuunnitelmassa esitetyllä alueella. Kiviainesta voidaan murskata 
hakemuksen mukaisella alueella vuosittain 0-51 000 m3ktr. Muualta tuotua 
pilaantumatonta kivilouhetta saa käsitellä vuosittain enintään 20 000 t. 

3. Alin sallittu ottotaso on ottosuunnitelman mukaisesti +105…+106 (N2000) 
kuitenkin siten, että ylimmän havaitun pohjavesipinnan yläpuolella jää 
vähintään kahden (2) metrin suojakerros. 

9. Toiminnassa on noudatettava seuraavia päivittäisiä toiminta-aikoja: 
- poraaminen ympäri vuoden ma-pe klo 7-21 
- räjäyttäminen ympäri vuoden ma-pe klo 8-18 
- rikotus ympäri vuoden ma-pe klo 8-18 
- murskaaminen ja seulonta ympäri vuoden ma-pe klo 7-22 
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- kuormaaminen ja kuljetus ympäri vuoden ma-pe klo 6-22 sekä 
kysyntähuippujen aikana la klo 7-18. 

Luvanhaltijan on ilmoitettava louhintaräjäytyksistä sekä murskausjaksojen 
alkamisesta Valkeakosken ympäristönsuojeluun. 

10. Alueen toimintojen aiheuttama melutaso ei saa ylittää asumiseen 
käytettävillä alueilla ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Loma-
asumiseen käytettävillä alueilla ulkona melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 
45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. 

Luvan haltijan on tarvittaessa Valkeakosken kaupungin 
ympäristönsuojeluyksikön määräyksestä yksin tai yhteistyössä muiden alueen 
ympäristölupavelvollisten toimintojen kanssa mitattava melutasoja lähimmissä 
häiriintyvissä kohteissa (asuntojen ja loma-asuntojen piha-alueet sekä muut 
kohteet, joille melusta voi olla haittaa). 

11. Meluhaittojen torjumiseksi rikotus ja murskaus tulee tehdä teknisten 
mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalla kohdalla tai melun 
leviämistä vähentävien rintauksen tai varastokasojen läheisyydessä. Melua 
tulee torjua myös koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti 
parhailla meluntorjuntatoimilla. 

12. Varastokasat on sijoitettava siten, että melun ja pölyn leviäminen 
lähimpiin häiriintyviin kohteisiin estyy. Pölypäästöjä on ehkäistävä tarpeen 
mukaan kastelemalla työmaa-aluetta murskauslaitteistoa, varastokasoja, 
kuormia ja teitä, koteloimalla murskaimia ja kuljettimia, säätämällä 
kuormauksen ja kuljettimien putoamiskorkeutta sekä varustamalla poravaunu 
pölynkeräyslaittein. 

13. Työkoneiden säilytys- ja huoltopaikan maarakenteet on tiivistettävä siten, 
että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien 
aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Murskauskaluston ja 
työkoneiden tankkauksen tulee tapahtua HDPE-kalvon, imeytysmaton tai 
vastaavaan päällä. Tankkausta tulee valvoa koko tankkaustapahtuman ajan. 
Alueelle tulee varata öljyntorjuntaan soveltuvaa imeyttämisainetta 
mahdollisten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjumiseksi. Materiaalin sijainti ja 
käyttöönotto tulee olla alueella työskentelevien tiedossa ja saatavilla. 

Polttoaineiden varastointisäiliöiden on täytettävä voimassa olevan 
lainsäädännön sekä SFS-standardin mukaiset vaatimukset. Polttoainesäiliöt 
tulee suojata riittävin törmäysestein. 

Mahdollinen erillinen sähköntuotantoyksikkö tulee sijoittaa siten, että se on 
sateelta suojassa. Lisäksi se tulee sijoittaa suoja-altaaseen, johon tulee mahtua 
koko polttoainesäiliön tilavuus. 

Alueella saa tehdä vain niitä huolto- ja korjaustoimenpiteitä, jotka ovat 
laitoksen normaalin toiminnan kannalta tarpeellisia. Huoltotoimissa on 
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käytettävä imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, joilla estetään haitallisten 
aineiden pääsy maaperään. Muut koneiden pesu- tai huoltotoimenpiteet on 
kielletty. 

16. Pohjaveden laatu tulee selvittää ennen louhintatöiden aloittamista. 
Pohjavedestä on määriteltävä lämpötila, pH, sameus, sähkönjohtavuus, happi, 
CODₘₙ, nitraatti (NO₃), arseeni, sulfaatti ja alkaliniteetti sekä mitattava 
pohjaveden korkeus. 

17. Pohjaveden pinnankorkeutta tulee tarkkailla kaksi kertaa vuodessa, kevään 
ja syksyn ylivirtaamakautena. 

18. Selkeytysaltaan ja sorasuodattimen jälkeen ojaan johdettavan veden laatua 
tulee tarkkailla kerran vuodessa, vuorovuosin kevään ja syksyn 
ylivirtaamakautena. Vesinäytteistä tutkitaan pH, sameus, kiintoaine, 
sähkönjohtavuus, CODₘₙ, nitraatti (NO₃), nitriitti (NO₂), ammoniumtyppi 
(NH₄-N), kokonaistyppi, kokonaisfosfori, öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), rauta 
ja arseeni. Näytteenoton yhteydessä mitataan virtaama. 

19. Selkeytysaltaan koon riittävyyttä, pohjalle laskeutuvan hienoaineksen 
määrää ja suodatinpadon vedenläpäisevyyttä tulee tarkkailla silmämääräisesti 
toiminnan yhteydessä. 

20. Vesinäytteet tulee ottaa sertifioidun menetelmin ja analysoida 
akkreditoidussa laboratoriossa. Tutkimustulokset, joista ilmenee myös 
näytteenottopaikat, tulee toimittaa heti niiden valmistuttua 
valvontaviranomaiselle. Mikäli tulosten perusteella havaitaan, että toiminnasta 
aiheutuu pinta- tai pohjaveden laadun heikkenemistä tai pohjaveden määrän 
olennaista vähenemistä, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä viipymättä 
toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi. Valvontaviranomainen voi 
tarkkailutulosten perusteella muuttaa tarkkailusuunnitelmaa. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 ja  ovat vaatineet, että rakennus- ja 
ympäristölautakunnan päätös kumotaan tai vaihtoehtoisesti ottolupia 
pienennetään ja toiminta-aikoja supistetaan huomattavasti.  

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat muun muassa esittäneet, että heidän 
asuinkiinteistönsä sijaitsee 800 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Kiinteistöllä 
sijaitsee 150 metriä syvä porakaivo ja kallion ottotoiminta voi vaarantaa 
talousveden. Muutoksenhakijoiden tiedossa ei ole, että heidän pihapiirissään 
olisi mitattu melua.  

Toiminnan meluvaikutus on huomattava ja jatkuva. Melua on aamulla heti 
heräämisestä nukkumaanmenoon. Melu rasittaa niin henkisesti kuin 
psyykkisesti. Olisi aivan toinen asia, mikäli melua tulisi vain virka-aikana. 
Meluvallit ja muut torjuntatoimenpiteet eivät vaikuta kuljetusten meluun. 
Alueen tiet ovat huonokuntoiset, mikä lisää kuljetuksista aiheutuvaa melua. 
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Kuljetuksista syntyvä pöly ja kura ei jää Mastiantielle, vaan kulkeutuu usean 
kilometrin matkalle Lontilantielle. Tie on Mastiantien risteyksestä kohti 
Toijalan keskustaa usean kilometrin matkalla vahvan kuran/pölyn peitossa. 
Täten pöly leviää erittäin suurina pitoisuuksina talouksien pihoille. 

Jo nykyisellään ottotoiminta häiritsee normaalia elämää ja mahdollisesti 
vaarantaa muutoksenhakijoiden talousveden. Ottotoiminnasta johtuva pöly ja 
melu vaikuttaa alueen asukkaiden terveyteen ja psyykkeeseen. Uuden 
hakemuksen myötä maa-ainesmäärät kasvavat huomattavasti ja näin ollen riski 
edellä mainittuihin kasvaa huomattavasti. Tämä myös vaikuttaa alueen 
kiinteistöjen arvoon alentavasti. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on varannut Valkeakosken kaupungille, Valkeakosken 
kaupungin terveydensuojeluviranomainen / Tampereen kaupungin 
ympäristöterveydelle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Hämeen 
Kuljetus Oy:lle, tilaisuuden vastineen antamiseen valituksesta. Hämeen 
Kuljetus Oy ei ole antanut vastinetta. 

Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on antamassaan 
lausunnossa esittänyt muun muassa, että valitus tulee hylätä. Pirkanmaan 
maakuntakaavassa alue sijoittuu kokonaisuudessaan kiviaineshuollon kannalta 
tärkeälle alueelle (EOk). Louhosten ja louhimoiden ympäristönsuojelun 
vähimmäisvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella 
kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta (Muraus-asetus). Hämeen Kuljetuksen Leppäsenojan 
ympäristöluvan lupamääräyksissä on noudatettu Muraus-asetuksen 
säännöksiä, osittain tiukemmin kuin asetus edellyttää. Toiminnan sijoittumisen 
etäisyys (noin 820 metriä) häiriintyvästä kohteesta on riittävä melun ja pölyn 
haittavaikutusten torjumisessa.  

Taratest Oy on suorittanut ympäristömelumittauksia Leppäsenojan maa-
ainesten ottoalueen ympäristössä kolmella mittauspisteellä elokuussa 2020. 
Yksi mittauspisteistä on ollut haitankärsijöiden naapurikiinteistöllä. 
Mittausepävarmuus huomioiden toiminnan aiheuttamat, mitatut melutasot 
olivat valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista ohjearvojen tasolla 
tai sen alle. Ympäristöluvassa on lupamääräys, jolla valvontaviranomainen voi 
tarvittaessa edellyttää melumittauksia lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 

Liikenteestä johtuvan mahdollisten pölyn hajapäästöjen ehkäisy 
ympäristöluvassa on haastavaa. Kuljetusten määräksi on arvioitu keskimäärin 
3,7 käyntiä/päivä, enintään 30 käyntiä/päivä. Hopeavuorentien ja Mastiantien 
varressa ei ole asuin- tai lomarakennuksia. Lontilantie on yleinen tie, jonka 
vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenteen (KVL) määräksi ELY-keskus 
ilmoittaa 624. Toiminnan liikennöinti ei muodosta merkittävää osaa väylän 
kokonaiskäytöstä, kun verrataan murskeenajon arvioitua keskimääräistä 3,7 ja 
enintään 30 autokäyntiä vuorokaudessa väylän KVL-lukuun. 
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Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut vastineen. 

Tampereen kaupungin ympäristöterveyspäällikkö on 
terveydensuojeluviranomaisen vastineessa esittänyt muun muassa, että 
ympäristölupapäätökseen kirjatut tarkkailuvelvoitteet veden laadun 
seuraamiseksi ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset tehdä alueella, jolla 
toimintaa harjoitetaan. On toiminnanharjoittajan etu varmistaa, ettei lähialueen 
kaivojen pilaantumisen riskiä ole. Velvoitteet melun tarkkailun osalta ovat 
riittävät. 

Muutoksenhakijat ovat ilmoittaneet, ettei heillä ole lausuttavaa 
vastaselityspyyntöön. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen  

Perustelut 

Sovellettavia oikeusohjeita 
 
Maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja 
ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus 
luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-
ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta 
aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin 
vältettävissä olevaa haittaa. 
 
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. 
 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten vaatimukset. 
 
Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–5 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa:  
1) terveyshaittaa;  
2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai 
sen vaaraa;  
3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta;  
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
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toiminnan vaikutusalueella tai  
5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta. 
 
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 
rajoittamiseen. 
 
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. 
 
Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä 
toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan 
tarkkailusta.  
 
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 
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tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan 
määrätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 
 
Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mukaan 
toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason 
ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä 
ulkomelun ohjearvoja. 
 
Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992)  
2 §:n 1 momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla 
taaja-missa 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. Uusilla alueilla on melutason 
yöohjearvo kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan 
sovelleta yöohjearvoja. 

Asiassa saatu selvitys 

Hämeen Kuljetus Oy on hakenut uutta maa-aines- ja ympäristölupaa olemassa 
olevalle Leppäsenojan kallionottoalueelleen. Ottamisalue on rajattu 
pienemmäksi kuin aikaisemmassa luvassa siten, että kuluvan lupakauden 
ottamisaluerajauksen pohjoisosa, eli likimain vaihe 3, jätetään nyt 
ottamissuunnitelman ulkopuolelle. Ottamisalueen pinta-ala on 5,50 ha, 
louhittavan alueen 4,3 ha ja louhittavan kallion määrä on 510 000 m3ktr. 
Kallionoton pohjataso on +105…+106. 

Hakemuksen mukaan suunnittelualue on muodoltaan kaikilta puolilta ulospäin 
laskeva. Ottamisalueesta tulee oma valuma-alueensa, johon ei tule 
valumavesiä ulkopuolelta, muuten kuin aivan vähäisesti suunnittelualueen 
itäreunan tuntumasta. Alueelta poistuvat valumavedet laskevat maaston 
ojastoa pitkin noin 2,5 km matkan Lontilanjokeen. Karttatarkastelun 
perusteella toiminta-alueen ja muutoksenhakijoiden kiinteistön välillä on kaksi 
luode-kaakkosuuntaista alavampaa maastokohtaa. 

Murskeista, louheista ja kuoritun kallion pinnalta irtoavaa hienoainesta 
erotetaan valumavesistä selkeytysaltaan ja siihen liittyvän suodatuspadon 
avulla. Altaasta vedet poistuvat sorasuodattimen läpi suotautumalla, ja 
edelleen rumpuputkea Hopeavuorentien ali.  

Hämeen Kuljetus on teettänyt pohja- ja pintaveden tarkkailua voimassa olevan 
luvan mukaisesti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksellä. Alueen 
eteläpuolelle, muutoksenhakijoiden kiinteistön ja toiminta-alueen välille 
asennetusta pohjavesiputkesta PVP2 on seurattu vesipinnan korkeutta, ja 
selkeytysaltaasta on seurattu veden laatua kahden vuoden välein otettavin 
näyttein. PVP2 putken pinnankorkeus on ollut vuosien 2017-2019 
tarkkailutulosten perusteella +102,5 m tuntumassa yhtä kevään 2018 
mittaustulosta lukuun ottamatta, jolloin pinnankorkeus oli noin metrin 
tavanomaista ylempänä. Tulosten mukaan kallionotto ei aiheuta pintavesien 
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pilaantumista. Lähin pohjavesialue on hieman yli 3 km päässä pohjoisessa, 
eikä alueella ole sellaisia pohjavesiyhteyksiä, jotka voisivat toimia haitta-
aineiden kulkeutumisväylinä. 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa taikka yleiskaavaa. 
Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu maaseutualueelle (M) sekä 
kokonaisuudessaan EOk-alueen sisään eli kiviaineshuollon kannalta tärkeälle 
alueelle. 

Hakemuksen ja karttatarkastelun mukaan lähimpien asuinrakennusten 
pihapiirit sijaitsevat yli 790 metrin päässä lähimmästä suunnittelualueen 
reunasta länsi-lounaassa. Lähimmät lomarakennusten pihapiirit ovat 
vastaavasti 1,00 km päässä pohjoisessa, 1,02 km päässä etelä-lounaassa sekä 
1,35 km päässä länsi-luoteessa.  

Murskeen kuljetukset suuntautuvat tavallisesti Lontilantien kautta pohjoiseen 
Ilomäentielle. Toimitukset voivat suuntautua Lontilantieltä myös eri puolille 
Toijalaa, tai etelän kautta Iittalaan. Lontilantietä edeltävällä reitin osalla tien 
varressa ei ole asuin- tai lomarakennuksia, joihin voisi kohdistua kuljetuksista 
melu-, pöly- ja häiriövalohaittoja.  

Karttatarkastelun perustella toiminta-alueelta johtavan tien ja Lontilantien 
risteys on muutoksenhakijoiden Lontilantien varressa sijaitsevan kiinteistön 
pohjoispuolella.  

Lontilantie on yleinen tie, jonka vuoden keskimääräiseksi 
vuorokausiliikenteeksi (KVL) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
ilmoittaa 624. Murskeen kuljetusten määräksi on hakemuksessa arvioitu 
keskimäärin 3,7 ja enintään 30 autokäyntiä vuorokaudessa. 

Oikeudellinen arviointi 

Melu ja pöly 

Lontilantie on yleinen tie. Yleisellä tiellä tapahtuvaa luvanvaraiseen 
toimintaan liittyvää liikennettä ja sen päästöjä ei vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan huomioida lupaharkinnassa. Tästä pääsäännöstä 
voidaan kuitenkin poiketa, jos toimintaan liittyvä liikenne määrittää 
yksinomaan tai suurimmaksi osaksi liikennealueelta aiheutuvat päästöt. 
Asiassa saadun selvityksen perusteella tällaisesta tilanteesta ei nyt ole kyse. 
Näin ollen ja ottaen huomioon, että toiminta-alueelta Lontilantielle johtavan 
tien varressa ei saadun selvityksen ja karttatarkastelun perusteella ole asutusta, 
ei toimintaa ole perusteltua rajoittaa murskeen kuljetuksista aiheutuvien melu- 
ja pölypäästöjen takia. 

Ympäristöluvan lupamääräyksessä 9 on määrätty toiminta- ja 
työskentelyajoista ja lupamääräyksissä 10–12 melusta ja sen torjunnasta. 
Lupamääräyksessä 10 on määräys melumittauksesta tarvittaessa. Tämä tulee 
toteuttaa valvonnan kautta ja määräyksellä voidaan velvoittaa luvan hakija 
mittaamaan melua yksin tai yhteistyössä muiden alueen 
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ympäristölupavelvollisten toimintojen kanssa. Ottaen huomioon 
viikonloppurajoitukset, lukuun ottamatta kuormauksia ja kuljetuksia, 
meluntorjunta koskevat lupamääräykset ja etäisyydet lähimpiin häiriintyviin 
kohteisiin toiminta-aikoja ei ole ennalta arvioiden tarpeen rajoittaa enempää 
kuin mitä ympäristölautakunnan päätöksessä on tehty. Samoista syistä 
ottomääriä ei ole ennalta arvioiden tarpeen supistaa. 

Pohjaveden suojelu ja tarkkailu 
 
Kun otetaan huomioon etäisyys muutoksenhakijoiden kaivoon, vesien 
virtaussuunnat maastossa, maastossa olevat kaksi alempaa kohtaa toiminta-
alueen ja muutoksenhakijoiden kaivon välissä, pohjavesiputken PVP2 
pinnakorkeusmittausten tulokset ja ottotasot sekä vesien suojelua ja tarkkailua 
koskevat lupamääräykset, hallinto-oikeus katsoo lupamääräysten olevan 
ennalta arvioiden riittävät pohjaveden suojelun osalta. Myös lupamääräyksen 
17 mukainen pohjaveden pinnankorkeusseuranta on muutoksenhakijoiden 
porakaivon osalta ennalta arvioiden riittävä ottaen huomioon pohjavesiputken 
sijainti.  

Johtopäätös 
 
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. Näin ollen 
ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
 
Myös maa-aineslain 6 §:n mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle ovat 
olemassa.   
 
Hallinto-oikeus katsoo, ettei rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä ole 
syytä valituksissa esitettyjen näkökohtien johdosta kumota eikä päätöksen 
lupamääräyksiä muuttaa. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 
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Päätöksen tiedoksiantaminen 
 

 on viipymättä tämän päätöksen tiedoksi saatuaan 
ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän allekirjoittaneelle 

. Jos hän tämän laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan 
ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin 
laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 momentti ja 68 §). 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Valkeakosken kaupunginhallituksen 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 2.5.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Sinikka 
Kangasmaa ja Patrick Sahlström sekä luonnontieteiden alan hallinto-
oikeustuomari Saara Juopperi 

 

Esittelijä  Mia Koski-Träskvik 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös asiakumppanineen, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 

Hämeen Kuljetus Oy 

Valkeakosken kaupungin terveydensuojeluviranomainen / Tampereen 
kaupungin ympäristöterveys 

Valkeakosken kaupunginhallitus 

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

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue  

Suomen ympäristökeskus 

 

 
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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/  
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


