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TAMPEREEN KAUPUNKI   MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS 
Ympäristö- ja rakennusjaosto   Dnro: TRE:3270/10.00.03/2018 
 
Frenckellinaukio 2B, PL 487     
33101 Tampere     
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Päätöksen antopäivä 15.3.2019 
 
 
ASIA 
 

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa-aineksen (kalliokivi) 
ottamiseen. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. 

 
LUVAN HAKIJA 
 

NCC Industry Oy 
Mannerheimintie 103 A 
00281 Helsinki 
y-tunnus: 2296962-1 
puh 010 507 6974 
yhteyshenkilö: Marjo Sairanen, puh. 010 507 6974 

 
OTTAMISALUE 
 

Tila:  Kuismala 
Kylä:  Vattula (721) 
Kaupunki:  Tampere (837) 
Maakunta: Pirkanmaa 
Kiinteistötunnus: 837-721-21-0 
 

MAANOMISTAJA 
 
NCC Industry Oy 
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 

Maa-aineslaki 4 § 1 momentti 
 
HAKEMUKSEN VIREILLETULO 
 

Hakemus on jätetty ympäristö- ja rakennusjaostolle 26.4.2018. Hakemusta on 
täydennetty luontoselvityksellä 13.9.2018. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 
 

Nykyistä ottoa on tehty aikaisemman maa-ainesluvan mukaisesti. Maa-aineslupa 
(Dno: YPA 4296/632/06) toiminnalle on myönnetty 21.11.2006 ja se oli voimassa 
31.12.2017 saakka. Kallion louhintaan, murskaukseen sekä kierrätystoimintaan on 
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myönnetty ympäristölupa (Dno: TRE:999/11.01.00/2015) 21.4.2015. Louhinnan ja 
murskauksen lupa on voimassa toistaiseksi. Kierrätystoiminnan osalta lupa on 
määräaikainen: kierrätystoimintaa saa harjoittaa niin kauan kuin louhinta- ja murs-
kaustoimintaakin. 
 

OTTAMISALUEEN YMPÄRISTÖ JA KAAVOITUSTILANNE 
 

Sijainti ja tieyhteys 
 
Alueelle kuljetaan Katusuontietä ja siitä erkanevaa metsäautotietä. Molemmat tiet 
ovat murskepintaisia. Katusuontielle kuljetaan päällystetyn Pulesjärventien kautta, 
josta on kulkuyhteys Kaitavedentielle (Mt 338) ja edelleen Jyväskyläntielle 
(Vt9/E63). 
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet 
 
Toiminta-alueesta 500 m säteellä sijaitsee kolme vakituisessa asuinkäytössä ole-
vaa rakennusta taikka sellaisen oleskelupihaa sekä yksi loma-asunto. Lähimmät 
asuinrakennukset sijaitsevat lähimmillään noin 370 m, 390 m ja 420 m etäisyydel-
lä toiminta-alueesta itään. Lähin loma-asunto sijaitsee noin 390 m etäisyydellä 
toiminta-alueesta länteen. Lisäksi idän suunnassa lähin loma-asunto sijaitsee noin 
570 m etäisyydellä ja Pulesjärven rannalla sijaitsee useita loma-asuntoja noin 650 
m etäisyydellä tai etäämpänä. 
 
Toiminta- ja kaivualue ulottuu lähimmillään 10 m etäisyydelle naapuritilojen rajois-
ta. Pohjoispuoliseen luonnonsuojelualueeseen nähden jätetään 50 m levyinen 
suojavyöhyke, jonka maanomistaja sitoutuu säilyttämään kasvipeitteise-
nä/puustoisena. 
 
Kaavoitustilanne 
 
Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa alueella on mer-
kintä MK eli ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä maa- ja metsätalousalue 
ja osin pohjoisosassa VR eli retkeily- ja ulkoilualue. Pohjoispuolelle sijoittuu suoje-
lualue (S) ja louhinta-alueen ympärille ulkoilureitti.  
 
MK-merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti merkittävät laajat yhtenäiset luon-
non ydinalueet tai luonnon- ja kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, joilla on tarvet-
ta retkeilyn ja ulkoilun järjestämiseen. MK-alueet ovat osana maakunnan ekologis-
ta verkostoa ja ne tukevat luonnonympäristön kytkeytyvyyttä, säilymistä ja virkis-
tyskäyttöä. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä tai käyttöä vaki-
tuiseen tai loma-asumiseen. Suunnittelumääräyksen mukaan MK-alueen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota maa- ja metsätalous-
maan säilyttämiseen sekä ulkoilumahdollisuuksia parantavien polku- ja reittiver-
kostojen ja näihin liittyvien palvelujen järjestämiseen. Maankäytön suunnittelussa 
ja toteuttamisessa tulee huomioida luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonto-
arvojen säilyminen sekä välttää luonnonympäristöjen pirstoutumista. 
 
VR-merkinnällä on osoitettu seudullisesti merkittävät ja alueeltaan laajat taajama-
rakenteen ulkopuolella sijaitsevat retkeilyn ja ulkoilun alueet. Suunnittelumääräyk-
sen mukaan VR-alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ret-
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keily- ja ulkoilukäyttöedellytyksien säilyminen ja kehittäminen sekä kiinnitettävä 
huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana 
ja merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
 
Luonnonolosuhteet, Natura- ja muut suojelualueet sekä retkeily- ja virkis-
tysalueet 
 
Toiminta-alue on metsätyypiltään lähinnä kallioista kuivaa kangasta ja alueen 
metsä on kuusivaltaista sekametsää. Metsä on pääasiassa melko nuorta seka-
metsää, joka metsätaloudellisen käytön näkökulmasta on harvennushakkuun tar-
peessa. Osin alueelta on poistettu puusto ja pintamaat ja osa alueesta on avo-
louhittua kenttää sekä mursketuotteiden varastoaluetta. 
 
Lähin Natura-alue on yli 6,5 km etäisyydellä koillisessa sijaitseva Harjunvuori-
Viitapohja (FI0334003). Harjunvuori–Viitapohja on arvokas kallioalue, jolla on bio-
logista, geologista ja maisemallista arvoa. Lähin luonnonsuojelualue on Vattulan 
luonnonsuojelualue (YSA040441 ja laajennus YSA200078) ja se sijaitsee alueen 
pohjoispuolella. Toiminta-alueen ja Vattulan luonnonsuojelualueen väliin jätetään 
50 m levyinen suojavyöhyke, jolta ei poisteta puustoa. Lisäksi hieman yli 1 km 
alueesta kaakkoon sijaitsee Valkosen metsän luonnonsuojelualue (YSA233836).  
 
Vattulan luonnonsuojelualue on Tampereen vanhin luonnonsuojelualue ja se on 
osa Kintulammen retkeilyaluetta. Vattulan luonnonsuojelualuetta laajennettiin 
vuonna 2003. Alkuperäinen Vattulan säästömetsä on puustoltaan hyvin vanhaa, 
kuusivaltaista metsää. Luonnonsuojelualue laajeni moninkertaisesti uuden 
18.4.2018 rauhoitetun Kintulammin luonnonsuojelualueen myötä.  
 
Kintulammin luonnonsuojelualue (YSA204160) sijaitsee lähimmillään noin 150 m 
toiminta-alueesta luoteeseen. Alueella esiintyy luontodirektiivin IVa eläinlajeista lii-
to-orava ja viitasammakko sekä näiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Paalijär-
ventie Holma (20/LSO2013), sijaitsee noin 1,5 km toiminta-alueesta kaakkoon. 
Alue on suojeltu nykyisin METSO-kohteena ja myös siellä esiintyy liito-oravan li-
sääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tampereen arvokkaiksi luokitelluista suojelualu-
eista alueen läheisyyteen sijoittuvat arvokkaat hyönteisalueet (yli 500 m kaak-
koon) ja avainbiotoopit (lähimmät Vattulan luonnonsuojelualueella, noin 50 m poh-
joiseen). 
 
Vesialueet ja pohjavesiolosuhteet 
 
Lähimmät vesistöt ovat Pulesjärvi, Kiikkisjärvi ja Kortejärvi, jotka sijaitsevat toimin-
ta-alueesta noin 700 m itään, noin 1 km kaakkoon ja noin 500 m länteen. Pules-
järvi on pinta-alaltaan 215,52 ha ja se on pintavesityypiltään pieni humusjärvi. Ko-
konaisuutenaan Pulesjärven vedenlaatu on tyydyttävä, mutta eteläosan laatu on 
pohjoisosaa huonompi, mm. fosforipitoisuus on korkeampi ja happikatoja on ke-
säisin säännöllisesti. Ottoaluetta lähimmän järven, Pulesjärven, eteläosan syvyys 
on kahdeksan metriä. Ekologiselta tilaltaan Pulesjärvi on erinomainen. Kiikkisjärvi 
ja Kortesjärvi ovat melko pieniä järviä, jotka sijaitsevat Pulesjärven tapaan Koke-
mäenjoen päävesistössä. 
 
Toiminta-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Pulesjärven valuma-alueelle, joka on 
valuma-aluejaossa ns. 3. jakovaiheen valuma-alue ja kooltaan noin 2 920 ha. 
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Myös Suomen ympäristökeskuksen kehittämässä, uuden valtakunnallisen valuma-
aluejaon uudessa valuma-aluejakoluonnoksessa toiminta-alue sijoittuu kokonai-
suudessaan yhdelle, Pulesjärveen laskevalle valuma-alueelle. Ottamistoiminta ei 
sijoitu pohjavesialueelle eikä sen muodostumisalueelle. Lähin pohjavesialue on 
vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I-luokka) Kreetansuo (0483710), jo-
ka sijaitsee noin 2,7 km:n etäisyydellä toiminta-alueesta luoteeseen. 
 
Toiminta-alueella esiintyvä pohjavesi on kalliopohjavettä. Kalliossa esiintyvä vesi 
on kallion halkeamissa ja ruhjeissa ja tämän vuoksi kalliopohjavesiesiintymien 
korkeusasema voi vaihdella huomattavastikin. Kalliopohjavesi kulkeutuu pienem-
missä rikkonaisuusvyöhykkeissä, raoissa, joissa virtausmatkat ovat lyhyitä. Kalli-
onperän rikkonaisuus riippuu kivilajin rakoiluominaisuuksista. Maastohavaintojen 
mukaan alueen kallioperä on vähärakoista ja raot tiiviitä. Karttatarkastelun perus-
teella toiminta-alueella ei ole havaittavissa merkittäviä ruhjeita tai kallion rikkonai-
suusvyöhykkeitä, joiden kautta tapahtuisi runsasta kalliopohjaveden virtausta. 
Toiminta-alueella ei tämän perusteella esiinny merkittäviä kalliopohjavesivaranto-
ja. Maaperän pohjaveden taso yleensä sijoittuu karkeasti samaan tasoon läheis-
ten vesistöjen pinnan kanssa ja pohjaveden pinnantasojen vaihtelu noudattaa 
yleispiirteisesti maanpinnan korkeusaseman vaihtelua. Itäpuolinen Pulesjärven 
pinta on noin tasossa +125,4 ja länsi/lounaispuolinen Kortejärvi noin tasossa 
+136,5 maanmittauslaitoksen maastokartoissa. 
 
Maa- ja kallioperä 
 
Alue on lähes täysin kalliota. Eteläreunalla ja luoteiskulmassa on vähäisessä 
määrin hiekkamoreenia. Ympäristössä on myös hiesua ja hienoainesmoreenia 
sekä alavammilla, vesistöjen vaikutuksen alaisilla alueilla turvetta (sara- ja rahka-
turve).  
 
Kallioperäkartan mukaan alueen kivilaji on granodioriittia. Eteläpuolella on kiille-
liusketta sekä vulkaniittia (hapan tai intermediäärinen vulkaniitti), mutta muissa 
suunnissa ympäristön kallioperä on myös granodioriittia. Granodioriitti on Suo-
messa yleinen kivilaji. Se on graniittia muistuttava syväkivilaji, mutta kiven mine-
raalikoostumus eroaa graniitista. Syväkivet ovat karkearakeisia ja massamaisia 
sekä suuntautumattomia. 
 
Aikaisemman ottamistoiminnan paljastamasta rintauksesta tehtyjen kalliohavain-
tojen perusteella kallio on pääasiassa massamainen ja vähärakoinen. Raot ovat 
tiiviitä. Kaivualueen eteläosassa kiven koostumuksessa on jonkin verran vaihte-
lua, mutta pohjoisen suuntaan edetessä vaihtelu vähenee. 
 
Luontoselvitys 
 
Suunnittelualueelle on laadittu hakemuksen täydennyksenä toimitettu luontoselvi-
tys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, raportti 5.9.2018, NCC Industry Oy, Kuisma-
lan alueen luontoselvitys). 
 
Selvitysalue sijaitsee Eteläboreaalisen Lounaismaan kasvillisuusvyöhykkeen poh-
joisrajalla sekä Etelä-Hämeen eliömaakunnassa. Selvitysalue sijaitsee laajan yh-
tenäisen Kintulammin–Pulesjärven metsäalueen yhteydessä kallioselänteellä, 
missä vallitseva luontotyyppi on kuivahko puolukkatyypin havupuukangas. Selvi-
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tysalueen puusto on kauttaaltaan voimakkaasti käsiteltyä. Suurin osa alueesta on 
nuorta taimikkoa tai varttuvaa metsää. Varttunutta tai vanhempaa, luonnontilal-
taan kohtalaista tai hyvää metsää ei kasva alueella. Alueella sijaitsee kaksi siirto-
lohkaretta. 
   
Maaston korkeimmat kohdat ovat mäntyvaltaisia jäkälää, sammalia, kanervaa ja 
puolukkavarvikkoa kasvavia kuivia kangasmaakuvioita, joilla on pieniä kalliopal-
jastumia. Rinneosuuksilla kasvillisuustyyppi on mäntyä ja kuusta kasvavaa kui-
vahkoa puolukkatyypin havupuukangasta, missä kasvaa puolukka- ja mustikka-
varvikkoa, kanervaa sekä taimikoissa heiniä ja sananjalkaa. Maaston alavimmat 
kohdat ovat tuoretta mustikkatyypin kuusikangasta, missä kenttäkerrosta hallitsee 
mustikkavarvikko. Muutamilla sijainneilla tuoreella kankaalla on korpi- ja räme-
vaikutteisia, rahkasammaleisia soistuneita painanteita. Rämevaikutteisilla kuvioilla 
kasvaa hajanaisesti rämevarvikkoa kuten suopursua ja juolukkaa, kun taas korpi-
vaikutteisilla kuvioilla kasvaa saroja ja metsäkortetta. Louhosalue itsessään on 
hajanaisesti kasvavia männyn, kuusen ja koivun taimia lukuun ottamatta kasviton-
ta, luonnontilaltaan täysin muuttunutta aluetta. 
 
Viitteenä selvitysalueen eläimistöstä maastossa havaittiin runsaasti hirvien jälkiä. 
Myös metsäkauriin jälkiä havaittiin. Selvitysalueella esiintyy lisäksi todennäköises-
ti metsäympäristöjen tavanomaista nisäkäslajistoa kuten kettu, orava, metsäjänis 
ja pienjyrsijät.   
 
Luontodirektiivin liitteen IV a mukaisten lajien (mm. liito-orava, lepakot, viitasam-
makko, saukko, suurpedot) osalta tehtiin elinympäristöpotentiaalitarkastelu eli läh-
tötietojen ja maastotöiden perusteella arvioitiin ko. lajien esiintymisen mahdolli-
suuksia ja todennäköisyyttä alueella.  Selvitysalueella ei ole liito-oravan elinympä-
ristöksi sopivaa varttunutta tai vanhempaa kuusivaltaista metsää. Alueen varttuvat 
havumetsät sopivat enintään kulkuyhteyspuustoksi. Lähimmät tunnetut liito-
oravan havaintopaikat sijoittuvat Kintulammin luonnonsuojelualueelle 800 metriä 
selvitysalueesta länteen, kilometrin selvitysalueesta koilliseen ja kilometrin selvi-
tysalueesta kaakkoon. Näiden esiintymien väliset kulkuyhteydet eivät todennäköi-
sesti suuntaudu selvitysalueen kautta. Noin 500 metrin etäisyydellä selvitysalu-
eesta kaakkoon sijoittuu tummaverkkoperhosen (erittäin uhanalainen EN ja erityi-
sesti suojeltava laji) elinalue.   
  
Lepakoista alue soveltuu metsäelinympäristöjä käyttäville lajeille. Pohjanlepakon 
esiintyminen alueella on mahdollista. Alueella ei havaittu kolopuita tai muita lepa-
koille soveltuvia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Viitasammakolle soveltuvia 
elinympäristöjä eli matalia ja reheväkasvustoisia vesistöjä ja pienvesiä ei sijoitu 
alueelle. Alueella on muutamia kaivettuja metsäojia, jotka olivat maastokäynnin 
aikaan kuivia. Alue on viitasammakolle yleisestikin liian karua ja lajin esiintyminen 
alueella on epätodennäköistä. Saukon elinpiirit ovat tyypillisesti laajoja ja vesistös-
tä toiseen siirtyessään se voi kulkea kaukanakin rannasta, ja sen elinpiirin on ar-
vioitu käsittävän noin 20–40 kilometriä vesistöreittejä. Selvitysalueelle ei sijoitu 
saukolle sopivia elinympäristöjä. Suurpetojen esiintyminen alueella on mahdollis-
ta, koska selvitysalue sijoittuu laajan yhtenäisen metsäkokonaisuuden yhteyteen. 
Alueelta ei ole lähtötietojen mukaan havaintoja suurpedoista. 
 
Linnuston kannalta selvitysalue tarjoaa elinympäristöjä tavanomaiselle metsälintu-
lajistolle sekä erityisesti laajoja yhtenäisiä metsiä suosiville lajeille. Selvitysalueen 
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metsät ovat kuitenkin voimakkaasti käsiteltyjä ja nuoria, joten vanhojen metsien 
lajeille alueella ei ole tarjolla elinympäristöjä. Louhinta- ja murskaustoiminta sekä 
siihen liittyvä liikenne voivat myös karkottaa rauhallisia ympäristöjä suosivia lintu-
lajeja. Selvitysalueen länsiosissa havaittiin teeren ja metson jätöksiä sekä teeren 
rypykuoppa. Teeri lukeutuu lintudirektiivin liitteen I mukaiseksi lajiksi sekä Suo-
men kansainväliseksi vastuulajiksi. Metso lukeutuu lintudirektiivin liitteen I mu-
kaiseksi lajiksi, Suomen kansainväliseksi vastuulajiksi ja on lisäksi alueellisesti 
uhanalainen (RT) laji. Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon 
sääksirekisterin ja Metsähallituksen vastuulajitietojen mukaan selvitysalueella tai 
kahden kilometrin vyöhykkeellä sen ympärillä ei sijaitse kalasääksen, maakotkan 
tai muuttohaukan pesiä.  Viimeisimmät tiedot kalasääksen pesimisestä tällä vyö-
hykkeellä ovat vuodelta 1985 (Pirkanmaan ELY-keskus). 
 
Selvitysalueelta ei ole rajattavissa arvokkaita luontokohteita. Selvitysalue on voi-
makkaasti käsiteltyä talousmetsää ja itse louhosalue on luonnontilaltaan täysin 
muuttunutta aluetta. Selvitysalueella sijaitseva louhosalue muodostaa katkoksen 
selvitysalueen ja ympäristön yhtenäisiin, joskin voimakkaasti käsiteltyihin metsiin. 
Selvitysalue sijaitsee ympäristöstään kokoavalla kallioselänteellä, jollaisia ympä-
ristön metsäalueella on laajemmin tarkasteltuna useita muitakin. Ympäristön met-
säalueet etenkin Vattulan–Kintulammin luonnonsuojelualueella tarjoavat eläimis-
tölle hyvät kulkuyhteydet ja louhoksella sekä sen välittömällä ympäristöllä ei ole 
erityisen merkittävää asemaa ekologisessa verkostossa.  
  
Muinaisjäännökset ja kulttuuriympäristö 
 
Ottamisaluetta lähimmät muinaisjäännökset ja Pirkanmaan rakennetun ympäris-
tön kohteet ovat Lahdentausta (1000011540), joka sijaitsee noin 4,4 km pohjoi-
seen, sekä Pirjola–Peuranta noin 3,7 km etäisyydellä etelässä. 
 

LOUHINTATOIMINTA 
 

Ottamismäärä ja -aika 
 
Toiminta-alueen pinta-ala on noin 23,4 ha. Suunniteltu louhinta ulotetaan tasoon 
+144 (N2000). Vaiheen 1 mukaisen kaivualueen pinta-ala on noin 8,3 ha. Otetta-
van maa-aineksen määrä on 530 000 m3-ktr. Määrä on laskettu mitatun maanpin-
nan ja suunnitellun louhinnan välisenä erotuksena ja se sisältää pintamaat. Pin-
tamaita vaiheen 1 mukaisella alueella arvioidaan olevan noin 10 000 m3. Arvio on 
karkea. Pintamaita käytetään hyödyksi alueen maisemoinnissa. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa lupaa haetaan vaiheelle 1, joka vastaa täysin aikai-
semman luvan mukaista kaivualuetta. 
 
NCC on hakemuksessaan kertonut, että tavoitteena on hakea myöhemmin uudel-
la hakemuksella ottoa laajemmalle alueelle, jolloin kaivualueen koko olisi yhteen-
sä 14,4 ha. Otettavan maa-aineksen määrä olisi siinä tapauksessa 1 030 000 m3-
ktr. Määrä on laskettu mitatun maanpinnan ja suunnitellun louhinnan välisenä ero-
tuksena ja se sisältää pintamaat. Pintamaita alueella arvioidaan olevan noin 
70 000 m3. Arvio on karkea. Pintamaita käytetään hyödyksi alueen maisemoinnis-
sa. 
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Lupaa toiminnalle haetaan 15 vuodeksi. Tällöin vaiheen I alueelta vuosittain otet-
tavan maa- ja kalliokiviaineksen määrä on keskimäärin noin 35 333 k-m3, josta 
kalliokiviaineksen määrän arvioidaan olevan noin 34 667 k-m3. Murskaus- ja lou-
hintatoiminta ei ole jatkuvakestoisia, vaan alueella on louhintaa ja murskausta 
kausiluontoisesti, tarpeen mukaan. Mursketta tuotetaan vuosittain määrä, jonka 
arvioidaan vastaavan markkinoiden tarpeita. On myös mahdollista, että murskaus-
toimintaa ei ole alueella joka vuosi. Toiminta-ajoissa noudatetaan kulloinkin voi-
massa olevan ympäristöluvan lupaehtoja. Lupa-aika 15 vuotta on perusteltu koh-
teen odotettavissa olevan vuotuisen ottomäärän perusteella sekä kohteeseen 
suunnitellulla monipuolisella, modulaarisesti vaiheittain toteutettavalla maisemoin-
nilla. 
 
Louhinnan aikana kaivualue merkitään maastoon ja työnaikaisista jyrkistä luiskista 
varoitetaan kylteillä ja sulkunauhalla. Merkintöjä täydennetään ottamistoiminnan 
etenemän mukaisesti. Louhittava kalliopinta puhdistetaan ja kallioon porataan 
poravaunulla reikiä kentän panostusta varten. Reiät porataan suunnaten siten, 
että ne tukevat louhintasuunnitelman mukaista rintauksen avaamista alueelle. 
Kallion porauksessa saatuja vastetietoja käytetään hyväksi, kun suunnitellaan 
kentän panostusta. 
 
Panostaja tekee jokaisesta räjäytettävästä kentästä kirjallisen 
räjäytyssuunnitelman, joka sisältää tiedot porauksesta, räjähteestä ja sen 
määrästä, panostamisesta, sytytyksestä ja sytytysjärjestyksestä, mahdollisesta 
peittämisestä, räjäytysajankohdasta, vaarallisesta alueesta ja 
varmistustoimenpiteistä sekä muista räjäyttämisen turvallisuuteen vaikuttavista 
tekijöistä. Pääsääntöisesti kerralla räjäytettävän kentän koko vastaa 
murskausaseman noin yhden viikon raaka-aineen tarvetta. Tarvittaessa kerralla 
räjäytettävän kentän kokoa muutetaan mm. kiviaineksen tarve ja louhintatärinä 
huomioon ottaen. Räjäytyssuunnitelma säilytetään työmaalla louhintatyön ajan. 
Räjäytystyöt suoritetaan ympäristöluvan lupaehtojen mukaisella tavalla ja niistä 
tehdään viranomaisille vaaditut ilmoitukset. Räjäytyksestä ilmoitetaan 
kovaäänisellä äänimerkillä. Ulkopuolisten pääsy räjäytystyömaalle estetään 
räjäytyksen aikaisella vartioinnilla. Työn aikana havaituista turvallisuuteen 
vaikuttavista tekijöistä tehdään muutokset räjäytyssuunnitelmaan ja niistä 
ilmoitetaan välittömästi asianomaisille työntekijöille. 
 
Kiviaineksen otto tapahtuu yhtenä tai useampana penkereenä edeten pääasiassa 
etelästä pohjoiseen. Louhinnan pohjataso on +144…+146. Murskauslaitos 
sijoitetaan louhittavan alueen pohjalle ja se siirtyy ottamistoiminnan etenemän 
mukaisesti kaivualueella. Ottamistoiminnan eteneminen, toimintojen sijoittuminen 
ja suunniteltu louhinta on esitetty hakemuksen liitteen asemapiirustuksessa 
louhinta YMP-102. Suunniteltu lopputilanne on esitetty asemapiirustuksessa YMP-
103 sekä leikkauksissa YMP-104. 
 
Kaivannaisjätteet ja muu jätehuolto 
 
Pintamaita alueella on arviolta noin 70 000 m3 ja vaiheen I mukaisella alueella 
10 000 m3. Pintamaita käytetään alueen maisemoinnissa, mm. reunaluiskien 
rakentamisessa. Pintamaita välivarastoidaan kaivualueella sekä sen reunoilla, ei 
kuitenkaan suojavyöhykkeellä. Pintamaiden varastokasat pyritään sijoittamaan 
siten, että ne on mahdollisimman helppo siirtää varastokasalta lopulliseen 
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sijoituspaikkaansa. Pintamaita käytetään alueen maisemointiin sekä 
ottamistoiminnan aikana, että ottamisen päätyttyä. 
 
Toiminnassa syntyviä jätteitä ovat mm. sekajätteet sekä mahdollisesti rautaromut. 
Toiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan asianmukaisiin keräysastioihin ja 
toimitetaan välivarastoinnin jälkeen hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen. 
Toiminnassa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat mm. jäteöljyt. Vaaralliset jätteet 
välivarastoidaan erillään asianmukaisissa keräysastioissa ja säilytetään lukitussa 
kontissa. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiset luvat omaavaan 
käsittelypaikkaan. Toiminnalle myönnetyssä ympäristöluvassa on esitetty 
tarvittavat lupamääräykset jätehuollon järjestämiseksi. 
 
Hulevesien hallinta 
 
Nykyisellään hulevedet varastoituvat pääasiassa louhitun pinnan rakoihin. 
Kaivualueelta on pintavesien purkureitti alueen itäpuolelle, jota pitkin sade- ja 
sulamisvedet kulkeutuvat itäpuoliseen ojaan. Mikäli tilanne muuttuu ja virtaavia 
hulevesiä esiintyy alueella säännöllisesti sadejaksojen ja sulamiskausien 
ulkopuolisina ajankohtina, rakennetaan niiden käsittelemiseksi laskeutusallas/-
altaat. Allas rakennetaan sen purkureitin yhteyteen, jolle hulevedet luontaisesti 
maaston muodoista johtuen virtaavat. Louhittavalta alueelta on louhittu 
pintavesien purkureitti idän suuntaan. Toinen pintavesien purkureitti tehdään 
kaivualueen luoteisosaan. 
 
Tällä hetkellä hulevedet virtaavat toiminta-alueelta sekä itään, että länteen. Mo-
lemmilta puolilta vedet virtaavat edelleen Pulesjärveen. Lännen suuntaan vedet 
virtaavat nykyisellään kahdelta eri osa-valuma-alueelta I ja II. Osavaluma-alueelta 
I hulevedet virtaavat eteläpuolelta länteen kohti Kortejärveä. Osavaluma-alueelta 
II hulevedet virtaavat Kortejärven ja Keltolammin väliseen uomaan. Kortejärvestä 
vedet virtaavat Keltolammin kautta Pulesjärven pohjoisosaan Keltolahteen. Idän 
suunnassa osavaluma-alueelta III vedet virtaavat Pulesjärven eteläosaan, Itänie-
men kohdalle. 
 
Suunnitellussa lopputilanteessa hulevedet virtaavat edelleen länteen (osavaluma-
alue A) sekä itään (osavaluma-alue B). Idän suuntaan hulevetensä johtava ala 
pienenee noin 3 ha ja nämä hulevedet siirtyvät läntiselle pintavaluntareitille Pules-
järven valuma-alueen sisällä. Tällä 3 ha louhinta-alueella muodostuva valumave-
sien määrä on vuositasolla noin 2 000 m3 kun vuosisadanta on 650 mm, sadan-
nasta on oletettu 50 % muodostuvan valumavedeksi ja louhitun kalliopinnan valu-
makerroin 0,21 on huomioitu. Länteen hulevetensä johtavista reiteistä vedet joh-
detaan suunnitellussa lopputilanteessa keskitetysti pohjoisinta valuntareittiä pitkin 
Kortejärven ja Keltolammin väliseen uomaan. Tämän pintavaluntareitin yhteyteen 
rakennetaan laskeutusallas, kun kaivutoiminta on edennyt alueelle. Nykytilantees-
sa idän puolella jo on kaivettu hulevesille allasmainen reitti kiintoaineksen pidät-
tämiseksi. Vaiheen I mukaisessa suunnitellussa tilanteessa kaikki hulevedet joh-
detaan itäistä pintavaluntareittiä pitkin Pulesjärveen. 
 
Työkoneet, tankkaus, öljytuotteet ja niiden käsittely 
 
Toiminnassa käytettävät työkoneet ovat vastaavia kuin muussa samankaltaisessa 
toiminnassa käytettävät työkoneet. Työkoneet tankataan ja huolletaan 
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varastoalueella. Tätä varten rakennetaan erillinen tankkauspaikka. 
Kuljetuskalustoa ei tankata tai huolleta alueella. Tankkauspaikalle asennetaan 
HDPE-muovikalvo tasaiselle ja kantavalle alustalle. Alusta on muotoiltu siten, että 
mahdollisessa vuototapauksessa vuoto pysyy kalvotetun alueen sisällä ja se 
voidaan siitä poistaa turvallisesti edelleen toimitettavaksi asianmukaiseen 
käsittelypaikkaan. Kalvot limitetään vähintään 30 cm matkalta. Kalvon päälle 
levitetään kalvon rikkoutumisen estävä murskekerros, joka tiivistetään. Tiivistys 
tehdään siten, että se ei riko kalvoa. 
 
Alueella varastoidaan ympäristöluvan mukaisesti polttoainetta 
kaksoisvaipallisessa säiliössä sekä voiteluaineita valuma-altaallisessa 
metallikontissa. Polttonesteiden jakelupisteen läheisyydessä on varattuna 
imeytysmateriaalia mahdollisen vahingon varalle. Koneiden ja laitteiden käytössä 
ja huollossa noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta öljyä ja muita likaavia aineita 
ei pääse maaperään. 
 

TOIMENPITEET YMPÄRISTÖHAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI  
 

Vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan sekä muinaisjäännöksiin ja raken-
nettuun ympäristöön 
 
Toiminnalla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia maankäyttöön. Alueella on 
voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka mukaan alue on ekosysteemi-
palvelujen kannalta merkittävä maa- ja metsätalousalue sekä osin pohjoisosassa 
retkeily- ja ulkoilualue. Ottamistoiminnan jälkeen alue voi toimia taas maa- ja met-
sätalousalueena sekä mahdollisesti myös retkeily- ja ulkoilualueena. 
 
Alue ei näy ympäristöönsä, vaan ottamistoiminnan seurauksena syntyvä maise-
mavaurio on paikallinen ja vaikuttaa vain alueen sisäiseen maisemakuvaan. Mai-
semavaurio korjautuu maisemoinnin myötä ja alueen maisema monipuolistuu ny-
kyisestä, kuusivaltaisesta sekametsästä. 
 
Lähimmät muinaisjäännökset sekä kulttuuriympäristöt sijaitsevat sen verran etääl-
lä toiminta-alueesta, että toiminnasta ei aiheudu niille haittaa. 
 
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 
 
Kaivualue sijoittuu etäälle luokitelluista pohjavesialueista sekä lähimmistä pintave-
sistöistä. Toiminnalla ei ole vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen haitallisia vai-
kutuksia maaperän pohjavesiin, eikä pintavesiin. 
 
Louhinta- ja murskaustoiminnassa merkittävin yksittäinen vesivaikutusten aiheut-
taja on räjähtämättä jäävien räjähdysaineiden typpikuormitus. Lisäksi vaikutuksia 
vesiin voivat aiheuttaa kiintoaineskuormitus sekä onnettomuustilanteessa öljytuot-
teet. Räjähtämättä jäävien räjähdysaineiden vaikutus vesien typpipitoisuuksiin ar-
vioidaan normaaliolosuhteissa vähäiseksi. Toiminnassa käytetään pääasiassa 
emulsioräjähdysaineita, jotka tyypillisesti räjähtävät täydellisesti ja joissa typpiyh-
disteet ovat hitaasti liukenevassa muodossa. Näin ollen toiminnasta aiheutuvat 
typpipäästöt ovat vähäiset. 
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Öljyvuotojen riskit pyritään minimoimaan jo ennalta käyttämällä kaksivaippaisia öl-
jysäiliöitä sekä kunnostamalla ja huoltamalla laitteisto säännöllisesti ja tarkkaile-
malla toimintaa jatkuvasti. Mahdollisten vuotojen varalta polttonesteiden jakelupai-
kalle on varattu imeytysainetta. 
 
Toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen pintavaluntaolosuhteisiin taikka 
pintavesistöjen vesitalouteen. Mikäli alueelle muodostuu riittävästi tarjontaa pi-
laantumattomista ylijäämämaista sekä ympäristöluvan mukaisista vastaanotetta-
vista materiaaleista, voidaan alueen pintavaluntaolosuhteet palauttaa ennalleen 
muotoilemalla täytöt alkuperäistä maanpintaa mukaileviksi. Täytöistä esitetään 
tarkempi suunnitelma, mikäli tarjonta mahdollistaa täytön. 
 
Luontovaikutukset 
 
Ottamistoiminnalla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnon-
suojelualueisiin taikka kohteisiin. Selvitysalue on voimakkaasti käsiteltyä metsäta-
lousaluetta ja nykyinen louhosalue on luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunutta. 
Puusto koostuu nuorista mäntytaimikoista ja varttuvasta havupuumetsästä. Alu-
een luontotyypit ja kasvillisuus ovat seudulle tavanomaisia ja tyypillisiä. Selvitys-
alueella esiintyy teeriä ja metsoa, joiden mahdollista pesimistä alueella ei tämän 
selvityksen yhteydessä pystytty toteamaan. Selvitysalueen ympäristössä, etenkin 
Vattulan-Kintulammin luonnonsuojelualueella on metsäkanalinnuille laajalti vas-
taavaa elinympäristöä. 
 
Lähtötietojen mukaiset lähimmät uhanalaisten ja muutoin arvokkaiden lajien (liito-
orava, tummaverkkoperhonen) elinalueet jäävät niin etäälle selvitysalueesta, ettei 
selvitysalueen toiminnoilla ole näille lajeille ja niiden elinympäristöille vaikutuksia. 
Lähimmät Natura-alueet sijaitsevat etäällä (yli 6,5 km). Muista suojelualueista lä-
hin eli Vattulan luonnonsuojelualue sijaitsee lähimmillään 50 m etäisyydellä kaivu-
alueesta. Kaivualueen ja Vattulan luonnonsuojelualueen suojelualueen väliin jäte-
tään 50 m suojavyöhyke, joka on hakijan omistuksessa ja jonka hakija sitoutuu 
säilyttämään kasvipeitteisenä. Aikaisemman luvan kaivualueella ja tämä hake-
muksen mukaisella vaiheen I alueella luontovaikutukset ovat jo suurelta osin to-
teutuneet, tästä alueesta ottotoiminnan alaisena (pintamaa poistettu) on yli 40 %. 
 
Riskienhallinta 
 
NCC Industry Oy:llä on sertifioitu ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjär-
jestelmä, jonka mukaisesti toiminnan aiheuttamat ympäristöön liittyvät riskit arvioi-
daan ja suunnitellaan toimenpiteet niiden varalle. 
 
Henkilövahinkojen estämiseksi alueella toimivilta henkilöiltä edellytetään suo-
jaimien käyttöä sekä turvasäännösten osaamista ja noudattamista. NCC Industryn 
henkilökunta osallistuu työturvallisuuskoulutukseen työsuhteen alussa. NCC In-
dustry Oy on perehdyttänyt alueella toimivat aliurakoitsijat työmaan toimintaan, jo-
kaisella on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti ja alueella toimiva aliura-
koitsija on saanut aluetta koskevan ohjekansion. 
 
Ympäristöriskeistä todennäköisimpiä ovat pienet öljyvuodot. Öljyvuotojen estä-
miseksi laitteiden säännöllinen huolto ja oikea käyttö ovat tärkeässä asemassa. 
Öljyvuotojen riskit pyritään minimoimaan jo ennakolta käyttämällä kaksivaippaisia 
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öljysäiliöitä, kunnostamaan ja huoltamaan laitteistoja säännöllisesti sekä tarkkai-
lemaan toimintaa jatkuvasti. Mahdollisten öljyvuotojen varalta polttonesteiden ja-
kelupaikalle on varattu imeytysainetta. Tulipalojen varalta viranomaisten määrää-
mä ensisammutuskalusto on jatkuvasti saatavilla mahdollisten syttymispaikkojen 
läheisyydessä. Mahdollisista onnettomuuksista ja häiriötilanteista tehdään vaadit-
tavat ilmoitukset kaupungin viranomaisille. 
 
Tarkkailu 
 
Vesitarkkailua tehdään ympäristöluvan mukaisesti purkuojista sekä vesitarkkailu-
putkesta. Vesitarkkailussa on havaittu merkkejä louhinnan aiheuttamasta typpi-
kuormituksesta, mutta pitoisuus on alentunut nopeasti. 
 
Ottoalueen tuotantoa tarkkaillaan jokaisena toimintapäivänä; tarkkailussa havaitut 
huomiot kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Viikoittain työnjohto tekee alueella ns. murs-
kamittarin, jossa puututaan toiminnassa mahdollisesti havaittuihin riskeihin ja 
puutteisiin. Otetun maa-aineksen määrä raportoidaan lupaviranomaiselle vuosit-
tain. 
 

JÄLKIHOITO 
 
Ennen alueen maisemointia alue siivotaan ja kaikki ottamistoiminnan aikaiset lait-
teet ja rakennelmat poistetaan alueelta sekä huolehditaan siitä, ettei alueelle jää 
minkäänlaista jätettä. 
 
Alueelta kuorittuja pintamaita käytetään hyödyksi maisemoinnissa ja luiskatäytöis-
sä sekä mahdollisesti myös kasvukerrosten rakentamisessa. Alueelle tuodaan pi-
laantumattomia maita myös muualta maisemointia varten. Alueen muotoilussa ja 
maisemoinnissa hyödynnetään lisäksi ympäristöluvan mukaisia kierrätyskiviainek-
sia. Varastokentän alue jätetään nykyiselleen murskepintaiseksi kentäksi. 
 
Reunaluiskat luiskataan kaltevuuteen 1:2…1:4. Suunnitelmapiirustuksessa Suun-
niteltu tilanne YMP-103 on esitetty reunaluiskat keskimääräisessä kaltevuudessa 
1:3. Lisäksi alueen muotoilu on esitetty suunnitelmapiirustuksessa YMP-104 Leik-
kaukset 1-1’ ja A-A’. Mikäli koko ottoalueen maa-ainestenotto ei toteudu, on 
suunnitellussa tilanteessa esitetyt reunaluiskat mahdollista toteuttaa myös vai-
heen I mukaiselle alueelle. 
 
Mikäli ylijäämämaiden ja kierrätysmateriaalien tarjonta mahdollistaa, nostetaan 
alueen pohjataso ympäröivään maanpinnantasoon ja pinnasta muotoillaan tasai-
nen. Tällöin alue täytetään tasoon +144…+152. Täytölle haetaan tarvittavat lupa 
erikseen, jos tarvetta ilmenee. Vaiheen I mukaista aluetta ei ole suunniteltu täytet-
täväksi hakemuksen mukaisen lupa-ajan (15 v) aikana, sillä ottamistoimintaa on 
tarkoitus jatkaa koko esitetylle kaivualueelle. Lupaa vaiheen I ulkopuolelle jäävälle 
kaivualueelle (vaihe II) tullaan hakemaan myöhemmin erikseen. 
 
Kuismalan ottoalue on osa NCC:n KIELO-ohjelman ottoalueita. NCC:n KIELO-
ohjelman tavoitteena on toteuttaa luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ja edistä-
viä ratkaisuja kiviainestoiminnan aikana ja sen päätyttyä. KIELO-ohjelmassa mo-
nimuotoisuutta ja luonnontilan palauttamista edistetään alueiden omat erityispiir-
teet huomioiden. Kalliokiviainesalueista voidaan luoda erikoisympäristöjä, kuten 
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kivikkoja, kosteikkoja, paahdealueita ja lahokkoja, joita ei enää luonnostaan juuri-
kaan muodostu. 
 
Alueelle on tehty erillinen maisemointisuunnitelma (Tulikattila). Maisemointisuun-
nitelman mukaisesti alueelle toteutetaan erilaisia moduuleja, kuten esimerkiksi 
niittyjä, ketoja, keinotekoisia nummia ja louhikoita. Maisemoinnin vaiheittaisen to-
teuttamisen aikana moduulimuotoisena toteutetusta maisemoinnista saatavien 
kokemusten perusteella moduuleja muokataan ja kehitetään. 
 
Jälkikäyttömuoto on luontotyypeiltään vaihteleva alue. Murskepintaiseksi jätetty 
varastokenttä voi toimia tulevaisuudessa esim. parkkialueena. Mikäli ylijäämämai-
den ja kierrätysmateriaalien tarjonta mahdollistaa alueen tasaisen muotoilun, so-
veltuu alue myös liikuntarajoitteisille retkeilijöille, jolloin parkkipaikalta on esteetön 
pääsy maisemoidulle alueelle. 
 
Maisemoinnin valmistuttua koko alueelle on se mahdollista liittää osaksi Kintu-
lammin retkeilyreittejä. Tällöin voidaan ohjata maastoa kuluttavaa leiriytymis- ja 
ruokailutoimintaa luonnonsuojelualueen ulkopuolelle, mutta sen välittömään lähei-
syyteen rakentamalla Kuismalan maisemoidulle ottoalueelle esim. laavu ja tuli-
paikka oheistoimintoineen. Lisäksi esimerkiksi maisemoinnin moduuleista erilaiset 
kedot, niityt ja nummet on mahdollista muotoilla siten, että ne soveltuvat myös 
telttailuun. 
 

Vakuus 
Hakija esittää aikaisemman luvan mukaisen vakuuden, 15 000 €, jatkamista. Va-
kuus on riittävä ottaen huomioon toiminnan aikana tehtävän vaiheittaisen maise-
moinnin sekä suunnitellun maisemoinnin laadun. 
 

ASIAN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
Hakemuksesta on kuulutettu maa-aineslain 13 §:n mukaisesti Tampereen kau-
pungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla 30.5.–28.6.2018. 
Kuulutuksesta on ilmoitettu 31.5.2018 Aamulehdessä. Hakemuksesta on lisäksi 
annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 
 
Lausunnot 
 
Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot 30.5.2018 lähteneillä lausuntopyynnöil-
lä Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Tampereen kaupungin 
maankäytön suunnittelulta. 
 
Pirkanmaan liiton 5.7.2018 saapuneessa lausunnossa todetaan, että alueella ei 
ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa. Näin ollen alueella on maan-
käyttö-ja rakennuslain (MRL) 32 §:n mukaisesti voimassa maakuntakaava. Sa-
maisen lainkohdan mukaisesti viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyt-
töä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maa-
kuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, 
ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Suunnittelua alueella ohjaa 
voimassa oleva Pirkanmaan maakuntakaava 2040. 
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Maa-aineslain 3 §:n mukaan aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu mm. 
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. 
Hankealue sijoittuu yhdelle Pirkanmaan merkittävimmistä virkistys-ja luonto-
aluekokonaisuuksista, jota ilmentävät maakuntakaavan merkinnät: maa-ja metsä-
talousvaltainen alue, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä (MK), 
retkeily-ja ulkoilualue (VR), suojelualue (S) ja ulkoilureitti. Tämä virkistysalueko-
konaisuus ulottuu Tampereen Nurmin alueelta Orivedelle saakka yhdistäen Tam-
pereen ja Oriveden taajama-alueet. Aluekokonaisuuteen sisältyvät Tampereen 
päässä Kintulammin retkeily-ja ulkoilualue ja Orivedellä Pukalan virkistysmetsä, 
jotka ovat maakunnallisesti tärkeitä retkeilyalueita. Maakunnallisen merkityksen 
ohella alue muodostaa keskeisen osan Tampereen kaupunkiseudun seudullista 
virkistyskokonaisuutta, jonka merkitys korostuu jatkuvasti kaupunkiseudun merkit-
tävän väestönkasvun myötä. Seudullisessa verkostossa alue palvelee erityisesti 
Tampereen kaupunkiseudun itäpuolen sekä Orivesi–Juupajoki -alueen asutuksen 
virkistysalueena. MK-alueet ovat keskeisiä alueita maakunnan ekologisessa ver-
kostossa. Kintulammi–Pukalan laaja ja yhtenäinen luonnon ydinalue on ekologi-
sen verkoston analyysissä osoittanut merkittäväksi vanhan kuusimetsän ja lehto-
maisten metsien luonnon ydinalueeksi. Tämän lisäksi alueen arvoja ovat mm. 
runsaat uhanalaisten lajien esiintymät. Alueella on myös hirvien laaja-alainen lai-
dunalue, jolta eläimet liikkuvat mm. Siikanevan luonnon ydinalueelle. Alueella on 
useita petolintujen pesäpaikkoja. Aluekokonaisuuteen sisältyy Tampereella laaja 
Vattulan säästömetsän ja Kintulammin suojelualuekokonaisuus sekä muita pie-
nempiä suojelualueita Viitapohjassa, Kutemassa ja Pukalassa sekä myös useam-
pia Natura-alueita, joiden myötä aluekokonaisuuden arvoilla on merkitystä myös 
Euroopan laajuisesti. 
 
NCC Roads Oy on tuottanut alueelle ansiokkaan maisemointi- ja luonnonhoito-
suunnitelman. Toiminta on kuitenkin pitkäaikaista ja sitä on tavoitteena jatkaa 
vuosikymmeniä eteenpäin. Näin ollen ottamistoiminnan vaikutuksia arvioitaessa ei 
tule korostaa toiminnan tilapäistä luonnetta. Useampi sukupolvi ehtii vaihtua en-
nen kuin alue on metsitetty ja liittyy osaksi muuta ympäristöä. Tampereella Kintu-
lammin ympäristössä on harjoitettu jo pitkään laajamittaista kiviainesten ottamista 
useammassa kohteessa. Kiviaineksia tarvitaan kasvavassa maakunnassa. Tähän 
tarpeeseen Pirkanmaan liitto on pyrkinyt vastaamaan varaamalla Pirkanmaan 
maakuntakaavaan 2040 merkittävän määrän laajoja alueita kiviaineshuollon tar-
peisiin. Nyt kyseessä oleva aluekokonaisuus ei kuitenkaan ole arvojensa puolesta 
laajamittaiseen, seudullisesti merkittävään, kiviainesten ottamistoimintaan sopi-
vaa. Kiviainesten ottaminen on vuosikymmeniä kestävää toimintaa, joka tänä ai-
kana aiheuttaa haittoja ja muutoksia luonnonympäristössä sekä vaikutuksia asu-
tukseen ja virkistyskäyttöön. Useassa kohteessa harjoitettava, laajeneva toiminta 
aiheuttaa luonnonympäristön pirstoutumista ja haittaa esteetöntä eläinten ja ih-
misten kulkua. 
 
MK-merkinnän suunnittelumääräyksen mukaisesti alueen suunnittelussa tulee 
välttää pirstoutumista. Käsitettä on laajemmin selvennetty kaavaselostuksessa 
mm. seuraavasti: Pirstomiseksi katsotaan alueiden käyttö siten, että syntyy laa-
ja-alainen pysyvä liikkumiseste tai pitkäaikainen merkittävä ympäristöhaitta. Pirs-
tominen muuttaa olemassa olevaa maankäyttöä siten, että se heikentää metsäta-
louden toimintaedellytyksiä ja/tai metsäalueiden ekologista tilaa. 
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Pirkanmaan liitto katsoo, että suunnitellussa laajuudessaan louhinta ei edistä 
maakuntakaavan toteuttamista alueella. Lisäksi sijoittuessaan keskeisesti tälle 
virkistys- ja luontoaluekokonaisuudelle, on hankkeella huomattavia ja laajalle ulot-
tuvia kielteisiä vaikutuksia luonnonolosuhteisiin (MAL 3 §). Pirkanmaan liitto pitää 
kuitenkin mahdollisena, että kiviaineksia otetaan vaiheeseen 1 rajatulta alueelta 
osittain niin, että ottamista lännen suunnalla rajoitetaan. Ottamista ei tule ulottaa 
virkistys- ja retkeilyalueelle (VR). Tämän ottovaiheen jälkeen louhittu aluekokonai-
suus tulee jälkihoitaa osaksi muuta ympäristöä maakuntakaavamerkinnän (MK) 
mukaisesti. Aluekokonaisuuden luonteen ja suojelualueiden läheisyyden vuoksi 
Pirkanmaan liitto ei näe hyväksi, että alueen maisemoinnissa käytetään jätemate-
riaaleja tai ylijäämämaita, joihin liittyy vieraslajien leviämisen riski. Myös muilta 
osin alueella harjoitettava toiminta tulee rajata tälle aluekokonaisuudelle, joka kä-
sittää supistetun vaiheen 1 ottoalueen sekä aiemmin louhitun alueen ja käytössä 
olevan varastointialueen. 
 
Pirkanmaan liitto katsoo, että lupaharkinnassa tulee ottaa myös huomioon valtio-
neuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992). Sen mukaan lo-
ma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla 
vir-kistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa  
45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. 
 
Toiminnalle on myönnetty vuonna 2015 toistaiseksi voimassa oleva ympäristölu-
pa. Tämän jälkeen voimaan on tullut Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa vir-
kistysaluekokonaisuus on aiempaa maakuntakaavaa huomattavasti laajempi. 
Myös hankealueen merkintä (MU -> MK) ja suunnittelumääräyksen sisältö ovat 
muuttuneet olennaisesti. Pirkanmaan liitto viittaa ympäristönsuojelulain 89 §:ään 
ja esittää, että Tampereen kaupunki arvioisi tässä yhteydessä myös ympäristölu-
van uudelleen tarkastelun tarpeen. Pirkanmaan liitto pitää mahdollisena, että toi-
minnasta aiheutuisi ympäristösuojelulain 6. luvun 49 §:ssä (luvan myöntämisen 
edellytykset) mainittua merkittävää seurausta, jonka johdosta ympäristön yleinen 
viihtyvyys vähenisi ja ympäristön soveltuvuus yleiseen virkistyskäyttöön vähenisi 
(YSL 5 § 1 mom. kohta 2). 
 
Pirkanmaan liitto ei puolla maa-aineslain mukaisen luvan myöntämistä ottamis-
toimintaan eikä myöskään aloitusluvan antamista muutoksenhausta huolimatta. 
 
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto on saapunut 2018 ja siinä todetaan, että 
NCC Industry Oy:n hakemus koskee vain maa-ainesten ottamista, louhinnalle, 
murskaukselle ja kierrätyskiviainestoiminnalle on myönnetty jo aiemmin ympäris-
tölupa (Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto 54 § 21.4.2015). 
Louhinnalle, murskaukselle ja kierrätyskiviainestoiminnalle myönnetyn ympäristö-
luvan mukainen toiminta-alueen pinta-ala on noin 6 ha. Ympäristölupapäätöksestä 
ei käy ilmi kierrätyskiviainestoiminnan tarkempi sijoittuminen. Nyt haettavan maa-
aineslupahakemuksen mukainen vaiheen 1 kaivualue on noin 8,3 ha ja toiminta-
alue 23,4 ha. Vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen asiakirjojen mukaan uu-
delle koskemattomalle toiminta-alueelle sijoitetaan pintamaiden läjitysalueita. 
 
Voimassa oleva maakuntakaava on muuttunut ympäristöluvan myöntämisen jäl-
keen. Alueella on ollut ympäristöluvan myöntämisen aikana voimassa Pirkanmaan 
1. maakuntakaava ja kaavamerkintänä alueella on ollut MU eli maa- ja metsäta-
lousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilunohjaamistarvetta. Nyt voimassa olevan 
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maakuntakaavan 2040 kaavamerkintänä on MK eli maa- ja metsätalousvaltainen 
alue, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä. Hankealueen kaava-
merkintä ja suunnittelumääräyksen sisältö ovat muuttuneet olennaisesti ympäris-
töluvan myöntämisen jälkeen. Lisäksi aiemmassa maakuntakaavassa retkeily- ja 
ulkoilualueen kaavamerkintä (VR020) ei ole ulottunut kaivualueelle. Nyt haettava 
vaihe 1 ulottuu osin myös VR-alueelle. Ympäristöluvan myöntämisen jälkeen li-
säksi Kintulammin suojelualuetta on laajennettu 18.4.2018 annetulla rauhoitus-
päätöksellä. 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaan lupaviranomaisen on valvontavi-
ranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan PIRELY/4268/2018 viranomai-
sen tai haitankärsijän taikka 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai 
säätiön aloitteesta muutettava lupaa, jos toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat 
luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tä-
män vuoksi tarpeen. Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ympäris-
töluvan myöntämisen jälkeen toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat muuttuneet 
olennaisesti uuden maakuntakaavan myötä. Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että 
toiminnanharjoittajan tulee laittaa vireille ympäristönsuojelulain 89 §:n perusteella 
myös ympäristöluvan muutoshakemus. Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain 
mukaan maa-aineslupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupa käsi-
tellään ja ratkaistaan pääsääntöisesti yhdessä (yhteislupa). 
 
Maa-ainesten ottaminen kaivualueelta 1 (8,3 ha) sekä alueen laajentuminen ha-
kemusasiakirjoissa esitetylle kaivualueelle (14,4 ha) sijoittuvat maakuntakaavassa 
MK-alueelle sekä osin VR-alueelle. Lisäksi alueen pohjoispuolella on laaja Vattu-
lan säästömetsän ja Kintulammin suojelualue. Pirkanmaan ELY-keskuksen nä-
kemyksen mukaan kallion ottaminen tulisi suunnata ensisijaisesti niille alueille, 
joille maa-ainesten ottaminen soveltuu paremmin. Pirkanmaan ELY-keskus suo-
sittelee, että haettua 1 vaiheen kaivualuetta ei uloteta maakuntakaavassa merki-
tylle VR-alueelle. Pintamaiden läjitysalueet tulee sijoittaa haetulle lupa-alueelle tai 
varastoalueelle, ei kuitenkaan VR-alueelle. Muilta osin Pirkanmaan ELY-keskus 
katsoo, että maa-ainesten ottaminen voi vaiheen 1 mukaisella alueella olla mah-
dollista ilman, että siitä ennalta arvioiden aiheutuu ympäristölle maa-aineslain, 
luonnonsuojelulain tai vesilain tarkoittamaa haittaa, kun asian käsittelyssä huomi-
oidaan seuraavaa: 
 
Luvan voimassaolo Maa-ainestenottolupaa haetaan 15 vuodeksi. Maa-aineslain 
mukaan lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 
kymmeneksi vuodeksi. Erityisistä syistä lupa voidaan kuitenkin myöntää pitem-
mäksi ajaksi. Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ottamissuunni-
telmassa ei ole esitetty sellaista erityistä syytä, jotta lupa voitaisiin myöntää 15 
vuodeksi. 
 
Luontoarvot ja melu Toimenpidealue on hakemuksen mukaan kallioista kuivaa 
kangasta ja kuusivaltaista sekametsää. Alueen lajistosta ei ole tietoja. Alueelta tu-
lee tehdä luontoselvitys, josta käy ilmi esiintyykö alueella uhanalaisia, erityisesti 
suojeltavia, tiukasti suojeltavia tai rauhoitettuja lajeja. 
 
Toimenpidealue sijaitsee noin 300 m etäisyydellä yksityisistä luonnonsuojelualu-
eista (Vattulan säästömetsä, Kintulammi). Lupaharkinnassa tulee ottaa myös 
huomioon valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992). Sen mu-
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kaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella 
olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa ylittää päiväoh-
jearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Maa-ainesten otosta mahdollisesti luon-
nonsuojelualueille aiheutuvia muita vaikutuksia voi syntyä pölyämisestä. 
 
Vesien tarkkailu Ottamisalueen pohja tulee kallistaa niin, että sinne ei kerry pinta-
vesiä. Vedet tulee johtaa selkeytysaltaan kautta ojaan. Ojaan johdettavien vesien 
laatua tulee tarkkailla ylivirtaamakausina keväällä ja syksyllä. Lupaviranomaiselle 
tulee tarvittaessa esittää tarkempi kuvaus vesien johtamisesta. Vesinäytteistä on 
tutkittava ainakin seuraavat ominaisuudet ja aineiden pitoisuudet: sameus, kiinto-
aine, kokonaistyppi, ammoniumtyppi ja nitraattityppi, pH, kloridi, sähkönjohtavuus, 
CODMn, rauta, sulfaatti ja arseeni sekä öljyhiilivedyt (C10-C40). Näytteenoton yh-
teydessä on mitattava virtaama. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai 
muuta haittaa viereisillä tiloilla. 
 
Toiminta Mahdolliset polttoaineiden ja öljytuotteiden varastot, sekä työkoneiden 
huolto- ja säilytyspaikat tulee suojata tarkoituksenmukaisesti. Mahdolliset päästöt 
on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Jätteiden, ylijäämämassojen 
ym. sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua. Myös turvallisuusnäkökohdat tu-
lee ottaa huomioon, mm. työaikaiset jyrkät luiskat. 
 
Jälkihoito Lupahakemuksen ottamissuunnitelmassa on esitetty alueen maisemoin-
ti, maaston muotoilut sekä muu jälkihoito (maisemointisuunnitelma, Tulikattila). 
Ottamissuunnitelmassa esitetty maisemointi on ristiriidassa hakemuksen liitteenä 
olevan erillisen maisemointisuunnitelman (Tulikattila) kanssa. Hakemusta tulee 
täydentää ja korjata jälkihoidon osalta siten, että hakemuksesta käy selkeästi ilmi 
luvan aikana toteutettavat jälkihoitotoimenpiteet. Maisemointisuunnitelman mu-
kaan alueen luonnonhoito toteutetaan pitkällä aikavälillä ja Kuismalan louhoksesta 
tulee pilottitapaus, jonka luonnonhoito suunnitellaan kulotuksen varaan. Pirkan-
maan ELY-keskus pitää ongelmallisena pitkälle aikavälille ulottuvaa maisemointia 
vastuiden ja valvonnan kannalta. Maa-aineslupapäätöksessä tulee yksilöidä jälki-
hoitotoimenpiteet, jotka tulee olla tehtynä luvan voimassaolon aikana. Jälkihoidon 
suunnittelussa tulee huomioida ympäristöministeriön opas (Maa-ainesten kestävä 
käyttö, 2009). Jälkihoitotoimia ovat alueen siistiminen, muotoilu ja pintamateriaalin 
levitys, kasvillisuuden palauttaminen sekä alueelle soveltumattoman käytön estä-
minen. Jälkihoito on tarkemmin käsitelty oppaan liitteessä nro 9. Hakemuksen liit-
teenä olevassa maisemointisuunnitelmassa (Tulikattila) on esitetty alueelle toteu-
tettavaksi erilaisia moduuleja, kuten esimerkiksi niittyjä, ketoja, keinotekoisia 
nummia ja louhikoita. Pirkanmaan ELYkeskus katsoo, että alueen jälkihoidossa 
voidaan osalla ottamisalueesta toteuttaa myös maisemointisuunnitelmassa esitet-
tyjä avoimia elinympäristöjä kuten ketoja ja niittyjä. Avoimien ympäristöjen, kuten 
paahdeympäristöjen toteuttaminen maisemoinnissa on luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämisen ja parantamisen kannalta hyvin perusteltua. Suunnittelussa on 
kuitenkin huomioitava toimenpiteiden soveltuminen MK-alueelle. Luotavien 
elinympäristöjen on suositeltavaa muistuttaa Pirkanmaalla luontaisesti esiintyviä 
elinympäristöjä. Täysin keinotekoisiksi luotujen elinympäristöjen merkitys luonnon 
monimuotoisuuden kannalta on kyseenalainen. Alueelle kylvettävien/istutettavien 
kasvien olisi myös tärkeää olla alueellisesti luontaista kantaa. Kylvössä on huomi-
oitava, ettei kylvettävän siemenen mukana tule ei-toivottua lajistoa. Mikäli alueella 
myöhemmin tavataan uhanalaista lajistoa, tulee tarvittaessa muuttaa suunniteltuja 
hoitotoimenpiteitä, jotta esim. kulotuksella ei hävitetä kyseistä lajistoa. Suunnitel-
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man mukaan villiniitty toteutetaan kierrätyslaitokselle saapuvista puutarhajätteistä. 
Pirkanmaan ELY-keskus esittää huolensa siitä, että maisemoinnissa käytetään 
maa-aineksia, joiden mukana alueelle pääsee mahdollisesti leviämään vieraslaje-
ja (lupiini, jättipalsami, jättiputki). Jälkihoitoon alueelle voi tuoda vain puhtaita mai-
ta alueella jo olevan aineksen lisäksi. Noin puolen metrin paksuinen maakerros on 
riittävä metsän kasvulle ja alueen sopeuttamiselle ympäröivään luontoon ja mai-
semaan. Betonilohkareita sisältävät elinympäristöt voivat olla ongelmallisia, koska 
tällainen alue voidaan mieltää joutomaaksi, jolle voi tuoda kaatopaikalle kuuluvia 
jätteitä ja romuja. Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että hakemuksessa esitettyä 
varastokenttää ei voida jättää murskepintaiseksi, vaan myös varastokentän alue 
tulee jälkihoitaa. 
 
Tampereen kaupungin yleiskaavoitus tuo 8.6.2018 saapuneessa lausunnossaan 
esiin, että maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakunta-
kaavassa 2040 vaiheen 1 ottotoiminta-alue on pääosin maa- ja metsätalousval-
taista aluetta, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä (MK). Alueen 
luoteisosa on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Kaupunginvaltuuston 
14.9.1983 hyväksymässä Aitolahti–Teisko yleiskaavassa 1982 alue on osoitettu 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ym-
päristöarvoja (MU). Alueen läpi on osoitettu ulkoilureitti lounaasta koilliseen. Ulkoi-
lureitti on sittemmin toteutettu kulkemaan Kintulammin luonnonsuojelualueen 
kautta. Alueella on vireillä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, joka on 
käynnistynyt 2018 ja jonka valmistuminen on aikataulutettu vuodelle 2021. Alueel-
la ei ole asemakaavaa. 
 
Yleiskaavoitus toteaa lausunnossaan, että vaiheen 1 ottotoiminta ei aiheuta hait-
taa tulevalle kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle jär-
jestämiselle. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
 
Hakemuksesta ei tehty kuulutusaikana yhtään muistutusta tai annettu yhtään mie-
lipidettä.  
 
Hakijan kuuleminen 
 
Hakijalle on toimitettu sähköpostitse vastinepyyntö annetuista lausunnoista 
12.7.2018. Hakija toteaa 13.9.2018 saapuneessa vastineessaan, että alueen 
maankäytön suunnitelmat ovat maakuntakaavatasolla muuttuneet, mutta todelli-
sissa olosuhteissa ei ole suuria muutoksia tapahtunut. Tämän vuoksi tarvetta ym-
päristöluvan muuttamiselle ei ole. Lisäksi viittaamme kaavoituksen osalta Pirkan-
maan liiton lausunnon osalta esittämäämme. 
 
Kallionottoalueilla maa-aineslain mahdollistama lupa-aika on jopa 20 vuotta. Maa-
aineslain mukaan pidempi lupa-aika (yli 10 v) on mahdollista silloin, kun se han-
keen laajuuteen, esitetyn suunnitelman laatuun ja muihin ainesten ottamisessa 
huomioon otettaviin seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Huomioiden hakijan 
esittämän suunnitelman, toteutuneen oton volyymin sekä vaiheittaisen ja erilaisiin 
kokeiluihin perustuvan maisemoinnin, on pidempi lupa-aika perusteltu. Tällöin 
mahdollistuu niin ajallisesti kuin taloudellisestikin erilaisten maisemointivaihtoehto-
jen toteuttaminen ja toteutettujen vaihtoehtojen pidempiaikainen seuranta osana 
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ottamistoimintaa. Kokeilujen seuranta on tarpeen, jotta kokeilussa menestyneim-
piä maisemointivaihtoehtoja voidaan painottaa laajamittaisemmassa maisemoin-
nissa. Lisäksi toiminnanharjoittajia tulee kohdella tasapuolisesti. Samalle ns. Sori-
lan alueelle on myönnetty 10 vuotta pidempi lupa-aika. 
 
Luontoarvoja on selvitetty ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti tehdyssä luonto-
selvityksessä. Luontoselvityksessä ei haivattu maa-aineslain 3 §:n mukaisia eri-
koisia luonnonesiintymiä taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia 
muutoksia luonnonolosuhteissa. Luontoselvitys on tämän vastineen liitteenä. 
 
Melutasojen osalta todettakoon, että asia kuuluu ympäristönsuojelulain sovelta-
misalaan. Vaiheen I osalta meluasiat on käsitelty hakemuksen mukaisessa laa-
juudessa voimassa olevan ympäristöluvan yhteydessä. 
 
Hakija suhtautuu positiivisesti pintavesitarkkailun analyysivalikoimaan tehtäviin li-
säyksiin. 
 
Alueelle rakennetaan erillinen tankkauspaikka ennen kuin myyntikuormausta jat-
ketaan. Periaatekuva tankkauspaikan toteuttamisesta on hakemuksen liitteenä. 
Polttoaineiden ja öljytuotteiden varastoinnissa noudatetaan ympäristöluvassa ase-
tettuja määräyksiä. Työnaikainen suojaus tullaan toteuttamaan ottamissuunnitel-
massa kuvatulla tavalla. 
 
Epäselväksi jää, miten ottamissuunnitelmassa esitetty maisemointi on ristiriidassa 
Tulikattila- maisemointisuunnitelman kanssa. Nyt esitetty Tulikattila-
maisemointisuunnitelma on aikaisemman maa-ainesluvan yhteydessä hyväksytty 
suunnitelma. Vaiheen I suunniteltu lopputilanne vastaa aikaisemman maa-
ainesluvan mukaista suunniteltua lopputilannetta. 
 
Maisemointi tullaan toteuttamaan moduuleina. Moduuleja tehdään ottamistoimin-
nan aikana ottamisen etenemän mukaisesti. Ottamistoiminnan etenemä perustuu 
mursketuotteiden kysyntään ja tämän vuoksi maisemoinnin etenemistä ei voida 
luotettavalla tavalla aikatauluttaa etukäteen. Hakijan käsityksen mukaan maise-
moinnin etenemisen seuranta valvontakäyntien yhteydessä on riittävä toimenpide 
maisemoinnin etenemisen seuraamiseksi ja varmistamiseksi. 
 
Maisemoinnin ensimmäisessä vaiheessa perustettavilta koealoilta saatavia koke-
muksia tullaan hyödyntämään myöhemmässä moduulien suunnittelussa mm. 
kasvillisuuden osalta. Hyvin menestyviä kasveja painotetaan varsinaisten moduu-
lien rakentamisessa. Kasviston osalta tarkoitus on hyödyntää alueelle sen luon-
nonolosuhteet huomioon ottaen soveltuvia lajeja ja mahdollisuuksien mukaan 
harvinaistuneita lajeja. 
 
Hakemuksissa jo esitetyn vaiheen II ottamissuunnitelmassa maisemointisuunni-
telmaa tullaan päivittämään myös Tulikattila- suunnitelman osalta. Tässä yhtey-
dessä suunnitelmasta poistetaan huolta aiheuttanut villiniitty maisemoinnissa käy-
tettävien moduulien valikoimasta. Kyseinen moduuli oli suunniteltu poistettavaksi 
muutoinkin, sillä maisemointisuunnitelman päivityksen yhteydessä moduulivali-
koimaa on tarkoitus yksinkertaistaa aikaisemmasta. NCC:llä on ylijäämämaita 
koskevissa vastaanottoehdoissa huomioitu vieraslajien torjunta. Lisäksi on käyn-
nissä vieraslajien torjumiseen tähtäävä hanke (Mustan lupiinin paluu), josta teh-
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dään opinnäytetyö. Hakija on siis tietoinen vieraslajeista sekä niiden edellyttämäs-
tä torjunnasta. 
 
Vaiheen II suunnitelmassa tullaan huomioimaan Kintulammin retkeilyreitistö ny-
kyistä paremmin. Suunnitelmissa on mm. taukopaikka sekä nykyisen, murskepin-
taiseksi jätettäväksi esitetyn varastoalueen hyödyntäminen parkkialueena, sillä se 
soveltuu myös bussikuljetuksille. Myös varastoalueelle/tulevalle parkki-alueelle ol-
laan esittämässä maisemointitoimenpiteitä, mutta alueen suunnitellusta käyttötar-
koituksesta johtuen ne perustuvat alueen avoimeksi jättämiseen, eivätkä sisällä 
esim. istutuksia. Tarvittaessa tulevan parkkialueen osalta maisemointisuunnitel-
maa muutetaan, mikäli käyttö parkkialueena ei toteudu. 
 
Kulotukseen perustuvaa maisemanhoitoa tehdään ottamistoiminnan aikana jo 
maisemoiduilla alueilla. Koko alueen maisemoinnin valmistuttua on mahdollista, 
että alueen annetaan luontaisesti metsittyä. Tätä ennen se kuitenkin säilyy useita 
vuosia avoimena. On myös mahdollista, että ottotoiminnan päätyttyä ja maise-
moinnin valmistuttua alue ja sen hoito kulottamalla siirretään tällaiseen toimintaan 
erikoistuneen tahon tehtäväksi. 
 
Vastineena Pirkanmaan liiton lausuntoon hakija toteaa, että maa-ainesluvan edel-
lytykset ratkaistaan oikeusharkinnalla maa-aineslain mukaisesti, eikä maankäyttö- 
ja rakennuslain 32 §:n mukainen kaavan toteuttamisen aktiiviseen edistämiseen 
velvoittava ohjausvaikutus vaikuta oikeudellisesti sitovasti asiaan. Alueella ei ole 
voimassa olevaa asemakaavaa, eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Toiminnasta 
ei aiheudu maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjä ottamisen rajoituksia. 
 
Aitolahti–Teisko yleiskaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi, jolla on ulkoilunohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Luontoselvi-
tyksen mukaan alue on ympäristöarvoiltaan tavanomainen. Hakemuksen kohtee-
na olevan Vaiheen I ottotoiminta ei estä taikka kohtuuttomasti vaikeuta alueen 
käyttämistä kaavan mukaiseen tarkoitukseen. 
 
Ottamistoiminta ei estä myöskään alueen käyttöä maakuntakaavassa sille varat-
tuun tarkoitukseen (maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka on ekosysteemipalve-
lujen kannalta merkittävä sekä retkeily- ja ulkoilualue). Maa-aineslain perusteella 
virkistyskäyttö ei sellaisenaan voi olla esteenä maa-ainesten ottamiselle. 
 
Alueen lopullinen käyttötarkoitus tukee sekä maakuntakaavan, että yleiskaavan 
toteutumista. Muilla ottamisalueilla ei ole merkitystä tätä asiaa ratkaistaessa, kos-
ka ne sijoittuvat niin etäälle toisistaan, etteivät ottoalueiden toimintojen vaikutukset 
kohdistu samoille alueille. 
 
Maa-aineslain mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen jär-
jestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan 
jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään sääs-
teliäästi ja taloudellisesti, eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle 
vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Alueella on ollut 
maa-aineslupa jo vuodesta 1998 (alkuperäinen luvan hakija: A. Niemenmaa Oy). 
Avatun esiintymän hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti vähintäänkin vii-
västyttää ja jopa poistaa tarpeen avata uutta aluetta lähistölle ja on siten esiinty-
män säästeliästä ja taloudellista hyödyntämistä. Nyt suunniteltu toiminta ei aiheu-
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ta sellaista virkistys- ja luontoaluekokonaisuuksien pirstoutumista taikka sellaisia 
huomattavia ja laajalle ulottuvia kielteisiä vaikutuksia luonnonolosuhteisiin, jotka 
olisivat luvan myöntämisen esteenä. 
 
On totta, että louhintatoiminta alueella tulee kestämään vuosia, mahdollisesti yli 
kymmenenkin vuotta. Pitkä toiminta-aika, mutta jaksollinen tuotanto (vain muuta-
ma kk/a, ei tuotantoa välttämättä joka vuosi) mahdollistaa kuitenkin tuotannon 
kohtuutonta haittaa aiheuttamatta ja pitkän aikajänteensä vuoksi monipuolisen, 
alueen ympäristön huomioivan maisemoinnin. 
 
Tampereen kaupungin yleiskaavoituksen lausuntoon hakijalla ei ole huomautetta-
vaa. 
 
Lopuksi hakija toteaa, että ottotoiminta ei ole maa-aineslain 3§:n vastaista. Alueel-
la ei ole voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Ottaminen ei 
vaikeuta merkittävästi alueen käyttämistä Aitolahti–Teisko yleiskaavassa taikka 
maakuntakaavassa varattuun tarkoitukseen. 
 
Tarkastukset 
 
Alueelle tehtiin maa-aineslain mukainen tarkastus 29.11.2018. 
 

ALOITUSLUPAHAKEMUS 
 
Hakija on esittänyt maa-aineslain 21 §:n mukaisen pyynnön päätöksen täytän-
töönpanosta muutoksenhausta huolimatta. Perusteluiksi hakija ilmoittaa, että vai-
he I on aikaisemman maa-ainesluvan mukainen ottoalue, eikä tällä alueella toi-
minnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta aiheuta sellaisia palautumatto-
mia vaikutuksia, joita olisi pidettävä aloitusluvan myöntämisen esteenä. Toimin-
nasta ei myöskään aiheudu maa-aineslain 3 §:n pykälän ottamistoiminnan estäviä 
vaikutuksia. Kyseiselle alueelle on myös voimassa oleva lainvoimainen ympäristö-
lupa. Myöskään ympäristövaikutukset eivät ole kohtuuttomia, joiden vuoksi lupa 
ottamistoimintaan tulisi evätä. Ilman aloituslupaa toiminnan aloittamista voidaan 
viivästyttää perusteettomilla valituksilla ja näin aiheuttaa merkittävää haittaa toi-
minnanharjoittajalle. Koska toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 
ei aiheuta lain mukaan kiellettyjä peruuttamattomia vaikutuksia, ei aloituslupa tee 
muutoksen-hakua hyödyttömäksi. 
 
Hakija esittää aloitusluvan edellyttämäksi ylimääräiseksi vakuudeksi 5 000 €. 
 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTON RATKAISU 
 

Ympäristö- ja rakennusjaosto myöntää NCC Industry Oy:lle maa-aineslain 4 §:n 
mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Vattulan kylän tilalle Kuismala Rno 721-
21-0. 
 
Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti, ellei jäljempänä olevista lupa-
määräyksistä muuta johdu. Toiminnassa on lisäksi noudatettava voimassa olevaa 
ympäristölupaa. 
 
Lausuntojen huomioon ottaminen 
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Lausunnoissa esiin tuotu louhinnan ja maa-ainesten sijoittaminen maakuntakaa-
van VR-alueen ulkopuolelle on huomioitu maa-aineslupapäätöksen lupamääräyk-
sessä 1. Voimassaolo on rajattu lausunnossa esitetyn mukaisesti kymmeneen 
vuoteen ja se ilmenee lupamääräyksessä 1 sekä luvan voimassaoloa koskevassa 
kohdassa. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa tehtäväksi edellytetty luonto-
selvitys on laadittu, se on toimitettu ELY-keskuksen luontoasiantuntijalle, joka on 
todennut sen riittäväksi. Pintavesien tarkkailussa analysoitavia haitta-aineita on 
laajennettu esitetyn mukaisesti lupamääräyksessä 19. Maisemointia koskevat 
vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä 15–17. Toiminnanharjoittajan 
ympäristöluvan muuttamista koskeva asia on saatettu erikseen vireille 5.2.2019 
tehdyllä ympäristö- ja rakennusjaoston päätöksellä. 
 
Lupamääräykset 
 
Ottamisalue, ottamisen eteneminen ja otettava ainesmäärä 
 

1. Lupa koskee hakemuksessa esitettyä 1-vaiheen 530 000 m³ kokonaisottoa siltä 
osin kuin otto ei ulotu maakuntakaavassa merkitylle VR-alueelle. Ottoalueen alin 
ottotaso on lupahakemuksen ottosuunnitelman mukainen + 144 mpy (N2000) ja 
ottoaika kymmenen vuotta. 
 
Kiviainesten ottamisen tulee edetä ottosuunnitelman mukaisesti, kuitenkin seuraa-
vin poikkeuksin: 
• Ottamisalueen etäisyys suunnittelualueen naapuritilan rajaan tulee olla louhin-

nassa vähintään 30 metriä ja maankaivussa 10 metriä. Kaivu voidaan ulottaa lä-
hemmäksi kiinteistön rajoja vain ko. kiinteistön omistajan kirjallisella suostumuk-
sella. 

• Ottamista ei saa ulottaa lopputilannepiirroksessa esitettyjä pohjatasoja alem-
maksi. Ylimmän havaitun pohjavesipinnan yläpuolelle on kuitenkin jätettävä vä-
hintään kahden metrin vahvuinen suojakerros. 

• Ottamista ei saa ulottaa maakuntakaavassa osoitetulle VR-alueelle, eikä VR-
alueelle saa sijoittaa myöskään maa-ainesta. 

  
Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen aloitustarkastusta päivi-
tetty ottamissuunnitelma, jossa on otettu huomioon edellä asetetut rajoitukset.  
 
Toiminta-ajat 

 
2. Toiminnassa on noudatettava seuraavia ympäristöluvassa asetettuja toiminta-

aikarajoja:  
  1.–30.9. 1.10.–15.4. 16.4.–30.4. 1.5.–31.8. 

poraaminen 
 

ma–pe 7–18 
 

ma–to 7–21 
pe 7–18 

kielletty 
 

kielletty 

räjäytys kielletty  ma–pe 8–18 kielletty kielletty 
rikotus kielletty ma–pe 8–18 kielletty kielletty 
murskaus 
 
 

ma–pe 7–18 
 
 

ma–to 7–22, 
pe 7–18 
 

kielletty 
 
 

kielletty 

lastaus ja 
kuljetus 
 

ma–pe 6–22 
 
 

ma–pe 6–22 
 
 

ma–pe 6–22 
 
 

ma–to 6–22, 
pe 6–18 
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Alueen merkintä ja suojaus 

 
3. Ottoalueen rajat on merkittävä maastoon esimerkiksi paaluilla. Ottoalueelle on 

rakennettava kiinteä korkeuspiste, jonka sijainti esitetään kartalla. Alueella on ol-
tava riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Otto-
tasot on sidottava N2000 -korkeusjärjestelmään. 
 

4. Luvan haltijan on huolehdittava, ettei louhinta-alueelle ole mahdollista tulla havait-
sematta vaarallisia kohtia ja työtilanteita riittävän ajoissa. Ottoalue on merkittävä 
maastoon lippusiimalla tai varoitusnauhalla sekä louhinta-alueesta varoittavilla 
kylteillä, jotka ovat vähintään kymmenen metriä avoinna olevan ottoalueen rajaa 
ulompana. 
 

5. Kaikki ottamisalueen loiventamattomat kallio- ja maaleikkaukset (jyrkemmät kuin 
1:1), jotka ovat yli kaksi metriä korkeita, on suojattava sellaisilla leikkauksen ylä-
reunaan sijoitettavilla aidoilla (teräsverkkoaita tms.) tai maa- tai kivivalleilla, jotka 
estävät tehokkaasti tahattoman pääsyn leikkauksen reunalle. Putoamisvaarasta 
on varoitettava kyltein, jotka sijoitetaan ympäröivään maastoon reunan lähelle.  
 

6. Merkinnät, aidat, kyltit ja muut edellä mainitut rakenteet on pidettävä jatkuvasti 
kunnossa. 
 
Jätehuolto  
 

7. Louhimoalue on pidettävä siistinä. Alueella ei saa polttaa, eikä sinne saa haudata 
tai vastaanottaa jätteitä. Aluetta ei saa käyttää ympäristöluvan vastaisesti ylijää-
mämaiden läjitysalueena. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee kerätä, varastoida ja 
toimittaa jatkokäsittelyyn ympäristöluvan omaavalle vastaanottopaikalle.  
 
Pinta- ja pohjaveden sekä maaperän suojelu 
 

8. Toiminnasta ei saa aiheutua pohja- tai pintavesien eikä maaperän pilaantumista 
tai sen vaaraa. Toiminta ei saa aiheuttaa pohjaveden pinnan tason pysyvää muu-
tosta. Ennenaikaista pintamaan ja puuston poistamista on vältettävä. Pölynsidon-
ta- ja liukkaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa käyttää siten, että niistä voi 
aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.  
 

9. Kuormaus- ja kuljetuskalustoa saa huoltaa vain tukitoiminta-alueella. Tukitoiminta-
alue on tiivistettävä siten, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien ai-
neiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Laitteiden huollon yhteydessä 
tulee tarvittaessa varata imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät vuoto-
jen pääsyn maaperään ja pohjaveteen. 
 

10. Polttonesteiden tankkauspaikan ja kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittely- ja 
varastointipaikkojen ja on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettu-
ja. Erilliset vaarallisia jätteitä, kemikaaleja tai polttonesteitä sisältävät tynnyrit tai 
muut astiat on sijoitettava tiivispohjaiseen, katettuun ja lukittuun tilaan tai aitauk-
seen. 
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11. Polttonestesäiliön on oltava kaksoisvaippainen tai varustettu kiinteällä valuma-
altaalla. Säiliössä on oltava ylitäytönestin, lukittava sulkuventtiili ja laponestojär-
jestelmä. Polttoainesäiliöt tulee suojata riittävin törmäysestein. Sulkuventtiilin on 
oltava lukittu työajan ulkopuolella.  
 

12. Louhinta-alueen kuivanapito tulee järjestää ympäristöluvan ja hulevesien hallinta-
suunnitelman mukaisesti. Lupamääräyksen 1 mukaisessa päivitetyssä ottamis-
suunnitelmassa tulee kuvata myös uuden ottamistilanteen vesien johtaminen. 
 

13. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai muuta haittaa viereisillä tiloilla. 
Alle 500 metrin etäisyydellä käytössä olevat kaivot tulee kartoittaa ja niiden ve-
denpinnat selvittää sekä vedenlaatu tarvittaessa tutkia.  
 
Poikkeukselliset tilanteet 
 

14. Alueella on oltava käytössä riittävä öljyntorjuntakalusto ja vahinkojen torjunnasta 
on annettava riittävästi opastusta työntekijöille ja urakoitsijoille. Öljy- tai kemi-
kaalivahingon tapahtuessa on välittömästi ryhdyttävä tarpeellisiin torjuntatoimiin ja 
ilmoitettava vahingosta hätäkeskukseen (112) ja Tampereen kaupungin ym-
päristönsuojeluyksikölle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öl-
jyvuodoista tulee lisäksi ilmoittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle. 
 
Maisemointi ja jälkihoitotyöt 
 

15. Maisemointi tulee järjestää maisemointisuunnitelman mukaisesti. Maisemointia 
varten alueelle voi tuoda vain puhtaita maita tai ympäristöluvassa sallittuja kierrä-
tysmateriaaleja alueella jo olevan aineksen lisäksi. Maisemointiin ei saa käyttää 
maa-aineksia, joiden mukana alueelle pääsee vieraslajeja, kuten lupiinia, jättipal-
samia tai jättiputkea. 

 
16. Päivitetty yksityiskohtainen maisemointisuunnitelma, joka kattaa alueen siistimis- 

ja muotoilutoimet, pintamateriaalin levityksen ja kasvillisuuden palauttamisen sekä 
alueen asiattoman käytön ehkäisemisen, tulee toimittaa lupaviranomaiselle hy-
väksyttäväksi viimeistään vuosi ennen toiminnan lopettamista. Lupaviranomainen 
voi antaa suunnitelman johdosta tarkentavia määräyksiä. Maisemointi on saatet-
tava loppuun luvan voimassaoloaikana. 
 

17. Maisemoinnissa on huolehdittava siitä, että kaikki loiventamattomat kallio- ja maa-
leikkaukset suojataan samoin ehdoin kuin määräyksessä 5. Lisäksi louhoksen 
pohjalle asti johtava luiska on pengerrettävä vähintään kaltevuuteen 1:2. Ottamis-
alueen maisemoinnissa ja jälkihoidossa on lisäksi noudatettava ympäristöministe-
riön oppaan 1/2009 ”Maa-ainesten kestävä käyttö” ohjeita. 
 
Toiminnan tarkkailu ja kirjanpito 
 

18. Maa-ainesluvan haltijan tulee tarkistaa seuraavat louhintatyöhön liittyvät asiat 
säännöllisesti ja tehdä niistä merkintä louhintaa koskevaan työmaapäiväkirjaan: 
• louhinnan kohteena oleva työvaihe 
• ottamis- ja louhinta-alueen suojarakenteiden kunto ja sijainti 
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• pohjaveden havaintopisteen, vedenkäsittelyjärjestelmien (kosteikko ja pur-
kuoja) kunto ja mahdolliset huoltotoimet 

• valvontaa varten tarvittavien rakenteiden ja merkintöjen kunto ja sijainti 
• polttoainesäiliöiden ja niiden sijoituspaikan sekä tukitoiminta-alueen kunto, 

siisteys ja maaperän puhtaus (aistinvarainen arvio), sekä 
• maisemointi- ja jälkihoitotöiden toteuttamisvaihe. 

 
Havaitut epäkohdat tulee korjata mahdollisimman pian, merkitä tehdyt korjaus-
toimenpiteet ja niiden ajankohta työmaapäiväkirjaan. Työmaapäiväkirjat on säily-
tettävä koko ottamisajalta ja esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle. 
 

19. Toiminnanharjoittajan on seurattava toiminnan vaikutuksia alueen pinta- ja pohja-
vesiin ympäristölupapäätöksen mukaisesti, kuitenkin niin, että pintavesistä tark-
kailtaviin lisätään ammoniumtyppi, rauta ja sulfaatti. Näin ollen pintavesinäytteistä 
on tutkittava ainakin seuraavat ominaisuudet ja aineiden pitoisuudet: sameus, kiin-
toaine, kokonaistyppi, ammoniumtyppi ja nitraattityppi, pH, kloridi, sähkönjohta-
vuus, CODMn, rauta, sulfaatti ja arseeni sekä öljyhiilivedyt (C10-C40). Näytteen-
oton yhteydessä on mitattava virtaama. Pohjaveden pinnan taso on mitattava poh-
javesikaivosta kaksi kertaa vuodessa. Tulokset on heti niiden valmistuttua toimitet-
tava tiedoksi Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarvittaes-
sa lupaviranomainen voi tehdä tarkkailuohjelmaan tarpeelliseksi ja tarkoituksen-
mukaiseksi katsomansa muutokset ja lisäykset. 
 
Ottamisilmoituksen tekeminen 
 

20. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoit-
taa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Ottamisilmoitus tehdään 
myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt.  
 
Tarkastukset 
 

21. Luvanhaltijan on ennen tämän luvan mukaisen toiminnan aloittamista pyydettävä 
valvontaviranomaisen tarkastus. Tarkastuksessa todetaan lupaehtojen 4–6, 10–12 
ja 15 mukaiset toimet asianmukaisesti järjestetyiksi.  
 

22. Luvanhaltijan tulee luvan voimassaoloaikana pyytää valvontaviranomaisen loppu-
tarkastus, kun toiminta on päättynyt ja alue on maisemoitu näiden lupamääräysten 
mukaisesti. 
 
Luvan siirtäminen 

 
23. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siir-

rosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa 
kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hake-
muksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uuden hal-
tijan on asetettava ennen ainesten ottamista maa-aineslain 12 §:ssä tarkoitettu 
vakuus lupaehtojen noudattamisesta. 
 
Vakuuden asettaminen  
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24. Luvanhaltijan on asetettava Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-
selle ennen tämän luvan mukaisen ottamisen aloittamista kokonaisarvoltaan vä-
hintään 49 800 euron suuruinen vakuus luvassa määrättyjen toimenpiteiden suo-
rittamiseksi. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Va-
kuuden suuruus perustuu ilmoitetun louhinta-alueen pinta-alaan (8,3 ha * 6000 
€/ha). Vakuuden määrää voidaan muuttaa, mikäli lupamääräyksen 1 mukaisessa 
uudessa ottamissuunnitelmassa louhinta-alueen pinta-ala poikkeaa hakemukses-
sa ilmoitetusta. 
 
Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen mää-
räysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, 
kuitenkin vähintään 24 kuukautta ottamisluvan päättymisen jälkeen.  
 
Luvanhaltijalla on oikeus saada vakuussummaa alennetuksi hyväksytysti suoritet-
tuja jälkihoitotoimenpiteitä vastaavalla määrällä, jolloin lupaviranomainen voi luvan 
haltijan hakemuksesta hyväksyä muutoksen annettuun vakuuteen. Lupaviran-
omainen voi myös erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli 
vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksissä edellytettyjen toimen-
piteiden suorittamiseksi. 
 
Vakuus palautetaan, kun ottamisalue on maisemoitu ja jälkihoidettu näiden lupa-
määräysten mukaisesti. 
 
Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että takausten vanheneminen kat-
kaistaan ennen takauspäätöksissä mainittuja määräaikoja. 

 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  
 
Yleiset perustelut 

 
Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään maa-ainesten ottamisen rajoituksista. Sen mu-
kaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan 
turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiin-
tymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia 
luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan poh-
javesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. 
 
Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on 
edellä mainitun lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä 
kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. 
 
Ottamispaikat on maa-aineslain 3 § 4. momentin mukaan sijoitettava ja ainesten 
ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja mai-
semakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyö-
dynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti, eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai 
ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. 
 
Lupa ainesten ottamiseen on maa-aineslain 6 §:n 1. momentin mukaan myönnet-
tävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen tai sen 
järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. 
Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. 
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Kyseessä on vanha, maisemoimaton kalliokiven louhinta-alue, jonka aikaisempi 
maa-aineslupa on päättynyt. Alueelta on riittävästi etäisyyttä asutukseen ja vesis-
töön, eikä se sijaitse valtion ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella.  
 
Hakija on esittänyt ottamissuunnitelman. Hakemuksen, ottamissuunnitelman ja 
edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna ottaminen tai sen järjes-
telyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja 
toiminta täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnet-
tävä. Lupaviranomaisen näkemyksen mukaan lupamääräykset eivät ole luvansaa-
jalle kohtuuttomia hankkeen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon ottaen. 
 

LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT  
 
Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan 
on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, 
jos nämä seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (MAL 11 §) 
 
Lupamääräys 1. Maa-aineslupa on myönnetty lupahakemuksen mukaiselle mas-
samäärälle. Ottoaluetta on rajoitettu siten, ettei ottoa saa ulottaa maakuntakaa-
vassa merkitylle VR-alueelle. Maa-aineslain 3.4 §:n mukaan ottamispaikat on sijoi-
tettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaiku-
tus luontoon jää mahdollisimman vähäiseksi. Ylimpään havaittuun pohjavedenpin-
taan tulee jättää riittävä suojaetäisyys. Lupahakemuksessa on esitetty riittävät 
toimet maa-aineslain 3 §:n mukaisten kohteiden suojaamiseksi. Naapuritiloihin ja 
lähimpiin asuinrakennuksiin jätettävää suojaetäisyyttä on lupamääräyksessä tar-
kistettu. Lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi; määräaika on 
rajattu kymmeneen vuoteen. Hakija ei ole esittänyt sellaista MAL 10.2 §:ssä tar-
koitettua erityistä syytä, että olisi syytä poiketa MAL 10.1 §:n mukaisesta määrä-
ajasta ja kun lisäksi otetaan huomioon lausunnoissa esitetty, on lupa-aika rajattu 
MAL 10.1 §:n mukaisesti kymmeneen vuoteen.  (MAL 10 ja 11 §) 
 
Lupamääräys 2. Maa-ainesluvassa annetut toiminta-aikarajoitukset ovat yhtenevät 
ympäristölupapäätöksessä annettujen toiminta-aikojen kanssa. (MAL 11 §) 
 
Lupamääräykset 3–6. Louhinta-alueen merkinnöistä, suojaamisesta ja varoitus-
toimista sekä rakenteiden kunnossapidosta on määrätty turvallisuussyistä sekä 
valvonnan mahdollistamiseksi. Putoamisvaaran poistaminen leikkauksen kohdalla 
edellyttää tukevaa aita- tai vallirakennetta. Pelkkä merkitsemiseen tarkoitettu lip-
pusiima ei toteuta tässä määräyksessä tarkoitettu putoamista estävää rakennetta. 
(MAL 11 §, MAA 7 §) 
 
Lupamääräys 7. Luvassa on annettu tarvittavat jätehuoltoa koskevat määräykset. 
Pintamaiden jätehuollosta on määrätty niiden hyötykäytön mahdollistamiseksi. 
Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmasta on määrätty toiminnan ympäristölu-
vassa. (MAL 11 §) 
 
Lupamääräykset 8–11. Kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelystä sekä kä-
sittelyalueiden, polttoainesäiliön ja kemikaalivarastojen rakenteista on määrätty 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. (MAL 11 §) 
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Lupamääräykset 12 ja 13. Kuivatusvesien käsittelystä on määrätty pintavesivaiku-
tusten ehkäisemiseksi. (MAL 11 §) 
 
Lupamääräys 14. Kemikaalivahinkojen ennaltaehkäisystä ja toimista onnetto-
muustilanteessa on määrätty vahinkojen ehkäisemiseksi, haittojen rajoittamiseksi 
sekä jatkotoimien varmistamiseksi. (MAL 11 §) 
 
Lupamääräykset 15–17. Luvassa on annettu tarvittavat määräykset alueen mai-
semoinnin toteuttamiseksi toiminnan aikana ja sen päättyessä. Maisemoinnissa 
tulee ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat. Koska ottoalue muuttuu hakemuk-
sessa esitetystä ja toiminnanharjoittaja on vastineessaan kertonut, että maise-
mointisuunnitelma tarkentuu, on nähty tarpeelliseksi edellyttää uusitun maisemoin-
tisuunnitelman toimittamista. (MAL 11 §)  
 
Lupamääräykset 18–22. Luvassa on annettu valvontaa, tarkkailua, kirjanpitoa, il-
moituksia ja tarkastuksia koskevia määräyksiä, jotka on katsottu välttämättömiksi 
mahdollisten ympäristövaikutusten havainnoinnin ja toiminnan luvanmukaisuuden 
tarkastamisen kannalta. Lupapäätöksessä edellytettyä pinta- ja pohjaveden tark-
kailumääräystä voidaan muuttaa, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen 
vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta. Toiminnan päästövaikutuksien 
tarkkailusta on määrätty myös ympäristölupapäätöksessä. (MAL 11 §, MAA 6 §) 
 
Lupamääräys 23. Tiedot toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnanharjoit-
tajan vaihtumisesta ovat tarpeen valvonnan kannalta. (MAL 13a §) 
 
Lupamääräys 24. Toiminnanharjoittajalta edellytetään vakuutta luvassa määrätty-
jen toimenpiteiden suorittamiseksi. Lupamääräysten noudattamisvakuuden mää-
rän arvioinnissa otetaan huomioon louhinta-alueen pinta-ala ja maisemoinnin vaa-
timustaso. Vakuutta voidaan muuttaa luvan voimassaolon aikana. (MAL 12 §) 
 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
 
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 1a, 3, 4, 4b–7, 10–13a, 16b, 19, 20–20a, 21, 23 ja 
23a § 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 1–4, 6–9 § 
 

LUVAN VOIMASSAOLO 
 
Lupa on voimassa kymmenen vuotta luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Kaikki lu-
vassa määrätyt toimenpiteet tulee suorittaa loppuun luvan voimassaoloaikana. 

 
LUPAMAKSU 
 

Hakemuksen käsittelystä peritään hakemuksen vireille tuloaikana voimassa olleen 
Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaoston 2017 hyväksymän taksan 
mukainen lupamaksu sekä taksan mukaisesti lehti-ilmoitusten kulut. Taksan mu-
kainen tarkastusmaksu, yhteensä 16 800 €, koostuu ottohankkeen perusmaksusta 
900 € sekä suunnitelmassa otettavaksi esitetyn ja luvassa otettavaksi sallitun ko-
konaismäärän mukaisesta 0,03 €/m3. Hakemuksen kuuluttamisen lehti-ilmoituksen 
kulut ovat 433,80 € ja päätöstä koskevan ilmoituksen kulut ovat tiedossa laskutet-
taessa. 
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MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen 15.4.2019 mennessä. Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä. 

 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

  
Hakijan pyynnöstä ympäristö- ja rakennusjaosto määrää, että päätöksen mukai-
nen toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta lupapää-
töstä noudattaen ehdolla, että luvan saaja antaa ennen päätöksen mukaisen toi-
minnan aloittamista Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle maa-
aineslain 12 §:n mukaisen 5 000 euron suuruisen vakuuden pankkitakauksena. 
 
Maa-aineslain 21 §:n mukaan toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lain-
voimaisuutta tulee valvontaviranomaiselle toimittaa vakuus niiden haittojen, vahin-
kojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan 
muuttaminen voivat aiheuttaa. 
 
Hakija on esittänyt perustellun syyn aloittaa hakemuksessa kuvattu toiminta mah-
dollisesta muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Kyseessä on 
pitkään käytössä ollut louhimoalue, jolla toiminta jatkuu aiemman kaltaisena. Pää-
töksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska toiminta si-
joittuu samalle ottoalueelle, jolle on aiemmin myönnetty maa-aineslupa. Vakuus 
asetetaan ympäristön saattamiseksi ennalleen tai vahingon korvaamiseksi lupa-
päätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. 

 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
 

 Päätös 
 
Hakijalle 
 
Jäljennös päätöksestä 
 
Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi) 
Pirkanmaan liitto (pirkanmaan.liitto@pirkanmaan.fi) 
Tampereen kaupunki, maankäytön suunnittelu (kapakaava@tampere.fi) 
 
Päätöksestä ilmoittaminen 
 
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Tampereen kaupungin virallisella ilmoitustau-
lulla. Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan kaupungin internet-sivuilla. Päätök-
sestä ilmoitetaan Sisä-Suomen poliisilaitokselle, Pirkanmaan pelastuslaitokselle 
sekä, niille asianosaisille, joille on erikseen annettu tieto maa-
aineslupahakemuksesta. 
 
Lisätiedot päätöksestä 
 
Lisätietoja päätöksestä antaa asian valmistelija Jaana Lappeteläinen, p. 040 8063 
448. 
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