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Asia:
Ympäristönsuojelulain 89 § 5 mukainen hakemus koskien Kintulammin retkeily- ja
luonnonsuojelualuetta ympäröivien kivenlouhimoiden ympäristölupia
Alueellisina luonnonsuojelua edistävinä yhdistyksinä (YSL 186 §) haemme YSL 89 §:n nojalla, että
Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen ympärillä toimivien louhimoiden ympäristöluvat
otetaan uudelleentarkasteluun ja lupia muutetaan niin, että Kintulammin retkeily- ja
luonnonsuojelualue turvataan riskeiltä, joita liittyy alueella toimiviin louhimoihin. Pyydämme, että
kaikkien kolmen Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualuetta ympäröivän louhimon
ympäristöluvat otetaan tarkasteluun samanaikaisesti ja toimijoiden lupa- ja toiminta-aikoja sekä
ottomääriä tarkastellaan kokonaisuutena luonnonsuojelualueen kannalta ja muutetaan niin, että
louhinnan aiheuttamat haitat Kintulammin nykyiselle ja tulevalle retkeily- ja virkistyskäytölle jäävät
mahdollisimman pieniksi ja vähenevät nykyisestä.
Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue sai luonnonsuojelualueen statuksen vuonna 2017, ja
aluetta on viime aikoina kehitetty voimakkaasti ja se on osoittautunut erittäin suosituksi. Vuonna
2016 alueella oli noin 5 000 kävijää, ja vuoden 2018 kävijämääräksi arvioidaan jopa 30 000–40 000.
Alun perin alue mitoitettiin noin 10 000 vuosittaiselle kävijälle, joten alueen suosio retkeily- ja
virkistysalueena on ylittänyt ennakkoarviot moninkertaisesti. Kintulammin kävijämäärät ovat
selkeästi suuremmat kuin Helvetinjärven kansallispuiston ja lähellä Seitsemisen kansallispuiston
kävijämääriä. Kintulammin alueen virkistysarvot ovat siis jo nykyisellään huomattavat ja kasvanevat
tulevaisuudessa yhä lisää.
Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualuetta ympäröivät YIT Infran, NCC:n ja Lohja Ruduksen
louhimot. On todennäköistä, että louhimoille ei olisi myönnetty aikoinaan ympäristölupia, mikäli
Kintulammi olisi jo lupien hakuaikaan ollut luonnonsuojelualue. Voidaankin katsoa, että retkeily- ja
luonnonsuojelualue tarkoittaa YSL 89 §:n tarkoittamaa 5 momentin kaltaista muutosta, jossa
toiminnan ulkopuoliset olosuhteet eli luonnonsuojelualueen perustaminen on muuttanut toiminnan
ulkopuolisia olosuhteita lupien myöntämisen jälkeen olennaisesti ja lupien uudelleentarkastelu ja
muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen. Olennaisen muutoksen kynnyksen voidaan katsoa täyttyvän

selkeästi, sillä alueen retkeilijäkävijämäärät ovat moninkertaistuneet, kuten edellä on kuvattu.
Alueella on täten huomattavaa virkistysarvoa ja sen merkitys luonnonsuojelualueena on jo nyt
näytetty kävijämäärien valossa. Merkitys tullee edelleen kasvamaan tulevaisuudessa. Alueesta on
myös kasvamassa merkittävä vetonaula Tampereen seudun matkailulle. Mielestämme aluetta tulee
kehittää edelleen luonnonsuojelun näkökulmasta. Alue kuuluu maakuntakaavassa merkittyihin
maakunnallisiin luonnon ydinalueisiin (maakuntakaava luku 6.7.1).
Maakuntakaavan 2040 perusteella louhimojen alueet eivät ole kiviaineshuollon kannalta tärkeitä
alueita (EOk) vaan ne kuuluvat (luku 6.7.1) maakunnallisiin luonnon ydinalueisiin (MK), joiden
tarkoitus on olla laajoja yhtenäisiä metsä-, suo- ja vesiluonnon kokonaisuuksia ja keskeisiä osia
maakunnan ekologisen verkoston kokonaisuudessa. Maakuntakaavan mukaan MK-alueen
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseen
sekä ulkoilumahdollisuuksia parantavien polku- ja reittiverkostojen ja näihin liittyvien palvelujen
järjestämiseen. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon luonnon
monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säilyminen sekä välttää luonnonympäristöjen
pirstoutumista. Louhimojen toiminnan tehostaminen tai jatkuminen edes nykyisessä laajuudessaan ei
näyttäisi olevan sopusoinnussa näiden maakuntakaavan määrittämien MK-alueen käyttötarkoituksen
ja kehittämisstrategian kanssa. Lisäksi on kyseenalaista, toteutuvatko louhimojen välittömässä
läheisyydessä olevalla maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävillä retkeilyn ja ulkoilun alueilla
(VR) niille asetetut tavoitteet esimerkiksi ulkoilukäyttöedellytyksien ja ympäristön laadun suhteen.
Kintulammia ympäröivistä louhimoista YIT Infra Oy on hakenut ympäristölupaa laajentaa
Kokonkallion louhimon toiminta-aikojaan. Luvan laajentamisen hyväksyminen olisi varsin
huolestuttavaa Kintulammin luonnonsuojelualueen tulevaisuuden kannalta. Olemme jättäneet
muistutuksen YIT Infran Kokonkallion ympäristöluvan muuttamiseen 8.10.2018. Katsomme, että
alkuperäinen luvanvarainen toiminta on muuttumassa olennaisesti YSL 29 §:n tarkoittamalla tavalla.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä, joka asettaa kaikille jäsenmaille, myös Suomelle,
vähimmäissuojatason, jota tulee turvata, on linjattu Hamer v. Belgium (2007) -tapauksessa, että
”Financial imperatives and even certain fundamental rights, such as ownership, should not be
afforded priority over environmental protection considerations, in particular when the State has
legislated in this regard.”
Tulkintamme mukaan kyseisessä asiassa on YSL 89 §, joten pyydämme käsittelemään asian sen
mukaisesti perus- ja ihmisoikeusmyönteistä tulkintavelvoitetta noudattaen (PL 20 § ja PL 22 §).
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