
Louhintalupa	tuhoaa	Uudenkylän	liikekeskuksen	
	
AVI	myönsi	miljoonan	kuutiometrin	louhintaluvan	Selkosaarenkallioille	ja	käytännössä	
oikeuden	pilata	4000	asukkaan	Uudenkylän	asemanseudun	liikekeskus	elinympäristönä.	
Kirjoitukseni	(ESS	22.	kesäkuuta	2017)	kertoi	tosiasiat	louhintauhasta	tuoreeltaan.	Tieto‐	ja	
valitusaineistoni	on	koko	ajan	ollut	tieokas.fi	‐sivuilla,	mutta	asia	ei	näytä	asukkaita	
kiinnostavan.	Karua	todellisuutta	helpompi	on	uskoa	aluejohtokunnan	hymistelyjä.	
	
Nastolan	kunta	otti	maanomistajan	esityksestä	louhinta‐alueen	puolelleen	Orimattilasta.	
Ilman	tätä	typeryyttä	hanke	ei	ehkä	olisi	edennyt,	mutta	näitä	laskuja	Nastolan	
kunnanjohdolta	riittää	meille	maksettavaksi.	Lahti	rakentaa	kerrostaloja	ja	jopa	koulua	
liikekeskukseen	linjalle	Selkosaaren	louhoksesta	Nastonharjun	betonitehtaalle,	kiviaineksen	
räjäytyspaikasta	betoninsekoittajalle.	Uudetkin	kerrostalot	saavat	entisten	ohella	päälleen	
kaiken	saastan,	minkä	nämä	kaksi	asianosaista	aikaansaavat.	
	
Kaiken	aluksi	AVI	luvitti	lokakuussa	2017	Pitkältätieltä	Selkosaaren	louhokselle	tien.	Se	
rakennettaisiin	Nastonharjun	tehtaan	betonijätteestä,	minkä	ympäristöviranomaiset	ovat	
vaatineet	poistettavaksi.	Valitukset	eivät	auttaneet,	mutta	betonijätetie	rakennetaan	vasta,	jos	
louhos	käynnistyy.	
	
Lahden	ympäristölupaviranomainen	sai	louhintahakemuksen	elokuussa	2017,	pari	kuukautta	
ennen	kuin	AVI	oli	myöntänyt	tieluvan.	Kaikki	meni	ketjussa	kuten	olin	valituksessani	
ennustanutkin,	lopputulemana	louhinnan	ulottaminen	Nuuttilan	tilan	maita	pitkin	
Huhmarmäelle,	UNESCOn	maailmanperintökohteelle,	minkä	louhinnan	kansalaistaistelu	jo	
kerran	torjui.	
	
Lahti	valmisteli	louhintalupaa	pitkälle	talveen	2018.	Sitten	käynnistyi	hyvin	pimitetty	
poliittinen	peli.	
	
Maaliskuussa	2018	Lahden	ympäristölupaviranomainen	kärsi	ikävän	tappion	yksityisessä	
oikeustaistelussa	Nastolan	pitäjän	koillisosassa.	Vaasan	hallinto‐oikeuden	valmistelun	ja	
harvinaisen	maastokatselmuksen	jälkeen	korkein	hallinto‐oikeus	päätti	hylätä	miljoonan	
kuutiometrin	louhintahankkeen,	minkä	osaltaan	oli	hyväksynyt	Hämeenlinnan	hallinto‐
oikeus.	Tästä	suuritöisestä	yksityisestä	oikeusvoitosta	ei	tiedä	kukaan	ulkopuolinen,	kaikkein	
vähiten	media.	KHOn	päätös	näytti	närhen	munat	Lahden	ympäristöhallinnolle.	
	
Lahden	johtavalle	viranomaiselle	valkeni,	että	jos	Selkosaarenkallioiden	louhintalupa	tulisi	
käsittelyyn,	Lahden	päättäjät	joutuisivat	toden	eteen:	vastassa	Uudenkylän	asukkaat	ja	
äskeisen	louhintataistelun	voittaja	kaikella	asiantuntemuksellaan.	Silloin	johtava	
viranomainen,	maanomistaja	(Nuuttila)	ja	bulvaani	(Pärhä)	juonivat	perääntymistien.	
Lupakäsittely	Lahden	hallinnossa	keskeytettiin	lähes	vuoden	jälkeen,	hankeraja	siirrettiin	
keinotekoisesti	piirun	verran	Orimattilan	puolelle	valtatien	ojaan	ja	kas:	kahden	kunnan	
alueelle	ulottuvan	hankkeen	lupakäsittelijäksi	vaihtui	heinäkuussa	2018	AVI.	Lahden	johtava	
viranomainen	siirtyi	turvaan	eläkkeelle.	
	
Juonittelijat	tiesivät	jo	betonitiekokemuksestaan,	että	aluehallintovirasto	kyllä	luvittaa	kaiken	
pyydetyn:	navetat	ja	ometat,	sikalat	ja	strutsitarhat	ja	vaikka	luonnonsuojelualueen	
raiskaamisen,	kuten	Uudenkylän	Sammalsillansuolla.	AVI	ei	taaskaan	piitannut	satojen	
sivujen	perustelluista	valituksista,	eihän	AVI	ole	oikeusistuin.	Myös	tieviranomainen	ELY	oli	



suopea	sille,	että	täsmälleen	valtatielle	suunniteltujen	levähdyspaikkojen	kohdalla	
räjäyteltäisiin	kalliota	muutama	vuosikymmen.	
	
Väärän	lupaviranomaisen	AVIn	lupapäätös	on	mitä	suurimmassa	määrin	valituksenalainen,	ei	
siis	pelkästään	Uudenkylän	liikekeskuksen	tuhoutumisen	vuoksi.	Yksityinen	oikeustaistelu	
kotiseudun	puolesta	jatkuu	taas	kerran,	vaikka	Sipilän	hallitus	sujuvoitti	ympäristön	
tuhoamista	yhteensä	750	euron	oikeudenkäyntimaksuilla.	Tämä	pelottaa	heikoimmat,	mutta	
lopulta	oikeus	kuitenkin	voittaa.	Varmuuden	vuoksi	kehotan	kuitenkin	Uudenkylän	
liikekeskuksen	asukkaita	ja	liikkeitä	tekemään	kulhuat	eli	muuttamaan	muualle	ennen	kuin	
KHO	muutaman	vuoden	kuluttua	päättää	Selkosaarenkallioiden	louhinnasta	–	suuntaan	tai	
toiseen.	Joka	tapauksessa	siihen	asti	Uudenkylän	liikekeskuksen	kiinteistöjen	arvo	laskee	joka	
päivä	ja	palvelujen	pako	kiihtyy.	
	
Markku	Sakari	Meriluoto	
Uusikylä	



   

Dnro ESAVI/9666/2018  

 

 23.4.2019  

 

 

 

 

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi 
puh. 0295 016 000 
fax 03 570 8002 
kirjaamo.etela@avi.fi 
www.avi.fi/etela 

Hämeenlinnan päätoimipaikka 
Birger Jaarlin katu 15 
PL 150, 13101 Hämeenlinna 
 

Helsingin toimipaikka 
Ratapihantie 9 
PL 110, 00521 Helsinki 
 

 
 

 

Etelä-Suomi 

Kuulutus 
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukainen päätös  
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 26.4.2019 antamallaan päätöksellä 
nro 166/2019 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan ja maa-ainesluvan.  
 
Hakija  
Pärhä Oy 
 
Asia  
Selkosaaren kallioalueen maa-aineslupa, kallion louhinnan, louheen 
murskauksen sekä maa- ja kiviainesten ja betonijätteen käsittelyn ym-
päristölupa, Lahti ja Orimattila. 
 
Sijainti  
Hankealue (8 ha) sijaitsee valtaosaltaan Lahden kaupungin (aiemmin 
Nastolan kunnan) alueella kiinteistöllä 560-404-12-88 (Knuuttila) ja vä-
häiseltä osin Orimattilan kaupungin alueeseen kuuluvalla kiinteistöllä 
560-895-2-41 (Valtatie 12). 

 
Päätös on nähtävillä valitusaikana 26.4.–27.5.2019 Lahden kaupungin 
kirjaamossa (Harjukatu 31) ja Orimattilan kaupungin hallintopalvelukes-
kuksessa (Erkontie 9). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa 
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu 
 
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusaika päättyy 27.5.2019. 
 
Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle  
(PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat 
päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 
 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto 
myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. 
 
Lisätietoja asiasta antavat 
Ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen, puh. 0295 016 424 
Ympäristöneuvos Päivi Vilenius, puh. 0295 016 308 
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi 

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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    Päätös 
     Nro 166/2019 
                       Dnro ESAVI/9666/2018   
    Annettu julkipanon jälkeen 

   26.4.2019 
 
 
 
ASIA Selkosaaren kallioalueen maa-aineslupa, kallion louhinnan, louheen murs-

kauksen sekä maa- ja kiviainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölu-
pa, Lahti ja Orimattila 

 
 
LUVAN HAKIJA Pärhä Oy 

Sepänjoentie 125 A 
16330 HEINÄMAA 
Y-tunnus: 0756157-2 
TOL: 08120, 38320 

    
 
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 

Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen louhimalla sekä alueelta lou-
hitun kiviaineksen ja muualta tuotavan betonijätteen sekä maa- ja kiviai-
neksen murskaukseen ja käsittelyyn hankealueella. Lisäksi haetaan lupaa 
betonijätteen maarakennushyötykäyttöön alueella. Lupaa haetaan yhteen-
sä 656 000 m3 kiviaineksen ottamiseen 15 vuoden aikana.  
 
Hankealue (8 ha) sijaitsee valtaosaltaan Lahden kaupungin (aiemmin Nas-
tolan kunnan) alueella kiinteistöllä 560-404-12-88 (Knuuttila) ja vähäiseltä 
osin Orimattilan kaupungin alueeseen kuuluvalla kiinteistöllä 560-895-2-41 
(Valtatie 12).  
 
Louhittava kallioalue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Nastolan Rakoki-
ven taajamasta, sen eteläpuolella, Lahti-Kouvola -radan ja valtatien 12 vä-
lisellä alueella. 
 
 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 
 
 Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 25.5.2018. 
 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
 Maa-aineslain 4 § 
 Ympäristönsuojelulain 27 § ja liitteen 1 taulukon 2 kohdat 7 c), 7 e) ja 13 f) 

Ympäristönsuojelulain 47a § (yhteiskäsittely) 
 
 

Etelä-Suomi 
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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto ympäristönsuojelulain 34 §:n, maa-
aineslain 4a §:n sekä valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman ase-
tuksen 2 §:n 2 momentin kohtien 6 a), 6 b) ja 12 b) perusteella.  
 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA SUOSTUMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVOITUS 
 
Luvat ja vireillä olleet hakemukset 
 

̶ Alueelle on voimassa Orimattilan kaupungin teknisen lautakunnan 
1.9.2005 (§ 134) myöntämä maa-aineslupa 300 000 k-m3:n 
kalliokiviaineksen ottoon (5 ha:n alalta) Orimattilasta  Knuuttilan tilalta RN:o 
12:67.  

 
̶ Orimattilan kaupungin tekninen lautakunta on 13.5.2008 (§ 96) muuttanut 

em. ottamislupaa siten, että ottomäärää on lisätty 100 000 m3:llä eli 
yhteensä 400 000:een kasvattamalla ottamissyvyyttä noin 3 metrillä (jolloin 
ottamistaso vaihtelee +112,5 m…+114 m) ja jatkamalla ottamisaikaa niin, 
että se päättyy 2.9.2020.  

  
    ̶ Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 16.10.2017 (päätös nro 196/2017/1) 

myöntänyt Pärhä Oy:lle ympäristöluvan betonimurskeen hyödyntämiseen 
tierakenteessa Lahden ja Orimattilan kaupungeissa kiinteistöillä 560-404-
12-88, 560-401-11-101 ja 560-874-3-1, eli suunnitellulle kalliokiviaineksen 
ottamisalueelle vievän ns. Knuuttilantien rakentamisessa. 

 
    ̶ Pärhä Oy jätti 24.4.2017 Lahden kaupungin ympäristölupaviranomaiselle 

maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen Selkosaaren kallioaluetta 
koskien. Hakemus oli suurelta osin samansisältöinen kuin nyt vireillä oleva 
hakemus. (Louhintamäärä ja alueen pinta-ala olivat jonkin verran 
suuremmat kuin nyt.) Havaittuaan hankkeen sijaitsevan hakemuksen 
täydennyksen jälkeen kahden kunnan alueella kunnan viranomainen 
kehotti hakijaa laittamaan hakemuksen vireille aluehallintovirastossa.   

 
Suostumus Antero Nuuttila on antanut Pärhä Oy:lle kirjallisen suostumuksensa 

hakemuksen tarkoittamalle toiminnalle omistamallaan kiinteistöllä Knuuttila 
560-404-12-88, samoin yksityistien rakentamiseen ja betonimurskeen 
hyödyntämiseen siinä. 

Alueen kaavoitus 
Alueella on maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväksymä Päijät-Hämeen 
maakuntakaava, jossa hakemusalue on merkitty teollisuus- ja 
varastoalueeksi. Edellisessä maakuntakaavassa alue oli merkitty 
teollisuusalueeksi. 
 
Alueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Alue sisällytetään 
v. 2017 alkaneeseen Lahden kaupungin yleiskaavatyöhön.  
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Alue rajautuu Uudenkylän osayleiskaava-alueeseen, joka alkaa alueen 
itärajalta. Kaava on hyväksymisvaiheessa. Kaavassa ottamisalueen 
itäpuoli on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), jonka sisälle 
hakemusalueen lähelle on merkitty myös uusi teollisuusalue (TY, 
teollisuuslaue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-
muksia). Lähellä oleva Piiankallion alue on merkitty luonnon moni-
muotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo-3). Junaradan 
vieressä on myös merkinnät ss (Salpausselkä; maankäytön suunnittelussa 
ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon reunamuodostuman merkitys 
maiseman, geologian, pohjaveden ym. kannalta) sekä sm/7 (kipinäaita; 
osia muinaismuistolain rauhoittamasta kiinteästä muinaisjäännöksestä). 

    
 

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ  
 

Alue sijaitsee Nastolan Rakokiven taajaman eteläpuolella Lahti-Kouvola 
radan ja valtatien 12 välisellä noin 500 metrin levyisellä metsäkaistaleella. 
Alueella on paikoin avokalliota, muutoin kallion päällä on ohut maakerros. 
GTK:n kallioperäkartan mukaan alueen kiviaines on biotiittiä ja paragneis-
siä. Alueen puusto on mäntyvaltaista ja iältään varttunutta. Ottamisalueella 
on paikallisia, muttei laajempia maisema-arvoja eikä maa-aineslain tarkoit-
tamaa kaunista maisemakuvaa.  
 
Alueen halki menee metsäautotie, joka ylittää valtatien 12 siltana. 
 
Aluskasvillisuus on pääosin sammalta, kanervikkoa, puolukkaa ja mustik-
kaa, avokallioalueilla tavataan myös jäkälää. Kallion reunamilla on selvästi 
kosteampia kasvupaikkoja. 
 
Lähiympäristö on runsaspuustoista ja alueella on paljon korkeuseroja. 
Esimeriksi koillispuolella oleva Piiankallio/Uusiharju kohoaa tasolle 
+125…134 m.  
 
Alueen ympäristössä lähinnä lännen, pohjoisen ja idän suunnalla on asu-
tusta. Lähin yksittäinen asunto sijaitsee Ullankankaantiellä teollisuusalueel-
la noin 400 metrin etäisyydellä ottamisalueen rajalta. Luoteispuolella Sel-
kotiellä on muutama omakotitalo runsaan puolen kilometrin päässä junara-
dan vieressä. 

 
Pintavedet Alueen poikki kulkee etelä-pohjoissuunnassa valuma-alueiden vedenjaka-

ja, josta pintavedet jakautuvat lännen ja idän suuntaan. Kallioaluetta ympä-
röi sekä länsi- että itäpuolella suoalueet, joille alueen vedet kulkeutuvat. 
Länsipuolen suon vedet laskevat etelään Kosenojaan ja edelleen Sepänjo-
keen. Alue kuuluu Haltionjoen-Köylinjoen valuma-alueeseen. Itäpuolen 
suon vedet laskevat idän/kaakon suuntaan Hiirenojaan ja edelleen Kui-
vannonjokeen, joka laskee Mustjokeen. Alue kuuluu Lanskinjoen valuma-
alueeseen. 

 



4 (44) 
 

 Länsipuolen suo on ojitettu ja ojien vesipinta on selvästi alempana kuin 
suon pinta. Valtatien 12 alittavan rummun mitoitus riittää reilun 50 ha:n kui-
vatusvesien johtamiseen. Tämä riittää hyvin kuivatettavan alueen vesien 
johtamiseen. Alueelle ei normitilanteessa pitäisi muodostua lammikoita. 

 
 Myös idän puolella oleva suoalue on ojitettu, mutta siellä vesipinta on lä-

hempänä suonpintaa (noin 112 m). 
 

 Pohjavedet 
Hankealue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Lähin pohjavesialue on noin 
60 metrin etäisyydellä ottamisalueen pohjoiskärjestä. Pohjavesialue on 
kaksiosainen I luokan pohjavesialue Nastonharju-Uusikylä (0453252 A ja 
0453252 B). Läntinen A-osa on lähempänä ottoaluetta. Pohjavesi virtaa 
pohjavesialueella lännen/luoteen suuntaan. Pohjavesipinta on pohjavesi-
alueen itäosassa noin tasolla 120…121 m. Pohjavesiesiintymä on antiklii-
ninen eli ympäristöön purkava. 
 
Lähimpien asukkaiden talousvedenhankintaa ei ole selvitetty tarkemmin, 
koska lähimmät asuinrakennukset ovat vähintään puolen kilometrin päässä 
louhinta-alueelta. Radan pohjoispuolen kiinteistöt puolestaan ovat kunnal-
lisen vesijohtoverkon alueella. 

 
 Luonto- ja maisemaselvitysten tulokset 
 

Hakemusalueesta on teetetty luonto- ja maisematietoselvitys Luontoselvi-
tys Metsäsellä (10.4.2017), lisäksi täydentävä metsokartoitus (19.4.2017) 
ja varsinainen luontoselvitys (17.7.2017).  
 
Selvitysten perusteella hankealue sijoittuu eteläisen rantamaan ja itäisen 
Järvi-Suomen rajalle. Alue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
arvokkaaksi määritellyllä maisema-alueella. Eteläosaltaan alue rajautuu 
kallioleikkauksilla valtatiehen 12. Alueella ei ole myöskään merkittävää 
paikallista maisema-arvoa, koska alueen keskeisin kallioalue on jo halkais-
tu kallioleikkauksella. Alueella on kolme yksittäistä siirtolohkaretta, joista 
kaksi on merkitty peruskartalle.  
 
Metsätaloussuunnitelmassa kitumaaksi rajattua kalliokohdetta voidaan pi-
tää paikallisesti arvokkaana luontokohteena (monipuolinen jäkäläyhteisö, 
kalliopaljastumia, iäkkäitä mäntyjä ja lahopuita, metson jätöksiä), mutta sen 
arvoa heikentää vieressä kulkeva ura.  
 
Hankealue ei sijaitse maakuntakaavan selvitysten perusteella valtakunnal-
lisesti, kansallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaksi luokitellulla harjualu-
eella. Kohde on osittain paikallisesti arvokkaaksi luokitellulla harjualueella, 
osittain sen ulkopuolella. Arvokkaat harjualueet sijaitsevat lähimmillään yli 
3 km:n etäisyydellä. Maakunnallinen ekologinen yhteys kulkee hankealu-
een itäpuolella reilun 600 metrin päästä pohjois-eteläsuuntaisena. 
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Lähin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (metsälain 
10 §:n tarkoittama) on Piiankallio, joka sijaitsee lähimmillään noin 120 met-
rin etäisyydellä hankealueen koillispuolella. Lähin muinaisjäännös, Huh-
marmäen Struven ketjun piste, sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä kaa-
kossa.  
 
Lähin luonnonsuojelulain mukainen kohde on Rauhaniemen ja Puukkolan-
saaren luonnonsuojelualue, joka sijaitsee noin 2,3 km:n etäisyydellä luo-
teessa. 
 
Havaituista muutamista metson jätöksistä huolimatta alueella ei havaittu 
metsoja eikä alueella todennäköisesti sijaitse aktiivista metson soidinaluet-
ta. Alueella tavattiin töyhtötiainen ja punatulkku. Hirven papanoita alueelta 
löydettiin niin ikään.  
 
Alueella ei ole liito-oravalle soveliasta elinympäristöä. Todennäköisesti 
alueella tavataan yleisimpiä lepakkolajejamme saalistamassa, mutta päi-
väpiiloksi soveltuvia rakennuksia tai erityisiä kolopuukeskittymiä ei ole. 
 
Hankealueelta ei löydetty erityisiä biologisia arvoja eikä havaintoja tiukasti 
suojeltujen luontodirektiivin liitteen IV a) lajeista. 

 
 
OTTAMISTOIMINTA 

Ottaminen tähtää siihen, että alue voidaan ottaa maakuntakaavan mukai-
seen käyttöön teollisuus- ja varastoalueeksi. Koko alueen (ottamisalueen) 
pinta-ala on 8 ha. Kaivu- eli louhinta-alueen pinta-ala on 7,81 ha. 
 
Ympäröivät alueet ovat metsätalouskäytössä lukuunottamatta eteläosaa, 
joka rajautuu valtatiehen. Etelärajalla ottaminen ulotetaan valtatien laitaan 
asti. Louhintaa tehdään lähimmillään noin 5–10 metrin etäisyydellä tiestä. 
Kiinteistön itärajalle jätetään 30 metrin suojavyöhyke louhinta-alueesta. 

 
Pohjoisessa ottamisalue rajautuu lähimmillään 400 m:n etäisyydelle lä-
himmästä asumiseen käytettävästä rakennuksesta. Ottamisalue on samal-
la noin 60 m:n etäisyydellä pohjavesialueen rajasta. Kaivualue alkaa noin 
70 m:n päästä pohjavesialueen rajasta (210 m pohjaveden muodostumis-
alueen rajasta).  
 
Ottamis- ja kaivualueen reunalle, tarvittaville alueille (varsinkin pohjois-
koillisreunalle ja siltapenkereelle) rakennetaan putoamissuojat. Sillan ym-
pärille jätetään 15 m:n suojavyöhyke. 
 
Tarkoitus on ottaa 656 000 m3 maa-aineksia (irtomaakerros noin 16 000 
m3 ja kalliokiviainesta noin 640 000 m3) 15 vuoden aikana eli keskimäärin 
43 700 m3 vuodessa. Otettava kerrospaksuus on enimmillään 16 m.  
 
Ottaminen aloitetaan alueen lounaisosasta alueelle rakennettavan tien lä-
histöltä ja tehdään samalla varastoaluetta. Maa-ainekset otetaan alimmil-
laan tasoon +113,5 m asti alueen lounaiskulmassa. Seuraavaksi ottamista 
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jatketaan länsireunalla pohjoisen suuntaan. Loppuvaiheessa otetaan  
alueen itä-kaakkoisreuna. Pohjataso nousee kohti pohjoista ja itää. 
 
Kalliokiviaines louhitaan poraamalla ja räjäyttämällä 1─5 kertaa vuodessa. 
Räjäytystyön tekee räjäytystöihin erikoistunut urakoitsija. Louhe kuorma-
taan kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla.  
 

 Pintavesien hallinta 
 

Louhinnan pohjataso kallistetaan koko alueelta kohti lounasta. Tällä var-
mistetaan louhinta-alueen kuivatus koko louhinnan ajan. Alueen vedet joh-
detaan lounaiskulmauksessa olevan tasaus-/laskeutusaltaan kautta länsi-
puolella olevalle suoalueelle ja sen suo-ojiin. Allas mitoitetaan riittäväksi 
koko alueen vesien johtamiseen. Altaasta tehdään 1─1,5 m syvä. 
 
Suoalueen ja louhinta-alueen väliin jää tasolla +115…116 m oleva maas-
tokannas, joka estää veden virtauksen alueelle muualta kuin purkuputken 
kautta. Valtatien 12 länsipuolella alittavan ojarummun vesijuoksu on tasolla 
+112,78 m. Rummun halkaisija on 800 mm. Laskelmien mukaan rumpu 
riittää johtamaan huippuvirtaamien mukaiset vedet. Ojien vedenpinnan 
nousu on virtaamahuippujen aikana luokkaa 0,6 m. Tällöin vesi voi lyhytai-
kaisesti nousta tasolle +113,60 m.  

 
 Loppumuotoilu 
 

Kallioseinämät jätetään jyrkiksi noin 7:1 kaltevuuteen. Tarvittaville alueille 
tehdään suoja-aita siten, ettei jyrkänteen reunalle voi päästä kiipeämättä 
aidan yli. Alueen länsireunalla pohjaa ja kallioseinämää muotoillaan puh-
tailla ylijäämä- tai pintamailla, jotta saadaan sopiva luiskakaltevuus, noin 
1:1 tai 1:3. Jos ylijäämä- tai pintamaita on käytettävissä, voidaan kalliosei-
nämiä haluttaessa loiventaa. Loiventaminen kuitenkin vähentää teollisuus-
käyttöön suunnitellun pohjan alaa, joten putoamissuojaus on ensisijainen 
vaihtoehto. 
 
Sillalle nousevan tiepenkereen täyttöluiskat loivennetaan ylijäämämailla 
noin kaltevuuteen 1:2 ja verhoillaan humuksisella pintamaalla. Kasvillisuus 
saa muodostua luontaisesti. 
 
Alueen jatkokäytöksi on suunniteltu teollisuuskäyttöä ja siten alueelle syn-
tyvä tasainen tai hieman viettävä kenttäpohja jätetään murskepintaiseksi 
(alle jää kalliota). Pohjamaa on näin kantavaa ja mahdollistaa vaativaakin 
rakentamista. 

 
 
KAIVANNAISJÄTTEIDEN  KÄSITTELY 
 

Alueella muodostuu kaivannaisjätteitä, pilaantumattomia ei-pysyviä maa-
aineksia, joita kaikkia ei tarvita alueen maisemointiin. Osa voidaan käyttää 
esim. mullan raaka-aineena. 
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Pintamaata läjitetään noin 3…6 m korkeaksi aumaksi ja kasataan alueille, 
joilla niistä on melusuojauksen kannalta hyötyä. Kaivannaisjätteen varas-
toinnin ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Kasaan muodostuu kasvilli-
suuspeite, joka ehkäisee eroosiota. Vaikutukset alapuoliseen maahan ovat 
vähäiset. Pintamaakasojen alustava sijainti on ottoalueen länsilaidalla. 
 
Kaivannaisjätteen 
laji 

Arvio kokonais-
määrästä m3ktr 

Käsittely/hyödyntäminen 

pintamaa 19 000  kasataan meluvalliksi ja hyödynnetään myö-
hemmin maisemointiin; ylimäärä toimitetaan 
mullan raaka-aineena pois alueelta 

kannot ja hakkuu-
tähteet 

1 000 pienpuusto käsitellään yhdessä pintamaan 
kanssa; suuremmat käyt. esim. energiapuuna 

yhteensä 20 000  
 

 
JALOSTUS- JA TUKITOIMINNAT 
 

Tukitoiminta-alue 
 

Alustavan suunnitelman mukaan tukitoiminta-alue rakennetaan ottamis-
alueen lounaisosaan. Alueen maapohja suojataan tiiviillä materiaalilla 
(esim. 1,5─2,0 mm paksulla HDPE-muovikalvolla. Tiivistysrakenne suoja-
taan sen alle ja päälle levitettävillä 10 cm paksuilla suojahiekkakerroksilla 
sekä vähintään 40 cm paksulla kantavalla murskekerroksella. Rakenne 
muotoillaan allasmaiseksi, jolloin mahdollinen öljyvaluma ei pääse leviä-
mään ympäristöön. HDPE-kalvo estää öljyn tai vesiöljyseoksen valumasta 
rakenteen läpi. Mahdollisen vahinkotapauksen jälkeen suojatulta alueelta 
poistetaan öljyinen maa kulkeutumisen estämiseksi. Jos alueelle kertyy sa-
teisena aikana haitallisessa määrin vettä, puhdas vesi pumpataan pois. 
 
Työkoneet tankataan tukitoiminta-alueella. Tankkaus tapahtuu joko alueel-
la säilytettävästä polttoainesäiliöstä tai alueella käyvästä säiliöautosta suo-
raan. Alueella varastoitava polttoaine säilytetään ylitäytön estävällä laitteel-
la varustetuissa kaksoisvaippasäiliöissä (varastointimäärä enimmillään 
9 000 l). Alueelle varataan öljynimeytysaineita. 
 

Rikotus Louhinnan jälkeen murskauslaitteelle liian suuret kivet rikotaan pienem-
miksi ennen murskausta. Rikotus tehdään yleensä hydraulisilla iskupalkki-
vasaroilla, jotka on liitetty kaivinkoneiden tai traktorikaivureiden puomeihin. 
Iskuenergia tuotetaan koneen hydraulipumpulla. Rikotus tehdään yleensä 
pohjatasolla. Rikotusmäärä pyritään minimoimaan suunnittelemalla räjäy-
tys sopivaksi. 

 
Murskaus 

Murskauslaitos on hakijan oma tai ulkopuolisen urakoitsijan ja se tuodaan 
alueelle yleensä vain murskausjakson ajaksi. Alueella käytetään poltto-
moottorikäyttöistä siirrettävää murskauslaitosta tai käyttöenergia tuotetaan 
aggregaatilla. 2-vaiheinen murskauslaitos koostuu esi- ja jälkimurskaimes-
ta, kuljettimista ja seuloista, 3-vaiheisessa on lisäksi myös välimurskain.  
 
Laitoksen kokoonpano vaihtelee urakoitsijan kulloisenkin laitteiston  
mukaan. Ympäristövaikutuksissa ei ole oleellisia eroja. Pölyn haitallista  
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leviämistä ympäristöön vähennetään koteloinnilla, kastelemalla tai tuuli- ja 
leviämisesteillä. Pölynsidontaan voidaan käyttää vettä. Kun murskausta 
tehdään alle 500 m:n etäisyydellä lähimmästä oleskeluun tarkoitetusta pi-
ha-alueesta, pölyn joutumista ympäristöön estetään kastelemalla tai kote-
loimalla päästölähteet kattavasti.  
 
Murskauslaitoksen polttoainetankin alla on kiinteä valuma-allas. Tank-
kauksen ajaksi maaperä suojataan tiiviillä liikuteltavalla kalvolla. Tankkaus 
tapahtuu imutekniikalla. 
 

Seulonta Kiviaines voidaan seuloa eri jakeisiin ja poistaa hienoaines. Materiaali kul-
jetetaan pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella seulonta-asemalle. Seulon-
nassa aines erotellaan 2─6 erikokoiseksi tuotteeksi. Kuljetin kasaa loppu-
tuotteet raekooltaan erilaisiin kasoihin. Pölyn leviäminen ympäristöön este-
tään tarvittaessa kastelulla ja suojaamalla seulastot ja muut huomattavat 
pölylähteet peittein tai koteloinnein. 

 
 Seulonta tehdään polttoainekäyttöisellä seulontalaitoksella. Polttoaine tan-

kataan käyttöpäivinä. Maaperä suojataan tankkauksen ajaksi tiiviillä liiku-
teltavalla kalvolla. 

 
 
VARASTOINTITOIMINTA 
 

Irrotettu louhe siirretään tavallisesti suoraan murskaimelle. Louheen pi-
dempiaikaista varastointia pyritään välttämään. Valmiit tuotteet varastoi-
daan louhinta-alueen pohjatasolle eri tuotteiden varastokasoihin, joiden 
korkeus on keskimäärin 4…8 m.  

   
Alueelle voidaan tuoda puhdasta ylijäämämaata ja kiveä paitsi maisemoin-
tia varten myös jalostamistarkoituksessa. Muualta tuotua kiviainesta murs-
kataan ja käsitellään samalla tavoin kuin alueelta louhittua ainesta. Alueel-
la otetaan vastaan myös jätebetonia, joka murskataan ja josta erotellaan 
mahdolliset raudat. Betoni murskataan Mara-asetuksen mukaiseen alle 90 
mm:n palakokoon. 
 
Murskausta odottava ja murskattu materiaali varastoidaan kasoilla. Erotel-
lut raudat varastoidaan erikseen ja toimitetaan ajoittain metallin vastaanot-
topaikkaan.  
 

Raaka-aine Kulutus t/vuosi Varastointipaikka 
keskimäärin maksimi  

alueella tuotettava 
kiviaines 

115 000 210 000 ei välivarastoa, louhitaan alueel-
ta 

muualta tuotava 
kiviaines 

1 000 20 000 varastokenttä tai murskausalue 

betonijäte 2 000 10 000 varastokenttä tai murskausalue 
vesi 100 300 säiliökontti, laskeutusallas 
räjähdysaineet 40  75 tuodaan suoraan käyttöön 
kevyt polttoöljy 90 170 säiliö tukitoiminta-alueella tai 

säiliöautolla suoraan tankkiin 
voitelu- ja hyd-
rauliikkaöljy 

0,8 1,5 ei varastoida alueella 
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Arvioitu vuosituotanto on 116 000 t mursketta ja sepeliä (maksimi 230 000 
t/a) ja 2 000 t betonimursketta (maksimi 10 000 t). 
 

 
LIIKENNEJÄRJESTELYT 
 

Alueelle kuljetaan Pitkätieltä, josta tehdään VT:n 12 pohjoispuolelle, kohti 
ottamisalueen lounaisreunaa kulkeva tieyhteys, joka on nimetty Knuuttilan 
yksityistieksi. Rakennettavan tien tiealue sijoittuu noin 30…80 m:n etäisyy-
delle valtatien lähimmän kaistan keskiviivasta. Ajoreitin varrella lähellä ot-
tamisaluetta ei ole merkittävästi häiriintyvää asutusta. 
 
Valtatien 12 ylittävä metsäautotiesilta säilytetään kulkuyhteytenä valtatien 
eteläpuolella oleville metsätiloille. Vain maanomistajien asialla olevat voivat 
kulkea työmaa-alueen läpi ja mahdollisista käyttökatkoksista sovitaan erik-
seen. Ottamistoiminnan aikana siltaa ei voida enää käyttää ulkoilutarkoi-
tukseen turvallisuuden vuoksi. Vaihtoehtoisia valtatien ylityspaikkoja on 
idän puolella oleva silta ja lännen puolella oleva alikulku, jotka ovat noin ki-
lometrin etäisyydellä.  
 
Sillan ottamisalueen puoleinen pää lepää kallion päällä. Louhinta ulotetaan 
lähimmillään 15 m:n päähän sillasta, jolloin siltaa jää tukemaan kallioinen 
suojavyöhyke. Muutoin sillalle johtavan nykyisen metsäautotien kohdalta 
louhitaan kallio pois ja uusi tiepenger tehdään betonimurskeesta, jota tarvi-
taan noin 10 000 m3ktr. Rakennetta varten alueelle kerätään riittävä määrä 
betonimursketta, jotta penger voidaan tehdä riittävän nopeasti kallion tilal-
le. Ajankohta ja tien käyttökatkos sovitaan tietä ja siltaa käyttävien tahojen 
kanssa etukäteen. 
 
Tiepenkereen kantavan rakenteen (betonimurske) luiskaukset tehdään 
noin 1:1. Tämän päälle levitetään ylijäämämaita ja tavoitekaltevuus on noin 
1:2. Pintaan levitetään humuspitoinen kerros ja siihen annetaan muodos-
tua kasvillisuus luontaisesti. Ajouran kohdalle levitetään vähintään 0,1 m 
paksu kalliomurskekerros, jolloin kyseessä on ns. peitetty rakenne. 
 
Kerros ja paksuus Materiaali Määrä 
kulutuskerros 0-0,1 m kalliomurske, esim. KaM 0/45  
kantava kerros 0,5 m betonimurske 0/90 10 000 m3 ktr 

eli noin 22 000 t jakava kerros 0,5-1,0 m betonimurske 0/90 
pengerrakenne 1-12 m betonimurske 0/90 tai esim. 0/300 
luiskien loiventaminen ylijäämämaa noin 8 000 m3 ktr 

eli noin 15 000 t luiskien pintakerros humuspitoinen ylijäämämaa 
 
 

MAARAKENTEISSA HYÖDYNNETTÄVÄ BETONIMURSKE 
 

Betonijäte tulee elementtitehtaalta ja on puhdasta ja tasalaatuista. Se 
koostuu mm. ontelolaatoista ja tasauspätkistä. Hyödynnettävän beto-
nimurskeen (jätetunnus 10 13 14) haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuu-
det alittavat valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämi-
sessä (843/2017) määritellyt pitoisuudet. Koska kyseessä on peitettyä, 
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asetuksen 5 m korkeata vallia vastaava rakenne, mutta rakenne on enim-
millään 11 m paksu, esitetään yli 5 m paksun täyttöalueen raja-arvoksi  
50 % 5 m vallin liukoisuusraja-arvoista. Lisäksi matalammassa, alle 5 m 
korkeassa osassa sallittaisiin asetuksen raja-arvon mukaiset liukoisuudet. 
Kokonaispitoisuuksien raja-arvoksi esitetään koko rakenteessa asetuksen 
mukaisia raja-arvoja. 

   
Rakenteeseen käytettävästä materiaalista on otettu näytteitä, jotka on tut-
kittu. Näytteet koottiin useista osanäytteistä varastokasoilta. Tulokset alitti-
vat reilusti peitetyltä ja päällystetyltä materiaalilta käytettävän aineksen ra-
ja-arvot. Arvot olivat enimmillään noin 1/5 raja-arvoista. Tutkitun beto-
nimurskeen käyttö enintään 11 m kerrospaksuudella ei aiheuta ympäristö-
ongelmia pitkälläkään aikavälillä.  
 
Sadevedet valuvat suurelta osin rakenteen jyrkähköä pintaa pitkin, imey-
tymättä rakenteeseen. Osa kuitenkin imeytyy ja läpi tuleva vesi voi olla 
emäksistä. Määrä on kuitenkin vähäinen ympäristön pintavesiin nähden ja 
neutraloituu pian happamiin pintavesiin sekoittuessaan.  
 
 

MUUT JÄTTEET JA NIIDEN KÄSITTELY  
 

Toiminnasta syntyvät jätteet ovat pääosin sekajätettä, metalliromua ja voi-
teluöljyä. Suurin yksittäinen kierrätykseen toimitettava jäte-erä on betonijät-
teestä erotettava metalli, noin 40…100 t vuodessa. Lisäksi korjauksissa 
syntyy sekalaista metallijätettä noin 200 kg/vuosi. Energiajätettä syntyy 
noin 1 500 l vuodessa ja sekajätettä noin 300 l. Toiminnanharjoittaja vas-
taa kyseisten jätteiden toimittamisesta kunnalliseen jätteenkäsittelyyn.  
 
Alueella ei tehdä huoltoja. Kalustorikon yhteydessä tehdään vähäisiä kor-
jauksia, joten vaarallisia jätteitä kuten akkuja ja jäteöljyä ja muita öljyisiä 
jätteitä syntyy vain vähäisessä määrin (alle 100 kg vuodessa). 
 
Suojakaukaloihin mahdollisesti valuva öljy tai öljyvesiseos kerätään tiivii-
seen astiaan. Erityyppiset vaaralliset jätteet säilytetään erillään ja varastoi-
daan katetussa ja varoaltaalla varustetussa kontissa tai muussa lukittavas-
sa tilassa. Vaaralliset jätteet toimitetaan luvalliselle jatkokäsittelijälle ja niis-
tä pidetään kirjaa. 
 
Varsinaisesta tuotannosta ei synny jätevesiä. Alueelle tuodaan tarvittaessa 
umpisäiliöllä varustettu käymälä, jonka jätteet toimitetaan ajoittain jäteve-
denpuhdistamolle.  

 
 
VEDEN JA ENERGIAN KÄYTTÖ 
 

Tarvittava vesi tuodaan alueelle esim. 15 m3:n säiliökontissa tai vesi ote-
taan alueen laskeutusaltaasta. 

 
  Murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. 
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TOIMINTA-AJAT Toiminta on ympärivuotista mutta jaksollista. Louhintoja on 1─5 kertaa 

vuodessa. Kiviainetuotteita valmistetaan varastokasoihin ja varastojen eh-
tyessä toteutetaan uusi tuotantojakso. Murskausjaksoja on normaalisti 1─3 
ja enintään viisi. Jaksojen pituus on normaalisti 1─4 viikkoa. Erillistä seu-
lontaa tehdään 1─4 kertaa vuodessa noin 1─3 viikon jaksoissa. Lastauksia 
ja kuljetuksia on ympäri vuoden. 

 
 Melua aiheuttavien työvaiheiden toiminta-ajoiksi esitetään seuraavia ase-

tuksen mukaisia tai tiukempia aikoja. Rikotukselle esitetään kahta toiminta-
aikaa riippuen kuinka lähellä asutusta toimitaan. 

 
Työvaihe Keskimääräinen  

toiminta-aika 
tuntia/vuosi 

Toiminta- 
ajankohta 

murskaus 650 (max 850) 7─22 ma-pe 
poraus 190 (max 400) 7─21 ma-pe 
rikotus, alle 500 m asuintilaan 
rikotus, yli 500 m asuintilaan 

 
150 (max 250) 

8─18 ma-pe 
7─22 ma-pe 

räjäytykset  10─15 ma-pe 
kuormaaminen ja kuljetus 300 6─22 ma-pe 

7─16 arki la* 

  
 * Satunnaisesti liikennettä voi olla myös muina aikoina. Poikkeavia  
                                                       kuljetusaikoja on enintään 20 kpl vuodessa. 
 
 Kuormaamisesta ja kuljetuksista syntyvä melu ei aiheuta melutason oh-

jearvojen ylityksiä ympäristön asutetuilla alueilla. 
 
 Keskimääräinen liikennemäärä alueelle on noin 10 raskasta ajoneuvoa 

työpäivässä. Kuljetuksista arviolta 90 % on ajoneuvoyhdistelmiä ja keski-
määräinen kuormakoko noin 46 t. 

 
 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET   
 
 Vaikutukset maisemaan ja luontoon 
 

Ottamisella on vaikutusta lähimaisemaan alueen sisällä ja aivan lähellä, 
mutta ei vaikutusta kaukomaisemaan. Ottamisen jälkeen alue tulee teolli-
suuskäyttöön, jolloin muutokset ovat perusteltuja. Kallioseinustoja loiven-
netaan täyttömailla tarpeen mukaan. Osa kalliorintauksista jää kuitenkin 
jyrkemmiksi. Tähän voidaan vaikuttaa alueen rakentamisvaiheessa. 
 
Ottamisalueella ei ole erityisiä luonnonsuojeluarvoja tai suojeltuja kohteita 
eikä se kuulu mihinkään suojelualueeseen. Alueen itäpuoleisella Piiankal-
lion/Uusiharjun alueella on yleiskaavaehdotuksessa määritelty metsälain 
mukainen erityisen arvokas elinympäristö. Ottamisalueen korkeimmat sei-
nämät ovat itäreunalla, mikä vähentää haitallisia luontovaikutuksia alueel-
la, koska toiminta tapahtuu alempana kallioseinämän suojassa. Toiminnal-
la ei ole merkittävää luontovaikutusta. 
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 Vaikutukset pohja- ja pintavesiin 
 

Alueen pintavedet valuvat pohjavesialueesta poispäin. Pintavedet imeyty-
vät osin maaperään ja osin valuvat alueelta suo-ojiin. Pintavesille rakenne-
taan tasaus-/selkeytysaltaat, joilla tasataan virtaamaa ja erotetaan hie-
noaines enne vesien johtamista alueen ulkopuolelle. Ulkopuolelle johdetta-
va selkeytetty vesi ei sisällä merkittävää määrää hienoaineksia eikä siten 
lisää ojien kunnostustarvetta. Virtaaman tasauksella rajoitetaan ojiin joh-
dettavan veden virtausta, jolloin alapuoliset ojat ehtivät johtaa veden ja ve-
dennousu ojissa vähenee.  
 
Ottaminen tapahtuu alimmillaan lähiympäristön vesipintojen tasolla eikä se 
siten katkaise vettä pidättäviä kerroksia. Ottamisella ei ole laajempaa poh-
javesivaikutusta. 
 

 Päästöt ilmaan ja pölyäminen  
 
  Päästöjä ilmaan syntyy työkoneiden käyttämästä kevyestä polttoöljystä. 
 
 
 
 
  
 
  Muuta pölykuormitusta ei ole arvioitu määrällisesti. 
 

Toiminta tapahtuu kallioseinämäisellä louhoksella ja pääosa pölystä las-
keutuu ottamisalueelle. Poraus tapahtuu kuitenkin kallion päällä. Poraus-
kalusto on varustettu pölynkeräimillä. Pölyn haitallista leviämistä ympäris-
töön eri toiminnoista vähennetään lisäksi koteloinneilla, kastelulla ja tuuli- 
ja leviämisesteillä.  
 
Pöly leviää tuulen mukana ja siten tuulen suunnalla on suuri merkitys. 
Etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on kuitenkin niin pitkä, että pölystä 
suurin osa ehtii laskeutua sitä ennen. Ottamisalueen ulkopuolelle laskeu-
tuvan pölyn määrä on vähäinen. Kasvien pinnalle laskeutuva puhdas kivi-
pöly huuhtoutuu sadeveden mukana maahan.  
 
Pölyämistä rajoitetaan myös kastelemalla tarvittaessa ajoreittien pintaa 
kuivana aikana ja alentamalla ajonopeuksia tuotantoalueella. Pölyämistä 
seurataan silmämääräisesti ja tarvittaessa pölyämisen ehkäisyä tehoste-
taan. Erityisesti kuivana kevät- ja kesäaikana pölyntorjuntaa tehostetaan.  
 
Kuljetusten osalta kuljettaja huolehtii, ettei kuorma aiheuta pölyhaittoja. 
Tienpitäjä huolehtii tien kunnosta ja pölyämisen ehkäisemisestä. 
 

Melu Pintamaakasoja sijoitetaan aluksi aloitusalueen länsireunalle 3...6 m kor-
keaksi aumaksi. Ottamisen jatkuessa muodostuu kallioalueen pohjois-, 
koillis- ja itäreunalle kallioseinämä, joka estää tehokkaasti melun leviämistä 
kyseisiin ilmansuuntiin. 

 

Komponentti Päästö ilman t/a 
Hiukkaset 1,16  
NOx 2,36 
SO2 0,0018 
CO2 282 
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Räjäytyksestä aiheutuva melu on ainakin lähietäisyydellä impulssimaista, 
mutta räjäytyksiä on vain harvoin (yksittäinen tapahtuma).  
 
Rikottimen melu on ainakin lähietäisyydellä impulssimaista. Rikotus tapah-
tuu louhoksen pohjalla. Murskauslaitoksen melu voi olla lyhyillä etäisyyksil-
lä impulssimaista, mutta pitkillä (yli 500 m) etäisyyksillä se ei normaalisti 
ole impulssimaista. Murskaus pyritään tekemään aivan alkuvaihetta lu-
kuunottamatta louhoksen pohjatasolla. Meluavat toiminnot ovat tällöin suo-
jassa. 
 
Porausmelu tapahtuu kallion päällä, mutta vaimenee jo muutaman sadan 
metrin matkalla ohjearvotasolle. Pyöräkuormaajien liikenne tapahtuu niin 
ikään pääosin suojaisella pohjatasolla.  

 
 Toiminnasta aiheutuvan melun leviämistä on mallinnettu Promethor Oy:n 

toimesta.  Mallinnuksen mukaan kiviainesten louhinta- ja murskaustoimin-
nan aiheuttama keskiäänitaso ei ylitä valtioneuvoston asetuksen 
(800/2010) melutason raja-arvoja. Erityistä meluntorjuntaa ei tarvita raja-
arvojen saavuttamiseen. (Mallinnuksessa ei huomioitu hakijan suunnitte-
lemia pintamaakasoja ottoalueen rajoilla.) 

 
 Mallinnuksessa on tarkasteltu erikseen myös yhteismelua alueen vieressä 

olevien liikenneväylien kanssa. Yleisen tieliikenteen aiheuttama päiväajan 
keskiäänitaso ylittää melutason ohjearvon useilla (noin 60) asumiseen käy-
tettävillä kiinteistöillä, mikä aiheuttaa ohjearvon ylityksen myös kiviaines-
toiminnan ja yleisen liikenteen yhteismelutarkasteluissa. Louhinta- ja murs-
kaustoiminnan aiheuttama melu ei käytännössä lisää ohjearvon ylittävällä 
melualueella olevien kiinteistöjen määrää. 

 
Tärinä  Louhintaan liittyy tärinäriski. Ennen louhintojen aloitusta tehdään ympäris-

töriskikartoitus (louhintatyön riskianalyysi), jonka perusteella toiminta 
suunnitellaan siten, ettei ympäristöön aiheudu vaurioita. Tähän liittyen suo-
ritetaan naapuruston kiinteistökatselmukset ja hankitaan rakennusten pe-
rustiedot. Samalla selvitetään mahdolliset häiriöherkät koneet ja laitteet ja 
toteutetaan niiden suojaus. Lisäksi laaditaan aloitusvaiheen tärinämittaus-
suunnitelma (määritetään mittareiden lukumäärä ja sijoitus).  

 
 Koeräjäytyksillä selvitetään kallion laatua ja tärinän etenemistä ympäris-

töön.  
 
 Suurin osa hankkeen louhintatärinöistä on ihmisen tuskin havaittavissa. 

Sellaisella etäisyydellä ei ole asutusta, jossa heilahdusnopeuden arvo olisi 
pääsääntöisesti tasolla 10…20 mm/s eli kokemusluokassa ’epämiellyttävä’. 
Lisäksi tulee huomioida, että louhintatapahtumia on harvoin (1─5 kertaa 
vuodessa) ja että rautatie aiheuttaa alueella säännöllisesti toistuvaa pitkä-
kestoista tärinää.  
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 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja asutukselle 
 

Louhinta-alueelta on etäisyyttä lähimpiin, teollisuusalueella oleviin asuntoi-
hin vähintään 400 m. Rautatiehen on etäisyyttä vähimmillään noin 220 m. 
Raideliikenne aiheuttanee suuremmat tärinävaikutukset ympäristöön kuin 
kallion louhinta. Suunnitelmallisella ja huolellisesti toteutetulla louhinnalla 
ei ole haitallisia vaikutuksia rakennuksiin tai ympäristön rakenteisiin. Teh-
dyn laskelman mukaan ilmanpaineaallon huippuarvo on 0,7─0,9 kPa. Ik-
kunoiden rikkoontumisvaara on, kun paineaallon huippuarvo ylittää 1 kPa. 
 
Lähin muualla kuin teollisuusalueella oleva asuinrakennus on 550 metrin 
etäisyydellä louhinta-alueesta ja murskausta voidaan tehdä siitä lähimmil-
lään 580 metrin etäisyydellä. Louhinta ja murskaus tapahtuvat valtaosin 
suuremman välimatkan päässä.  
 
Toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä häiriintyvissä kohteissa melun oh-
jearvoja, mutta tie- ja rataliikenne aiheuttaa. Toiminta ei juurikaan lisää me-
lualueen laajuutta nykyisestä.  
 
Pölypäästöt eivät aiheuta lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ilman laadun 
ohjearvojen ylityksiä. Valtaosa pölystä jää ottamisalueelle ja pieni osa siitä 
päätyy ympäröiviin metsiin ja suoalueelle.  
 
Toiminta ei aiheuta merkittävää häiriötä lähimmälle asutukselle eikä vaa-
ranna ihmisten terveyttä.  

 
 
ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA 
 

Toiminnanharjoittaja pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja otta-
maan käyttöön parhaita käytäntöjä (BEP) ja parasta käyttökelpoista tek-
niikkaa (BAT). 
 
Viimeisin iso hankinta on 2017 käyttöön otettu uusi murskauslaitos, joka on 
sekä melun että pölyämisen suhteen parannus aiempaan. Lisäksi polttoai-
neiden vuotoriskiä on vähennetty monella tavalla (kiinteä valuma-allas polt-
toainetankin alla, imutekniikka tankkauksessa) ja uusi murskauslaitos on 
osin sähkökäyttöinen. 
 
Tukitoiminta-alueen maaperä suojataan tiiviillä suojarakenteella. Murskai-
men ja koneseulan tankkauksen ajaksi maaperä suojataan tiiviillä liikutel-
tavalla kalvolla.  
 
Pölyämistä ja pölyn leviämistä minimoidaan lukuisin eri keinoin. Laitteistot 
edustavat parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 
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POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMINEN  
 

Polttoaineet säilytetään tukitoiminta-alueella, jonka alueella maaperä on 
suojattu. Tankattaessa mahdollisesti tapahtuvat vuodot ovat heti nähtävis-
sä, koska tankkaus suoritetaan valvotusti. Pyöräkuormaaja ja kaivinkone 
tankataan tukitoiminta-alueella.  
 
Mahdollisten onnettomuuksien varalle alueelle varataan öljynimeytysainei-
ta. Öljyvuototilanteissa vapaana oleva öljy kerätään tiiviiseen astiaan tai 
imeytetään öljynimeytysmateriaaliin tai öljynimeytysmattoon. Öljyyntynyt 
maa-aines kaivetaan nopeasti leviämisen estämiseksi ja kuormataan 
kuorma-auton lavalle tai muulle tiiviille alustalle. Öljyiset ainekset toimite-
taan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Vahinkoalueen maaperän öljy-
pitoisuus tarkistetaan ja tarvittaessa tehdään lisäkaivua. 
 
 

ESITYS TARKKAILUKSI  
 

Toiminnasta pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkitään urakoitsijatiedot, 
murskaus- ja porausaika, rikotusaika, räjäytysaika, tuotteet ja tuotantomää-
rät, sää, suojarakenteiden kunto. Lisäksi kirjataan mahdolliset häiriöt ja 
onnettomuudet. 
 
Alueelle tuotavat jätemateriaalit tarkastetaan. Alueelle voidaan vastaanot-
taa vain puhdasta ylijäämämaata ja elementtitehtaan betonijätemateriaale-
ja. Jätteistä pidetään kirjanpitoa. 
 
Alueen tasaus-/selkeytysaltaasta purkautuvasta vedestä otetaan näyte 
vuosittain syys-marraskuussa. Näytteestä tutkitaan pH, sameus, sähkön-
johtavuus, kokonaistyppi, CODMn ja mineraaliöljy (C10-40). 
 
Pohjaveden korkeuden tai laadun tarkkailutarvetta ei ole, koska alue ei ole 
pohjavesialuetta eikä alueen pohjavesiä käytetä talousvetenä. Alue on li-
säksi kalliota. 
 
Melutasoa seurataan aistinvaraisesti toiminta-alueen ympäristössä. Mikäli 
melutaso nousee, tehdään rajoittamistoimenpiteitä ja tarvittaessa erillisiä 
selvityksiä. Samoin menetellään pölyn osalta. 
 
Tärinän voimakkuutta ei lähtökohtaisesti ole tarpeen mitata lähimpien ra-
kennusten ollessa yli puolen kilometrin etäisyydellä. Sillalle aiheutuvaa tä-
rinää mitataan tarkemmin.  Ennen louhinnan aloitusta laaditaan tärinämit-
tausohjelma. 
 
   

HAKEMUKSEN KÄSITTELY  
 
Hakemuksen täydentäminen 
 

Hakemusta on täydennetty 6.6.2018 ja 15.4.2019 (vakuuslaskelma). 
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Hakemuksesta tiedottaminen  

 
Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti tiedotettu kuu-
luttamalla 31.7.–30.8.2018 Lahden ja Orimattilan kaupungeissa. Kuulutta-
misesta on ilmoitettu Etelä-Suomen Sanomissa. Kuulutus ja hakemuksen 
keskeinen sisältö on julkaistu osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Ha-
kemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia 
erityisesti koskee.  

Lausunnot  

Aluehallintovirasto on ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaisesti pyytänyt 
hakemuksesta lausunnot Hämeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonva-
rat -vastuualueelta, Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri  
-vastuualueelta, Lahden ja Orimattilan kaupungilta, Lahden kaupungin ym-
päristönsuojelu- ja  terveydensuojeluviranomaisilta, Orimattilan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselta, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymäl-
tä,  Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunnalta sekä Liikenneviraston 
tieosastolta ja rataosastolta. 

 1) Hämeen ELY-keskus katsoo, että esitetty luontoselvitys on riittävä ja 
toteaa, että maakuntakaavassa alue on merkitty teollisuusalueeksi. ELY-
keskus on tarkistamassa Nastonharju-Uusikyä -pohjavesialueen rajausta 
vuoden 2018 aikana. Pohjavesialueen eteläraja tulee todennäköisesti siir-
tymään pohjoiseen lähelle Kouvolantietä (seututie 312) eli noin 500 metrin 
etäisyydelle ottamisalueesta. Hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa YVA-
lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

 Luvassa tulee muun muassa antaa määräykset kerrallaan varastoitavan 
betoni- ja tiilijätteen sekä maa-aineksen enimmäismäärästä. Sillalle johta-
van tien penkereessä ei saa käyttää jätemateriaalia enempää kuin raken-
teen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta on tarpeellista. Jä-
tettä sisältävien rakennekerrosten ja pohjaveden pinnan välinen etäisyys 
tulee olla vähintään metri.  

 Toiminnan aiheuttamaa melua ja hiukkaspäästöjä tulee mitata lähimpien 
asuinrakennusten piha-alueella viimeistään toiminnan edetessä alle  
500 m:n etäisyydelle asutuksesta. Tarvittaessa tulee tehdä lisämittauksia 
valvontaviranomaisen kehotuksesta.  

 Yksityiskohtainen suunnitelma laskeutusaltaasta mitoituslaskelmineen tu-
lee toimittaa ELY-keskukselle hyväksyttäväksi vähintään 2 kuukautta en-
nen toiminnan aloittamista. 

 Hakijan tulee seurata toiminnan vaikutuksia pohjaveteen. Ottamisalueelle 
tulee asentaa vähintään yksi pohjaveden tarkkailuun soveltuva havainto-
paikka. Esitys pohjaveden tarkkailusta tulee toimittaa ELY-keskuksen hy-
väksyttäväksi vähintään 2 kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Myös 
pintavesitarkkailua tulee tarvittaessa täydentää ELY-keskuksen vaatimuk-
sesta. 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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 2) Uudenmaan ELY-keskus liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue to-

teaa (13.4.2018), että valtatien 12 kallion risteyssillan kohdalle on jätettävä 
15 m kalliota sillan maatuista kaikkiin suuntiin. Muutoin kallio voidaan lou-
hia myös suoja-alueelle (joka on tässä tapauksessa 30 m maantien keski-
linjasta mitattuna). Louhinta voidaan toteuttaa edellyttäen, että hakija ha-
kee lähempänä toteuttamista toteuttamissopimuksen Uudenmaan ELY:n 
L-vastuualueelta (tai ko. hetkellä toimivaltaiselta viranomaiselta). Sopimus-
ta haettaessa on esitettävä poikkileikkaus tien reunaympäristöstä. Tien 
reunaympäristö tulee muotoilla tieliikenteen kannalta turvalliseksi lausun-
nossa tarkemmin esitetyllä tavalla. Jäljelle jäävän kallioleikkauksen kaiteen 
tarve määritetään voimassa olevan kaideohjeistuksen mukaisesti. 

 3) Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunta katsoo, että Selkosaaren 
kallioalueelle suunnitellun kalliokiviainesten otto-, käsittely- ja tienraken-
nushankkeen kokonaisvaikutukset voivat olla haitalliset alueen asukkaille, 
elinympäristölle sekä Rakokiven liikekeskuksen, palveluiden ja asutuksen 
kehittymiselle. Ottoalue sijaitsee lähellä tiivistä taajama-asutusta ja kehitet-
tävää palvelualuetta ja asemaseutuja.  

 Aluejohtokunta edellyttää hankkeen osalta laajempaa YVA-prosessia. 
Hanke on laajavaikutteinen ja vaikutukset pitkäaikaiset. Lisäksi hankkeen 
vaikutukset Luo-3-alueelle, Piiankallion (160 m), Selkosaarenkallion ja 
Huhmarmäen alueisiin on selvitettävä. Alueella tehdyt lajilöydökset on 
huomioitava arvioinnissa.  

 Hakemuksesta poiketen lähin asuinrakennus sijaitsee toiminta-alueesta 
490 m:n päässä. Tästä syystä toiminta-ajoissa on melun osalta sovelletta-
va VNA:n 993/1992 mukaisia rajoituksia. Kuormaus, murskaus, räjäytykset 
ja kuljetukset aiheuttavat huomattavia melu-, pöly- ja tärinähaittoja alueen 
asutukselle ja yrityksille. Toiminta- ja kuljetusajoissa tulee ottaa huomioon 
taajama-asutuksen läheisyys ja tienkäyttäjien turvallisuus. 

 Louhinta-alueen maanpinta ei saa olla ympäristöään alempana. Riski suo-
alueen vuotamiseksi louhinta-alueelle tai toisinpäin on estettävä. Alueen 
maanpinnan tasolla on merkitystä myös tulevaisuuden jatkokäytölle. 

 Kallioräjäytyksistä tehtävissä ympäristöriskikartoituksissa on asutuksen 
lisäksi otettava huomioon alueen teollisuusyritykset. Murskaaminen tulee 
hankkeen toteutuessa tehdä suojattuna. Kuljetus on tehtävä materiaalit 
peitettynä. 

 Toiminta johtaa alueen raskaan liikenteen merkittävään lisääntymiseen 
Kouvolantielle. Kapeaa tieverkkoa ei ole alunperin mitoitettu näin suurelle 
liikennemäärälle eikä raskaalle liikenteelle. Suunnitellun käytettävän tieyh-
teyden kapasiteetti ja riskit on selvitettävä. Toiminnan päästöjä ja vaikutuk-
sia on tarkkailtava säännöllisesti. 

 4) Lahden kaupungin maankäyttö ja aluehankkeet korostaa alueen ul-
koilu- ja virkistyskäytön merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Tämä edellyttää 
maa-ainesten oton toteuttamista niin, että virkistyskäyttö on tulevaisuudes-
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sa mahdollista ja olemassa oleva ylikulku palvelee jatkossakin ulkoilijoita. 
Teollisuuskäyttö ei välttämättä ole maankäytön ensisijainen tavoite maape-
rän ja maaston muotojen perusteella. Ottoalueen itäpuolella maakuntakaa-
van T-alue on Lahden kaupunginvaltuuston 12.3.2018 hyväksymässä Uu-
denkylän osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön, jolla 
luonnon monimuotoisuus voidaan ottaa huomioon. Osayleiskaava perus-
tuu maakuntakaavaa tarkempiin selvityksiin.  

 5) Lahden kaupunkiympäristön palvelualue toteaa, että lähin asutus 
sijaitsee 400─500 metrin päässä Uudenkylän osayleiskaavassa TY-
merkityltä teollisuusalueelta. Teollisuusalueella on useita asuntoja. Lupa-
harkinnassa tulisi ottaa kantaa siihen, sovelletaanko kiviaineksen louhin-
nasta ja murskauksesta annetun asetuksen (800/2010) vähimmäisvaati-
muksia tämän tyyppiseen asumiseen teollisuusalueella.  

 Kuormaaminen ja kuljetukset tulisi tehdä pelkästään arkipäivisin klo 6─22 
välisenä aikana. 

 Selkosaaren kallioselänne sijaitsee Salpausselän pohjavesien purkautu-
misalueella. Selännettä ympäröiville suoalueille suotautuu runsaasti vettä 
Salpausselästä. Suovedet on johdettu ojia myöten valtatien 12 ali kulke-
vaan rumpuun. Kallion louhinta on suunniteltu ulotettavaksi hakemusalu-
een länsipuolisen suopinnantason alle. Lupaharkinnassa tulisi ottaa kantaa 
siihen, voidaanko louhinta ulottaa turvallisesti suon pinnan alapuolelle, toi-
sin sanoen onko jätettävä 5 m kalliokannas riittävän leveä ja tiivis, jotteivät 
pintavedet valu suoalueelta suunnitellulle teollisuusalueelle. Kallioalueelle 
louhittava teollisuusalue on pystyttävä kuivattamaan painovoimaisesti. Jos 
pintavedet joudutaan pumppaamaan pois teollisuusalueelta, vaikeutuu 
suunniteltu maankäyttö huomattavasti.  

 Hankkeesta tehtävässä lupaharkinnassa on selvitettävä, onko hankkeella 
niin suuria ympäristövaikutuksia, että siihen pitää soveltaa YVA-laissa 
(252/2017) tarkoitettua harkinnanvaraista YVA-menettelyä.   

 Mikäli Selkosaaren kiviaineskuljetukset on tarkoitus hoitaa vastaavasti kuin 
hakijan Peruskalliotilan kiviainesalueen kuljetukset Lahden suuntaan eli 
Pysäkintien kautta Kouvolantielle 312, on huomioitava, että Pitkätie kulkee 
tosiasiassa noin 450 metrin matkalla noin 30─35 metrin etäisyydellä Vel-
jeskylän asuinalueen kiinteistöjen piha-alueiden pohjoispuolella. Tien lä-
heisyydessä on asutusta myös Selkotien varrella. Raskaan liikenteen li-
säys tien nykyiseen käyttöön tulisi ottaa huomioon harkittaessa YVA-
menettelyn tarvetta.  

 Lisäksi tulisi arvioida, säilyvätkö Piiankallion luontoarvot tilanteessa, jossa 
lähimmillään 200 metrin päässä louhitaan ja murskataan kiviainesta. Edel-
leen, lupaharkinnassa tulisi ottaa kantaa siihen, onko hakemusalue sopiva 
betonijätteen ja jätemaan varastointiin, loppusijoittamiseen ja hyödyntämi-
seen suunnitelmassa esitetyllä tavalla. 
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 6) Orimattilan kaupungin ympäristövaliokunta katsoo, että toiminnalla 

on vaikutusta Orimattilan pohja-/pintavesien laatuun Haltionjoen-Köylinjoen 
valuma-alueella sekä Lanskinjoen valuma-alueella. Lisäksi hankkeella on 
vaikutuksia ilman laatuun, kokonaismeluun ja tärinään, yleiseen viihtyvyy-
teen sekä Lakeasuon pesivään linnustoon.  

 Lupaa on haettu 15 vuodeksi. Perusteluksi on esitetty teollisuusaluemer-
kintää maakuntakaavassa. Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ainesten ot-
tamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi. Erityi-
sistä syistä lupa voidaan kuitenkin myöntää pidemmäksi ajaksi (max 20 
vuodeksi). Toiminnan ympäristövaikutukset huomioiden sille ei tule myön-
tää yli 10 vuoden lupaa. 

 7) Lahden kaupungin ympäristöterveys edellyttää, että toiminnan tulee 
täyttää terveydensuojelulain (763/1994) vaatimukset. Toiminnasta ei saa 
aiheutua terveyshaittaa (pöly, melu, tärinä) lähialueen asukkaille. 

 8) Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä toteaa, että tehdyn ympäris-
tömeluselvityksen mukaan jo nykytilanteessa yleisen tie- ja raideliikenteen 
aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ylittää ohjearvon laskenta-alueella 
noin 60 asuinrakennuksella ja yhdellä lomarakennuksella. Selvityksestä ei 
käy riittävästi ilmi, miten paljon louhinta- ja murskaustoiminta lisäisi koko-
naismelukuormaa kyseisillä asuinkiinteistöillä. Mikäli toiminnalle myönne-
tään ympäristölupa, tulee melusuojaustoimenpiteiden riittävyys arvioida 
selvittämällä todellinen melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa luotet-
tavien melumittausten avulla. 

 Viihtyvyyshaitan vähentämiseksi tulisi vuorokautiset toiminta-ajat eri työ-
vaiheille rajata enintään hakemuksessa esitetyiksi. Arkipyhinä ei toimintaa 
tulisi sallia ja poikkeavina aikoina tehtäville lastauksille ja kuljetuksille tulisi 
asettaa vuosittainen enimmäismäärä. Räjäytysten ajankohdista tulisi tie-
dottaa lähimmille kiinteistöille etukäteen. 

 Hakijan tulisi laatia pohjavesivaikutusten tarkkailuohjelma. Mahdolliset ul-
kopuoliset urakoitsijat on perehdytettävä häiriötilannesuunnitelmaan. 

Muistutukset ja mielipiteet 

 9) Salpausselän luonnonystävät ry toteaa, että suurin osa hankkeen 
haitallisista vaikutuksista kohdistuu Uudenkylän noin 4000 asukkaan taa-
jama-asutukseen. Aluehallintoviraston tulee kuulla molempien kaupunkien 
ympäristölupaviranomaisia ja aluesuunnittelun osalta Päijät-Hämeen liittoa 
ja Lahden yleiskaavasta vastaavia ennen lupakäsittelyä. Aluehallintoviras-
to kuuluttaa vain ympäristöluvasta. Kuulutus on harhaanjohtava ja pitää oi-
kaista. 

 10) Säyhteen vesien- ja luonnonsuojeluyhdistys ry vaatii pitkässä 
muistutuksessaan, että hakemus tulee tuhoisana ja ympäristöönsä täysin 
sopimattomana hankkeena hylätä. Pohjoispuolella, välittömästi Selkosaa-
renkallioita vastapäätä Uudenkylän asutus- ja liikekeskuksessa on 4 000 
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asukasta palveluineen, välittömästi kaikelle ottamistoiminnan vaikutuksille 
alttiina. Kaupunkityyppinen asutus alkaa noin 500–600 m päässä 
louhoksen pohjoisreunasta, välissä sijaitsee Upon tehdasalue. 
Selkosaaren ja Veljeskylän asutus sijaitsevat kuljetusväylän varrella. 

 Vanhaa, lokakuulle 2020 voimassa olevaa maa-aineslupaa ei tule ottaa 
huomioon. On pelättävissä, että hakemus on osa suurempaa hanketta ja 
seuraavaksi on kohteena saman maanomistajan omistaman 
luonnonsuojelullisesti arvokkaan Huhmarmäen louhinta. Knuuttilantien 
rakentamiseksi on AVI jo myöntänyt kestämättömin perustein 
ympäristöluvan. 

 Muistuttajan mukaan Selkosaarenkallioiden alueella on merkittäviä 
luonnon- ja virkistysarvoja. Viereinen Piiankallio on yleiskaavaehdo-
tuksessa osoitettu luonnonsuojelualueeksi. Maakuntakaavan merkintä 
teollisuusalue (T39) hakemusalueella  on hylättävä, sillä alueen maasto ei 
sovi lainkaan rakentamiseen. Valtaosa alueesta on rakentamiskelvotonta 
rämesuota, jolle varastoja tai teollisuutta ei voida perustaa järkevin 
kustannuksin. 

 Todellisuudessa kaikki louhoksen melu lisää vaikutusalueen nykyistä 
melukuormaa. Kuorma-autojen ja kuormaajien peruutuksien 
varoitussummerin ääni voidaan kokea häiritseväksi. Jos  melu on 
luonteeltaan iskumaista (impulssimaista) tai kapeakaistaista (ujeltavaa, 
vinkuvaa) melutasoihin lisätään korjaus +5 dB ennen vertaamista 
ohjearvoihin. Tästä ei mainita meluselvityksessä.  

 Vallitsevat tuulet kuljettavat myös hiukkaset Uudenkylän asutus- ja 
liikekeskuksen suuntaan. Pölyselvitys puuttuu hakemuksesta. 

 Louhos sulkisi tärkeän virkistysyhteyden nauhataajaman itäosan 
asutukselta Huhmarmäen Lakeassuon luonnonsuojelu- ja virkistysalueelle. 
Hankkeesta tuleekin laatia ennen lupapäätöstä sosiaalisten vaikutusten 
arviointi (SVA) yhteistyössä asukkaiden kanssa. 

 Hankkeesta tulee lisäksi vaatia YVA-selvitys, koska vuosittain tuotettava 
kiviainesmäärä on maksimissaan 210 000 m3, joka ylittää YVA-lain 
mukaisen rajan. 

 Kivimateriaalien aiottu käsittely alueella aiheuttaisi jatkuvan liikenteen 
alueella vielä louhinnan päätyttyä.  

 Hankesuunnitelmaa tulee myös korjata ottaen huomioon voimassa oleva 
suunnitelma valtatien 12 parantamiseksi siten, että hakemusalue supistuu 
tarvittavassa määrin. 

 Aluehallintoviraston menettely on kelvotonta; käsittelyn uudesta vaiheesta 
ei ole kuulutettu julkisesti esim. paikallislehdessä, mikä on selvä 
menettelytapavirhe.  
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 Nykyinen Selkosaarenkallioiden maa-aineslupa on sitä paitsi pätemätön, 

muun muassa koska Orimattilan kaupunki ei aikanaan maa-aineslupaa 
käsitellessään pyytänyt lausuntoa ELY-keskukselta eikä Nastolan kunnan 
asukkailta. 

 11) Asunto-osakeyhtiö Kangasvuokontie 11 vastustaa luvan myöntä-
mistä. Toiminta olisi jatkuvaa klo 7–22 ja alueella asuu paljon eläkeläisiä ja 
vuorotyöläisiä, joita toiminta häiritsisi. Ympäristöselvityksestä ei käy ilmi, 
onko melualuekartat tehty kesä- vai talvitilanteessa eli onko lehtipuiden 
lehvästö lieventämässä melua vai ei. Myös pölystä olisi terveyshaittaa. 

 Maata pitkin kantautuvaan resonanssiin ympäristöselvitys ei ota lainkaan 
kantaa. On tunnettu fakta kuinka esim. voimakas basso musiikista kulkeu-
tuu maata pitkin. Usein toistuvat räjäytykset saattavat vuosien varrella 
myös rapauttaa asuntojen rakenteita. 

 12) Asunto Oy Nastolan Oravanpesä arvelee, että taloyhtiön kilometrin 
päässä sijaitsevat rakennukset ovat alttiita räjähdysten aiheuttamille vauri-
oille. Miten räjähdevauriot ennakoidaan ja korvataan omistajille?  

 Miten työaikoja valvotaan? Melu- ja pölyhaitat on aliarvioitu. Asuntojen 
arvot laskevat. Luonnon monimuotoisuus vähenee. 

 13) Kangasvuokon alueen 5 rivitalokiinteistöä toteavat yhteisessä muis-
tutuksessaan vastustavansa hanketta toiminnasta aiheutuvan melun ja pö-
lyn takia. Alueelle on muutettu sen hiljaisuuden ja rauhallisuuden vuoksi.  

  14) Asunto Oy Asikkalantie 1-3, 15) Asunto Oy Kanervankilpi 16) 
Asunto Oy Kanervankuja ja 17) Asunto Oy Rakokivenrinne ilmoittavat 
lähes samansisältöisissä muistutuksissa vastustavansa hanketta pölyn, 
melun, liikenteen ja rakennuksille mahdollisesti aiheutuvien räjäytysvahin-
kojen takia. 

  18) LE-Sähköverkko ilmoittaa, että suunniteltu maa-ainesten otto ulottuu 
lähimmillään noin 150 metrin etäisyydelle muistuttajan voimajohdosta, joka 
kulkee tilan poikki hakemusalueen pohjoispuolella. Maa-ainesten otossa 
tulee huomioida, ettei kiviä sinkoudu voimajohtoon räjäytystöiden yhtey-
dessä. Lisäksi hankealueelle rakennettava uusi yksityistie kulkee ko. voi-
majohdon ali. Tien ja voimajohdon risteämästä ei ole pyydetty lausuntoa 
LE-Sähköverkolta. Hakijaa pyydetään varmistamaan, että tien ja voimajoh-
don väliin jää riittävän korkea turvallinen alue voimassa olevien standar-
dien mukaisesti. 

  19) Arja ja Toshihiko Abe vastustavat luvan myöntämistä melu- ja pöly-
haittojen vuoksi. 

  20) Kaija ja Kari Ruuska vastustavat luvan myöntämistä syntyvien haitto-
jen vuoksi ja toteavat mm. että olemassa olevalta Pärhä Oy:n Kolunkan-
kaan murskaamolta aiheutuu jo nyt meluhaittaa 2 km:n säteelle. Aikarajat 
klo 7–22 eivät takaa ihmisille riittävää rauhaa vapaa-aikana. Liikenteen 
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haitat olisivat myös merkittävät Pitkätiellä. 15 vuoden toiminta-aikoja ei 
missään tapauksessa tule myöntää. 

  21) Raija Kuosa ei hyväksy louhintaa alle 3 km:n päässä asutuksesta ja 
liikekeskuksesta. Myös suuret kivirekat haittaavat asutusta. Louhinta-
alueen siirto kaavamuutoksella kuntien välillä on vähintään epäilyttävää. 

  22) Mikko Stenberg ei hyväksy hanketta ja katsoo, että hankkeesta olisi 
haittaa terveydelle ilmansaasteiden takia. 

  23) Marko Arjoranta katsoo, ettei louhosta tule hyväksyä asuinalueiden 
läheisyyteen pöly-, melu- ja tärinähaittojen vuoksi. 

  24) Päivi Hakanpää ja Esa Kari eivät hyväksy kivenlouhintaa asuinalueel-
leen. 

  25) Marjatta Hämäläinen ja Riitta Käppi katsovat, ettei tällainen ympäri-
vuotinen, lähes ympärivuorokautinen 15 vuotta kestävä louhimistoiminta 
sovi asutuskeskuksen läheisyyteen. Liikenteen aiheuttama nykyinen taus-
tamelu on aivan eri asia kuin iskupalkkivasaran aiheuttama jatkuva ääne-
käs nakutus. Hakemuksessa ei kerrota, miten toimintaa valvotaan, kuka 
valvoo ja mihin toimiin ryhdytään ongelmien ilmaantuessa. Vuoden, viiden 
vuoden jälkeen, ehkä myöhemmin?  

  Aluetta ei saada enää millään maisemoinnilla siedettävään kuntoon lou-
hinnan loputtua.  Uusien asukkaiden houkutteleminen tuskin onnistuu. 

  26) Sirkka Orava, 27) Hanne Parkkinen ja 28) Kirsi Roininen vastusta-
vat toiminnan sijoittumista näin lähelle asutusta.  

  29) Jani Karhapää vastustaa luvan myöntämistä, koska alueella ovat me-
luarvot jo nyt ylittyneet raskaan liikenteen ja junaradan johdosta. 

  30) Pia Nikama-Sutinen ja Markku Sutinen suhtautuvat ehdottoman kiel-
teisesti hankkeeseen. Jo nykyisellään lasit helisevät kaapissa junan men-
nessä harjulla ohi. Lisämelu aiheuttaa lisää haittaa ja stressiä ja mahdolli-
sesti joidenkin asuntojen muuttumisen asumiskelvottomiksi. Pöly myös le-
viäisi laajalle alueelle. 

  31) Pentti ja Riitta Venäläinen vastustavat luvan myöntämistä asukkaille 
ja omaisuuden arvolle aiheutuvan haitan vuoksi. Lapset ovat vaarassa 
rekkaliikenteen takia. Lahden alueella on paljon korpimetsiä, joihin toiminta 
voidaan sijoittaa. 

  32) Kaija Viitanen katsoo, että louhimolla on suurta haittaa pääosalle itäis-
tä Nastolaa, jossa asuu liki 69 % Nastolan asukkaista, ja vastustaa hake-
muksen hyväksymistä. Miten korvataan toiminnan aiheuttamat vahingot 
ympäristölle, asukkaille ja kiinteistöille? Räjäytykset eivät voi olla vaikutta-
matta kiinteistöjen perustuksiin ja rakenteisiin. 
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  33) Elisa Häkkänen, 34) Liisa Lehtinen, 35) Anssi Lehtinen ja 36) Maa-

rit Hemmilä vastustavat luvan myöntämistä pöly- ja meluhaittojen takia. 

  37) Terttu Junna, 38) Jarmo Häkkänen 39) Tuula Eskola-Häkkänen ja 
40) Aija Junna ovat huolissaan hankkeesta aiheutuvista terveys- ja viihty-
vyyshaitoista sekä alueen vetovoimaisuuden alenemisesta. 

  41)  Kari-Pekka Kilkki ja 42) Riitta Eskola-Kilkki toteavat asuntonsa si-
jaitsevan suunnitellun louhinta-alueen läheisyydessä. Tontilla oleva lampi 
on vaarassa pilaantua pölyn laskeutuessa sen pinnalle. Toiminta häiritsee 
myös pihalla oleskelua ja koko lähialueen virkistyskäyttöä. 

  43) Hannu Lahti vastustaa hanketta asuinalueen läheisyyteen. Alueella on 
jo nyt murskaustoimintaa 3,2 km:n päässä, jonka äänet kuuluvat selvästi. 
Tarkoitus on murskata myös betonilohkareita. Tiedetäänkö, mitä betonipöly 
sisältää, miten se leviää lähiympäristöön ja miten vaikuttaa ihmisten ter-
veyteen? 

  44) Mirja ja Petri Kunttu vastustavat luvan myöntämistä kivilouhoshank-
keelle. Suunniteltu louhosalue sijaitsee alle kilometrin päässä tiiviistä taa-
jama-asutuksesta ja kehitettävästä liikekeskuksesta, johon Lahden kau-
punki on jo merkittävästi panostanut. Nastolan kierrätyspuistohankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnissa (2016) todetaan alueella jo olevan häi-
ritsevää melua (ohjearvo ylittyy). Hakemuksessa todetaan asutuksen ja 
louhinta-alueen väliin jäävän runsaasti puustoa. Samalla kuitenkin tode-
taan puuston olevan jo varttunutta, joten hakkuita lienee tulossa. 

  Toteutuessaan hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen lisääntyminen 
toisi ympäristöhaittoja koko Nastolan nauhataajamaan. Edellä mainitussa 
arviointiselostuksessa (2016) todetaan, ettei alueen tiestö kestä raskaan 
liikenteen lisääntymistä ja sen mukanaan tuomia haittoja maantien 312 ja 
Pysäkintien osalta. Liikenne hankealueelle kulkisi Nastolan taajaman kaut-
ta vaikuttaen liikkumiseen asutus- ja virkistysalueilla sekä koulu- ja päivä-
kotimatkoilla. Maantien 312 osuudella liikennemäärä on jo nyt liian suuri 
tien tekniseen tasoon nähden. Tien suolaamisen luontovaikutukset pohja-
vesialueella ovat merkittävät. 

  Radan alikulkua edeltävä jyrkkä mutka näkyvyyttä estävine kumpareineen 
on turvallisuusriski. Asetuksen mukaisen suurimman sallitun ajoneuvokor-
keuden korkuiset ajoneuvot eivät pääse hankealueelle. Tienkäyttäjien tur-
vallisuus vaarantuu osittain myös tienhoidollisten puutteiden takia. Veljes-
kylän ja Selkosaaren asutukseen liittyen tiellä liikutaan myös jalkaisin ja 
polkupyörällä. Huomionarvoista on valaistuksen puuttuminen tieosuudelta. 
Teiden kunto ei tule kestämän raskaan liikenteen lisääntymistä eivätkä re-
surssit riitä vastaamaan lisääntyviin kunnostustarpeisiin.   

  Myös alueen virkistyskäyttö on merkittävää; metsiä käytetään aktiivisesti 
marjastukseen ja sienestykseen ja teitä lenkkeilyyn, pyöräilyyn ja ratsas-
tukseen. Hankkeella on pitkäaikaisia ja pysyviä kielteisiä vaikutuksia alu-
een asukkaiden terveyteen, turvallisuuteen, asuinviihtyvyyteen, elinoloihin 
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ja taloudelliseen asemaan sekä alueen virkistyskäyttöön ja elinkeinojen 
harjoittamiseen. 

  45) Kari Junnonen vastustaa luvan myöntämistä, koska räjäytysten melu-
haitasta ei ole selvyyttä. Vuorotyötä tekevä joutuu nukkumaan päivällä ja 
räjäytykset haittaavat unta. 

  46) Veijo Siitonen, 47) Ilkka Nokelainen ja 48) Juha ja Anne Tolvanen 
eivät hyväksy hanketta tärinä- ja pölyhaittojen vuoksi; jo valtatien 12 raken-
tamisen räjäytykset tärisyttivät taloa ja nyt haitta kestäisi 15 vuotta. 

  49) Saara Ahola vastustaa hanketta, koska jo tällä hetkellä iso tavarajuna 
aiheuttaa kovaa melua ja tärinää. 

  50) Sirkka Siitonen ei hyväksy hanketta. 

  51) Martti ja Maire Jeulonen pitävät aluehallintoviraston lähettämää yh-
teenvetoa todella epämääräisenä esim. pölyn ja melun suhteen. Kenen on 
vastuu, jos ongelmia ilmenee? Ei pidä myöskään sivuuttaa alueen asunto-
kannan arvon alenemaa. Lupaa ei pidä antaa. 

  52) Terhi Löppönen vastustaa hanketta, koska se mm. vaikuttaa kieltei-
sesti Rakokiven liikekeskuksen kehittymiseen. Onko tärinästä haittaa rai-
deliikenteelle? Alueen lähellä on teollisuusyrityksiä, joiden toimintaan rä-
jäytysten ja tärinän vaikutukset pitää selvittää.  

53) Susanna Vilamaa vastustaa luvan myöntämistä. Junien ja liikenteen 
melu vähenee iltaisin, öiksi ja viikonlopuiksi, mutta murskaus ja louhinta 
jatkuisivat myös viikonloppuisin.  Arkisin melu jatkuisi jopa klo 22 asti. Kivi- 
pölystä olisi haittaa ihmisille, kiinteistöille ja irtaimistolle. 

  54) Petri Hankiola katsoo, ettei lupaa tule myöntää missään muodossa. 
Melutaso ylittää ohjearvot jo nykyisellään laajalla alueella liikenteestä joh-
tuen. Lisäksi Uponor on siirtänyt toiminnat Vaasasta Nastolaan ja ottanut 
koko tontin käyttöönsä. Tontin pohjoisosassa ollut metsä on poistettu (toimi 
ennen junaliikenteen melua vaimentavasti). Hakemusalueen sijaitessa Ra-
kokiven alueen eteläpuolella etelätuulet tuovat pölyä ja melua. Rakokiven 
asuinalue on noin 30 m ylempänä kuin tuleva louhosalue, mikä edesauttaa 
melu- ja pölyhaittoja. Rakokiveen ollaan parhaillaan rakentamassa uutta 
kerrostaloa; lisäksi on tulossa uusi koulu. Kasvava uusi alue voidaan pilata 
louhoksen melu-, pöly- ja tärinähaitoilla.  Asukkaat joutuisivat kärsimään 
haitoista seuraavat 15 vuotta. 

Tutustuminen alueeseen 
 

Luvan esittelijä ja ratkaisija ovat tutustuneet hakemusalueeseen ja sen lä-
hiympäristöön maastokäynnillä 22.10.2018. 
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Hakijan kuuleminen ja vastine 
 

Hakija katsoo, että hakijan esittämiä ennakkoselvityksiä pidetään lausun-
noissa kattavina. Useista muistutuksista sitä vastoin ilmenee, että muistut-
taja ei ole laajemmin perehtynyt hakemuksen sisältämiin selvityksiin. 
Hankkeelle on keksitty oheistavoitteita, kuten Huhmarmäkeen liittyvät asi-
at.   
 
Hakijalla on Selkosaarentien varressa toiminnassa oleva kiviainesalue Pe-
ruskalliotilalla, josta otetaan kallio- ja sorakiviaineksia. Liikennöinti tapahtuu 
Selkosaarentien ja edelleen Pitkätien ja Pysäkintien kautta Kouvolantielle 
(312). Alueen maa-ainesvarat kuitenkin ehtyvät hiljalleen.  
 
Kiviaineksia tarvitaan tulevaisuudessakin rakentamiseen, ja Selkosaaren-
kallio on hakijan käsityksen mukaan siihen hyvin soveltuva. Uusi kiviai-
nesalue ei sinänsä lisää kiviaineskuljetusten määrää alueella; uuden alu-
een laajempi käyttö alkaa vasta vanhan alueen kiviainesten loppuessa. 
 

  Uuden alueen käyttöönotto edellyttää uuden tieyhteyden (Knuuttilantie) 
rakentamista ja tie palvelee myöhemmin teollisuustoimintaa alueella. Tielle 
on jo myönnetty lupa.  

  Maa-ainesluvan perusteella lupa on myönnettävä, jos laissa mainittuja es-
teitä ei ole ja asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty. 

  Melun rajoittamiseen on panostettu mm. rakentamalla uusi tieyhteys 
etäämmäksi asutuksesta. Louhinnan aloitusalue sijoitetaan kauas asutuk-
sesta ja sitten edetään kallioseinämän suojassa kohti asutusta. Pintamaa-
kasoja sijoitetaan meluesteeksi asutuksen suuntaan (länsi- ja pohjoiskul-
maus), jossa maasto on alavampaa. Lisäksi murskaus aloitetaan aamuisin 
vasta klo 7.  

  Yritykselle on hankittu juuri uusi murskauslaitos, jossa melun syntymistä 
ehkäistään entistä paremmin mm. koteloinnein ja kumituksin. Lisäksi lai-
toksen tankkaus tapahtuu imutankkauksena. jolloin vuotoriski on erittäin 
pieni.  

  Ylisuureksi jäävän louheen määrää pyritään minimoimaan tarkoilla panos-
tuksilla, jotta rikotuksen määrä olisi mahdollisimman pieni. Rikotus tapah-
tuu louhintaseinämän vieressä pohjatasolla, jolloin melun kulkeutuminen 
vähenee. 

Kuljetuksiin on hankittu suurempia ajoneuvoja, jolloin ajomäärät vähenevät 
ja meluhaitta vähenee. Uusi ajoneuvokanta on myös vanhempaa hiljai-
sempaa. Kaikkia koneita ja laitteita huolletaan säännöllisesti, jolloin mm. 
niiden päästöt pysyvät normien mukaisilla tasoilla. 
 
Toiminnan aiheuttamaa melua on mallinnettu. Laskentamallissa huomioi-
daan maaston muodot, mutta puuston meluvaimennusta ei huomioida.  
Melumalli kuvaa keskimääräistä toiminnan aiheuttamaa melun leviämistä 
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ympäristöön. Melumalli on tehty useammasta toimintavaiheesta ja myös 
ympäristön liikenteen meluvaikutus on otettu huomioon yhteisvaikutustar-
kastelussa.  
 
Yleisen tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ylittää melutason 
ohjearvon useilla asumiseen käytettävillä kiinteistöillä, mikä aiheuttaa oh-
jearvon ylityksen myös kiviainestoiminnan ja yleisen liikenteen yhteismelu-
tarkasteluissa. Louhinta- ja murskaustoiminnan aiheuttama melu ei käy-
tännössä lisää ohjearvon ylittävällä melualueella olevien kiinteistöjen mää-
rää. 
 
Toiminnan vaikutus naapuruston asuinkohteiden piha-alueiden melutasoon 
on vähäinen johtuen toisaalta liikennemelun hallitsevuudesta ja toisaalta 
haetun toiminnan ja naapurien välisestä etäisyydestä.  
 
Veljeskylän asutuksen etäisyys VT:sta 12 on lähimmillään 300 m, kun taas 
ottamisalueen vieressä olevalle valtatieosuudelle on Veljeskylästä etäisyyt-
tä vähintään kilometri. Tiemelu tulee valtaosin lähimmältä tieosuudelta. 
Kallion poistaminen VT:n 12 varresta ei aiheuta melutason muutoksia Vel-
jeskylässä.  
 
Louhintaräjäytyksiä tehdään vuodessa 1–5 kertaa. Näitä varten tehdään 
hakemuksessa esitetty ympäristöriskikartoitus. Voimajohto on yksi huomi-
oitavista rakenteista. Toiminta suunnitellaan siten, ettei ympäristölle aiheu-
du vaurioita. Suojaukset tehdään louhintaa koskevien määräysten ja koh-
teeseen laadittavan turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Panostusreikiä 
porattaessa havainnoidaan kallion laatua ja eheyttä. Tarvittaessa louhinta-
tapaa muutetaan vahinkojen välttämiseksi. 
 
110 voltin voimajohto ylittää sekä valtatien 12 että tulevan tieyhteyden. Yli-
tyskohdalla em. teiden etäisyys on noin 30-40 m tienpinnasta. Kyseisen 
voimajohtolinjan vaadittava vähimmäissuojaetäisyys alapuolella on 3 m. 
Ennen tien rakentamista kysytään kuitenkin lausunto Fingridiltä.  
 
Valtaosa pölystä laskeutuu ottamisalueelle. Kohteen lähimmät naapurit 
ovat teollisuusalueella noin 400 m:n etäisyydellä. Tällä etäisyydellä hae-
tunkaltaisen toiminnan aiheuttama ilman hiukkaspitoisuustaso on tyypilli-
sesti selvästi alle ilman laadun ohjearvojen. Hakemuksessa on kuvattu pö-
lyn syntymisen ehkäisyä. Kiviainesten peittämistä kuljetuksen aikana ei ole 
Suomessa vaadittu. Kuorman pölyäminen onkin olematonta suhteessa 
hiekkatien pölyämiseen. 
 
Yksityisteiden kunnossapidon hoitaa tienhoitokunta tien käyttäjiltä kerää-
millään varoilla. Hakija maksaa tiemaksua käyttöosuuden suhteessa. Kul-
jetukset ja liikenne yleisillä tai yksityisteillä eivät kuulu maa-aines- ja ympä-
ristölupiin. Liikenteen riskit eivät hakemuksen mukaisen toiminnan myötä 
muutu. Tienpitäjä voi halutessaan asettaa esim. aluekohtaisia nopeusrajoi-
tuksia liikennehaittojen vähentämiseksi. 
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Louhintatasoon on otettu kantaa, ettei se saisi olla nykyistä ympäristöä 
alempana. Tämä toteutuu erittäin harvoin maa-ainesten otossa. Oleellista 
on, ettei ympäristön pintavesiä johdu haitallisessa määrin ottamisalueelle. 
Alueen ympäristön vedet valuvat pääosin poispäin ottamisalueesta. Länsi-
laidalla olevan suoalueen turvepinta on ottamisalueen luoteispuolella noin 
1 m suunnitellun louhintatason yläpuolella (koillisen suunnalla korkeuseroa 
on huomattavasti enemmän). Suolla olevien ojien syvyys on luokka 1,5 m 
ja tarvittaessa syvennettävissä. Ojien pohjat ovat noin 0,5 m ottotason ala-
puolella. Ojat johtavat etelään, kohti VT:n 12 alittavaa ojarumpua, jonka 
kautta vesi virtaa edelleen alueelta pois. Rummun vesijuoksun korkeus on 
noin 0,7 m alempana kuin ottamisalueen lounaiskulmauksen suunniteltu 
louhintapinta. Ottamisalueen ja suon väliin on suunniteltu jätettävän 5 m 
leveä kannas, joka voidaan tarpeen mukaan toteuttaa leveämpänäkin. 
 
Alueen rakentuessa myöhemmin tarkentuvaan jatkokäyttöön maanpinta 
nousee rakenne- ja pintakerrosten verran. Louhinta-alueen vedet ohjataan 
lounaan puoleisen kulmauksen tasausaltaaseen ja siitä Haltianjoen-
Köylinjoen suuntaan. Louhitulta alueelta ei valu vesiä Lanskinjoen suun-
taan.  
 
Valtatien 12 eteläpuolelle johdettavat vedet sisältävät pääosin suovesiä ja 
Salpausselältä purkautuvia vesiä. Vain osa vesistä tule ottamisalueelta. Ot-
tamisalueen vedet esikäsitellään tasaus/laskeutusaltaassa ennen ojaver-
kostoon johtamista. Ojaverkoston tukkeutumista ei siten aiheudu. Pintave-
den laatua tarkkaillaan. 
 
Pohjaveteen toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia eikä lähiympäristös-
sä ole pohjavedenottoa. 
 
Toiminta on suunniteltu valtioneuvoston antaman asetuksen 800/2010 läh-
tökohdista; asetus koskee kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki-
venmurskaamojen ympäristönsuojelua ja sisältää toimialaa koskevia mää-
räyksiä. 
 

Vakuuslaskelma Hakija esittää maa-aineslain 12 §:n mukaiseksi maisemointivakuudeksi 
9 920 € (sisältäen 24 % alv). Laskentaperusteena alueen tuleva teollisuus-
käyttö ja vähäiset suojaamis- ja siistimistyöt kustannustasolla 1 000 €/ha 
kahdeksan hehtaarin alueella. Jätteen käsittelytoiminnan vakuudeksi haki-
ja esittää 37 200 € (sisältäen 24 % alv). Laskentaperusteena maksimiva-
rastointimäärä 10 000 t murskaamatonta betonia ja kustannukset 3 €/t. 

  
  
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Pärhä Oy:lle 
 
I) luvan maa-ainesten, lähinnä kalliokiviaineksen, ottoon (yhteensä 
656 000 m3) kiinteistöllä 560-404-12-88 Lahdessa ja vähäiseltä osin kiin-
teistöllä 560-895-2-41 Orimattilassa 
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II) ympäristöluvan kallion louhintaan ja sen sekä muualta tuotavan kiviai-
neksen ja betonijätteen murskaukseen ja käsittelyyn hakemuksen mukai-
sella yhteensä 8 ha:n toiminta-alueella  
 
III) ympäristöluvan betonimurskeen (määrältään noin 10 000 m3ktr) käyt-
töön valtatien 12 ylittävän sillan tiepenkereen rakennekerrokseen. 
 
Toiminta on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyk-
sissä toisin määrätä. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamää-
räyksiä:  

    
Lupamääräykset 
 
 Yleiset määräykset 
 

1. Alueella saa toimia arkipäivisin maanantaista perjantaihin, poislukien ylei-
set juhlapäivät, seuraavasti: 

 - räjäytykset klo 10─15 
 - poraus klo 7─21 
 - murskaus klo 7─21 
 - rikotus klo 8─18 kun etäisyys lähimpään asuinrakennukseen alle 500 m, 
                        muulloin klo 7─21 
  
 Kuormaaminen ja kuljetukset ovat sallittuja klo 6─22 ma-pe sekä 7─16 ar-

kilauantaisin. 
 
2. Liikennöinti alueelle on järjestettävä alueen lounaispuolelle rakennettavan 

Knuuttilantien kautta. Tien päähän on asennettava lukittava portti. Lastikul-
jetuksista aiheutuvat haitat ja riskit on minimoitava huolellisella lastien 
kuormauksella sekä rauhallisella ajotavalla. 

 
3. Louhinta-alueen rajat on merkittävä maastoon ennen louhinnan aloittamis-

ta. Lisäksi louhinta-alue on tarvittavilta osin aidattava ja varustettava varoi-
tuskyltein ulkopuolisille aiheutuvan vaaran estämiseksi.  

 
4. Räjäytysten suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon alueen välittö-

mässä läheisyydessä oleva voimajohto, rautatie, silta ja valtatie ajoneuvoi-
neen. 

 
 Ennen louhinnan aloittamista on tehtävä ympäristöriskikartoitus, joka käsit-

tää myös naapuruston kiinteistökatselmukset, ja laadittava tärinämittaus-
suunnitelma. 

 
5.  Pintamaakasoja on hyödynnettävä alueen länsireunalla meluntorjuntaan ja 

puusto ottamisalueen vieressä on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä 
toiminnan ajan. 

 
6. Aluetta varten on nimettävä vastuuhenkilö(t), joka mm. vastaa toiminnan 

käyttötarkkailusta, muualta tuotavan maa-aineksen ja betonijätteen laadun 
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tarkkailusta, jäte- ja polttoainehuollon asianmukaisuudesta, laskeutusal-
taan hoidosta sekä työmaapäiväkirjan pidosta.  

 
 Vastuuhenkilön (tai henkilöiden) nimi ja yhteystiedot sekä pätevyys tehtä-

vän hoitoon on ilmoitettava etukäteen Hämeen ELY-keskukselle ja Lahden 
sekä Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. 

 
7. Louhintatöiden aloittamisesta on kulloinkin ilmoitettava etukäteen Hämeen 

ELY-keskukselle ja Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Valvontaviranomaiselle on varattava tilaisuus tehdä tarkastus alueella. 

 
 Louhinta  
 
  8. Louhinta voidaan toteuttaa suunnitelmakartan 1148.2 (3.5.2018) ja leik-

kauspiirustuksen 1148.4 mukaisesti. Valtatien 12 suoja-alueen louhinnan 
osalta luvan saajan tulee kuitenkin ensin hankkia toteuttamissopimus tien-
pitoviranomaiselta. 

 
   Louhinta saa ulottua alimmillaan tasolle  +113,5 m alueen lounaiskulmassa. 
 
  9. Ennen jokaista louhintaräjäytystä tulee antaa varoitussignaali. 
 
 Murskaus  
 
  10. Alueelta louhittua kiviainesta ja muualta tuotua kiviainesta voidaan murska-

ta yhteensä enintään noin 73 000 m3 vuodessa.   
 
          11.  Betonijätettä (10 13 14), josta on poistettava mahdolliset suuremmat metal-

linkappaleet, voidaan murskata ensisijaisesti rakennettavaa tiepengertä 
varten tarvittava määrä. 

 
 Välivarastointi 
 
  12. Murskausta odottavat materiaalit ja valmiit tuotteet on varastoitava kukin 

omissa kasoissaan, samoin erotellut metallit. Kasojen muotoilussa ja kor-
keuksissa tulee huomioida niiden stabiliteetti. 

 
            Massojen vastaanotto 
 
  13. Alueelle saa vastaanottaa ainoastaan puhdasta kiviainesta ja pilaantuma-

tonta ylijäämämaata (17 05 04, 20 02 02) sekä sellaista betonijätettä, jonka 
haitallisten aineiden pitoisuudet alittavat VNA:n 843/2017 tasot (peitetty 
vallirakenne). 

 
   Mikäli alueelle tuodaan jätteitä tai maa-aineksia, joiden vastaanottoa ei ole 

tässä hyväksytty, on jätteet viipymättä toimitettava laitokselle, jolla on lupa 
vastaanottaa kyseistä jätettä, tai jäte on palautettava jätteen luovuttajalle. 
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 Tiepenger 
 
  14. Metsäautotietä varten tarvittava tiepenger rakennetaan hakemuksessa 

esitetyllä tavalla (piirustukset 5583 1&2, 17.10.2017) hyödyntämällä ra-
kennekerroksessa betonimursketta (10 13 14).  

 
   Haitallisten aineiden pitoisuudet käytettävässä betonimurskeessa voivat 

olla enintään VNA:n 843/2017 liitteen 2 mukaiset ja vastaavasti liukoisuu-
det enintään peitetyn rakenteen (valli) liukoisuusraja-arvot alle 5 m:n pen-
gerosuudella, ja tätä korkeammalla osuudella 50 % kyseisistä liukoisuusra-
ja-arvoista. 

 
   Päällimmäiseksi rakenteeseen sijoitetaan ylijäämämaata, luiskien viimeis-

telyyn humusmaita ja ajouran kohdalle vähintään 10 cm kalliomurskeker-
ros.  

  
 Vesien johtaminen  
 
  15. Ulkopuoliset valumavedet on pidettävä esim. ojituksin erillään ottamisalu-

eesta. 
 
 16. Ottamisalueen valumavedet on johdettava alueelle sijoitettavan laskeu-

tus/tasausaltaan kautta purkuojaan (hakemuksen liite 13, periaatekuva 
23.5.2018) ja edelleen Kosenojaan.  

 
  Yksityiskohtainen suunnitelma laskeutusaltaasta pohjarakenteineen tulee 

toimittaa Hämeen ELY-keskukselle vähintään kaksi kuukautta ennen toi-
minnan aloittamista. 

 
 17.  Altaaseen kertyvä liete on poistettava säännöllisesti ja sijoitettava niin, ettei 

se pääse valumaan ojiin eikä pölyämään kuivuttuaan.  
 
  18.  Luvan saajan on varmistettava, ettei vesien johtamisesta aiheudu haittaa 

valtatielle 12 eikä muullekaan alapuoliselle maankäytölle. Luvan saajan on 
osallistuttava laskuojien kunnossapitoon siltä osin kuin kunnostustarve joh-
tuu ottamisalueen vesien johtamisesta. 

 
  Mikäli vesien johtamisesta aiheutuu ennalta arvaamattomia seurauksia, 

luvan saajan on viivytyksettä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin tilan-
teen korjaamiseksi. 

  
 Melu ja tärinä 
 
   19. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää vaikutusalueen asuinrakennus-

ten kohdalla päivällä klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB. 
 
   20.  Laitteissa on käytettävä kotelointia, kumituksia tai muita vastaavia parhaita 

meluntorjuntatoimia. Tarvittaessa on lisäksi käytettävä siirrettäviä melues-
teitä.  
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    Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan kulloinkin 

toiminta-alueen alimmalle kohdalle. 
 
   21.  Räjäytykset on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava niin, että räjäytyksistä 

ja niistä aiheutuvasta tärinästä tai kivien sinkoutumisesta ei aiheudu vahin-
koa tai haittaa alueen ulkopuolisille rakennuksille, rakenteille tai muulle 
ympäristölle eikä tärinäherkille laitteille. 

 
   22.  Alueella suoritettavien räjäytysten suunnitelluista ajankohdista on tiedotet-

tava edellisviikolla melun ja tärinän vaikutusalueen asukkaille ja lähialueen 
toimijoille.  

 
 Päästöt ilmaan ja pölyhaitat 
 
   23. Porauskaluston pölynkeräyslaitteet on pidettävä kunnossa. Toiminta on 

keskeytettävä tilanteissa, joissa pölynpoisto ei toimi (esim. pakkasen joh-
dosta). 

 
   24. Pölyävissä toiminnoissa (kuten murskauksessa ja seulonnassa) pölyläh-

teet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen 
alimmalle kohdalle.  

 
    Pölyämistä on lisäksi estettävä varastokasojen sijoittelulla ja pitämällä 

murskattavan ja kuormattavan aineksen putoamiskorkeus mahdollisimman 
pienenä sekä koteloimalla laitteistoja, käyttämällä kastelua, pölyn talteen-
ottolaitteita tai muuta pölyn torjumiseksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

 
   25. Varastokasojen, alueen ja teiden pölyntorjunnassa on tarvittaessa käytet-

tävä vettä. Kasteluvetenä tulee ensisijaisesti käyttää laskeutusaltaaseen 
kertyneitä valumavesiä. Suolan ja muiden pohjaveden laatua vaarantavien 
kemikaalien käyttö pölynsidonnassa on kiellettyä. 

 
 Jätteet 
 
 26. Louhinta-alueelta poistettavat pintamaat on ensisijaisesti hyödynnettävä 

ottamisalueella (meluntorjuntavalleina, tiepenkereen pintakerroksessa ja 
mahdollisesti alueen loppumuotoilussa). 

   
  Kantoja ja hakkuutähteitä saa välivarastoida toiminta-alueella enintään 

kolme vuotta. 
 
 27. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava omiin jakeisiin. Hyödyntämiskel-

poiset jätteet, kuten betonista eroteltu metalli, on toimitettava hyödynnettä-
väksi. Hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet on toimitettava ympäristö-
luvanvaraiseen käsittelyyn. 

  
  Vaaralliset jätteet, kuten käytetyt imeytysaineet, öljyiset jätteet ja akut on 

merkittävä ominaisuuksiensa mukaan ja varastoitava suljetuissa astioissa 
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vesitiiviisti ja toimitettava vähintään kerran vuodessa laitokseen, jolla on 
lupa kyseisenlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn.  

    
 28. Käymälän umpisäiliö on tyhjennettävä tarpeen mukaan ja jäte on toimitet-

tava jätevedenpuhdistamolle. 
 
 Kemikaalit ja polttonesteet  
 
  29. Murskauslaitoksen polttoainetankin alla on oltava kiinteä valuma-allas ja 

murskauslaitoksen kuten myös seulontalaitoksen tankkauspaikan maaperä 
on suojattava tiiviillä liikuteltavalla kalvolla. 

 
   Muuten toiminnassa käytettävät polttoaineet ja muut kemikaalit on varas-

toitava tukitoiminta-alueella, jonka maaperä on suojattava allasmaisella tii-
vistysrakenteella hakemuksessa esitetyllä tavalla. Työkoneet tulee tankata 
tukitoiminta-alueella. 

 
  30. Tukitoiminta-alueella varastoitava polttoaine on säilytettävä ylitäytön estä-

vällä laitteella varustetussa kaksoisvaippasäiliössä, joka on suojattava tör-
mäysestein. Jakelulaitteen käyttö on oltava estetty silloin kun alueella ei 
työskennellä. 

 
 31. Alueella ei saa varastoida räjähdysaineita. 
 
 32. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava riittävästi imeytysai-

netta sekä tynnyreitä tai vastaavia astioita käytetyille imeytysaineille. 
   
 Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 
 
  33. Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava ajan tasalla pidettävällä varau-

tumissuunnitelmalla sekä kouluttamalla henkilökunta tällaisten tilanteiden 
varalle. Suunnitelman mukaisten ohjeiden on oltava kaikkien alueella työs-
kentelevien tiedossa. 

 
   Tilanteissa, joissa aiheutuu tai uhkaa aiheutua poikkeavia päästöjä ilmaan, 

maaperään tai vesiin, on viivytyksettä ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen 
torjumiseksi ja rajoittamiseksi. Poikkeavista päästöistä on viipymättä ilmoi-
tettava Hämeen ELY-keskukselle ja molempien kaupunkien ympäristön-
suojeluviranomaisille.  

 
 Käyttö- ja vaikutustarkkailu 
 
  34. Laskeutusaltaan ja muiden vesien johtamisjärjestelyjen toimivuutta on seu-

rattava säännöllisesti, samoin maaperän suojausten, meluvallien ja suoja-
aitojen kuntoa. Mahdolliset vauriot on korjattava viipymättä. 

 
   Laitteet ja työkoneet on huollettava säännöllisesti ja mahdolliset viat on 

korjattava välittömästi. 
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  35. Louhinnanaikaista tärinää on mitattava ainakin metsäautotiesillalla, rauta-

tien vieressä ja Ullankankaantiellä sijaitsevan lähimmän asuinrakennuksen 
luona vähintään toiminnan alkuvaiheessa. 

 
  36. Toiminnan vaikutuksia pohjaveteen on tarkkailtava ottamisalueelle tai alu-

een välittömään läheisyyteen asennettavasta pohjavesiputkesta. Pohjave-
sipisteestä tarkkaillaan pohjaveden pinnan korkeutta ja kokonaistyppi- se-
kä öljyhiilivetyjen (C10─C40) pitoisuutta joka toinen vuosi otettavalla vesi-
näytteellä. 

 
  37. Laskeutusaltaasta purkautuvasta vedestä on vuosittain syys-marraskuussa 

otettava vesinäyte, josta määritetään ainakin pH, sameus, sähkönjohta-
vuus, kokonaistyppi, CODMn ja öljyhiilivetyjen (C10─C40) pitoisuus.    

 
  38. Toiminnan aiheuttama melutaso on mitattava osoitteissa Palokankaantie 4 

ja Selkotie 2 (ulkotiloissa) murskauksen ja rikotuksen ollessa käynnissä 
vähintään toiminnan ensimmäisten kuukausien aikana. Mittaukset on teh-
tävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 (Ympäristömelun mittaaminen) 
mukaisesti. 

 
   Mittaussuunnitelma on toimitettava vähintään kuukausi ennen mittauksen 

suorittamista Hämeen ELY-keskukselle tarkistettavaksi.  
  
   Mittaustuloksista on laadittava mittausraportti, johon liitetään vertailu me-

lumallinnuksen ja mittaustulosten vastaavuudesta. 
 

39. Mikäli toiminnasta havaitaan aiheutuvan meluhaittaa lähimmissä melulle 
altistuvissa kohteissa, tulee keskeisistä toiminnoista aiheutuva melutaso 
selvittää ja ryhtyä tarvittaessa parantamaan meluntorjuntaa. Meluselvityk-
seen on päivitettävä laskentamalli ja tarvittaessa melua on mitattava lä-
himmissä häiriintyvissä kohteissa. Laskentatuloksiin (LAeq) on tehtävä tar-
vittavat impulssimaisuuskorjaukset (+5 dB) ennen niiden vertaamista sallit-
tuun raja-arvoon.  

Meluselvitys on toimitettava Hämeen ELY-keskukselle ja Lahden sekä 
Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. Selvitykseen on lii-
tettävä asiantuntija-arvio melutasojen luvanmukaisuudesta, tarkastelu alu-
een muiden toimintojen vaikutuksesta keskiäänitasoon sekä tarvittaessa 
esitys melun mittaamiseksi.  

 
  40. Hiukkaspitoisuuksia on mitattava lähimpien asuinrakennusten kohdalla, 

mikäli pölyn määrä naapurikiinteistöillä lisääntyy toiminnan alettua. Hä-
meen ELY-keskus voi oman valvontahavainnon perusteella tai asukkaiden 
taikka vaikutusalueen ympäristönsuojelu- tai terveydensuojeluviranomai-
sen aloitteesta edellyttää toiminnanharjoittajalta mittaussuunnitelmaa ja 
hiukkaspitoisuuksien selvittämistä.  
 

41. Edellä määräyksissä 35–40 velvoitettuja tarkkailuja voidaan tarkentaa ja 
muuttaa Hämeen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että 



34 (44) 
 

muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten noudat-
tamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta.  
 

42. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava ulkopuolisen asian-
tuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen 
kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukai-
sesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomais-
ten hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt 
mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten 
edustavuudesta. 

 
   Kirjanpito ja raportointi 
 

43.  Kalliokiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta sekä ympäristönsuojelun 
kannalta merkittävistä tapahtumista on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee 
ilmetä mm. louhintamäärä, toiminta-ajat, suoritetut huollot ja häiriötilanteet. 

 
44. Vastaanotetuista ja toiminnassa syntyvistä jätteistä ja niiden edelleen toi-

mittamisista on pidettävä kirjaa. Jätteitä koskeva kirjanpito on säilytettävä 
vähintään kuusi vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan 
valvontaviranomaisille. Betonimurskeen laadunvalvontatulokset on toimitet-
tava Hämeen ELY-keskukselle vuosiraportin yhteydessä. 

 
45. Tarkkailujen tulokset on toimitettava niiden valmistuttua tiedoksi Hämeen 

ELY-keskukselle ja Lahden sekä Orimattilan kaupungin ympäristönsuoje-
luviranomaisille. 

 
46. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Hä-

meen ELY-keskukselle ja Lahden sekä Orimattilan kaupunkien ympäris-
tönsuojeluviranomaisille edellistä vuotta koskeva vuosiraportti, josta käyvät 
ilmi ainakin seuraavat tiedot:   

   
− alueelta louhitun kiviaineksen määrä (m3 ja t) ja toteutunut louhin-

tasyvyys 
− louhinnan ja murskauksen tuotantopäivät (pvm ja lukumäärät) 
− vastaanotettujen betonijätteiden sekä ulkopuolisten kiviainesten määrä, 

laatu ja alkuperä  
− betonijätteen laadunvalvontatulokset 
− maarakenteisiin sijoitetun betonimurskeen määrä ja sijoituspaikka 
− tiedot alueelta poistoimitetun murskeen määrästä 
− tiedot varastossa olevasta murskatun ja murskaamattoman kiviainek-

sen määrästä vuoden lopussa 
− toiminnassa syntyneiden jätteiden määrät ja jätteiden toimituspaikat 

(vastaanottaja ja kuljettaja)  
− palautetut kuormat, niiden määrä, laatu, toimitusajankohta ja -kohde 
− naapurikiinteistöjen katselmuksen tulokset (tärinään liittyen) 
− alueen suoja-aitojen, ojien ja laskeutusaltaan tarkkailu sekä tehdyt toi-

menpiteet 
− polttoaineiden käyttömäärät 
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− toiminnan tarkkailusta saadut mittaus- ja tutkimustulokset 
− vahingot, häiriö- ja poikkeustilanteet sekä arvio näiden ympäristövaiku-

tuksista 
 

Toiminnan vuosiraportointi ja tarkkailutulosten raportointi on tehtävä ensisi-
jaisesti sähköisesti valvontaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Jätteet on 
raportoitava ja luokiteltava jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(179/2012) liitteen 4 jäteluettelon mukaisesti. 
 

  Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen  
 
 47. Luvan saajan on viipymättä ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumises-

ta, tuotannon muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopetta-
misesta valvovalle viranomaiselle.  

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

minnan lopettamista esitettävä lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suun-
nitelma alueen maisemoinnista sekä ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa 
koskevista toimista, jotka liittyvät toiminnan lopettamiseen. Toiminta-alue 
on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet on toimitettava käsiteltäväksi 
asianmukaiseen käsittelyyn.  

 
 Vakuudet 

 
48.  Luvan saajan on ennen tämän päätöksen mukaisen toiminnan aloittamista 

asetettava Hämeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat  
-vastuualueen hyväksi 9 920 euron (sis. alv) suuruinen vakuus louhintaan 
liittyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä 37 200 euron (sis. alv) suurui-
nen jätteen käsittelytoimintaa koskeva vakuus toiminnan asianmukaisen jä-
tehuollon varmistamiseksi.  
 
Vakuudet on asetettava ympäristönsuojelulain 61 §:n edellyttämällä taval-
la.  

 
 
RATKAISUN PERUSTELUT 
 
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

 
Louhittava kallioalue sijaitsee rautatien ja valtatien välisellä alueella, joka 
on maakuntakaavassa merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi. Yksityiskoh-
taisempaa kaavaa ei alueella ole.  
 
Eteläpuoleltaan ottamisalue rajautuu kallioleikkauksilla valtatiehen 12. 
Louhittavalla alueella ei ole merkittävää paikallista tai valtakunnallista mai-
sema- tai suojeluarvoa toisin kuin sen koillispuolella sijaitsevalla Piiankal-
lio-Uusiharjulla ja kaakkoispuolella sijaitsevalla Huhmarmäellä. Etäisyys 
Piiankallio-Uusiharjun kallioalueeseen on vajaat 200 m ja väliin jää metsik-
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köä. Huhmarmäki muinaisjäännöksineen sijaitsee yli puolen kilometrin 
päässä valtatien 12 eteläpuolella. 
 
Maakunnallinen ekologinen yhteys kulkee ottamisalueen itäpuolella yli 600 
metrin päässä pohjois-eteläsuuntaisena. Ottamisalueelta ei ole tavattu eri-
tyistä suojelua edellyttäviä kasvi- tai eläinlajeja. 
 
Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Ottamisalueen pohjoisin kulma sijaitsee 
noin 60 metrin etäisyydellä pohjavesialueen rajasta, jonka rajausta siirret-
täneen tätä pohjoisemmaksi lähelle Kouvolantietä. Hämeen ELY-keskus 
on lausunnossaan katsonut, että hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa 
YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 
 
Edellä todetun perusteella maa-aineslupa voidaan myöntää. Osalle otta-
misaluetta (5 ha) on Orimattilan tekninen lautakunta myöntänyt jo aikai-
semmin maa-ainesten ottamisluvan.  
 
Ympäristölupaa myönnettäessä on otettu huomioon alueen sijainti rauta-
tien ja valtatien välissä sekä valtatien ylittävän sillan kohdalla, mikä asettaa 
erityisvaatimuksia räjäytystöiden huolelliselle suorittamiselle. Asutus sijait-
see pääasiallisesti yli puolen kilometrin etäisyydellä louhinta- ja murskaus-
alueesta, mutta viereisellä teollisuusalueella on pari asuinrakennusta. Me-
lun haitallisuus vähenee huomattavasti etäisyyden kasvaessa. Koska toi-
minta alueella on pitkäkestoista eikä melu ole käytännössä tasaista, vaan 
sisältää ajoittain korkeampia meluhuippuja (räjäytykset, rikotus, murskaus), 
on vuorokautista toiminta-aikaa rajoitettu hakijan esittämästä. On lisäksi 
huomattava, ettei toiminta ole yhtämittaista, vaan jaksollista eli louhintaa 
tehdään vain joitakin kertoja vuodessa ja murskaustakin periodeittain. 
 
Elementtitehtaalta peräisin olevaa tasalaatuista ja puhdasta betonijätettä 
voidaan hyödyntää alueelle rakennettavaan tiepenkereeseen. Laajamittai-
nen betonijätteen käsittely alueella muualle vietäväksi ei kuitenkaan ole 
perusteltua murskauksesta ja kuljetuksista aiheutuvien haittojen ja riskien 
vuoksi. Luvan voimassaoloaika ja sallittu vuotuinen murskausmäärä huo-
mioiden alueella voidaan pääsääntöisesti murskata lähinnä alueelta louhit-
tua kiviainesta. Lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnetty hakijan esit-
tämää lyhyemmäksi ajaksi, 11 vuodeksi, hankkeen koko ja lähialueen vi-
reillä oleva kaavoitus huomioon ottaen. Myös muistutuksissa ja Orimattilan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnossa on 15 vuoden ai-
kaa pidetty liian pitkänä. 
 
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja annettuja 
määräyksiä noudattaen, toiminta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelu-
lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä 
luonnonsuojelulain ja sen nojalla säädetyt vaatimukset. Toiminnasta ei ar-
vioida aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai 
sen vaaraa, pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden 
huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän käyt-
tömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä 
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naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 
naapureille. Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa, vesis-
töön tai sen käyttöön kohdistuvaa haittaa. 
 
Toiminta täyttää maa-aineslain 3 §:n ja ympäristönsuojelulain 49 §:n mu-
kaiset edellytykset luvan myöntämiselle. 
 
Toiminnanharjoittajalla katsotaan olevan käytettävissään ympäristönsuoje-
lulain 8 §:n tarkoittama riittävä asiantuntemus. 
 

Lupamääräysten perustelut  
 

Yleiset perustelut 
 

Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan 
otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toi-
minnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön 
kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet to-
teuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien 
määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Li-
säksi on muun muassa otettava huomioon varautuminen onnettomuuksien 
ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. 
 
Toimintaan sovelletaan valtioneuvoston asetusta (800/2010) kivenlouhimo-
jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristösuojelusta. 
Asetetut aikarajat eri työvaiheille noudattavat pääpiirteissään asetuksen  
8 §:n aikarajoja. 
 
Lupamääräykset ovat tarpeen toiminnasta lähiasukkaille ja lähikiinteistöille 
(työpaikat, rautatie, valtatie) aiheutuvien melu-, tärinä- ja pölyhaittojen ja 
vahinkojen ehkäisemiseksi sekä maaperän ja pinta- ja pohjavesien suoje-
lemiseksi. Lupamääräyksiä asetettaessa on huomioitu, että alueella melu- 
ja tärinähaittoja aiheuttaa osaltaan myös maantie- ja rautatieliikenne.  
 
Hiukkaspitoisuuksille ilmassa ei ole asetettu raja-arvoa, koska pölyhaitat 
asutuksen luona eivät ole todennäköisiä yksittäisen lähimmän asuinraken-
nuksen sijaitessa yli 400 m:n päässä ottamisalueesta ja välissä on lisäksi 
puustoa ja teollisuusrakennuksia. Pölyhaitan ilmetessä on hiukkaspitoi-
suuksia kuitenkin mitattava. 

 
Päätöksessä on määrätty asetettavaksi maa-aineslain 12 §:ssä tarkoitettu 
vakuus ja ympäristönsuojelulain 59 §:ssä tarkoitettu jätteenkäsittelytoimin-
nan vakuus, jotka muodostuvat lähinnä betoni- ja metallijätteen poistamis-
kustannuksista sekä alueen maisemoinnista toiminnan loputtua (seinämien 
loiventaminen tarvittaessa, meluntorjunnassa hyödynnettyjen pintamaa-
kasojen levittäminen). 
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 Lupamääräysten yksilöidyt perustelut  

 
Määräys 1. Murskausta ja rikotusta ei ole hakemuksesta poiketen sallittu il-
lalla klo 21 jälkeen, koska jo pelkästään yleisestä tieliikenteestä ja rautatie-
liikenteestä aiheutuva melu ylittää melun raja-arvot muutamilla asuinkiin-
teistöillä Ullankankaan suunnalla.  
 
Yleisillä juhlapäivillä tarkoitetaan uudenvuodenpäivää, loppiaista, pitkäper-
jantaita, 1. ja 2. pääsiäispäivää, vappua, helatorstaita, helluntaipäivää, ju-
hannusaattoa, juhannuspäivää, pyhäinpäivää, itsenäisyyspäivää, jouluaat-
toa, 1. ja 2. joulupäivää sekä uudenvuodenaattoa. 
 
Määräykset 2─4   on annettu turvallisuussyistä ja ulkopuolisille aiheutuvan 
vaaran minimoimiseksi. Louhinta-alueen rajojen merkitsemisellä varmiste-
taan, ettei louhinta epähuomiossa ulotu ulkopuoliselle alueelle, esim. liian 
lähelle Piiankalliota. Kiinteistökatselmukset ovat tarpeen, jotta tiedetään 
rakennusten kunto ja vaurioherkkyys ennen toiminnan aloittamista.  
 
Määräys 5. Pintamaakasat ja suojapuusto vaimentavat osaltaan melun le-
viämistä ja vähentävät myös pölyn leviämistä. 
 
Määräys 6.  Alueen hoitamista ja toiminnan seuraamista, vastaanotettavan 
betonijätteen laadun valvontaa sekä kirjanpitoa varten on välttämätöntä, 
että toiminnalle nimetään vastuuhenkilö, joka toimii myös yhdyshenkilönä 
asukkaisiin ja valvontaviranomaisiin nähden. Vastuuhenkilöllä on oltava 
tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Luvan saajan on huolehdittava 
tämän riittävästä koulutuksesta.  
  
Määräys 7. Määräys on tarpeen valvonnan kannalta.  
 
Määräykset 8 ja 9. Louhinta on hyväksytty hakijan esityksen mukaisena 
tienpitoviranomaisen edellyttämin reunaehdoin. Räjäytyksistä varoittami-
nen merkkiäänellä on tarpeen muun muassa siksi, että aluetta on ennes-
tään käytetty ulkoiluun ja sienestykseen. 
 
Määräys 10. Murskaus on tarpeen louhittujen massojen poiskuljetuksen ja 
jatkokäytön mahdollistamiseksi. Pieni osa murskattavasta louheesta voi ol-
la muualta peräisin. 
 
Määräys 11. Murskattavaksi ja tiepenkereeseen sijoitettavaksi voidaan hy-
väksyä ainoastaan tietynlaista betonijätettä. Metallien irrottaminen betonis-
ta mahdollistaa tarpeellisen metallien hyödyntämisen.     
 
Määräykset 12 ja 13. Eri kiviainestuotteiden ja jätteiksi luokiteltavien mate-
riaalien erillään pito on välttämätöntä niiden jatkokäytön mahdollistamisek-
si. Varastokasojen vakauteen on kiinnitettävä huomiota turvallisuussyistä.  
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Hyödynnettävän betonijätteen on täytettävä tietyt laatukriteerit, jotta raken-
nettavuuden edellytykset ja ympäristönsuojelun vaatimukset toteutuvat. 
Jätteen haltijan on jätelain 12 §:n mukaan oltava selvillä jätteen laadusta. 
 
Määräys 14. Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012)  
12 §:n mukaan sen, joka hyödyntää jätettä sijoittamalla sitä maahan, on 
käytettävä jätettä vain maarakenteen kantavuuden ym. kannalta tarpeelli-
nen määrä tai siten, että käyttö muutoin vastaa mahdollisimman tarkasti 
tarvetta. Hyödynnettäväksi betonimurskeen määräksi on ennalta arvioitu 
10 000 m3ktr. Betonijätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on sää-
detty eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa (843/2017), jota on tässä käytetty ohjeellises-
ti.  
  
Määräykset 15–18.  Vesien johtamista koskevilla toimenpiteillä ehkäistään 
vettymisongelmia ja tulvimista purkuojassa. Riittävän kokoisella tasaus-
/laskeutusaltaalla tyhjennyksineen myös minimoidaan kuormitus ojiin ja 
edelleen vesistöön. 
 
Määräykset 19 ja 20. Hyväksytty melutaso on valtioneuvoston melutasoista 
antaman päätöksen (VNp 993/1992) ohjearvon mukainen. Yöajan meluta-
solle ei ole annettu melurajaa, koska toimintaa ei ole yöaikaan. 
 
Melurajan saavuttamiseksi ja lyhytaikaisten äänihuippujen madaltamiseksi 
on laitteiden melun vaimennukseen kiinnitettävä erityistä huomiota ja tar-
peen vaatiessa vielä käytettävä lisäksi meluesteitä.  
 
Määräykset 21 ja 22. Määräykset on annettu räjäytyksistä aiheutuvan me-
lun ja tärinän haittavaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. Asuk-
kaiden on hyvä tietää odotettavissa olevista muutoksista äänimaisemassa. 
 
Määräykset 23─25. Lupamääräykset pölyhaittojen ehkäisystä on annettu 
terveys- ja ympäristöhaittojen (lähinnä likaantuminen) ehkäisemiseksi ja ra-
joittamiseksi. Määräykset perustuvat pääosin valtioneuvoston asetuksen 
800/2010 4 §:ään. 
 
Määräykset 26─28. Jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevat määräykset on 
annettu jätteiden määrän vähentämiseksi, asianmukaisen jätehuollon jär-
jestämiseksi ja jätteistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäise-
miseksi. Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka ominaisuutensa ta-
kia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jä-
telain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on lupa ottaa ky-
seinen jäte vastaan. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta 
laadittava siirtoasiakirja jätelain 121 §:n mukaisesti. 
 
Määräykset 29─32. Määräykset ovat tarpeen polttoaineiden ja kemikaalien 
varastoinnista sekä käsittelystä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen eh-
käisemiseksi ja riskien minimoimiseksi. Määräykset perustuvat ympäris-
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tönsuojelulakiin sisältyvään maaperän ja pohjaveden pilaamiskieltoon sekä 
varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteeseen. 
 
Määräys 33. Määräys on annettu ympäristövahinkojen estämiseksi ja val-
vonnan toteuttamiseksi. Alueella toimivien urakoitsijoiden vuoksi ja toimin-
nan pitkäkestoisuus huomioon ottaen suunnitelmasta on tiedotettava riittä-
västi ja sitä on päivitettävä tarpeen mukaan. 
  
Määräys 34. Toiminnan säännöllisellä seurannalla voidaan mm. vuodot 
havaita ennen suurempia vahinkoja. Vialliset työkoneet ja laitteet voivat 
johtaa päästöjen ylityksiin. 
 
Määräykset 35─40. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa 
ympäristövaikutuksista (selvilläolovelvollisuus). Ympäristöluvassa on an-
nettava tarpeelliset määräykset toiminnan tarkkailusta. Tarkkailun avulla 
arvioidaan myös lupamääräysten noudattamista ja mahdollista korvausvel-
vollisuutta (esim. tärinävaurio).  
 
Määräys 41. Tarkkailuohjelmiin voidaan tehdä tarkennuksia tai muutoksia 
perustellusta syystä valvontaviranomaisen toimesta esim. saatujen tarkkai-
lutulosten perusteella. 
 
Määräys 42. Ympäristönsuojelulain 209 §:n mukaan mittaukset ja tutki-
mukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin mene-
telmin. 
 
Määräykset 43─46. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat 
tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta olennaisten tieto-
jen saamiseksi sekä toiminnan valvonnan kannalta. Myös maa-aineslakiin 
(23 a §) sisältyy velvollisuus ilmoittaa vuosittain otetun aineksen määrä. 
Jätekirjanpitoa ja tietojen säilyttämistä koskeva määräys perustuu jätelain 
118 ja 119 §:ään. Jätelain 122 §:n nojalla valvontaviranomaisella on oikeus 
saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja.  
 
Määräys 47.  Luvassa ei ole annettu toiminnan pitkäkestoisuudesta johtu-
en ja ottamisalueen tulevan maankäytön selkiintymättömyyden takia yksi-
tyiskohtaisempia määräyksiä toiminnan lopettamisen ja alueen viimeistelyn 
osalta. Tästä syystä toiminnan loppupuolella on esitettävä tarkempi suunni-
telma maisemoinnista ym. tarpeellisista toimista. 
 
Määräys 48. Toiminnalle on määrätty vakuus ottamisalueen suojaamiseksi 
ja maisemoimiseksi maa-aineslain 12 §:n nojalla sekä betoni- ja metallijät-
teen poistoimittamista varten ympäristönsuojelulain 59 §:n nojalla. 
 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin, lausuntoihin ja muistutuksiin 

Aluehallintovirasto toteaa, että Hämeen ELY-keskus on lausunnossaan 
katsonut, ettei hankkeeseen ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyä. Vuosittain tuotettava kiviainesmäärä ei ole 210 000 m3 
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(muistutus nro 10), vaan maksimissaan noin 210 000 tonnia, mikä on kuu-
tioina alle 100 000 m3. YVA-raja on 200 000 m3 vuodessa tai yli 25 ha:n 
pinta-ala. Hanketta ei liioin voida pitää erityisen laajavaikutteisena. Otta-
misalue sijaitsee alueella, joka on osoitettu maakuntakaavassa teollisuus- 
ja varastokäyttöön. Huhmarmäen maisemallisesti ja historiallisesti erityisen 
arvokas kallioalue sijaitsee valtatien 12 erottamana, tien toisella puolella yli 
puolen kilometrin etäisyydellä. Junaradan vieressä sijaitseva Piiankallio on 
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jonka itäpuolel-
le on merkitty osayleiskaavassa teollisuusalue yhtä lähelle kuin mitä otta-
misalue on länsipuolella.  Väliin jää kuitenkin metsää.  
 
Sosiaalisten vaikutusten arviointi puolestaan liittyy lähinnä alueiden kaavoi-
tukseen, maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisen piiriin. 
 
Hakija on muuttanut ottamissyvyyttä (louhinnan pohjataso oli kunnassa 
kuulutettaessa alimmillaan +112,5 m, nyt +113,5 m alueen lounaiskulmas-
sa). Viereisen suoalueen ja louhinta-alueen väliin jää tasolla +115…116 m 
oleva maastokannas, jonka tarkoituksena on estää veden virtaus ottamis-
alueelle. 
 
Lupahakemuksen vireilläolosta on ilmoitettu Etelä-Suomen Sanomissa 
31.7.2018 ja hakemusasian nimestä ilmenee, että kysymyksessä on sekä 
maa-aineslupa- että ympäristölupa-asia (muistutus 9). Ympäristönsuojelu-
lain 47a §:n ja maa-aineslain 4a §:n mukaan yhteistä lupaa voidaan hakea 
yhdellä lupahakemuksella. 
 
Melulaskelmat on tehty haetulle toiminnalle ja yleiselle liikenteelle erikseen 
sekä vielä molemmat toiminnat yhdessä tarkasteltuina.  
 
Kiviaineskuljetuksiin liittyvä liikenne hakemusalueen ulkopuolella ei sisälly 
ympäristölupaan eikä luvassa näin ollen voida antaa tarkempia määräyksiä 
koskien kuormien kuljetuksia ulkopuolisilla teillä. Vaaratilanteita ulkopuoli-
sille voidaan pitkälti välttää tienpitäjän ratkaisuilla (tien kunto, valaistus, sal-
littu maksiminopeus, sallittu maksimikuorma). 
 
Murskausta ja louhintaa ei ole sallittu viikonloppuisin (muistutus 53) eikä 
klo 22 asti.  
 
Sähköjohdon sijainnin osalta aluehallintovirasto viittaa lupamääräyksiin 4 
ja 21 sekä hakijan vastineessaan toteamaan. 
 
Muilta osin lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt vaatimukset ja näkö-
kohdat on otettu huomioon lupamääräyksistä tai päätöksen perusteluista 
ilmenevällä tavalla.  
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LUVAN VOIMASSAOLO 
 

Nyt myönnetty lupa on voimassa 11 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tu-
losta kiviaineksen (louheen) irroittamisen osalta ja 12 vuotta louheen 
murskauksen ja maisemointitöiden loppuun saattamiseksi.   
 
Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan 
olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. 
 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen  
 

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän luvan määräystä anka-
rampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimas-
saolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava.  
 
 

KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET 

Päätös korvaa lainvoiman saatuaan Orimattilan kaupungin teknisen lauta-
kunnan 2.9.2005 antaman ja 13.5.2008 jatkaman maa-ainesluvan (§ 96, 
luvan päättymisaika 2.9.2020). 
 
 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
 
Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei 
haeta muutosta valittamalla.   

 
 
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET   
 
  Maa-aineslaki (555/1981) 3, 4a, 6, 10, 11, 12 ja 23a § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 47a, 52, 
53, 58, 59, 62, 87, 94, 113, 170, 172, 190 ja 198 § 
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15–17, 29, 31, 72, 73, 118–122 ja 141 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 7, 8, 12, 13, 20, 22 ja 25 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentami-
sessa (843/2017) liite 2 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-
murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 3, 4, 6–10 ja 12 § 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

Tämän hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 17 315 euroa. 

Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallin-
non palvelukeskuksesta.  
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Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen 
vuoden 2018 maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) 
mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan kiven-
louhimon lupa-asian käsittelymaksu on 11 940 €. Betonijätteen käsittelyn 
(murskauksen) ja sijoittamisen osalta käsittelymaksu on taulukon mukaan 
10 750 €. Korkeampaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymak-
suun voidaan lisätä 50 % toisen toiminnan maksusta eli tässä tapauksessa 
5 375 €. Maa-ainesluvan käsittelystä ei peritä tässä erillistä maksua, koska 
hakemuksen ja luvan sisältö on pitkälti yhteneväinen ympäristöluvan kans-
sa.   

 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
 
Päätös  Pärhä Oy 

 
Päätös sähköisesti 
   Lahden kaupunki 
   Orimattilan kaupunki 
   Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunta 
   Lahden kaupungin maankäyttö ja aluehankkeet 
   Lahden kaupunkiympäristön palvelualue 
   Lahden kaupungin ympäristöterveys 
   Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
   Orimattilan kaupungin ympäristövaliokunta 
   Hämeen ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat 
   Uudenmaan ELY-keskus / liikenne ja infrastruktuuri  
   Salpausselän luonnonystävät ry 
   Säyhteen vesien- ja luonnonsuojeluyhdistys ry  
   LE-Sähköverkko 
 
Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaisille listan dpoESAVI-9666-2018 mukaan.  

  
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla, lehdessä ja internetissä 
 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Lahden ja Orimattilan kau-
punkien virallisilla ilmoitustauluilla. Päätöksen antamisesta tiedotetaan Ete-
lä-Suomen Sanomissa. 
 
Päätös julkaistaan osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu aluehallintoviras-
ton internetsivuilla.  
 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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MUUTOKSENHAKU Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.   
 
 
 
Liitteet  1. Valitusosoitus 
  2. Alueen sijainti kartalla 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Päivi Vilenius ja esitellyt ympäristöyli-
tarkastaja Hanna Pesonen. 
 
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 
on asiakirjan viimeisellä sivulla.
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VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan 
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-

sen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 27.5.2019. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, 

terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi 
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat 
ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi ja kotikunta 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, 
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle 

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen  

 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-

tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse,  
faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskir-
jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimak-

su on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muu-
toksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peri-
tä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa 
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valitus-
kirjelmäkohtainen. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Asiantuntijayritys	Tieokas	
Markku	Sakari	Meriluoto	
Onnenlaakso	
Puutarhatie	24	A	18	
FI‐16100		NYBY	UUSIKYLÄ	ASEMA	
m.	045	651	9808	
markku.meriluoto@tieokas.fi	
www.tieokas.fi	
Y‐tunnus	1516503‐5	
Alv.rek.	

	
Aluehallintovirasto	Etelä‐Suomi	
00520		HELSINKI	
PL	110	
00521		HELSINKI	
ymparistoluvat.etela@avi.fi	
	
	
VIITE	 Kuulutus	ympäristölupahakemuksesta	Lahti	ja	Orimattila	
	 Hakija	Pärhä	Oy	
	
ASIA	 LAUSUNTO	
	
	
Allekirjoittanut	on	osallinen	Lahden	kaupungissa	hakemuksen	kohdepaikassa	
Uudessakylässä.	
	
Lausunnon	puhevaltainen	taho	on	Säyhteen	vesien‐	ja	luonnonsuojeluyhdistys	
(puheenjohtaja	Markku	Sakari	Meriluoto)	ja	lausunnon	asiantuntija	on	
Asiantuntijayritys	Tieokas	Y‐tunnus	1615503‐5	(elinkeinonharjoittaja	
Markku	Sakari	Meriluoto).	
	
Lausunnon	antajasta	käytetään	tässä	lyhennettä	Aty	Tieokas.	Aluehallintovirastosta	käytetään	
lyhennettä	AVI.	Hakija	määritellään	jäljempänä	erikseen.	
	
	
Ystävällisin	tervehdyksin	
	
Säyhteen	vesien‐	ja	luonnonsuojeluyhdistys	ry	
Puheenjohtaja	
merk.	Markku	Sakari	Meriluoto	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	
merk.	
Markku	Sakari	Meriluoto	
metsänhoitaja,	erityisasiantuntija,	tietokirjailija	
	
	
5	liitettä	lähetetään	erikseen	sähköpostina.	 	

LAUSUNTO	
2018‐08‐30	

® 
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OSA	1	
	
Kuulutus	1/2017	Lahden	kaupunki:	
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Kuulutus	2/2017	Lahden	kaupunki:	

	
***	
Ensin	2017/1	Hakija	lähetti	lupahakemuksen	Lahden	kaupungille.	Tällöin	Hakija	ei	vielä	ollut	
keksinyt,	että	hakemusalue	kenties	voisi	sijaita	kahdessa	kunnassa	(Lahti,	Orimattila).	
Lahden	lupaviranomainen	edellytti	ensin	(salaamistarkoituksessa),	että	hakemusasiakirjat	
ovat	nähtävänä	vain	käymällä	henkilökohtaisesti	niiden	ilmoitetuissa	sijaintipaikoissa.	
Aty	Tieokas	teki	korjausvaatimuksen,	että	kuulutuksessa	on	julkaistava	myös	linkki	
hakemusasiakirjoihin:	
[Vaadin,	että]	"Hakemusasiapaperit	ovat	nähtävänä	...	sekä	lisäksi	verkko‐osoitteessa	
www.lahti.fi/	(teky,	asiakirjan	nimi)."	
	
Vaatimuksen	jälkeen	Lahden	lupaviranomainen	julkaisi	uuden	kuulutuksen,	missä	nyt	oli	
linkki	hakemusasikirjoihin	verkossa.	Näin	kangerrellen	alkoi	lupahakemuksen	
viranomaiskäsittelyn	ensimmäinen	vaihe.	Toinen	vaihe	alkoi	2018	AVIssa:	 	
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Kuulutus	2018	AVI:	
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VAATIMUS	
	
Vaadin	Selkosaarenkallioiden	lupahakemuksen	hylkäämistä	kaikin	tässä	asiakirjassa	
esitetyin	perustein	tuhoisana,	ympäristöönsä	täysin	sopimattomana	hankkeena.	

	
Kohdealueen	sijainti	
	

	
Lähde:	Kaupunkikartta	Lahti.	
	
Hakemuksen	perusteella	näyttää	kuin	Hakija	ei	tietäisi,	missä	kohdealue	(kartan	punainen	
ympyrä)	sijaitsee.	Tässäkin	on	kuitenkin	kysymys	enemmän	tarkoitushakuisuudesta	kuin	
tietämättömyydestä.	
	
Ensimmäisen	hakemuksen	2017	mukaan	kohde	sijaitsee	Lahden	kaupungissa,	entisen	Nastolan	
kunnan	alueella,	tilan	Knuuttila	RN:o	12:88	alueella,	valtatien	12	pohjoispuolella,	Lahti–
Kouvola	radan	välimmaastossa,	noin	3,5	km	Nastolan	keskuksesta	kaakon	suuntaan.	Uusikylä	
on	idän	suunnassa	noin	2	km	etäisyydellä.	
	
HUOMAUTUS:	
Mikään	em.	sijaintimäärittely	"Nastolan	keskus"	ja	"Uusikylä"	ei	pidä	paikkaansa	ilmeisistä	
tarkoituksenmukaisuussyistä.	Näin	pyritään	vain	vähättelemään	kohdealueen	sijaintia	
4000	asukkaan	taajama‐asutuksen,	Uudenkylän	(ns.	Rakokiven)	asutus‐	ja	liikekeskuksen	
välittömässä	läheisyydessä	ja	siten	ympäristövahinkojen	ja	‐häiriöiden	vaikutuspiirissä.	
	
Toisen	hakemuksen	2018	mukaan	hakemus	kohdistuu	Lahden	kaupungin	Nastolan	
kaupunginosaan	suunnitellulle	maa‐ainesten	ottamisalueelle,	joka	ulottuu	myös	Orimattilan	
puolella	olevalle	valtatien	12	tiealueen	laidalle.	Kohde	sijaitsee	valtatie	12	ja	Lahti‐Kouvola–‐
rautatien	välissä,	noin	1	km	Nastolan	Rakokiven	taajaman	eteläpuolella.	Uusikylä	on	idän	
suunnassa	noin	2	km	etäisyydellä.	
	
Edelleen	hakemuksen	2018	mukaan	ottamisalue	sijaitsee	kahden	kunnan	alueella:	
–	Lahden	kaupungissa,	entisen	Nastolan	kunnan	ja	tilan	Knuuttila	RN:o	560‐404‐12‐8	alueella.	
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–	Orimattilan	kaupungissa	tilan	Valtatie	12	RN:o	560‐895‐2‐41	alueella.	Kallion	ottaminen	
ulottuu	vt12:n	tiealueen	laitaan	asti.	
Kallioalue	sijaitsee	noin	1	km	Nastolan	Rakokiven	taajaman	eteläpuolella,	valtatie	12	ja	Lahti‐
Kouvola	‐radan	välimaastossa.	Uusikylä	on	idän	suunnassa	noin	2	km	etäisyydellä.	
	
HUOMAUTUS:	
Todellisuudessa	kohdealue	sijaitsee	Lahden	kaupungin	Uudenkylän	kaupunginosassa,	
lähimmillään	keskimäärin	500–600	metrin	päässä	4000	asukkaan	Uudenkylän	liike‐	ja	
asutuskeskuksen	taaja‐asutuksesta.	Suurin	osa	kohdealueella	muodostuvista	haitallisista	ja	
terveydelle	vaarallisista	vaikutuksista	kohdistuu	vallitsevien	ilmavirtausten	mukana	suoraan	
tähän	taaja‐asutukseen	(vrt.	liitekartat).	
	
Lupahakemuksen	hallinto	
	
Hankkeen	nykyinen	vastuuviranomainen	on	AVI,	mutta	ensi	vaiheessa	noin	vuoden	ajan	
hakemusta	käsitteli	kuitenkin	Lahden	kaupungin	lupaviranomainen.	Muutoksen	keinotekoiset	
syyt	käsitellään	jäljempänä.	
	
Pärhä	Oy	on	maa‐ainesten	hankinta‐	ja	käsittely‐yritys	Orimattilan	Heinämaalta.	
Tässä	tapauksessa	on	kuitenkin	tärkeää	viranomaistoiminnassa	erottaa	hankkeen	bulvaani	
Pärhä	Oy	ja	todellinen	toimija,	maanomistaja	Antero	Nuuttila	Orimattilan	Kuivannolta.	
Hän	on	hankkeen	käynnistäjä,	rahoittaja	ja	varsinainen	vaikuttaja.	Tässä	asiakirjassa	
käytetään	nimitystä	Hakija	tarkoittaen	nimenomaan	Nuuttilaa,	jonka	taustahistoria	ja	
toimintatavat	Uudenkylän	seudun	räjäytys‐,	louhinta‐	ja	musrskaushankkeissa	viranomaisten	
on	syytä	tuntea	pitkältä	ajalta.	
	
Hakija,	maanomistaja	Nuuttila,	muistetaan	Uudessakylässä	aiemmista	pyrkimyksistään	
räjäyttää,	louhia	ja	murskata	Uuteenkylään	rajoittuva,	monin	tavoin	arvokas	Huhmarmäki,	
UNESCONn	maailmanperintökohde,	mikä	yhdessä	viereisen,	Päijät‐Hämeen	
maakuntakaavassa	suojellun	Lakeassuon	kanssa	muodostaa	merkittävän	luonnon‐	ja	
kulttuuriarvojen	kokonaisuuden.	Aikomus	tuhota	Huhmarmäki	herätti	1990‐luvun	
puolivälissä	mittavan	yleisö‐	ja	mediahuomion	ja	raukesi	asiantuntijaperusteluihin,	vaikka	
hankkeen	palkollisena	toimi	asianajotoimisto.	Maanomistaja	Nuuttilan	naapuritila	Herrala	
osallistui	aktiivisesti	silloin	ja	on	nytkin	mukana	Selkosaari‐hankkeessa	(ks.	luku	
Tapahtumahistoria	LIITE	1	Huhmarmäki	YVA).	
	
Nyt	sama	tuhoisa	pyrkimys	jatkuu	Selkosaarenkallioiden	osalta	aivan	Uudenkylän	4000	
asukkaan	taaja‐asutuksen	ja	liikekeskuksen	vieressä	vielä	suuremmin	ympäristöuhkin.	Siksi	
ympäristö‐,	maankäyttö‐	ja	kaavoitusviranomaisten	pitää	puolustaa	asukkaiden	asumisen	ja	
elämisen	oikeuksia	yhtä	päättäväisesti	kuin	asukkaiden	yksityinen	edustaja	jälleen	kerran.	
Huomattakoon	Hakijan	tarkoin	laskelmoitu	menettelytapa,	että	asia	pantiin	vireille	
viranomaisessa	juuri	sopivasti	lomakauden	kynnyksellä	2017	ja	2018,	niin	että	
mahdollisimman	harva	asukas	tai	muu	osallinen	ottaisi	kantaa	hankkeeseen.	Tämä	pyrkimys	
kuitenkin	epäonnistui,	sillä	jo	juhannuksen	2017	alla	asiasta	ilmestyi	yleisökirjoitus:	
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Etelä‐Suomen	Sanomat	2017‐06‐22.	
	
Sekavuus	lupahakemuksessa	
	
"Tällä	lupahakemuksella	haetaan	ympäristönsuojelulain	(527/2014)	47	a	§:n	mukaista	
yhteistä	ympäristölupaa	ja	maa‐aineslain	(555/1981)	mukaista	lupaa."	
	
***	
Laki	ympäristönsuojelulain	muuttamisesta	
423/2015	
	
47	a	§	Ympäristölupahakemuksen	ja	maa‐aineslupahakemuksen	yhteiskäsittely	
	
Jos	maa‐ainesten	ottamistoimintaa	koskeva	hanke	edellyttää	ympäristölupaa	ja	maa‐aineslain	
(555/1981)	mukaista	lupaa,	niitä	koskevat	lupahakemukset	on	käsiteltävä	yhdessä	ja	
ratkaistava	samalla	päätöksellä,	jollei	sitä	ole	erityisestä	syystä	pidettävä	tarpeettomana.	
Yhteistä	lupaa	voidaan	hakea	yhdellä	lupahakemuksella.	
***	 	
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Yhteiskäsittelyssä	noudatetaan	ympäristönsuojelulain	menettelysäännöksiä,	mutta	
lupahakemuksen	sisältöön	ja	lupaharkintaan,	luvan	myöntämisen	edellytyksiin	ja	
lupamääräyksiin	sovelletaan	erikseen	maa‐aineslain	ja	ympäristönsuojelulain	mukaisia	
aineellisia	säännöksiä.	
	
HUOMAUTUS:	
Hakija	viittaa	väärään	lainkohtaan:	viitattu	YSL	527/2014	ei	sisällä	47a	§,	mikä	on	YSL‐
muutoksessa	423/2015.	(yllä).	Hakija	esittää	yhteistä	maa‐aines‐	ja	ympäristölupaa,	mutta	
AVI	kuuluttaa	vain	ympäristöluvasta	–	ilmeisesti	katsoen	kuten	Hakijakin,	että	Orimattilan	
kaupungin	2005–2008	myöntämä	maa‐aineslupa	olisi	vielä	voimassa.	Kuulutus	on	
harhaanjohtava.	Seuraavassa	käsittelen	maa‐aineslupaa	2005–2008	(LIITE	2):	
	
Maa‐aineslupa	2005	–	ominaisuuksia	ja	ongelmia	
	
Hakemuksessa	2018	mainitaan,	että	"Alueelle	on	voimassa	vuonna	2005	myönnetty	ja	2008	
muutettu	maa‐ainesten	ottamislupa,	joka	on	voimassa	2.9.2020	asti.	...	Maa‐ainesten	ottoa	ei	
ole	aloitettu."	
	
Lupien	ketjutuksessa	on	siis	meneillään	oikeastaan	jo	neljäs	vaihe.	Ensimmäinen	vaihe	oli,	
kun	Orimattilan	kaupunki	myönsi	Hakijalle	2005	maa‐ainesluvan	Selkosaarenkallioiden	
pohjoisosaan	noin	viiden	hehtaarin	alueelle.	Sitä	ja	vaihetta	kolme	eli	ko.	maa‐alueen	siirtoa	
Orimattilasta	Nastolaan	Aty	Tieokas	selostaa	seuraavassa	tarkemmin,	koska	ne	kaikkineen	
kuvastavat	Hakijan	menettelytapoja.	Hakija	joutui	nyt	valmistelemaan	luvituksen	uudelleen	ja	
hakemaan	sitä	Lahden	kaupungilta	/	AVIlta,	kun	itselleen	vahingoksi	ei	valtuutettuna	hakenut	
aikoinaan	Orimattilan	kaupungilta	ympäristölupaa	ollenkaan.	–	Seuraavassa	Aty	Tieokas	
selostaa	vanhan	maa‐ainesluvan	sisältöä	(otteet	lupa‐	ja	liitoshakemuksesta	ja	pöytäkirjoista	
kursiivilla).	Maa‐aineslupa	2005	on	tämän	lausunnon	LIITE	2	Maa‐aineslupa	2005	ja	maan	
siirto	Orimattila–Nastola	LIITE	3	Maan	siirto	Om‐Nsl.	
	
Vanhan	maa‐ainesluvan	mukaan	Selkosaarenkallioiden	pohjoisosa	P,	noin	19	ha,	sijaitsee	
Pietarinradan	osan	Lahti–Kouvola	ja	valtatien	12	Lahti–Kouvola	välissä,	maan	siirron	jälkeen	
2016‐01‐01	alkaen	Lahden	kaupungissa	Uudenkylän	maarekisterikylässä	eli	
kaupunginosassa.	Pohjoispuolella	välittömästi	Selkosaarenkallioita	vastapäätä	Uudenkylän	
asutus‐	ja	liikekeskuksessa	on	4000	asukasta	palveluineen	ottamistoiminnan	kaikelle	
vaikutukselle	välittömästi	alttiina.	Kaupunkityyppinen	asutus	alkaa	noin	500–600	m	päässä	
louhoksen	pohjoisreunasta,	välissä	Upon	tehdasalue.	
	
Lupahakemus	koskee	kallioaluetta,	jolta	ei	aikaisemmin	ole	otettu	maa‐aineksia.	Osaliitosalue	
on	pääosin	maa‐ja	metsätalousvaltaista	aluetta,	jolla	ei	sijaitse	asutusta.	Sen	sijaan	välittömästi	
vieressä	Pietarinradan	eteläpuolella	sijaitsevat	Selkosaaren	ja	Veljeskylän	asutus	
kuljetusväylän	varressa	ja	välittömästi	vastapäätä	Pietarinradan	pohjoispuolella	em.	
Uudenkylän	liike‐	ja	asutuskeskus.	
	
Kiinteistöllä	Knuuttila	RNro	560‐404‐12‐67	on	voimassa	400	000	kuutiometrin	maa‐aineslupa	
kallion	louhimiseen	n.	viiden	hehtaarin	alueelta.	Maa‐aineslupa	on	tällä	hetkellä	voimassa	
4.10.2020	asti.	
	
Alkuperäinen	myöntö	2005	maa‐aineksen	ottamiseksi	oli	300	000	k‐m3	10	vuoden	aikana.	
Vain	kolme	vuotta	myöhemmin,	2008,	Hakija	esitti	muutosta	ottamissuunnitelmaan	
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siten,	että	ottamissyvyys	alenee	[po.	kasvaa]	n.	kolmella	metrillä.	Alun	perin	ottamissyvyys	oli	
12	m,	nyt	siis	15	m.	Muutosta	Hakija	perusteli,	että	voimassa	olevan	luvan	mukainen	
ottamissyvyys	on	liian	matala	taloudellista	ottamista	ajatellen	ja	suunnitelman	mukainen	
maanpinnan	taso	ei	vastaa	alueen	järkevää	maanpinnan	tasoa	tulevaisuudessa.	
	
Järkevä	maanpinnan	taso?	Jälkihoitona	hakemuksessa	mainitaan	alueen	kaavoitus	
"pienteollisuuskäyttöön",	mistä	ei	kuitenkaan	esitetty	minkäänlaisia	suunnitelmia.	
Pienteollisuus	tulisi	siis	sijoittumaan	kirjaimellisesti	"montun	pohjalle"	15	metrin	syvyyteen.	
Suunnitelma	ei	siten	ollut	realistinen,	minkä	Nastolan	kunta	lausunnossaan	totesi.	
Ottamisaluetta	ympäröivän	Puusuon	pinnan	tasoksi	hakemuksessa	mainitaan	+111,8	m	ja	
alimmaksi	ottamistasoksi	esitetään	alun	perin	+115,0	m,	uuden	myönnön	(15	m)	jälkeen	
+112	m	eli	käytännössä	sama	kuin	Puusuon	pinnan	taso.	Vaikuttaa	kuin	ahneudella	ei	olisi	
mitään	ylä‐	eikä	alarajaa	–	louhinta	ulottuisi	todella	Puusuon	pintaan	asti.	Tämä	tarkoittaisi,	
että	Puusuon	pohjavesi	holahtaisi	louhokseen	ja	kuviteltu	"pienteollisuus"	uppoaisi	suohon.	
	
Hakija	esitti	pöytäkirjan	mukaan,	että	haettu	muutos	ei	aiheuta	muutoksia	
luonnonolosuhteisiin,	veden	virtaamisiin	jne.	alkuperäiseen	lupaan	verrattuna.	Ainoastaan	
ottoalueen	alin	taso	muuttuu.	Koska	toimintaa	ei	ole	vielä	aloitettu,	ottamisaikaa	voisi	jatkaa	5	
vuodella.	Ottamismäärä	lisääntyy	n.	100	000	k‐m3.	...	ei	hakemuksen	vähäisen	muutoksen	takia	
ole	tarvetta	hakea	uutta	maa‐aineslupaa,	vaan	voitaisiin	muuttaa	voimassa	olevan	luvan	
lupaehtoja	hakemuksen	mukaisesti	...	
	
Orimattilan	tekninen	lautakunta	päättikin	em.	sanamuotojen	perusteella	muuttaa	
lupamääräyksiä	valtuutetun	hakemalla	tavalla	sekä	pidentää	ottamisajan	15	vuodeksi	(vaihe	
kolme).	Sivusta	katsoen	ei	voi	välttyä	ajatukselta,	että	meiltähän	tämä	käy,	vaadinpa	
valtuutettuna	mitä	vain.	Ottosyvyyden	kasvu	3	m,	ottomäärän	kasvu	33	%	ja	ottoajan	
pidennys	50	%	eivät	vaatineet	lautakunnalta	uutta	harkintaa,	selvityksiä	tai	edes	kysymyksiä.	
Maa‐aineslain	mukaan	ottamisaikaa	myönnetään	normaalisti	10	vuotta,	ERITYISISTÄ	SYISTÄ	
15	vuotta.	Täyttyikö	ehto?	Varmasti	ei.	
	
Orimattilan	kaupunki	myönsi	miltään	taholta	mitään	kysymättä	maa‐ainesluvan	kaupungin	
perimmäiseen	nurkkaan	vasten	Nastolan	kunnan	(nyt	Lahden	kaupungin)	rajaa	tietoisena	
siitä,	että	toiminnan	ympäristöhaitat	kohdistuvat	kokonaan	Nastolaan,	eivät	lainkaan	
Orimattilaan.	Luvitus	oli	siis	erityisen	edullinen	sekä	Hakijalle	että	myöntäjälle.	On	tietysti	
kiusallista	molemmille	osapuolille,	että	asian	arviointi	nousee	esille	vielä	näin	myöhemmin.	
	
Hakija	oli	tuolloin	Orimattilan	valtuutettu.	Vaikka	hän	olisikin	jäävännyt	itsensä	oman	asiansa	
käsittelyissä,	voidaan	kuvitella	se	henkilökohtaisen	vaikuttamisen	määrä,	mikä	
maalaispitäjässä	sisältyy	päätöksenteon	valmisteluun,	kenties	myös	viranomaistoimintaan,	ja	
mitä	voidaan	vain	päätellä	esimerkiksi	maa‐ainesluvan	käsittelyn	vaiheiden	ja	sisällön	
perusteella.	
	
Maa‐aineslupahakemus	oli	laadittu	käsin	kirjoittaen	aivan	amatöörimäisesti,	esimerkiksi	
luontoselvitystä	ei	tehty	ja	suunnitelmakartat	olivat	niin	suurimittakaavaisia	ja	epäselviä	
(kopioita),	että	niistä	ei	edes	paikkakuntalainen	saanut	kohtuudella	selvää.	Lisäksi	annettiin	
suorastaan	perättömiä	tietoja	esimerkiksi	kaavasuunnitelmista.	Vaikutti	siltä,	että	hakemus	
oli	vain	jonkinlainen	koepallo,	minkä	avulla	Hakija	testasi	mahdollisuuksiaan	pelastaa	
maatilansa	jatkuvasta	konkurssiahdingosta,	mikä	on	paikkakunnalla	yleisesti	tiedossa	–	ehkä	
ulosottoviranomaiselle	näytöksi	tilan	spekulatiivisesta	varallisuudesta.	 	
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Kuitenkin	tämänkintasoinen	hakemus	läpäisi	sujuvasti	vielä	niinkin	äskettäin	kuin	2003–
2005	koko	hallintokoneiston:	Orimattilan	kaupunki,	Nastolan	kunta,	Hämeen	
ympäristökeskus.	Siitä	ajasta	toki	säädökset	ovat	tiukentuneet	ja	niiden	soveltaminen	
viranomaisessa	toivottavasti	myös.	
	
Hakijan	voimassa	oleva	maa‐aineslupa	on	aikansa	kuvastimena	suorastaan	karmea	esimerkki	
siitä,	miten	Suomessa	on	hallinnoitu	ympäristön	tuhoavaa	kalliokiviaineksen	ottamista	vielä	
aivan	äskettäin.	
	
Nyt	käsillä	olevista	asiakirjoista	ilmenee,	että	Hakija	olettaa	voivansa	toimia	
Selkosaarenkallioilla	vanhan	maa‐ainesluvan	varassa	sitä	vain	kasvattaen,	kuten	jo	kerran	
aikaisemmin.	Virhe	muiden	joukossa	on,	että	maa‐aineslupa	on	myönnetty	kokonaan	
kuulematta	tai	ottamatta	riittävästi	huomioon	asianosaisia	asukastahoja	Uudessakylässä.	
Muutoksesta	on	kuultu	...	Nastolan	kunnan	virkamiehiä.	Heidän	(keiden?)	kannanottonsa	
esitettiin	pöytäkirjan	mukaan	Orimattilan	teknisen	lautakunnan	kokouksessa,	joten	niitä	ei	
ole	(salaamistarkoituksessa)	julkistettu.	Muutoksesta	ei	kuitenkaan	ole	kuultu	Uudenkylän	
asukkaita,	joten	päätös	on	tehty	vastoin	kuulemista	koskevia	säädöksiä.	Maapalstan	siirron	
valmistelun	yhteydessä	esitetty	huomautus	(Nastola,	Aty	Tieokas)	on	mainittu	asiakirjoissa	
mutta	se	on	jätetty	käsittelemättä	ja	vastaamatta.	Lupakäsittely	on	ollut	villiä	ja	vapaata.	
	
Koska	nykyinen	maa‐aineslupa	käsittää	vain	osan	Orimattilasta	Nastolaan	siirretystä	
palstasta,	on	selvää,	että	Hakija	aikoo	louhia	–	kuten	jo	ilmoittikin	Knuuttilantie‐hankkeen	
ympäristölupahakemuksessa	–	lähivuosikymmenten	aikana	loputkin	14	hehtaaria	
Selkosaarenkallioista.	Tämän	vuoksi	vaadin	jo	tässä	vaiheessa,	että	ao.	viranomainen	eli	
Lahden	rakennus‐	ja	ympäristölupalautakunta	(sittemmin	AVI)	määrää	maa‐ainesluvan	
käsiteltäväksi	uudelleen	koko	siirretyn	alueen	osalta	ottaen	erityisesti	huomioon	haittojen	
kohdentuminen	nauhataajaman	itäosaan	Uuteenkylään.	
	
Suunnitellulla	Selkosaarenkalliot	P‐louhintahankkeella	(tavoite	2)	ei	ole	ympäristölupaa,	mitä	
ilman	minkäänlainen	aiottu	toiminta	ei	ole	mahdollista.	Kaiken	muun	ympäristöluvan	
tarpeeseen	vaikuttavan	lisäksi	liitosalue	rajoittuu	pohjoisreunassa	Nastonharju–Uusikylä	
I	luokan	pohjavesialueeseen.	Kaivannaisjätteet	aiheuttaisivat	haitallisia	valumia	myös	
alapuoliseen	vesistöön	ojaverkostoa	pitkin.	
	
Vaatimus	
	
Kaikissa	tapauksissa	vaadin,	että	lupaviranomainen	ei	ota	huomioon	vanhaa	maa‐aineslupaa,	
mikä	siis	olisi	tällä	hetkellä	voimassa	2020‐10‐04	asti.	Lupa	ennättää	vanhentua,	kun	nykyistä	
ympäristölupahakemusta	käsitellään	ylemmissä	oikeusviranomaisissa	usean	vuoden	ajan.	
	
Lupahakemuksen	ulottuvuus	
	
Pyydän	AVIn	ottavan	päätöksenteossa	huomioon,	että	tässä	asiakirjassa	osoitettavin	
perustein	kysymyksessä	on	hakemuksessa	ilmoitettua	kohdetta	Selkosaarenkalliot	P	
huomattavasti	laajavaikutteisempi,	pitkäaikaisempi	ja	vahingollisempi	hanke	
luonnonympäristön	muuttamiseksi.	
	
Tarpeellisen	kokonaiskäsityksen	luomiseksi	lähi‐	ja	pidempää	tulevaisuutta	varten	ennakoin	
jo	Knuuttilantien	hakemusvaiheessa	maa‐aines‐	ja	ympäristöluvan	hakemista	myös	
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Selkosaarenkallioille.	Kohde	mainittiin	Knuuttilantien	ympäristölupahakemuksessa	2017,	
mutta	sitä	koskevaa	hakemusta	ei	vielä	silloin	lähetetty	(Lahden)	lupaviranomaiselle	
taktisista	syistä;	epäilemättä	pian	lähetetään,	arvelin	tuolloin	–	aivan	oikein.	Seuraavat	
louhintakohteet	ovat	arvioni	mukaan	Selkosaarenkallioiden	pohjoisosan	–	mihin	
Knuuttilantie	päättyisi	–	jälkeen	Selkosaarenkallioiden	eteläosa	ja	Huhmarmäki	
vuosikymmenten	ajaksi.	
	
Yleisvaatimus	
	
Vaadin,	että	Selkosaarenkallioiden	louhoksen	rakentamiseen	ei	myönnetä	lupaa	tässä	
asiakirjassa	esitettävin	perustein,	joista	suuren	osan	esitin	jo	Knuuttilantien	lupahakemusta	
koskeneessa	muistutuksessa.	Siksi	kertaan	vielä	tässä	asiakirjassa	jäljempänä	kaiken	
Knuuttilantien	rakentamista	koskevan	lausumani,	koska	tien	rakentamista	ei	ole	aloitettu	–	
eikä	varmasti	aloitetakaan,	ennen	kuin	koko	lupaprosessi	on	käsitelty	kaikissa	
oikeusviranomaisissa	vuosien	päästä.	Esitän	kokonaisuuden	siksi,	että	asia	joka	tapauksessa	
tullaan	vielä	käsittelemään	ylemmissä	oikeusviranomaisissa.	
	
Vaadin,	että	AVI	ei	käsittele	nyt	haettua	luvitusta	ilman,	että	kokonaiskäsityksen	luomiseksi	
samalla	kertaa	käsitellään	ao.	viranomaisyhteistyössä	myös	Aty	Tieokkaan	esittämä	
Selkosaarenkallioiden	eteläosan	ja	edelleen	Huhmarmäen	louhintaa	koskeva	louhintauhka,	
koska	koko	alueella	on	sama	maanomistaja	(Nuuttila).	Jo	tähänastinen	hakumenettely	on	
täynnä	kaikenlaista	taktikointia,	minkä	voi	hakijan	tuntien	ennakoida	jatkuvan.	Esimerkiksi	
Knuuttilantien	lupahakemuksen	kanssa	samaan	aikaan	oli	arvioni	mukaan	valmiina	
Selkosaarenkallioiden	pohjoisosan	louhinnan	hankesuunnitelma,	mutta	taktisista	syistä	siitä	
ei	lähetetty	lupahakemusta	samanaikaisesti	Knuuttilantie‐hakemuksen	kanssa.	
	
Vaadin,	että	ennen	kuin	jatkaa	Selkosaarenkallioiden	lupahakemuksen	käsittelyä	AVI	kuulee	
myös	Lahden	ja	Orimattilan	kaupunkien	ympäristölupaviranomaisia,	jotka	vastaavat	ketjun	
seuraavien	louhintahakemusten	lupakäsittelystä,	sekä	aluesuunnittelun	osalta	Päijät‐Hämeen	
liittoa	ja	Lahden	yleiskaavaa	parhaillaan	laativaa	Lahden	kaupunkia.	
	
Lupien	ketjutus	
	
Knuuttilantie‐hanke	oli	vain	ensimmäinen	askel	suunnitelmasta,	mikä	Aty	Tieokkaan	arvion	
mukaan	tulee	käsittämään	laajan	alueen	Lahdessa	(Nastolassa)	ja	Orimattilassa,	välittömästi	
Uudenkylän	asutus‐	ja	liikekeskuksen	(ns.	Rakokivi)	eteläpuolella.	Hankkeessa	keskeinen	
toiminta‐ajatus	on	pitkän	ajan	kuluessa	ketjuttaa	lupahakemukset	siten,	että	kokonaisuus	
palastellaan	sopiviin	osiin	niin,	että	niiden	kokonaisvaikutus	ei	hahmotu,	ei	viranomaisille	
eikä	asukkaille.	Tarkoitus	on	tällä	tavoin	ehkäistä	riski,	että	viranomaiset	rajoittaisivat	
tuhoisaa	toimintaa	ja	hämärtää	asukkailta,	mistä	kaikesta	ketjutetussa	hankkeessa	on	
kysymys.	 	
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Tässä	ensi	vaiheessa	ovat	siis	kysymyksessä	kartan	"LOUHINTA	JA	LUONNONSUOJELU	2017–
2018	–	LAHTI	JA	ORIMATTILA	mukaiset	hankesuunnitelman	tavoitteet	1	ja	2:	Uusi	
Knuuttilantie	Selkosaarenkallioiden	pohjoisosaan	ja	välittömästi	seuraavassa	vaiheessa	
Selkosaarenkallioiden	pohjoisosan	(P)	louhinta	Hakijan	omistamalla	maalla.	Siitä	eteenpäin	
hanke	etenisi	Hakijan	omistamalla	maalla	tavoitteen	3	mukaisesti	valtatien	eteläpuolelle,	
minne	johtaa	valmis	ylikulkusilta.	Tavoitteessa	4	louhitaan	Selkosaarenkallioiden	eteläosa	(E),	
missä	on	muitakin	maanomistajia;	naapurien	mukaan	saaminen	lienee	jo	neuvoteltu	
valmiiksi.	
	
Tämän	jälkeen	tavoitteena	5	on	Uudenkylän	osayleiskaavaehdotukseen	–	mikä	on	hallinto‐
oikeuskäsittelyssä	–	kaavoittajan	myötävaikutuksella	valmiiksi	juonitellun	tien	rakentaminen	
edelleen	Hakijan,	saman	maanomistajan	Nuuttilan,	maata	pitkin	Huhmarmäelle.	Se	on	
Ensimmäisen	Salpausselän	eteläpuolella	kolmanneksi	korkein	(149,44	m)	paikka,	
kalliomassiivi,	myös	UNESCOn	maailmanperintökohde	(Struven	ketju),	virallisesti	
muinaismuistolain	mukaisesti	suojeltu	kiinteä	muinaisjäännös	ja	metsälain	10	§:n	tarkoittama	
erityisen	tärkeä	elinympäristö.	
	
Koko	lupaketjuhankkeen	lopullinen	kuningastavoite	6	onkin	Huhmarmäki,	missä	myös	on	
Hakijan	lisäksi	muitakin	(kuivantolaisia)	maanomistajia,	joita	on	jo	tähän	astikin	ollut	mukana	
epäonnistuneessa	hautakivien	louhintahankkeessa.	Tämä	taannoinen	epäonnistuminen	
kansalaisvaikuttamisen	tuloksena	lienee	ollut	perimmäisenä	pontimena	sille,	että	Hakija	
käynnisti	jälleen	uuden	räjäytysprosessin.	 	
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Huhmarmäessä	riittäisi	räjäytettävää,	louhittavaa	ja	murskattavaa	vuosikymmeniksi.	Lupien	
ketjutus	etenisi	siten,	että	hankekoko	kasvaisi	koko	ajan,	Knuuttilantiestä	alkaen	
Selkosaarenkallioiden	pohjoisosaan,	Selkosaarenkallioiden	eteläosaan	ja	lopuksi	
Huhmarmäkeen.	Kaikki	toiminta	valtatien	eteläpuolella	tapahtuisi	Orimattilan	kaupungin	
äärimmäisessä		nurkassa,	missä	se	ei	vaikuttaisi	lainkaan	asutukseen	Orimattilan	puolella,	
koska	asutusta	ei	ole.	
	
Näin	ollen	Hakija	saisi	Orimattilan	kaupungin	luvat	todennäköisesti	yhtä	helposti	kuin	
tähänkin	asti,	vaikka	ei	enää	2017	alkaen	olekaan	Orimattilan	valtuutettu.	Sen	sijaan	koko	
vuosikymmenten	kestoinen	louhinta‐	ja	murskaustoiminta	pilaisi	rajulla	ja	lopullisella	tavalla	
asumis‐	ja	luonnonympäristön	Lahden	(Nastolan)	nauhataajaman	koko	itäosassa,	Uudenkylän	
ja	Nastolan	kirkonkylän	kaupunginosien	taajama‐alueella.	
	
Seuraukset	olisivat	aluksi	verraten	vähäiset	jo	luvitetun	Knuuttilantien	rakentamisen	
muodossa,	mikä	tosin	ei	ehkä	koskaan	toteudu.	Jo	tavoitteessa	2	Selkosaarenkallioiden	
pohjoisosan	louhinta	ja	murskaus	nostaisi	vahingolliset	ympäristövaikutukset	kokonaan	
toiseen	mittaluokkaan,	ja	siitä	eteenpäin	lähes	kymmentuhantisen	nauhataajaman	itäosan	
asujamiston	jokapäiväiseksi	riesaksi	sen	lisäksi,	että	heidän	lähiluontonsa	häviäisi.	
	
Suorastaan	jättimäisen	louhintahankkeen	tavoite	1	on	Knuuttilantien	rakentaminen	–	
poikkeuksellisen	järeistä	aineksista,	jotta	tie	paksulla	turvemaalla	kestäisi	raskaiden	
maansiirtoajeneuvojen	liikenteen.	Hakija	paljasti	itse	lupien	ketjutuksen	jo	Knuuttilantien	
ympäristölupahakemuksen	johdannossa	2017	(1)	sivulla	4:	"Kallioalueelle	haetaan	erillistä	
maa‐aines‐	ja	ympäristölupaa	kalliokiviainesten	ottamiselle."	Hakija	ei	peittele	sitä,	että	
Knuuttilatie‐hanketta	(tavoite	1)	seuraa	välittömästi	Selkosaarenkallioiden	pohjoisosan	
ympäristölupahakemus	(tavoite	2).	Esimerkiksi	tiesuunnitelmakarttaan	on	merkitty	valmiiksi	
"Suunniteltu	maa‐ainesten	ottamisalue"	9,28	ha.	
	
Tällainen	suunnitelman	palastelu	ja	lupien	ketjutus	ei	liene	kiellettyä,	mutta	se	on	täysin	
tuomittavaa,	Hakijalle	tyypillistä	juonittelua,	mihin	viranomaisen	olisi	ollut	Aty	Tieokkaan	
vaatimuksen	mukaisesti	puututtava	yhteiskunnan	kokonaisedun	nimissä	ajoissa,	jo	ensi	
vaiheessa,	ennen	kuin	syntyy	todella	suuria,	korvaamattomia	ympäristövaikutuksia	ja	‐
vahinkoja.	
	
Koko	hankeketjua	voi	verrata	pullon	henkeen,	mikä	kerran	irti	päästettynä	–	Knuuttilantien	
ympäristölupa	–	kasvaa	lopulta	jättimäisiin	mittoihin	–	Huhmarmäen	louhinta.	Tämä	
kehityskulku	valitettavasti	ei	ole	Grimmin	satua,	vaan	täysin	ennustettavissa	olevaa	
todellisuutta.	
	
Vaatimus	
	
Vaadin,	että	AVI	viranoamaisyhteistyössä	viimeistään	tässä	toisessa	vaiheessa	ottaa	kriittisen	
kannan	kuvattuun,	mitä	ilmeisimpään	lupien	ketjutukseen	ja	sen	arvioituun,	mahdolliseen	ja	
todennäköiseen	lopputulokseen,	ja	hylkää	Selkosaarenkallioiden	ympäristölupahakemuksen,	
jolloin	myös	Knuuttilantien	rakentaminen	raukeaa.	
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Knuuttilantien	ympäristölupa	–	ominaisuudet	ja	ongelmat	
	
Niin	kauan	kuin	Knuuttilantien	rakentamista	ei	ole	aloitettu,	vaikka	on	luvitettu,	ei	ole	
myöhäistä	kerrata	tiehankkeen	vaikutuksia	Vaikka	Knuuttilantien	ympäristölupa	ratkaistiin	
(AVI)	2017,	tuon	vielä	tässä	yhteydessä	esiin	–	etenkin	ylempien	oikeusasteiden	käsittelyä	
varten	–	Knuuttilantien	rakentamisesta	esittämäni	näkökohdat,	joita	AVI	ei	ottanut	huomioon,	
vaan	myönsi	luvan.	
	
Koko	lupaketjun	kynnyskysymys	on	–	tietysti	kysyntämarkkinoiden	lisäksi	–	
kuljetusmahdollisuus,	mitä	tällä	hetkellä	ei	ole.	Selkosaaren	asutuksen	kautta	johtava	
kaavakatu	Selkotieltä	muuttuu	itään	päin	mennessä	ajouraksi,	mikä	on	metsäteiden	
luokituksessa	alin	eli	varsitie	Pietarinradan	vartta	pitkin,	suurimmaksi	osaksi	rautatiealueen	
puolella,	lähelle	Selkosaarenkallioiden	pohjoisosaa,	minne	metsätyökoneella	ajokelpoinen	ura	
kääntyy	Puusuon	kulman	kautta.	Ajouraa	käytetään	virkistysliikkumiseen	ja	marjajojen	ja	
sienien	poimintaan	yhteytenä	Uudenkylän	–	Nastolan	kirkonkylän	taajama‐asutuksesta	
Varikontien	kautta.	
	
Selkosaarenkallioille	ei	ole	raskaat	kuljetukset	kestävää	ajoneuvotietä,	vaan	se	jouduttaisiin	
rakentamaan	Selkosaaren	asutuksen	ohi,	esitetyn	Knuuttilantie‐suunnitelman	mukaan	
Pitkätieltä	naapuripalstojen	kautta	Puusuon	paksuturpeisen	rämemetsän	läpi.	Jos	
Selkosaarenkallioille	tulisi	maa‐aineksen	ottamista,	tienrakennuksen	lisäksi	raskas	liikenne	
rasittaa	kohtuuttomasti	ensi	kädessä	Selkosaaren	ja	Veljeskylän	asutusta.	Veljeskylän	
asukkaat	saivat	Pietarinradan	osan	Lahti–Luumäki–Vainikkala	palvelutason	parannuksen	
2007–2013	yhteydessä	Liikenneviraston	rakennuttaman	meluvallin	vähäisen	rautatiemelun	
poistamiseksi.	Se	vain	tuli	väärälle	puolelle	ajatellen	rautatietä	paljon	pahemmin	asutukseen	
vaikuttavaa	Kolunkallion	louhoksen	raskaan	tieliikenteen	melua	Selkosaarenteillä.	
	
Knuuttilantie	suunnitellaan	rakennettavaksi	järeistä	aineksista.	Ympäristölupahakemuksen	
mukaan	Puusuon	pengerrakenteen	alaosa	max.	noin	3	metrin	leveydeltä	muodostuu	
kalliolouheesta,	mitä	tarvitaan	12	000	tonnia.	Yläosa	max.	1,6	metrin	leveydeltä	muodostuu	
betonimurskeesta,	mitä	tarvitaan	14	000	tonnia.	Kulutuskerrokseen	tarvitaan	vielä	
kalliomursketta	2	000	tonnia.	Jos	kuorma‐auton	kantavuus	on	keskimäärin	10	tonnia,	
ajettavan	massan	määrä	runsaan	kilometrin	mittaiselle	tielle	on	2	800	autokuormallista	–	
suuri	määrä	raskasta	liikennettä	jo	rakennusvaiheessa	kapealle	soratielle	Pitkätielle.	
	
Kalliokivimurske	tulisi	pääosin	alueen	eteläpuolella	vielä	toimivalta	Kolunkankaan	louhimolta	
(kohde	7),	minkä	melu	kantautuu	häiritsevästi	ainakin	kolmen	kilometrin	päähän,	esimerkiksi	
Uudenkylän	henkilöasemalle.	Betonimurske	tulisi	"elementtitehtaalta".	Tämä	liittyy	
ajankohtaiseen	ympäristölupa‐asiaan.	
	
Lahden	rakennus‐	ja	ympäristölupalautakunta	määräsi	2017‐06‐13	hallintopakon,	mikä	koski	
jätebetonimurskeen	poistamista	Parma	Oy:n	teollisuusalueelta	Nastolan	kirkonkylässä,	
Uudenkylän	länsirajalla	Nastonharjulla.	Mursketta	on	siellä	noin	25	000	tonnia,	lisäksi	
kiinteää	jätebetonia	5	800	tonnia.	Molemmat	jakeet	määrättiin	poistettavaksi	
pohjavesialueelta	kahdessa	vaiheessa:	maarakentamisessa	hyödyntämiskelvoton	osa	oli	
poistettava	2018‐06‐30	mennessä	(onko	poistettu?)	ja	hyödyntämiskelpoinen	osa	
2018‐12‐31	mennessä.	Menettelyn	tarkoitus	on	suojella	alueen	pohjavettä	ja	läheistä	
vedenottamoa	jätebetonin	vahingollisilta	vaikutuksilta.	Päätös	ei	ole	vielä	lainvoimainen,	vaan	
siitä	oli	valitusoikeus	Vaasan	hallinto‐oikeuteen.	 	
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Betonimurske	Knuuttilantien	rakentamiseen	ajettaisiin	siis	ko.	tehtaalta,	mikä	sijaitsee	alle	
kahden	kilometrin	päässä	tiekohteesta.	Tehtaalle	olisi	toki	edullista	saada	sijoitettua	
tienrakennukseen	kelpaavaa	betonimursketta	mahdollisimman	pian	mahdollisimman	paljon	
mahdollisimman	lähelle.	Tuotetta	on	tarkoitus	kuljettaa	myös	mm.	Kouvolaan,	noin	40	km:n	
päähän.	
	
On	jo	varmaa,	että	Knuuttilantien	rakennushanke	ei	toteudu	ainakaan	lähivuosina,	jolloin	
ajatus	käyttää	Parma	Oy:n	jätebetonimursketta	ei	myöskään	toteudu	suunnitellulla	tavalla.	
Betonimurskeessa	on	haitta‐aineita,	joiden	pitoisuuksista	annetaan	tietoja	
ympäristölupahakemuksessa.	
	
Puusuo	on	metsäojitettu	1970‐luvun	alkupuolella.	Hakijan	tiealue	on	kunnostusojitettu	2016,	
joten	ojat	ovat	aivan	avoimia	veden	virtaukselle.	Ojissa	oli	vettä	kaiken	aikaa	kuivanakin	
kesänä	2018.	Tiheä	ojaverkosto	johtaa	pääosin	Orimattilan	Montarin	Kosenojan	kautta	
Sepänjokeen	ja	edelleen	Orimattilan	Artjärven	vesistöön.	Vesiensuojelusta	todetaan	
ympäristölupahakemuksessa,	että	pintavedet	valuvat	kuten	nykyisinkin.	Mikäli	tien	
rakennusaikana	veden	mukana	kulkeutuu	runsaasti	hienoainesta,	rakennetaan	
laskeutusaltaat	valtaojien	varsille	–	siis	ensinkö	vedenlasku	ja	sen	jälkeen	laskeutusaltaat?	–	
kun	järjestyksen	pitäisi	olla	toisinpäin.	
	
Vaatimus	
	
Koska	AVI	suhtautui	leväperäisesti	Knuuttilantie‐hankkeeseen,	ylempi	oikeusviranomainen	
tarkistaa	kriittisesti	Knuuttilantien	rakennustekniikasta	annetut	tiedot	ja	päättää	tiehankkeen	
uudesta	käsittelystä	tämän	lausunnon	mukaisessa	kokonaistarkastelussa.	
	
Orimattilan	kaupungin	osallisuus	Knuuttilantiessä	–	yhteisön	vastuu	ympäristöstä	
	
Knuuttilantien	pituudesta	sijaitsee	yli	puolet	eli	koko	länsipää	Orimattilan	kaupungin	
omistamalla	palstalla	Orimattilan	kaupunki	RN:o	11:101,	mikä	siis	sijaitsee	Lahden	
kaupungissa.	Orimattilan	kaupunki	on	tiehankkeen	merkittävin	osallinen	siksi,	että	
Selkosaarenkallioiden	aiotulle	louhosalueelle	pääsemiseksi	ei	käytännössä	ole	muuta	
vaihtoehtoa	kuin	tämä	linjaus.	
	
Orimattilan	kaupungin	osallisuuden	yhteisönä	ja	siihen	liittyvien	velvoitteiden	Knuuttilantie‐
hankkeessa	tulee	olla	oikeudellisesti	erilaiset	kuin	yksityisen	tieosakkaan.	
	
Ympäristölupahakemuksessa	Orimattilan	kaupungin		–	mikä	taho?	–	ilmoitetaan	antaneen	
suostumuksensa	Knuuttilantietie‐hankkeeseen	–	entiselle	valtuutetulleen.	Suostumuksen	
myötä	Orimattilan	kaupunki	on	siis	osallinen	Selkosaarenkallioiden	louhoshankkeessa	ikään	
kuin	olosuhteiden	pakosta,	mutta	tuskin	sentään	vasten	tahtoaan.	En	tiedä,	minkälaiseen	
hallinnolliseen	menettelyyn	suostumus	tieosakkuuteen	perustuu.	Joka	tapauksessa	Hakija	on	
entinen	Orimattilan	valtuutettu	2017	asti,	jolloin	hän	ei	enää	asettunut	ehdolle.	Orimattilan	
kaupunki	saattaa	katsoa	louhoshankkeen	osallisena	jopa	edistävänsä	kaupungin	
elinkeinotoimintaa	ja	ainakin	entisen	valtuutettunsa	henkilökohtaista	menestymistä	jatkuvan	
konkurssiuhkan	varjossa.	 	
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Toisaalta	Orimattilan	kaupungin	voi	katsoa	olevan	Knuuttilan	yksityistiehankkeessa	Hakijan	
bulvaanin	asemassa,	vaikka	ilman	mitään	tuotannollista	tai	muuta	konkreettista	osuutta	
suunniteltuun	louhokseen.	Knuuttilantie‐hankkeeseen	suostumisen	peruste	lienee	
yksinomaan	elinkeinopoliittinen,	lisänä	korkeintaan	metsätalouden	harjoittaminen,	kuten	
puutavaran	kuljetus,	vaikka	kaupungin	metsäpalsta	ei	tarvitsekaan	erikseen	rakennettua	
tieyhteyttä,	koska	Pitkätie	kulkee	vieressä.	
	
Kaupungin	tehtäviin	tosin	kuuluu	myös	Orimattilassa	asuin‐	ja	luonnonympäristön	
turvaaminen	hyvänä	ja	kestävän	kehityksen	edistäminen	esimerkiksi	maankäyttö‐	ja	
rakennuslain	vaatimusten	mukaisesti.	Selkosaarenkalliot	P‐louhoksen	sijainti	ei	uhkaa	näitä	
tavoitteita	–	Orimattilassa,	minkä	puoleinen	alue	on	asumaton.	
	
Sen	sijaan	naapurikunnasta	Lahdesta	katsoen,	ottaen	huomioon	Knuuttilantien	päähän	näillä	
näkymin	pian	lupaketjutuksen	keinoin	tulevan	yhden	tai	useamman	louhoksen,	Orimattilan	
kaupungin	osallisuus	Knuuttilantie‐hankkeessa	on	kestämätön,	suorastaan	sietämätön.	
Louhos	tulisi	välittömästi	Lahden	rajalle,	missä	ei	asu	ainuttakaan	Orimattilan	asukasta.	
Vastapainoksi	suoraan	vastapäätä	louhosta	asuu	Lahdessa	nauhataajaman	itäpään	lähes	
kymmenentuhatta	asukasta	Uudenkylän	ja	Nastolan	kirkonkylän	maarekisterikylien	eli	
kaupunginosien	alueella.	Heihin	kohdentuisivat	louhosalueen	kaikki	raskaat	
haittavaikutukset,	joilta	he	eivät	voi	mitenkään	suojautua.	Välittömästi	itäpuolella	
Selkosaarenkalliot	P‐louhos	rajoittuisi	Uudenkylän	osayleiskaavassa	määriteltyyn	
Piiankallion	luonnonsuojelualueeseen.	
	
Knuuttilantien	rakentamisen	osakas	Orimattila	sysää	louhoksen	ympäristöhaitat	välittömästi	
naapurikaupungin	asukkaiden	niskaan.	Knuuttilantie‐hankkeeseen	merkittävästi	ja	
suorastaan	ratkaisevasti	–	em.	lupien	ketjutuksen	huomioon	ottaen	–	osallistumalla	
Orimattilan	kaupunki	osoittaa	ennenkuulumatonta,	sukupolvien	mittaiseen	tulevaisuuteen	
ulottuvaa	vastuuttomuutta	Lahden	kaupunkia	ja	sen	asukkaiden	elinoloja	kohtaan	
haittaamalla	ja	suorastaan	estämällä	kaupungin	itäisen	osan	tulevan	kehittymisen,	mistä	
Lahden	ja	Nastolan	yhdistymissopimuksessa	2014‐12‐15	ja	sen	jälkeisissä	suunnitelmissä	on	
annettu	erityisiä	toiveita	ja	lupauksia:	
http://dynasty.phnet.fi/nastola/kokous/20151714‐1‐1.PDF	
	
Orimattilan	kaupunki	ei	ole	kuka	tahansa	maanomistaja,	jonka	suostumus	riittää	yksityistien	
osakkuuteen.	Nähdäkseni	Orimattilan	kaupungille	julkiyhteisönä	syntyvät	tieosakkuuden	
myötä	kaikki	siihen	kytkeytyvät	yhteiskunnalliset	velvoitteet	toisin	kuin	tavallisella	
maanomistajalla,	jota	koskevat	vain	yksityistielain	säädökset.	Hakijan	ajatuksen	mukaan	–	
todennäköisesti	–	Knuuttilantie‐hankkeessa	Orimattilan	kaupunki	piilotetaan	tai	piiloutuu	
suostumuksensa	taakse	hankeorganisaation	yhdeksi	osaseksi	vailla	erityistä	huomiota	
asemastaan.	Katson,	että	tällainen	menettely	ei	vastaa	julkiyhteisölle	asetettavia	erityisiä	
oikeudellisia	tai	moraalisia	vaatimuksia.	Orimattilan	kaupungin	vastuut	ja	velvoitteet	
yksityistieosakkaana	on	tarkasteltava	kaikista	niistä	näkökulmista,	joiden	esitän	tässä	
asiakirjassa	kohdentuvan	Knuuttilantie‐hankkeeseen	ja	sen	varmoihin,	todennäköisiin	ja	
mahdollisiin	seurausvaikutuksiin	ympäristölle,	asukkaille	ja	luonnolle.	
	
Orimattilan	kaupungin	osallistuminen	–	tai	osallistumattomuus	–	Knuuttilantie‐
hankkeeseen	suorastaan	ratkaisee,	syntyykö	vai	eikö	synny	kuvattu	laajavaikutteinen	
louhintateollisuus	Lahden	itäisen	nauhataajaman	välittömään	vaikutuspiiriin.	
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Vaikka	tievaihtoehdot	eivät	Hakijalta	tähän	loppuisikaan,	toteuttamisen	vaikeusasteet	
kasvavat,	minkä	vuoksi	ensiksi	on	valittu	Knuuttilantie,	minkä	AVI	luvitti	helposti	kriittiset	
lausunnot	ja	muistutukset	sivuuttaen.	
	
Vaatimus	
	
Katson,	että	Orimattilan	kaupungin		asema	Knuuttilantien	yksityistiehankkeessa	on	tien	
seurannaisvaikutukset	huomioon	ottaen	merkittävän	riidanalainen	ja	vaatii	siksi	uuden	
tarkastelun	uudessa	lupaharkinnassa.	
	
Vaadin,	että	AVIn	jälkeen	ylempi	oikeusviranomainen	käyttää	esitetyin	perustein	
päätösvaltaansa	täysimääräisesti	asukkaiden	ja	ympäristön	turvaamiseksi.	Yhteiskunnallisista	
ja	ympäristösyistä	Orimattilan	kaupungin	osuudelle	ei	tule	myöntää	ympäristölupaa	
Knuuttilantie‐hankkeeseen,	mikä	näin	raukeaisi	ja	myös	suunniteltu	ketjutettu	louhosten	
avaaminen	tätä	myöten	estyisi.	Perusteiksi	ympäristöluvan	eväämiseen	löytyvät	kaikkien	
maankäyttöä	ja	rakentamista	ohjaavien	säädösten	jo	ensimmäiset	pykälät,	joissa	vaaditaan	
turvaamaan	asuin‐	ja	luonnonympäristö.	
	
Knuuttilantie‐hanke	–	oikeudellisia	näkökulmia	
	
Suomen	perustuslain	(11.6.1999/731)	mukaan	ongelmallisissa	ympäristöhankkeissa	
oikeuksien	–	niin	kansalaisten	kuin	luonnon	–	turvaamisen	tulee	aina	lähteä	perustuslain	
säädöksistä.	20	§:n	mukaan	vastuu	luonnosta	ja	sen	monimuotoisuudesta,	ympäristöstä	ja	
kulttuuriperinnöstä	kuuluu	kaikille,	siis	myös	esimerkiksi	Orimattilan	kaupungille,	jonka	
julkisen	vallan	edustajana	on	pyrittävä	turvaamaan	jokaiselle	oikeus	terveelliseen	
ympäristöön	sekä	mahdollisuus	vaikuttaa	elinympäristöään	koskevaan	päätöksentekoon.	
Orimattilan	kaupungin	olisi	ollut	kuultava	siis	myös	esimerkiksi	Lahden	kaupungin	
viranomaisia	ja	asukkaita,	ennen	kuin	antoi	suostumuksensa	Knuuttilantie‐hankkeeseen	
kuvattuine	seurausvaikutuksineen.	Tämän	perusvaatimuksen	AVI	lupapäätöksessään	sivuutti,	
joten	tiehankkeen	ympäristölupa	on	laiton	jo	lähtökohdiltaan.	
	
Maankäyttö‐	ja	rakennuslain	(5.2.1999/132)	1	§:n	mukaan	tavoitteena	on	järjestää	alueiden	
käyttö	ja	rakentaminen	niin,	että	siinä	luodaan	edellytykset	hyvälle	elinympäristölle	sekä	
edistetään	ekologisesti,	taloudellisesti,	sosiaalisesti	ja	kulttuurisesti	kestävää	kehitystä.	
5	§:n	mukaan	alueiden	käytön	suunnittelun	tavoitteena	on	vuorovaikutteiseen	suunnitteluun	
ja	riittävään	vaikutusten	arviointiin	perustuen	edistää	muun	muassa:	
1)	turvallisen,	terveellisen,	viihtyisän,	sosiaalisesti	toimivan	ja	eri	väestöryhmien	tarpeet	
tyydyttävän	elin‐	ja	toimintaympäristön	luomista;	
2)	yhdyskuntarakenteen	ja	alueiden	käytön	taloudellisuutta;	
3)	rakennetun	ympäristön	kauneutta	ja	kulttuuriarvojen	vaalimista;	
4)	luonnon	monimuotoisuuden	ja	muiden	luonnonarvojen	säilymistä;	
5)	ympäristönsuojelua	ja	ympäristöhaittojen	ehkäisemistä;	
6)	luonnonvarojen	säästeliästä	käyttöä;	
7)	yhdyskuntien	toimivuutta	ja	hyvää	rakentamista.	
	
Näiden	tarkoitusten	toteuttamiseksi	esitän	jäljempänä	110	§:n	mukaisen,	hallintorajat	
ylittävän	kehittämisalueen	perustamista	Uudenkylän	alueelle	monitahoisten	ja	laajalle	
vaikuttavien	ajankohtaisten	ympäristöongelmien	ratkaisemiseksi	(UUSIKYLÄ	MASTER	PLAN).	
Knuuttilantie‐hanke	seurausvaikutuksineen	on	keskeinen	osa	näitä	ongelmia.	
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Knuuttilantien	rakentamiseksi	haettu	ja	kestämättömin	perustein	myönnetty	ympäristölupa	
on	ympäristönsuojelulain	(527/2014)tärkein	työväline.	Ympäristönsuojelulain	tarkoitus	on	
samansuuntainen	kuin	maa‐aineslain	eli	(1	§)	ehkäistä	ympäristön	pilaantumista,	turvata	
terveellinen	ja	viihtyisä	sekä	luonnontaloudellisesti	kestävä	ja	monimuotoinen	ympäristö,	
ehkäistä	jätteiden	syntyä	ja	haitallisia	vaikutuksia	ja	parantaa	kansalaisten	mahdollisuuksia	
vaikuttaa	ympäristöönsä.	
	
Knuuttilantie‐hanketta	seurausvaikutuksineen	koskee	tärkeällä	tavalla	mm.	säädösten	
sisältämä	ympäristön	pilaantumisen	näkökulma.	Ympäristön	pilaantuminen	tarkoittaa	
esimerkiksi	aineen,	melun,	tärinän	tai	hajun	päästämistä	tai	jättämistä	ympäristöön,	minkä	
seurauksena	aiheutuu	yksin	tai	yhteisvaikutteisesti	haittaa	ihmisen	terveydelle	tai	luonnolle	
ja	sen	toiminnoille,	luonnonvarojen	(ja	luonnonarvojen)	käyttämisen	estymistä	tai	melkoista	
vaikeutumista,	ympäristön	yleisen	viihtyisyyden	tai	erityisten	kulttuuriarvojen	vähentymistä,	
ympäristön	yleiseen	virkistyskäyttöön	soveltuvuuden	vähentymistä	tai	muu	näihin	
rinnastettava	yleisen	tai	yksityisen	edun	loukkaus.	
	
Kaikki	em.	asiakohdat	voidaan	osoittaa	tarvittavissa,	Selkosaarenkallioiden	alueelta	
toistaiseksi	puuttuvissa	erillisselvityksissä,	kuten	meluselvitys,	tärinäselvitys,	pölyselvitys,	
rakennettavuusselvitys,	hulevesiselvitys,	luontoselvitys	(vaillinainen)	ja	ympäristöselvitys.	
Mitään	näistä	ei	ole	tehty	tai	niitä	on	tehty	puutteellisesti,	koska	tavoite	on	ollut	saada	luvitus	
hankkeelle	nopeasti	ja	halvalla,	ikään	kuin	pakkotietä	Knuuttilantie‐hankkeen	kautta.	
	
Yleinen	luvanvaraisuus	(28	§)	edellyttää,	että	ympäristön	pilaantumisen	vaaraa	aiheuttavaan	
toimintaan	–	kuten	Selkosaarenkallioilla	–	on	oltava	ympäristölupa.	Ko.	vaara	kohdentuu	
Knuuttilantie‐hankkeessa	seurausvaikutuksineen	erityisesti	kohtuuttomana	rasituksena	
naapuruussuhteisiin	–	kokonaista	taajamaa	kohtaan.	
	
Kohtuuton	rasitus	naapuruussuhteisiin	ulottuu	Selkosaarenkallioiden	tapauksessa	jo	
Knuuttilantie‐hankkeessa	paljon	laajemmalle	kuin	mitä	lupaviranomaisen	on	tavanomaisesti	
otettava	huomioon	yleisen	ja	yksityisen	edun	turvaamiseksi.	Välittömät	naapurit	lähimässä	
Selkosaaren	ja	Veljeskylän	asutuksessa	ovat	toki	tärkeitä	omassa	ryhmässään,	mutta	yhtä	
lailla	hankkeen	välittömässä	vaikutuspiirissä	on	koko	Uudenkylän	taajama‐liikekeskus,	4000	
asukasta.	Käytännössä	nauhataajaman	länsisuunnassa	Nastonharjun–kirkonkylän	seutu	tuo	
vaikutuspiiriin	mukaan	lisää	tuhansia	asukkaita.	
	
Yleisen	edun	huomioon	ottamisen	harkinta	on	Selkosaarenkallioiden	kohdalla	mitä	
merkittävin	oikeudenmukaisen	ratkaisun	lähtökohta,	suorastaan	kaikkein	keskeisin.	
Toistaiseksi	yleistä	etua,	missä	edunsaajia	(tai	kääntäen	haitan	kärsijöitä)	on	tuhansia,	on	
käsitelty	ympäristölupahakemuksessa	vain	parilla	sivulla.	Tämä	vaatimus	on	ensimmäinen	
yritys	siihen	suuntaan	nyt	vasta,	kun	prosessi	on	jo	käynnissä.	
	
Lupakäsittelyn	kokonaisarvioinnissa	ei	tule	turvata	vain	toiminnan	harjoittajan	yksityistä	
etua,	kuten	Selkosaarenkallioiden	kohdalla	tähän	asti	on	tapahtunut.	Säädösten	mukaisesti	on	
otettava	huomioon	myös	yleinen	ja	yhteinen	etu,	käytännössä	asukkaiden	terveys,	
turvallisuus,	viihtyvyys,	hyvinvointi	ja	omaisuuden	suoja.	 	
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Ympäristönsuojelulain	(6	§)	mukaan	ympäristön	pilaantumisen	vaaraa	aiheuttava	toiminta	on	
mahdollisuuksien	mukaan	sijoitettava	siten,	että	toiminnasta	ei	aiheudu	pilaantumista	tai	sen	
vaaraa	ja	että	pilaantumista	voidaan	ehkäistä.	Sijoituspaikan	harkinta	(10‐11	§)	koskee	mm.	
kivenlouhimoa	ja	kivenmurskaamoa.	Tällöin	on	yksityisen	lähtökohdan	vaihtoehdoksi	myös	
usein	tarpeen	laajempi	kaavallinen	tarkastelu,	jolloin	selvitetään	ko.	toiminnan	muut	
mahdolliset	sijoituspaikat.	Maakuntakaavan	tai	oikeusvaikutteisen	yleiskaavan	osalta	on	
katsottava,	ettei	ko.	toiminnan	sijoittaminen	vaikeuta	alueen	käyttämistä	kaavassa	varattuun	
tarkoitukseen.	–	MRL:n	110	§:n	mukainen	vaatimukseni	Uudenkylän	kehittämisalueesta	
tähtää	näihin	tavoitteisiin	seuraavan	luvun	mukaisesti.	
	
Maankäytön	suunnittelu	ja	kaavoitus	–	viranomaisyhteistyö	
	

	
	
Uudenkylän	asutus‐	ja	liikekeskuksen	(ns.	Rakokivi)	osallistumis‐	ja	arviointisuunnitelma:	
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/Documents/A2672%20Rakokiven%20liikekeskus/a2672%20oas.pdf	

	
Lahti	suunnittelee	parhaillaan	uutta	kaavaa	vastapäätä	Selkosaarenkallioita	sijaitsevaan	
Uudenkylän	kaupunginosan	asutus‐	ja	liikekeskukseen	(ns.	Rakokivi).	Kehittämiseltä	putoaa	
pohja,	jos	kivenheiton	päässä	toimii	kivenlouhimo	ja	‐murskaamo	kaikkine	
häiriövaikutuksineen	kymmenien	vuosien	ajan.	
	
Myös	muut	Lahden	Nastolan–Uudenkylän	aluekehitystavoitteet	raukeaisivat	jo	tähän	
ensimmäiseen	tie‐	ja	louhoshakkeeseen,	myöhemmästä	lupien	ketjutuksesta	puhumattakaan.	
Lahden	kaupungin	on	tarkoitus	olikeuskäsittelyssä	olevassa	Uudenkylän	osayleiskaavassa	
sekä	vireillä	olevassa	Villähteen	asemanseudun	kaavoituksessa	ulottaa	kaupunkikehittämisen	
pitkän	ajan	uusi	kehittämissuunta	yhdistymissopimuksen	2016	mukaisesti	Pietarinrataa	itään	
välille	Lahti–Uusikylä.	Tämän	suunnittelun	tavoitteet	esimerkiksi	asukasmäärän	lisäämiseksi	
romuttuvat	välittömästi,	jos	nauhataajaman	itäiseen	painopisteeseen	tulee	em.	
lupaketjutuksen	tuloksena	massiivinen	louhosalue	asutuksen	välittömään	tuntumaan,	radalta	
ja	valtatieltä	näkö‐	ja	kokemusetäisyydelle.	 	
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Ympäristöluvan	päätösvaltaa	Knuuttilantie‐hankkeessa	(tavoite	1,	Lahti	ja	Orimattila)	käytti	
AVI	ja	Selkosaarenkallioiden	pohjoisosan	louhoshankkeessa	(tavoite	2,	Lahti)	maa‐ainesluvan	
ja	ympäristöluvan	osalta	ensin	Lahden	kaupunki,	sitten	keinotekoisesti	siirrettynä	nyt	AVI.	
Omalla	alueellaan	Huhmarmäessä	(tavoite	6‐7,	Orimattila)	maa‐aines‐	ja	ympäristöluvan	
päätösvaltaa	käyttää	Orimattilan	kaupunki.	Tämä	osoittaa,	miten	pirullisen	taitavasti	ja	
vaarallisesti	Hakija	on	laatinut	kokonaissuunnitelman:	hajoita	ja	hallitse.	Ellei	asian	
kehityssuuntaan	puututa	viranomaisessa	jo	alkuvaiheessa,	koko	lupaketju	pirstoutuu	vaihe	
vaiheelta	eri	hallintoihin,	eri	viranomaisten	päätettäväksi,	jolloin	kukaan	heistä	tunne	eikä	
hallitse	kokonaisuutta,	ei	vastaa	omana	aikanaan	kuin	omasta	viipaleestaan.	Tämä	juuri	on	
Hakijan	rakentama	juoni.	
	
Jos	joskus	louhitaan	Huhmarmäki,	Hakijan	kuningastavoite,	sitä	ennen	on	tuhottu	
asumisympäristö,	luonto	ja	maisema	kokonaisen	kaupunginosan	alueella,	Lahden	
Uudessakylässä,	osaksi	kirkonkylään	asti	ulottuen,	lisäksi	myös	Orimattilan	puolelta.	Siksi	
tarvitaan	heti	tässä	alkuvaiheessa	viranomaisyhteistyötä,	minkä	kuvaus	esitetään	tässä	
luvussa	siitä	painavasta	syystä,	että	toistaiseksi	esimerkiksi	AVIn	käsittelyfokus	asiassa	on	
ollut	nuppineulan	pään	kokoinen.	
	
Edelliseen	liittyen	totean,	että	Knuuttilantien	ympäristölupahakemuksessa	kohdealueesta	
annettiin	seuraavat	kaavatiedot:	
	
"Alueella	on	maakuntavaltuuston	2.12.2016	hyväksymä	uusi	Päijät‐Hämeen	maakuntakaava	
2014,	jossa	alue	on	merkitty	teollisuus‐	ja	varastoalueeksi.	...	Lupaa	haetaan	15	vuodeksi.	
Perusteena	pidemmälle	lupa‐ajalle	on	maakuntakaavan	teollisuusaluemerkintä.	Alue	ei	voi	
ilman	kallion	louhintaa	toimia	teollisuusalueena.	...Mikäli	teollisuuskäyttö	ei	näytä	ottamisen	
loppuvaiheessa	todennäköiseltä,	hakija	sitoutuu	maisemoimaan	alueen	metsätalouskäyttöön	
soveltuvaksi.	
	
Alueella	ei	ole	voimassa	maakuntakaavan	lisäksi	muuta	kaavaa.	...	Kohdealue	käsitellään	2017	
alkaneessa	Lahden	kaupungin	yleiskaavatyössä.	...	Alue	rajautuu	Uudenkylän	osayleiskaava‐
alueeseen,	joka	alkaa	alueen	itärajalta.	Ko.	kaava	on	hyväksymisvaiheessa	[valitusten	vuoksi	
oikeuskäsittelyssä	Hämeenlinnan	hallinto‐oikeudessa].	Nastolan	kunta	valmisteli	Uudenkylän	
osayleiskaavaa	ja	Lahden	kaupunki	on	kuntaliitoksen	jälkeen	jatkanut	työtä."	
	
HUOMAUTUS:	
Päijät‐Hämeen	liiton	mukaan	"Maakuntakaava	2014	on	tullut	voimaan	kuulutusten	myötä.	
Kuulutukset	on	julkaistu	10.3.2017	alkaen.	Maakuntahallitus	määräsi	20.2.2017	Päijät‐
Hämeen	maakuntakaavan	tulemaan	voimaan	ennen	kuin	se	on	saanut	lainvoiman.	
Maakuntakaava	2014	kumoaa	voimaan	tullessaan	ympäristöministeriön	11.3.2008	
vahvistaman	Päijät‐Hämeen	maakuntakaavan	2006.	Maakuntakaavasta	on	jätetty	
Hämeenlinnan	hallinto‐oikeuteen	10	valitusta.	Hallinto‐oikeus	voi	kieltää	päätöksen	
täytäntöön	panon."	
	
Maakuntakaava	2014	ei	siis	em.	mukaan	ole	vielä	lainvoimainen.	Yksi	valituksista	koskee	
pieneksi	osaksi	myös	Knuuttilantien	ympäristölupahakemuksen	sijaintikohdetta,	teollisuus‐	
ja	varastoaluetta	Y	39.	 	
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Hakija	viittaa	siihen,	että	Päijät‐Hämeen	maakuntakaavassa	2014	kohdealueiden	
Knuuttilantie	ja	Selkosaarenkalliot	P	kaavamerkintä	on	T	39	Teollisuus‐	ja	varastoalue.	
Suunnittelumääräys	on	"Alueelle	ei	saa	suunnitella	sellaisia	työpaikkatoimintoja,	joiden	
haitalliset	ympäristövaikutukset	läheisille	alueille	voivat	olla	merkittäviä.	Erityistä	huomiota	
tulee	kiinnittää	alueen	liikenteen	toimivuuteen	ja	toteuttamisjärjestykseen.	
Kaavaselitys	on	"Radan	eteläpuolinen	teollisuusalue.	Alueen	pohjoisosa	on	[I	luokan	
Nastonharju–Uusikylä‐]	pohjavesialueella."	
	
Uudenkylän	vuodesta	2011	alkaen	–	toistaiseksi	yli	seitsemän	(7!)	vuotta	–	valmistellun	
osayleiskaavan	viimeksi	esitellyssä	kolmannen	vaiheen	kaavaehdotuksessa	2015	
(kaavamerkintää	T39	koskeva	valitus	on	Hämeenlinnan	hallinto‐oikeuden	käsittelyssä)	
kohdealueen	Selkosaarenkalliot	P	(pohjoisosa)	kaavamerkintä	on	M	eli	"Maa‐	ja	
metsätalousvaltainen	alue.	Alue	on	pääsääntöisesti	tarkoitettu	maa‐	ja	metsätalouden	
harjoittamiseen."	Tarkemmin	ei	ole	selvitetty,	mitä	tarkoittaa	"pääsääntöisesti".	Lisäksi	M‐
alueelle	on	merkitty	useita	luonnonsuojelu‐	ja	muita	luonnonarvoalueita.	
Luonnonsuojelualueista	merkittävin	on	Piiankallio	välittömästi	Selkosaarenkallioiden	
itäpuolella.	
	
HUOMAUTUS:	
Maakuntakaavan	suunnittelumääräyksen	mukaan	siis	"Alueelle	ei	saa	suunnitella	sellaisia	
työpaikkatoimintoja,	joiden	haitalliset	ympäristövaikutukset	läheisille	alueille	voivat	olla	
merkittäviä."	Kalliokiviaineksen	louhinta	ja	murskaus	ovat	ehdottomasti	ja	yksiselitteisesti	
sellaisia	työpaikkatoimintoja,	joiden	haitalliset	ympäristövaikutukset	läheisille	alueille	eli	
Uudenkylän	liike‐	ja	asutuskeskukselle	(ns.	Rakokivi)	ja	koko	nauhataajaman	itäosan	
Uudenkylän	4000	asukkaalle	ovat	erittäin	merkittäviä	ja	lopullisia.	
	
Vaatimus	
	
Vaadin,	että	tämä	yksiselitteinen	maakuntakaavamääräys	ja	lisäksi	tässä	asiakirjassa	esitetyt	
kielteiset	perustelut	otetaan	huomioon	viranomaisessa.	Lopputuloksena	ylemmän	
oikeusviranoamisen	kokonaistarkastelussa	tulee	evätä	Knuuttilantien	ympäristölupa	jo	
lupaketjun	tässä	vaiheessa,	kun	näkyvissä	oli	louhoksen	ja	murskaamon	perustaminen	aluksi	
Selkosaarenkallioiden	pohjoisosaan	ja	myöhemmin	siitä	eteenpäin	ketjuna	Huhmarmäelle	
asti.	Nyt	kun	Selkosaarenkallioiden	pohjoisosan	lupahakemus	on	esitetty,	kuten	Aty	Tieokas	
arvioi	jo	aikaa	sitten,	vaadin,	että	AVI	hylkää	hakemuksen	jo	yksin	
maakuntakaavamääräyksen	vastaisena,	muista	tässä	asiakirjassa	perustelluista	syistä	
puhumattakaan.	
	
HUOMAUTUS:	Uudenkylän	osayleiskaavaehdotus	ei	ulotu	maarekisterikylän	länsirajalla	
sijaitsevalle	Selkosaarenkallioiden	alueelle	eli	siinä	ei	ole	otettu	huomioon	seuraavaa:	"Päätös	
kuntajaon	muuttamisesta	Orimattilan	kaupungin	ja	Nastolan	kunnan	välillä,	
valtiovarainministeriö	VM/1363/00.01.01.00/2013,	2015‐01‐09."	Tämä	on	ko.	
yleiskaavoittajan	menettelytapavirhe,	sillä	kohdealue	sijaitsee	kuntien	yhdistymisen	jälkeen	
Uudenkylän	maarekisterikylässä	ja	kaupunginosassa.	Lisättäköön,	että	Uudenkylän	
osayleiskaavatyöhön	otettiin	kuitenkin	alun	alkaen	alueita	Uudenkylän	länsirajan	
(Elementintie)	länsipuolelta	Nastolan	kirkonkylästä	(Nastonharju,	betonitehdas),	mutta	ei	siis	
yhdenmukaisesti	Selkosaarenkallioiden	aluetta,	mikä	kuitenkin	sijaitsee	Uudessakylässä,	
Uudenkylän	kaupunginosassa.	 	
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Viranomaisyhteistyö	
	
Osallisia	viranomaisia	ovat	AVIn	lisäksi	ainakin	Hämeen	ELY‐keskus,	Päijät‐Hämeen	liitto,	
Lahden	kaupunki	ja	Orimattilan	kaupunki.	
	
Luonteva	foorumi	viranomaisyhteistyön	pohjaksi	on	oikeuskäsittelyssä	oleva	Uudenkylän	
osayleiskaavatyö	ja	sitä	välittömästi	seuraava,	jo	käynnissä	oleva	Lahden	yleiskaavatyö,	mihin	
2017	alkaneella	valtuustokaudella	sisältyy	myös	entinen	Nastolan	kunnan	alue.	Näyttää	siltä,	
että	jo	2011	aloitettu	ja	mm.	yllättävän	Huhmarmäen	kaatopaikkahankkeen	vuoksi	
tolkuttomasti	pitkittynyt	Uudenkylän	osayleiskaava	"jää	alle"	ja	sulautuu	2017	alkaneeseen	
Lahden	kaupungin	yleiskaavatyöhön,	vaikka	kaavaviranomainen	yritti	runnoa	sen	väkisin	läpi	
–	seurauksena	valitus	hallinto‐oikeuteen.	
	
Vaatimus	
	
Vaadin,	että	Uudenkylän	osayleiskaavan	tai	viimeistään	Lahden	yleiskaavan	2017	laadinnassa	
muodostetaan	MRL	110	§:n	mukainen	kehittämisalue	viranomaisyhteistyössä	
valmisteltavaksi,	erityisenä	syynä	kokonaistarkastelun	tarve	asiassa	"LOUHINTA	JA	
LUONNONSUOJELU	2017–2018	–	LAHTI	JA	ORIMATTILA	Selkosaarenkallioiden–
Huhmarmäen	alueella	(LIITE	UUSIKYLÄ	MASTER	PLAN).	
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KARTTA	UUSIKYLÄ	MASTER	PLAN	–	LUONNON‐	JA	ASUTUSYMPÄRISTÖN	KEHITTÄMISALUE.	
Vaatimus	tähtää	siihen,	että	Selkosaarenkallioiden–Huhmarmäen	suunniteltua	louhinta‐
aluetta	koskevia	taloudellisia	ja	ympäristöllisiä	ristiriitoja	pystytään	arvioimaan	alueiden	
kehittämisen	puolueettomien	valtion‐	ja	kuntaviranomaisten	yhteistyössä	nykyistä	
yksittäiskohteista	ketjutettua	lupakäsittelyä	laajemmassa	kontekstissa	sekä	näin	
suunnittelemaan	ja	poistamaan	asutukselle	ja	ympäristölle	kohtuuttomia	ja	
peruuttamattomia	vaurioita	tuottava	maankäyttö	jo	ennalta	sellaisella	tuloksella,	että	
Uudenkylän	4000	asukkaan	liikekeskustaajaman	ja	koko	Lahden	itäosan	nauhataajaman	
tulevaisuus	ei	vaarannu	yksittäisen	maanomistajan	kohtuuttoman	yksityisen	eduntavoittelun	
vuoksi.	
	
Aty	Tieokas	teki	jo	2015	Päijät‐Hämeen	maakuntakaavaa	ja	Uudenkylän	osayleiskaavaa	
varten	aloitteen	viranomaisyhteistyöstä	uhkaavan	kalliokiviainesten	ottamisen	
hallitsemiseksi	ja	myös	Uudenkylän	muuksi	kehittämiseksi.	Lausunnossaan	Päijät‐Hämeen	
liitto	näki	mahdolliseksi	toteuttaa	esitetty	kehittämisalueratkaisu.	Esitys	ei	kuitenkaan	
edennyt.	 	
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Kaavaviranomaiset	ovat	vastahakoisia	ottamaan	vastaan	neuvoja	kansalaiselta,	vaikka	ajatus	
tai	neuvo	olisikin	perusteltu,	jopa	tarpeellinen	ja	toteuttamiskelpoinen,	jopa	säädöspohjalta.	
Tällaisen	kansalaisaktiivisuuden	koetaan	häiritsevän	viranomaistyötä,	vaikka	neuvo	tai	ajatus	
perustuisi	kaavaviranomaisia	kenties	parempaan	paikallistuntemukseen	ja	johtaisi	
suotuisampaan	lopputulokseen	kuin	kaavaviranomainen	on	ajatellut.	Tietty	herkkähipiäisyys	
on	yhä	virkatoiminnan	helmasynti	ja	siihen	liityvä	ylemmyydentunto	kansalaisia	kohtaan	
tsaarinajan	perua.	–	Aloite	Uudenkylän	kehittämisalueeksi	perusteluineen,	UUSIKYLÄ	
MASTER	PLAN,	esitetään	kokonaisuudessaan	tätä	asikirjaa	varten	päivitettynä:	
LIITE	4	Uusikylä	Master	Plan.	
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OSA	2	
	
Selkosaarenkallioiden	luonto	ja	ympäristö	
	
Hakemuksen	2018	(3)	mukaan	"Kallion	ottaminen	vaikuttaa	alueen	maisemaan.	Alueella	ei	
ole	maa‐aineslain	tarkoittamaa	kaunista	maisemakuvaa,	joten	ottamiselle	ei	ole	siitä	
aiheutuvaa	estettä."	Hakemuksen	2018	(7)	mukaan	"Ottamisalueella	ei	ole	erityisiä	
suojeluarvoja	tai	suojeltuja	kohteita,	eikä	se	kuulu	mihinkään	suojelualueeseen.	Kohdealueella	
ei	ole	tiedossa	olevia	kulttuurihistoriallisia	suojelukohteita	tai	muinaisjäännöksiä.	Lähin	
muinaisjäännös	on	noin	700	etäisyydellä	kaakon	suunnassa	(Huhmarmäki),	jossa	on	Struven	
ketjun	piste.	Piste	ei	ole	osa	UNESCOn	maailmanperintökohdetta."	
	
HUOMAUTUS:	
Aty	Tieokkaan	oman	selvityksen	mukaan	Selkosaarenkallioiden	alueella	on	merkittäviä	
luonnon‐	ja	virkistysarvoja.	Hakemuksen	yleinen,	tarkoitushakuinen	luonnon‐	ja	
kulttuurimerkityksen	vähättely	tulee	siksi	jättää	omaan	arvoonsa.	
	
STRUVEN	KETJU	–	UNESCOn	MAAILMANPERINTÖKOHDE	
	
Tässäkin	asiakirjassa	korjataan	Hakijan	kaikissa	yhteyksissään	esittämä	virheellinen	väittämä	
Struven	ketjun	osalta.	Hakijalla	on	ainutlaatuinen	oikeus	omistaa	maallaan	Huhmarmäen	
laella	Struven	ketjun	piste.	
	
Struven	ketju	https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa‐
maanmittauslaitoksesta/teemat/struven‐ketju	hyväksyttiin	Yhdistyneiden	kansakuntien	
kasvatus‐,	tiede‐	ja	kulttuurijärjestön	UNESCOn	maailmanperintöluetteloon	2005.	Suomesta	
julkistettiin	kuuden	pisteen	sijainti.	Ne	sijaitsevat	valtion,	julkisen	yhteisön	tai	muun	sellaisen	
maanomistajan	maalla,	joka	antoi	suostumuksensa	kohteen	julkistamiseen	ja	käyttöön	
lähinnä	retkeilytarkoitukseen.	Koko	Struven	ketju	(kartta	seuraavalla	sivulla,	lähde	em.	linkki)	
muodostaa	maailmanperintökohteen	ja	sen	pisteet	ovat	joka	tapauksessa	muinaismuistolain	
suojelemia	kiinteitä	muinaisjäännöksiä.	
	
On	aivan	selvä,	että	tunnetusti	luonto‐	ja	kulttuurivihamielinen	Hakija,	joka	jo	kerran	aikoi	
räjäyttää	koko	Huhmarmäen,	ei	sallisi	Huhmarmäen	kohteen	julkistamista;	tuskin	asiaa	
häneltä	kysyttiinkään.	Niin	loistavasti	kuin	Huhmarmäen	Struve‐piste	sopisi	muiden	rinnalle	
(mm.	Aavasaksa),	tilanteeseen	on	turha	toistaiseksi	toivoa	muutosta.	Huhmarmäen	Struve‐
piste	pysyy	muutaman	harvan	luottohenkilön	tiedossa,	eikä	maanomistaja	lukeudu	heihin.	
Toistaiseksi	maanomistaja	jatkaa	vääristelyään	hankkeesta	toiseen,	sillä	räjäytyskohteita	
hänellä	riittää.	



2	
	

	
Kartassa	vuodelta	1860	on	kuvattu	Struven	ketjun	pisteverkosto	Suomessa,	
yhtenä	Huhmarmäki	(14.	HUTMAR,	punainen	nuoli).	Punaisella	tähdellä	on	merkitty	
julkistetut	pisteet	(Lähde:	em.	linkki).	 	
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Orimattilan	tekninen	lautakunta	totesi	maa‐ainesluvan	käsittelyssä	2005,	ettei	hakemuksessa	
esitetty	kalliokiviaineksen	otto	aiheuta	MAL	(463/97)	3	§:n	tarkoittamaa	kauniin	
maisemakuvan	turmeltumista,	luonnon	merkittävien	kauneusarvojen	tai	erikoisten	
luonnonesiintymien	tuhoutumista	taikka	huomattavia	tai	laajalle	ulottuvia	vahingollisia	
muutoksia	luonnonolosuhteissa	tai	tärkeän	tai	muun	vedenhankintakäyttöön	soveltuvan	
pohjavesialueen	veden	laadun	tai	antoisuuden	vaarantumista.	
	
Lautakunta	ei	kuitenkaan	osoita	toteamuksensa	tueksi	minkäänlaista	asiakirjaa	tai	lähdettä,	
mistä	ko.	lausuma	on	peräisin	ja	millaisella	asiantuntemuksella	se	on	tuotettu.	Lausuman	
sanamuoto	onkin	kopioitu	suoraan	maa‐aineslain	ao.	momentista.	
	
Selkosaarenkalliot	P‐alueesta	eli	Knuuttilantien	ympäriströlupahakemuksessa	mainitusta	
louhinta‐alueesta	on	kaksi	Hakijan	konsulttia	tehnyt	vaatimattomia	luontohavaintoja	talvella	
2017	ja	julkaissut	niistä	alustavan	luontoselvityksen.	Sen	lopputulos	on	suunnilleen	kaikkien	
luonnonarvojen	negaatio,	tavan	mukaan	konsultinpalkkion	maksajan	eli	Hakijan	
toimeksiannon	toivomusten	mukaisesti.	Konsultti	kirjoittaa	niin	kuin	maksaja	käskee.	
	
Sen	sijaan	allekirjoittanut	Aty	Tieokas	esittää	omaan	työhönsä	perustuvan	–	myös	alustavan	–	
selvityksen	Selkosaarenkallioiden	luonnosta	koko	suunnitellulta	louhinta‐alueelta	
Selkosaarenkalliot	P.	Jatkossa	tarvitaan	virkavastuulla	tehty	perusteellinen	luontoselvitys–
sosiaalisten	vaikutusten	arviointi	(SOVA),	missä	otetaan	huomioon	luonnonarvojen	lisäksi	
myös	Selkosaarenkallioiden	merkittävä	virkistysarvo	nauhataajaman	keski‐	ja	itäosan	
asukkaille.	
	
Aty	Tieokkaan	perusselvitys	sisältää	aivan	toisenlaiset	tosiasiat	kuin	Hakijan	maksamien	
konsulttien	esittämät.	Selvityksessä,	mikä	ei	pyrikään	vastaamaan	varsinaista	virkavastuulla	
laadittua	luontoselvitystä,	todetaan	käytännöllisesti	katsoen	koko	kalliometsäalueen	
täyttävän	maa‐	ja	metsätalousministeriön	ja	ympäristöministeriön	yhteisen	METSO‐
toimenpideohjelman	luonnontieteelliset	valintaperusteet.	Lisäksi	havaittiin	useita	vanhan	
metsän	ilmentäjälajeja	(lintuja).	Aty	Tieokkaan	alustava	luontoselvitys	kuvineen	esitetään:	
LIITE	5	Selkosaarenkalliot	luontokartoitus	2014.	
	
Mainittakoon,	että	metsänhoitaja,	tietokirjailija	Markku	Sakari	Meriluoto	on	
metsäluonnonhoidon	erityisasiantuntija.	Hän	on	toiminut	koko	työuransa	vaativissa	alan	
tehtävissä,	viimeksi	12	vuotta	Metsätalouden	kehittämiskeskus	Tapion	palveluksessa	
metsäluonnonhoidon	valtakunnallisena	kouluttajana	sekä	opetusaineistojen	ja	oppi‐	ja	
käsikirjojen	tuottajana	ja	tekijänä,	erityisenä	vastuualueena	metsäluonnon	arvokkaat	
elinympäristöt.	Tehtävissään	ja	nykyisin	vapaana	tietokirjailijana	erityisasiantuntija	
Meriluoto	on	laatinut	kymmenittäin	vastaavia	luontoselvityksiä	ja	toiminut	niiden	
valmistelussa	asiantuntijana.	
	
Luonnontaloudellisesti	mielekkäin	ratkaisu	on,	että	hakemuksen	hylkäämisen	jälkeen	
Selkosaarenkalliot	P‐metsäpalsta	liitetään	Uudenkylän/Lahden	yleiskaavaan	ja	merkitään	
siinä	metsätalouden	MY‐alueeksi	tai	valtio/ELY‐keskus	METSO‐ohjelmassa	lunastaa	sen	
täydentämään	viereistä	Uudenkylän	osayleiskaavassa	määriteltyä	Piiankallion	
luonnonsuojelualuetta,	mihin	Selkosaarenkalliot	P‐alue	liittyy	välittömästi	länsipuolella.
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Hakijan	toimeksiannosta	luontokartoittaja	Timo	Metsänen	teki	2017	Selkosaarenkallioiden	
hankealueesta	luonto‐	ja	maisemaselvityksen	ja	selvitti	myös	metson	esiintymistä.	Sinänsä	
huolellisesti	laaditusta	mutta	ilmeisen	niukasta	rahoituksesta	johtuen	hyvin	suppeasta	
selvityksestä	ilmenee	muutama	tärkeä	asia,	mitkä	tukevat	em.	Aty	Tieokkaan	selvitystä.	
	
Kallioalueen	puusto	on	poikkeuksellisella	tavalla	säästynyt	hakkuilta	ajouran	varren	
ulkopuolella.	Tämä	on	luonut	vanhan	metsän	ominaispiirteitä,	mitkä	täyttäisivät	METSO‐
toimenpideohjelman	ao.	vaatimukset.	Joka	tapauksessa	Selkosaarenkalliot	on	nauhataajaman	
lähialueella	luonnonsuojelualueiden	ulkopuolella	varmasti	parhaiten	säilyneitä	metsiä,	missä	
vielä	voi	etsiytyä	kokemaan	vanhan	havumetsän	tunnelman.	Siksi	Selkosaarenkalliot	onkin	
niin	laajasti	tunnettu	ja	suosittu	ulkoilu‐	ja	marjastuskohde,	mikä	tarjoaa	runsaan	mustikka‐	ja	
puolukkasadon.	Vanhan	metsän	ominaispiirteet	lisäävät	alueen	luonnon	monimuotoisuutta,	
jolloin	myös	harvinaiset	ja	jopa	uhanalaiset	lajit	voivat	siellä	elää.	
	
Tämän	todistivat	löydökset	metson	oleskelusta	Selkosaarenkallioilla	juuri	samanlaisella	
kallioiylängöllä	kuin	itäpuolella	Piiankallion	luonnonsuojelualueella	yhä	säännöllisesti.	Nämä	
molemmat	kallioalueet	ovat	osa	lajille	tyypillistä	laajaa	elinaluetta	soidin‐	ja	
pesimäpaikkoineen.	Metsojen	elinalueen	sydän	on	tietenkin	ikiaikaisesti	Huhmarmäki,	mutta	
sitkeästi	laji	käyttää	yhä	myös	näitä	elinpiirinsä	ulompia	osia	lajinomaiseen	tapaan,	
esimerkiksi	nuorten	kukkojen	soidinkohteina.	Ihanteellinen	sellainen	on	esimerkiksi	melko	
avoin	jäkäläkallio	kuvissa	4481‐4484	LIITE	5	–	sangen	samankaltainen	kuin	Huhmarmäellä.	
	
Metso	on	alueellisesti	uhanalainen	laji	ja	tarvitsee	selviytyäkseen	kaiken	turvan	etenkin	täällä	
voimakkaiden,	tuhoisien	ympäristömuutosten	alueella,	missä	laji	ihmeenomaisesti	yhä	elää	
luonnonkulkijan	retkien	harvinaisena	tapaamiselämyksenä.	
	
Selkosaarenkalliot	liittyy	selvityksen	mukaan	laajaan	luonnon	ydinalueeseen,	mikä	jatkuu	
eteläsuuntaan	Huhmarmäen–Lakeassuon	luonnonsuojelualueena	ja	Uudenkylän–Kuivannon	
kylien	välisenä	erämaisena	alueena.	Selkosaarenkalliot	P‐alue	on	koko	nauhataajaman	keski‐	
ja	itäosan	asukkaiden	tuntema	ja	innokkaasti	käyttämä,	helppopääsyinen	ja	‐kulkuinen	(myös	
lasten	kanssa!)	luonnonmetsän	lähivirkistyskohde	etenkin	marjastusaikaan	runsaan	
mustikka‐	ja	puolukkasatonsa	ansiosta.	Selkosaarenkallioiden	kautta	johtaa	erittäin	
merkittävä	nauhataajaman	asukkaiden	paljon	käyttämä	lähivirkistysreitti	laajalle	
Huhmarmäen–Lakeassuon	luonnonsuojelualueelle.	Suojeluratkaisu	säilyttäisi	luonnon‐	ja	
virkistysarvojen	kokonaisuuden	UUSIKYLÄ	MASTER	PLAN	‐suunnitelman	mukaisesti	
(LIITE	4).	
	
VAATIMUS	
	
Selkosaarenkallioiden	luonnon	ja	maiseman	erityiset	ominaispiirteet	pitää	kartoittaa	
viranomaistyönä	jo	tehtyjen	selvitysten	täydennykseksi	tarkasti	ja	puolueettomasti.	
Erityisesti	myös	alueen	sosiaaliset	arvot	tulee	tuoda	esiin	parhaisen	asiantuntijoiden	eli	
paikallisten	asukkaiden,	alueen	vakikävijöiden	kanssa.	Varmasti	heidän	kokemusperäinen	
mielipiteensä	Selkosaarenkallioiden	arvosta	on	aivan	muuta	kuin	paperityönä	esiin	tuotu	
epärelevantti	taulukko	etäisistä	luontokohteista.	Selkosaarenkallioiden	suuri	merkitys	on,	että	
se	sijaitsee	tuhansien	ihmisten	lähellä	ja	helposti	tavoitettavissa.	
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Huhmarmäki,	Uudenmaan	kolmanneksi	korkein	vuori,	vain	kilometrin	päässä	Uudenkylän	
4000	asukkaan	taajamasta‐liikekeskuksesta,	Uudenkylän	henkilöasemasta	ja	myös	
Selkosaarenkallioista	on	sekin	METSO‐toimenpideohjelman	luonnontieteelliset	
valintaperusteet	täyttävä	metsäinen	kallio,	metsälain	10	§:n	turvaama	erityisen	arvokas	
elinympäristö.	Lisäksi	Huhmarmäki	osa	Struven	maanmittausketjua,	mikä	ulottuu	
Mustaltamereltä	Jäämerelle	ja	on	UNESCOn	maailmanperintökohde,	toisin	kuin	Hakija	
virheellisesti	väittää.	Huhmarmäen	juurella	sijaitsee	Lakeassuon	luonnonsuojelualue,	eräs	
Päijät‐Hämeen	harvoista	suurista	soidensuojelualueista.	Lakeassuon	luonnontieteelliset	arvot	
ovat	tutkimuksissa	osoittautuneet	sitä	merkittävämmiksi	mitä	enemmän	niitä	on	tutkittu.	
	
Lahden	seudulla	ainutlaatuisista	luonnon‐	ja	kulttuuriarvoista	piittaamatta	Hakija	olisi	1990‐
luvun	puolivälissä	räjäyttänyt,	louhinut	hautakiviksi	Saksaan	ja	lopuksi	murskannut	sepeliksi	
koko	Huhmarmäen.	Kumoamattomat	asiantuntijaperustelut	(Aty	Tieokas)	ja	vahvan	
kansalaisvaikuttamisen	tuki	johtivat	kuitenkin	louhintayrityksen	vetäytymiseen	hankkeesta,	
vaikka	siinä	oli	turhaan	käytetty	jopa	asianajotoimiston	kallista	apua.	Mainittakoon,	että	
louhintahankkeen	raukeamisen	jälkeen	ko.	maanomistaja	on	rakentanut	kesämökkiryhmän	
Huhmarmäen	lakialueen	takasivulle.	
	
Hankkeen	suhde	muuhun	ympäristöön	
	
Selkosaarenkallioiden	palstan	siirtohakemuksen	2014	(LIITE	3)	mukaan	"Maa‐alueiden	
läheisyydessä	Nastolan	puolella	sijaitsee	tällä	hetkellä	niin	asutusta	kuin	teollisuuttakin.	
Ehdotetulla	liitosalueella	ei	ole	tällä	hetkellä	asutusta.	Kunnan	osaliitos	parantaa	myös	
yhdyskuntarakenteen	toimivuutta	ja	yhtenäisyyttä.	Ehdotetun	liitosalueen	maat	ovat	tiiviisti	osa	
Nastolan	nauhataajaman	rakennetta	ja	maankäytön	suunnittelua.	Mikäli	maa‐alueet	
liitettäisiin	Nastolan	kuntaan,	ne	muodostaisivat	maantieteellisesti	mielekkään	kokonaisuuden,	
joka	mahdollistaisi	tulevaisuudessa	Nastolan	nauhataajaman	ja	yhdyskuntarakenteen	
paremman	kehittämisen."	
	
Todella,	välittömässä	vaikutuspiirissä	Uudenkylän	taajamassa‐liike‐	ja	asutuskeskuksessa	
asuu	noin	4000	ihmistä,	nauhataajaman	länsisuuntaan	vielä	tuhansia	lisää.	Kalliokiviaineksen	
räjäyttäminen,	louhinta,	murskaus	ja	kuljetus	aiheuttaisivat	kymmeniä	vuosia	kestävän	melu‐,	
tärinä‐,	pöly‐	ja	liikennehaitan	nauhataajaman	keskeisimpään	osaan,	Uudenkylän	
asemanseudun–liikekeskuksen	alueelta	kirkonkylään	asti.	Toisin	kuin	maanomistaja	väittää,	
liitosalueen	aiottu	käyttö	rikkoisi	yhdyskuntarakennetta	peruuttamattomasti	ja	tuhoaisi	
yhdistymissopimuksen	mukaiset	kehittämisen	mahdollisuudet.	
	
Alue	on	maakuntakaavassa	osoitettu	teollisuusalueeksi.	Uudenkylän	
osayleiskaavaehdotuksessa	Pietarinradan	ja	valtatien	väli	on	kuitenkin	merkitty	maa‐	ja	
metsätalouden	M‐alueeksi.	Pienpiirteisesti	vaihteleva	monimuotoinen	suometsä‐	ja	
kalliometsämaasto	ei	lainkaan	sovellu	teollisuusalueeksi,	minkä	perustaminen	vaatisi	
järjettömän	kalliit	maansiirtotyöt.	Sellaisista	karmea	muistomerkki	on	Nastolan	kunnan	
jättimäinen	virheinvestointi	Villähteellä,	käyttöä	vaille	jäänyt	Ritomäen	teollisuusalue.	Lisäksi	
Selkosaarenkallioiden	alueella	on	merkittäviä	luonnonarvoja,	mitkä	jo	yksin	estävät	
yhdyskuntarakenteen	paremman	kehittämisen	maanomistajan	tarkoittamalla	äärimmäisen	
raskaalla	ja	tuhoavalla	tavalla.	Yhdyskuntarakenteen	tasapainoista	kehittämistarkoitusta	
palvelisi	sen	sijaan	oivallisesti	luonnonarvojen	turvaaminen	asutuksen	lähivirkistysalueena.
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Kartasta	alla	näkyy,	että	väylien	välisellä	alueella	on	kaksi	merkittävää	kalliomäkeä,	
Selkosaarenkalliot	P	ja	Piiankallio	(punainen	rajaus).	Jälkimmäinen	on	Uudenkylän	
osayleiskaavaehdotuksessa	osoitettu	luontoselvityksen	mukaisesti	luonnonsuojelualueeksi	ja	
Selkosaarenkallioiden	luonnonarvot	on	osoitettu	tässä	asiakirjassa.	
	
Päijät‐Hämeen	maakuntakaavan	merkintä	teollisuusalue	(T/T39)	on	hylättävä	ajatuksena	
kokonaisuudessaan,	sillä	alueen	maasto	ei	lainkaan	sovellu	rakentamiseen.	Kaavamerkintää	
on	käytännössä	mahdoton	toteuttaa,	mutta	maakuntakaavoista	(Päijät‐Häme	ja	Kymenlaakso)	
on	ennenkin	poistettu	kelvottomia	suunnitelmia,	kuten	moottoritien	Lahti–Kouvola	linjauksia.	
Lähes	koko	teollisuus‐	ja	varastoalueeksi	aiottu	Pietarinradan	ja	valtatien	12	välimaasto	on	
paksuturpeista,	täysin	rakentamiskelvotonta	rämesuota.	Väylien	välialueelle	ei	voi	perustaa	
teollisuutta	tai	varastoja	minkäänlaisin	järkevin	kustannuksin.	Nastolan	kunnalla	ja	sittemmin	
Lahden	kaupungilla	maanomistajasta	puhumattakaan	ei	ole	asiassa	todellisuudentajua,	
sijaitkoon	alue	miten	houkuttelevasti	tahansa	kansainvälisen	pääradan	ja	valtatien	välissä.	
Markkinavoimat	lopulta	huolehtivat	toteutuskelvottoman	ajatuksen	hautaamisesta.	
Yksityisten	maanomistajien	eduntavoittelu	vastoin	huomattavaa	yleistä	etua	ja	"työpaikka‐
alueen"	ennustettava	laajentaminen	kaatopaikaksi	räjäyttämällä	Huhmarmäki	on	
tulevaisuuden	kauhukuva.	
	

Selkosaarenkalliot	P	ja	Piiankallion	luonnonsuojelualue	(punainen	rajaus).	Lähde:	Ekomaa.	
	
Nykyinen	toiminta	
	
Hakemuksen	2017	(2)	mukaan	"(Pärhällä)	on	Selkosaarentien	varressa	toiminnassa	oleva	
kiviainesalue	Peruskallio‐tilalla	[paikannimi	Kolunkallio],	mistä	otetaan	kallio‐	ja	sorakiviaineksia.	
Liikennöinti	tapahtuu	Selkosaarentien	ja	edelleen	Pitkätien	ja	Pysäkintien	kautta	Kouvolantielle	312.	
Alueen	maa‐aines‐	ja	ympäristöluvat	ovat	voimassa	vielä	useita	vuosia.	Alueen	maa‐ainesvarat	
kuitenkin	ehtyvät	hiljalleen."	 	



7	
	

HUOMAUTUS:	
Kuva	alla	osoittaa	perättömäksi	viimeisen	lauseen	toteamuksen,	että	"Alueen	maa‐ainesvarat	
kuitenkin	ehtyvät	hiljalleen".	Kolunkankaan	kallion	louhos	on	käytännössä	tyhjennetty,	mistä	johtuu	
paine	louhia	seuraavaksi	Selkosaarenkalliot	P.	
	

	
Kuvassa	on	Orimattilan	Montarin	Kolunkankaan	kalliolouhoksen	kuunmaisema	–	
Selkosaarenkallioiden	mahdollinen	tulevaisuudenkuva.	Louhos	on	käytännössä	jo	tyhjennetty	
kuvauspaikkaan	tilanrajaan	asti,	mistä	putoaa	korkea	äkkijyrkänne	louhoksen	pohjalle.	Siellä	
oik.	näkyy	murskauslaitos.	Hakijalla	(Pärhä)	on	kuitenkin	uusi	louhosluvitus	ainakin	Orimattilan	
Heinämaalle.	Kolunkankaan	kalliokiviaines	on	käytetty	tuhoisalla	tavalla	keskellä	
nauhataajaman	asutusta	betonitehtaan	toiminnan	jatkamiseen.	Mahdollinen	
Selkosaarenkallioiden	luvitus	on	uhka	nauhataajaman	kautta	aikain	pahimman	ympäristöhaitan	eli	
betonitehtaan	pysymiselle	yhä	Uudenkylän	asutus‐	ja	liikekeskuksen	vieressä	helpon	raaka‐aineen	
saannin	vuoksi.	Kuva	2014‐10‐17	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	
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Melu	
	
Hakemuksen	2017	(2)	mukaan	"Alue	(Selkosaarenkalliot)	on	valtatien	ja	radan	välissä	
olemassa	olevalla	meluvyöhykkeellä.	Naapuruston	kannalta	merkittävin	ympäristöhaitta	on	
yleensä	melu	ja	sen	vähentämiseen	on	toiminnan	suunnittelun	yksi	peruslähtökohta.	Melun	
rajoittamiseksi	on	tehty	mm.	seuraavia	valintoja:	
	
–	Rakennetaan	uusi	tieyhteys	[Knuuttilantie]	etäämmäs	asutuksesta.	
	
HUOMAUTUS:	
Knuuttilantien	mahdollinen	rakentaminen	ei	muuta	meluhaittaa	mitenkään,	koska	kaikki	
Kolunkankaan	raskas	liikenne	on	aina	kulkenut	Nastonharjun	betonitehtaalle	
Selkosaarentien–Pitkätien–Pysäkintien	kautta.	Lisäksi	hakemuksen	mukaan	"Kuljetuksiin	on	
hankittu	suurempia	ajoneuvoja"	–	siis	suurempia,	painavampia	ja	entistä	vaarallisempia,	
suorastaan	mahdottomia	kapealla,	heikkopohjaisella	soratiellä,	mikä	ei	kestä	nykyistäkään	
liikennettä.	
	
–	Louhinnan	aloitusalue	sijoitetaan	kauas	asutuksesta	ja	sitten	edetään	kallioseinämän	suojassa	kohti	
asutusta.	
	
HUOMAUTUS:	
–	Asutusta	lähinnä	oleva	louhoksen	länsi‐	ja	eteläpuoli	jäisi	avoimeksi	alusta	alkaen	ja	vapaaksi	melun	
ym.	haitan	suuntautumiselle	Selkosaareen,	Veljeskylään	ja	Uudenkylän	asutus‐	ja	liikekeskukseen.	
	
–	Pintamaakasoja	sijoitetaan	meluesteeksi	asutuksen	suuntaan	(länsi	ja	pohjoiskulmaus),	jossa	maasto	
on	alavampaa.	
	
HUOMAUTUS:	
–	Pintamaata	on	enimmäkseen	paljaan	kallioalueen	päällä	sangen	vähän	eikä	siitä	juuri	kerry	mitään	
"pintamaakasoja",	joista	ei	sitä	paitsi	esitetä	mitään	laskelmia	tai	tarkempia	suunnitelmia.	
	
–	Murskaus	aloitetaan	aamuisin	vasta	klo	7."	
	
HUOMAUTUS	
–	Hakemuksen	mukaan	paljon	meluava	kuormaus	aloitetaan	jo	klo	06.00,	ja	esimerkiksi	murskaus,	
rikotus	ja	kuormaus	päättyvät	vasta	klo	22.00.	"Satunnaisesti"	toimitaan	muina	aikoina	–	esimerkiksi	
yöllä	ja	viikonloppuisin?	
	
"Lisäksi	teknisin	ratkaisuin	edistetään	ja	vähennetään	toiminnan	ympäristöhaittoja.	Yritykselle	on	
hankittu	uusi	murskauslaitos,	jossa	melun	syntymistä	ehkäistään	entistä	paremmin	mm.	koteloinnein	
ja	kumituksin.	...	Ylisuureksi	jäävän	louheen	määrää	pyritään	minimoimaan	tarkoilla	panostuksilla,	
jotta	rikotustarve	olisi	mahdollisimman	pieni.	Rikotus	tapahtuu	louhintaseinämän	vieressä	
pohjatasolla,	jolloin	melun	kulkeutuminen	vähenee.	Kuljetuksiin	on	hankittu	suurempia	ajoneuvoja,	
jolloin	ajomäärät	vähenevät	ja	meluhaitta	vähenee.	Uusi	ajoneuvokanta	on	myös	vanhempaa	
hiljaisempaa	ja	niiden	päästöt	ja	melu	ovat	alhaisempia."	
	
HUOMAUTUS:	
Veljeskylän	meluvalli	sijaitsee	väärällä	eli	Pitkätien	Pietarinradan	puolella,	kun	se	olisi	pitänyt	sijoittaa	
(Liikennevirasto	2010)	Pitkätien	eteläpuolelle,	missä	jo	kauan	oli	jyrännyt	Kolunkankaan	louhoksen	
raskas	liikenne.	Pietarinradan	meluvalli	kuitenkin	rakennettiin	Pietarinradan	parannushankkeen	
yhteydessä	ratalain	vaatimusten	mukaisesti.	 	
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Hakemuksen	2018	(3)	mukaan	"Toiminnan	aiheuttama	melutaso	jää	lähimmissäkin	häiriintyvissä	
kohteissa	alle	melutason	ohjearvojen.	Yleisen	liikenteen	aiheuttama	melu	valta‐	ja	rautatieltä	aiheuttaa	
alueelle	merkittävän	taustamelun,	joka	ylittää	melutason	ohjearvot	laajahkolla	alueella.	Haettu	
toiminta	ei	tähän	aiheuta	juurikaan	muutosta."	
	
"Kallion	poistaminen	VT12	varresta	ei	aiheuta	melutason	muutoksia	Veljeskylässä,	joka	on	
tien	suunnassa	noin	1‐1,5	km	etäisyydellä	mainitusta	alueesta.	Lähimmillään	Pitkätie	kulkee	
noin	300	m	etäisyydellä	Veljeskylästä	vierestä	ohi,	joten	meluvaikutus	syntyy	valtaosin	
muualla	kuin	louhinta‐alueen	kohdalla."	

	
Kaupunkikartta	Veljeskylä–Selkosaari.	Lahden	karttapalvelu.	Louhosten	raskas	liikenne	
kulkee	Pitkätietä	pitkin.	
	
HUOMAUTUS:	
Veljeskylän	asutus	alkaa	1,5	km:n	päästä	ja	Selkosaaren	asutus	runsaan	0,5	km:n	päästä	
suunnitellun	louhoksen	länsireunasta,	mikä	siis	olisi	alusta	alkaen	avoin	näihin	suuntiin.	
Pitkätie	kulkee	aivan	Veljeskylän	asutuksen	vieressä	eikä	suinkaan	300	metrin	päässä	–	
jälleen	väärä	tieto.	
	
Hakemuksen	2018	(7)	mukaan	"Alueen	ympäristössä	lähinnä	lännen,	pohjoisen	ja	idän	
suunnissa	on	asutusta.	Lähimmät	häiriintyvät	kohteet	(rakennukset	tai	rakennusryhmät)	ja	
niiden	etäisyys	ottamisalueelta	on	esitetty	...	LIITTEESSÄ	9	...	erikseen	Ullankankaan	
teollisuusalueella	olevien	asuntojen	sijainnit.	Teollisuusalueella	voi	kaavan	mukaan	olla	
asuintiloja.	Asuinympäristön	tyyppi	huomioiden	ne	joutunevat	sietämään	normiasutusta	
enemmän	ympäristöstä	aiheutuvia	häiriötä."	
	
HUOMAUTUS:	
Hakija	kiinnittää	huolellisen	ja	tarkan	huomion	yksittäisiin	häiriintyviin	kohteisiin,	
asuintaloihin,	joista	jokainen	on	toki	tärkeä	asukkaalleen.	Hakijan	yksinomainen	tietoinen	
tarkoitus	on	kuitenkin	tällä	tavoin	kääntää	huomio	yleisestä	yksityiseen,	pienimpään	haittaan,	
jotta	todella	suuri	haitta	jäisi	huomiotta	pimentoon.	 	
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"Kun	kerrot	valheen,	kerro	iso	ja	pysy	siinä."	[Joseph	Goebbels,	propagandaministeri].	
	
Hakija	karttaa	siis	millään	tavoin	tuomasta	esiin	Uudenkylän	liikekeskuksen	4000	asukkaalle	
koituvaa	todella	suurta	haittaa	suunnitellun	louhoksen	toiminnasta.	Tämän	haitan	näkeminen	
ja	siitä	johtopäätösten	tekeminen	on	ensi	sijassa	lupaviranomaisen	tehtävä.	
	
Edelleen	hakemuksen	mukaan	"Lähiympäristö	on	runsaspuustoista	ja	alueella	on	paljon	
korkeuseroja.	Asutuksen	ja	louhinta‐alueen	väliin	jää	runsaasti	puustoa	ja	osittain	myös	
korkeampia	maastonkohtia	esim.	koillispuolella	oleva	Piiankallio/Uusiharju	kohoaa	tasolle	
+125…134.	
	
HUOMAUTUS:	
	

	
Ympäristön	metsän	osalta	hakemuksen	kuvaus	ei	pidä	enää	lainkaan	paikkaansa.	Piiankallion	
suunta	Selkosaarenkallioiden	itäpuolella	avautui	keväällä	2018	kokonaan	melulle	Uudenkylän	
asemanseudun	suuntaan	kauas	tulevaisuuteen,	eikä	Piiankallion	pieni	lakinyppylä	suojaa	
mitään.	Selkosaarenkallioiden	itäinen	naapuripalsta	Piiankallio	siirtyi	maanvaihdossa	
elokuussa	2017	Lahden	kaupungilta	yksityiselle	metsänomistajalle.	Hän	hakkasi	välittömästi	
kevättalvella	2018	koko	palstan	aukeaksi.	Vain	metsälain	10	§:n	turvaama	erityisen	tärkeä	
elinympäristö	Piiankallion	laella,	mikä	oli	Uudenkylän	osayleiskaavaehdotuksessa	merkitty	
luonnonsuojelualueeksi,	säilyi	osittain.	Piiankallio	kohoaa	taustalla	kuvassa,	mikä	on	otettu	
Selkosaarenkallioiden	metsän	itäraunasta	loivapiirteiselle	hakkuuaukealle,	minkä	takana	
koillisessa	sijaitsee	Uudenkylän	asemanseudun	taajama.	Melu	ym.	haitat	leviävät	vallitsevan	
ilmavirtauksen	mukana	esteettä.	Kuva	2018‐04‐01	Markku	Sakari	Meriluoto.	
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Suunnitellun	louhoksen	pohjoispuolen	kalliometsä	ja	Piiansuon	suometsä,	nuori	männikkö,	
kasvoivat	tihää	puustoa,	mikä	olisi	toiminut	melko	hyvin	luontaisena	melusuojana.	Yllättävä,	
nopeasti	toteutettu	maanvaihto	2017	oli	onneton	tapahtuma,	sillä	Lahden	kaupungin	
omistuksessa	hakkuita	ei	olisi	tehty.	Kuvassa	Selkosaarenkallioiden	länsireunasta	pohjoiseen	
näkyy	ajouran	takana	Pietarinradalle	asti	harvennettu	nuori	kasvatusmetsä,	mikä	ei	enää	
toimi	minkäänlaisena	meluesteenä.	Pietarinradan	takana	on	Upon	tehdasalue	ja	junan	
kohdalta	harjumetsän	reunasta	alkaen	suojaton	4000	asukkaan	Uudenkylän	asutus‐	ja	
liikekeskus.	Kuva	2018‐04‐01	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
Toisin	kuin	Hakija	väittää,	Selkosaarenkallioiden	topografia	on	kauttaaltaan	sangen	
loivapiirteinen	[LIITE	5],	ja	kalliohan	joka	tapauksessa	louhittaisiin	kokonaan	pois,	joten	
mistään	korkeuserojen	suojavaikutuksesta	on	turha	puhua	muuten	kuin	
harhauttamismielessä.	
	
Hakemuksen	2018	(9)	mukaan	"Toiminta	on	ympärivuotista	mutta	jaksollista.	
Kiviainetuotteita	valmistetaan	varastokasoihin	ja	varastojen	ehtyessä	toteutetaan	uusi	
tuotantojakso.	Murskausjaksoja	on	normaalisti	1…3	ja	enintään	5	vuoden	aikana.	Jakson	
pituus	on	normaalisti	1…4	viikkoa.	Erillistä	seulontaa	tehdään	1…4	kertaan	vuodessa	noin	1‐3	
viikon	jaksoissa.	Lastauksia	ja	kuljetuksia	on	ympäri	vuoden."	
	
HUOMAUTUS:	
Siis	enimmillään	voi	olla	
–	murskausta	5x4	=	20	viikkoa	
–	seulontaa	4x3	=	12	viikkoa	
eli	yhteensä	32	viikkoa	meluisimpia	työvaiheita,	lisäksi	ainakin	kuormaus	ja	kuljetus	kaiken	
aikaa.	Tällainen	laskelma	ei	ole	minkään	arvoinen.	Totta	kai	hakija	(Pärhä)	toimii	kaiken	aikaa	
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maksimiteholla,	koska	toistaiseksi	Nastonharjun	betonitehdas	varmistaa	kysynnän.	Jos	tehdas	
katoaa,	kuten	on	Lahden	kaupungin	pitkänajan	tavoite,	ainesten	kysyntä	käytännössä	loppuu	
kannattavalla	kuljetusetäisyydellä.	
	
Hakemuksen	LIITE	12	mukaan	”Yleisen	tieliikenteen	aiheuttama	päiväajan	keskiäänitaso	
ylittää	melutason	ohjearvon	useilla	asumiseen	käytettävillä	kiinteistöillä,	mikä	aiheuttaa	
ohjearvon	ylityksen	myös	kiviainestoiminnan	ja	yleisen	liikenteen	yhteismelutarkasteluissa.	
Louhinta‐	ja	murskaustoiminnan	aiheuttama	melu	ei	käytännössä	lisää	ohjearvon	ylittävällä	
melualueella	olevien	kiinteistöjen	määrää.”	
	
HUOMAUTUS:	
Hakija	yrittää	tässäkin	silmänkääntötemppua.	Todellisuudessa	suunnitellun	louhoksen	kaikki	
melu	lisää	vaikutusalueen	melukuormaa	täsmälleen	itseisarvonsa	verran.	Se	vaikutus	–	mikä	
on	merkittävä	–	tulisi	kaiken	nykyisen	melun	päälle.	Tämä	on	ainoa	totuus,	mitä	hakija	
vääristää	monimutkaisilla	harhauttavilla	sanonnoilla.	Louhoksen	melu	leviäisi	laajalti	
Uudenkylän	4000	asukkaan	liikekeskuksen	alueelle,	kuten	esimerkkikaavio	alla	osoittaa:	
	
	 	 	 	 	 Melun	leviämistä	Uudenkylän	
	 	 	 	 	 liikekeskuksen	alueelle	ei	ole	
	 	 	 	 	 kuvattu	kaikessa	laajuudessaan,	
	 	 	 	 	 vaan	kaavio	on	katkaistu	
	 	 	 	 	 sopivasti	yläosasta,	missä	on	
	 	 	 	 	 tihein	asutus.	Melualueella	on	
	 	 	 	 	 siellä	mm.	kaksi	koulua.	
	 	 	 	 	 (Karttalisäys	Aty	Tieokas).	
	 	 	 	

	
Tämäkin	kaavio	on	eräs	ääriesimerkki	Hakijan	häikäilemättömästä	harhaanjohtavasta	
toiminnasta.	Vaikka	kaaviot	ovat	koreita,	meluselvitys	on	pahasti	vaillinainen	ja	vääristävä.	
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Huhmarmäen	kaatopaikan	–	mikä	saatiin	kansalaistoiminnalla	torjutuksi	–	YVA‐selostuksessa	
2015	kuvattiin	hankkeen	vaatimaa	kiviaineksen	louhintaa	ja	siitä	syntyvää	melua	tavalla,	
mikä	sopii	sellaisenaan	myös	Selkosaarenkallioiden	yhteyteen:	
	
"Melua	syntyy	alueen	kiviaineksen	louhinnasta	sekä	murskauksesta,	louheen	ja	murskeen	
kuljetuksista	sekä	kenttien	rakentamisessa.	Toiminnan	aikana	meluvaikutuksia	syntyy	
kuljetuksista	sekä	materiaalien	käsittelyssä	käytettävistä	laitteistoista,	työkoneista.	
	
Kallion	louhintaan	ja	murskaukseen	kuuluu	pintamaan	poisto,	kiviaineksen	louhinta	
(poraamalla	ja	räjäyttämällä),	ylisuurten	kivien	rikottaminen,	kiviaineksen	murskaus	ja	
seulonta	ja	kiviainestuotteiden	välivarastointi	sekä	kuljetukset.	Louhinnan	ja	murskauksen	
merkittävimpiä	melulähteitä	ovat	poravaunu,	rikotusvasara	sekä	kiviaineksen	
murskauslaitos.	Melupiikkejä	sekä	tärinää	ympäristöön	aiheutuu	kallion	räjäyttämisestä.	
Kallion	louhintatyöhön	ja	kenttien	rakentamiseen	liittyvistä	työkoneista	(kaivinkoneet,	
pyöräkuormaajat	jne.)	sekä	kuorma‐autoista	aiheutuu	varsinaista	louhinta‐	ja	murskaustyötä	
vähäisemmässä	määrin	melua	ympäristöön.	Poravaunun	melu	leviää	usein	esteettömämmin	
ympäristöön,	sillä	poraus	tapahtuu	kallion	päältä	eikä	porauksen	ympäristössä,	mahdollisten	
pintamaavallien	lisäksi,	ole	usein	melun	leviämistä	rajoittavia	esteitä.	
	
Kuorma‐autojen	ja	kuormaajien	peruutuksen	varoitussummerin	ääni	voidaan	kokea	
häiritseväksi.	Vaikka	peruutussummerin	aiheuttama	äänitaso	ympäristössä	ei	ole	erityisen	
voimakas,	varoitusääni	erottuu	muusta	taustaäänestä	sen	erityisen	luonteen	vuoksi	ja	se	
saatetaan	siten	kokea	häiritseväksi.	
	
Tärinävaikutukset	syntyvät	pääasiassa	louhintatyöhön	liittyvistä	räjäytytyksistä.	Rikotus	ja	
murskaus	voivat	aiheuttaa	lievää	tärinää,	jopa	maaperässä	etenevää	tärinää.	Työkoneet	ja	
liikenne	tärinävaikutusta	liikennereittien	viereen.	
	
Jos	melu	on	luonteeltaan	iskumaista	(impulssimaista),	tai	kapeakaistaista	(ujeltavaa,	vinkuvaa	
tms.)	melutasoihin	lisätään	korjaus	+5	dB	ennen	vertaamista	ohjearvoihin.	Tästä	ei	mainita	
meluselvityksessä.	 	
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Hiukkaset	
	
Hakemuksen	2018	(10)	mukaan	"Pöly	leviää	tuulen	mukana	ja	siten	tuulen	suunnalla	on	suuri	
merkitys.	Etäisyys	lähimpiin	asuinrakennuksiin	on	kuitenkin	niin	pitkä,	että	pölystä	suurin	
osa	ehtii	laskeutua	ottamisalueelle	ja	lähialueen	suo‐/metsäalueelle.	Ottamisalueen	
ulkopuolelle	laskeutuvan	pölyn	määrä	on	vähäinen."	
	

	
Tuulen	suuntajakauma	alueella.	Lähde	Huhmarmäen	kaatopaikan	YVA‐selvitys	2015.	
	
Tuulen	puhaltamissuunnat	on	jaettu	24	sektoriin.	Sektoreiden	palkkien	pituudella	kuvataan	
ajallista	osuutta,	jona	aikana	tuulen	suunta	on	ollut	kyseisestä	sektorista	kohteeseen	päin.	
Palkin	värien	osuudet	kuvaavat	nopeusluokkia	Suomessa	ovat	vallitsevia	lounaistuulet	
(tuulensuuntasektori	etelä‐länsi)	eli	enemmistö	tuulista	tulee	näistä	ilmansuunnista.
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Vallitsevat	tuulet	kohdistuvat	lounaasta	(paksu	nuoli),	kaakosta	ja	lännestä	Uudenkylän	
asutus‐	ja	liikekeskuksen	alueelle	kauttaaltaan	tuoden	melun	ja	pölyn	ym.	vaikutuksen	
suoraan	4000	asukkaan	haitoiksi.	
	
Huhmarmäen	kaatopaikan	YVA‐selostuksessa	2015	kuvattiin,	kuinka	Nastolassa	mitattiin	
leijuvaa	pölyä	periodimittauksena	maaliskuun	alusta	juhannukseen	2002	yhteensä	16	viikon	
ajan.	"Mittausjaksolla	haluttiin	selvittää	kevätajan	pölypitoisuuksia.	Mittaukset	tehtiin	
Uudenkylän	liikekeskustan	[ns.	Rakokivi]	torilla.	
	
Suurimmat	pölypitoisuudet	mitattiin	maalis‐	ja	huhtikuussa.	Varsinkin	maalis‐huhtikuun	
taitteessa	pölypitoisuudet	olivat	suurempia	kuin	vastaavana	aikana	Lahdessa.	Mittausten	
perusteella	voidaan	arvioida,	että	kokonaisleijuman	ohjearvoylitykset	ovat	Nastolassa	
keväällä	mahdollisia,	jopa	todennäköisiä.	Myös	hengitettäville	hiukkasille	annetun	raja‐arvon	
numeroarvon	on	mahdollista	ylittyä.	Ohjearvot	on	annettu	terveysperusteisesti,	joten	on	
perusteltua	sanoa,	että	pölypitoisuudet	Uudenkylän	liikekeskustan	(ns.	Rakokiven)	torilla	
voivat	keväällä	aiheuttaa	terveyshaittaa	herkille	väestöryhmille	kuten	lapsille,	vanhuksille,	
astmaatikoille	ja	sydänsairaille.	
	
Ilman	laatuun	vaikuttavat	keskusta‐,	taajama‐	ja	liikennealueiden	aiheuttamat	hiukkaspäästöt.	
Toiminnan	aikana	louhoksessa	ilmaan	muodostuu	hiukkasia	hienojakoisia	materiaaleja	
käsiteltäessä	ja	erilaisista	mekaanisista	käsittelymenetelmistä,	lähinnä	murskauksesta.	
Toiminnassa	muodostuvat	hiukkaset	ovat	pääasiassa	leijuvaa	pölyä,	joka	laskeutuu	toiminta‐
alueelle.	Ilmanlaadun	herkkyys	muutoksille	on	arvioitu	kohtalainen	tiiviin	asutuksen	
läheisyyden	vuoksi."	
	
HUOMAUTUS:	
Vallitsevat	tuulet	kuljettavat	hiukkaset	Uudenkylän	asutus‐	ja	liikekeskuksen	suuntaan.	
	
VAATIMUS	
	
Pölyselvitystä	ei	ole	esitetty	lainkaan,	joten	pölyselvitys	on	vaadittava.	
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OSA	3	
	
VIRKISTYSKÄYTTÖ	JA	MUUT	SOSIAALISET	VAIKUTUKSET	
	
Hakemuksen	2018	(3)	mukaan	"VT12	ylittävä	[Kallion]	metsäautotiesilta	säilytetään	
kulkuyhteytenä	valtatien	eteläpuolella	oleville	metsätiloille.	Vain	maanomistajien	asialla	
olevat	voivat	kulkea	työmaa‐alueen	läpi	ja	mahdollisista	käyttökatkoksista	sovitaan	erikseen.	
Siltaa	on	käytetty	mm.	ulkoiltaessa	ja	suunnistettaessa.	Ottamistoiminnan	aikana	tätä	ei	voida	
enää	sallia	ulkoilijoiden	turvallisuuden	vuoksi.	Vaihtoehtoisia	valtatien	ylityspaikkoja	
ulkoilijoille	on	idän	puolella	oleva	silta	ja	lännen	puolella	oleva	alikulku,	jotka	ovat	noin	1	km	
etäisyydellä."	
	
HUOMAUTUS:	
Louhos	sulkisi	tärkeän	virkistysyhteyden	nauhataajaman	itäosan	asutuksesta	Huhmarmäen–
Lakeassuon	luonnonsuojelu‐	ja	virkistysalueelle,	koska	em.	mukaan	"Vain	maanomistajien	
asialla	olevat	voivat	kulkea	työmaa‐alueen	läpi"	ja	"Ottamistoiminnan	aikana	tätä	[kulkua]	ei	
voida	enää	sallia	ulkoilijoiden	turvallisuuden	vuoksi".	Näin	Hakija	sulkee	tärkeän	
kulkuyhteyden	lopullisesti.	

Huhmarmäen	kaatopaikka	
(Nastolan	kierrätyspuisto),	
YVA‐selvitys	2015	(s.	175).	
Sidosryhmätyöpajan	
nykytilakoostekartta	
sosiaalisista	vaikutuksista.	
Selkosaarenkallioiden	
hakemusalue	sijaitsee	
keskellä	sinisessä	
suorakaiteessa.	
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Osana	ympäristövaikutusten	arviointimenettelyä	järjestettiin	lokakuussa	2015	
sidosryhmätyöpaja,	jonne	kutsuttiin	useita	eri	tahoja	lähinnä	hankealueella	ja	sen	lähialueilla	
toimivien	yhdistysten,	seurojen	ja	järjestöjen	sekä	yritysten	kautta.	Työpajaan	osallistui	
yhteensä	18	edustajaa:	vaihtoehtojen	lähialueen	asukkaita,	luonto‐	ja	harrastusjärjestöjä	sekä	
yrittäjiä.	
	
Kansalaistoiminnan	ansiosta	kaatuneen	Huhmarmäen	kaatopaikan	vaikutuksia	kartoittanut	
asukasmielipide	kuvaa	täydellisen	hyvin	myös	Selkosaarenkallioiden	louhinnan	vaikutuksia,	
koska	hankkeiden	sijainti	ja	toiminnan	luonne	muistuttavat	monin	tavoin	toisiaan.	
Kartoitus	jäljitteli	kevyellä	otteella	SVA‐selvitystä.	
	
Vaatimus	
	
Vaadin	tekemään	Selkosaarenkallioiden	louhintahankkeesta	ennen	lupapäätöstä	yhteistyössä	
asukkaiden	kanssa	sosiaalisten	vaikutusten	arvioinnin	(SVA).	
	
Seuraavassa	YVA‐selostuksen	tiivistelmässä	esitän	Huhmarmäen	kaatopaikkahankkeen	
vaikutuksia	asiukkaiden	mielestä,	koska	nämä	mielipiteet	ovat	lähes	sanasta	sanaan	
yhteneväiset	myös	viereisen	Selkosaarenkallioiden	louhintahankkeen	kohdalla	ja	esiintyisivät	
esittämässäni	SVA:ssa.	
	
Vastustettiin	hankkeen	sijoittamista	Uuteenkylään.	Huolina	nousivat	esille	mm.	
hankealueen	liian	läheinen	sijainti	asutukseen	ja	virkistysalueisiin,	melu‐,	pölyhaitat,	
liikenneturvallisuuden	heikkeneminen,	vaikutukset	maisemaan	ja	pinta‐	ja	pohjavesiin,	
asuinviihtyvyyden	heikkeneminen	sekä	asuinkiinteistöjen	arvon	alenemiseen	liittyvät	
pelot.	
	
Hankkeella	koetaan	olevan	kielteisiä	vaikutuksia	myös	laajemmin	alueen	imagoon	ja	
vetovoimaan	etenkin	vapaa‐ajan	ja	virkistyskäyttömahdollisuuksien	näkökulmasta.	
Asukkaat	uskovat	sen	myös	heikentävän	sekä	Uudenkylän	[kaupunginosan]	että	myös	
laajemmin	nauhataajaman	kehittämistä	asukkaiden	ja	virkistyskäytön	näkökulmasta	
rakennetun	ympäristön	ja	kulttuuristen	arvojen	heikentyessä.	Lisäksi	nousi	esille	
asukkaiden	huoli	siitä,	että	aluetta	tultaisiin	mahdollisesti	laajentamaan	tulevaisuudessa	
edelleen	Orimattilan	puolelle	Huhmarmäen	alueelle.	
	
Hankkeen	koetaan	vaikuttavan	mm.	mahdollisuuksiin	suunnitella	tulevaisuutta,	kun	
pelätään	haitallisten	vaikutusten	vaikeuttavan	esimerkiksi	kiinteistöjen	myyntiä.	Useat	
henkilöt	ovatkin	esittäneet	huolensa	kiinteistöjen	arvon	alenemisesta	hankkeen	
vaikutusalueella	ja	sen	seurauksena	ihmisten	varallisuusaseman	heikkenemisen.	
Asukkaiden	mukaan	pelkkä	tieto	alueelle	suunniteltavasta	hankkeesta	on	aiheuttanut	
tonttikauppojen	peruuntumisia.	On	myös	esitetty	huoli	hankkeen	vaikutuksista	esimerkiksi	
Uudenkylän	henkilöaseman	lähelle	suunniteltujen	uusien	asuinalueiden	tonttien	myyntiin.	
	
Huoli	kiinteistöjen	arvon	alenemisesta	ja	täten	vaikutuksesta	henkilön	varallisuusasemaan	
on	jo	itsessään	yksi	huomioon	otettavista	hankkeen	elinoloihin	ja	viihtyvyyteen	
kohdistuvista	vaikutuksista.	Hanke	herättää	runsaasti	kielteisiä	mielikuvia	sekä	huolta	
mahdollisista	laajalle	ulottuvista	haittavaikutuksista	(melu,	pöly,	liikenne	ym.).	On	
mahdollista,	että	hankkeen	vaikutusalueelle	sijoittuvilla	kiinteistöillä	voi	kiinteistöjen	
myynti	vaikeutua	hankkeen	toteutuessa.	Ottaen	huomioon	hankealueen	läheisen	sijainnin	
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suhteessa	nauhataajamaan	voivat	vaikutukset	kohdistua	suureen	määrään	
kiinteistönomistajia	ja	yhteistä	varallisuutta.	
	
Asukkaiden	ja	muiden	osallisten	ilmaisemat	hankkeen	toteutumiseen	ja	vaikutuksiin	
liittyvät	huolet,	pelot	sekä	epävarmuudet	ovat	sellaisenaan	yksi	huomioon	otettavista	
ihmisten	elinoloihin	ja	viihtyvyyteen	kohdistuvista	vaikutuksista,	vaikkei	
vaikutusarviointien	mukaan	aihetta	huoleen	olisikaan.	Koska	hankkeen	toiminta‐aika	on	
useita	vuosikymmeniä,	voi	epätietoisuus	mahdollisista	vaikutuksista	tulevaisuudessa	
esimerkiksi	poikkeustilanteiden	sattuessa	aiheuttaa	pitkäaikaistakin	huolta	vaikuttaen	
näin	asuinviihtyvyyteen	ja	elinoloihin.	

	
Varteenotettava	LÄHDE	Selkosaarenkallioidenkin	tapauksessa	on	kaivoshankkeiden	
perustamista	ohjaava	tutkimusjulkaisu	"Hyvä	kaivos	pohjoisessa	–	Opaskirja	
ympäristösääntelyyn	ja	sosiaalista	kestävyyttä	tukeviin	parhaisiin	käytäntöihin."	Kai	Kokko	ja	
12	muuta	kirjoittajaa.	Tekes	ym.	rahoittajat.	Oulu	2013.	
https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=22dfba05‐2a51‐438f‐a9db‐c465e14dbbdc	
	
Opaskirjan	mukaan:	"Vaikka	sosiaalisten	vaikutusten	arvioinnille	(SVA)	on	ilmeinen	tarve,	
sillä	ei	ole	selkeästi	omaa	sääntelykehystä	lainsäädännössä.	Sen	muodosta	tai	sisällöstä	ei	
säännellä	suoranaisesti	lain	eikä	asetusten	tasolla.	Kaivoshanke	sisältää	kuitenkin	
elinkaarensa	aikana	tosiasiassa	varsinaisen	kaivostoiminnan	rinnalla	monia	sosiaaliseen	
kestävyyteen	liittyviä	prosesseja,	vaikka	niiden	paikkaa	ei	voida	etukäteen	täsmällisesti	
määritellä....	Virallisissa	kaavoitus‐,	YVA‐	ja	SVA‐menettelyissä	tapahtuva	eri	toimijoiden	
osallistuminen	ja	vuorovaikutus	ovat	tärkeässä	asemassa	kaivoshankkeen	alkuvaiheessa.	
Lakisääteisten	osallistumis‐	ja	vuorovaikutusprosessien	lisäksi	sosiaalisen	toimiluvan	
hankinta	ja	ylläpito	itsesääntelyn	keinoin	edesauttavat	paikallisen	kestävän	kehityksen	
saavuttamista.	
	
Kaivoshankkeita	koskevat	sosiaaliset	vaikutukset	on	otettava	huomioon	hallinnossa	muun	
muassa	seuraavien	lainkohtien	perusteella:	
	
Osana	ympäristövaikutuskäsitettä	(YVAL	2.1	§,	SOVAL	2.1	§	ja	KaivosL	5.1§)	
Osana	ympäristönpilaantumisen	käsitettä	(YSL	3.1	§)	
Osana	kaavoitusta	ja	rakentamista	(esimerkiksi	MRL	1,	5,	9,	39,	54,	117c	ja	117f	§)	
Osana	ehdotonta	luvanmyöntämisestettä	(KaivosL	48.1	§	ja	VesiL	3:4)."	
	
Selkosaarenkallioiden	lähes	miljoonan	kuutiometrin	louhintahanke	–	todennäköisestä	
laajenemisestaan	Huhmarmäelle	asti	puhumattakaan	–	on	niin	mittava	sukupolviasia,	että	
nähtävissä	olevat	yhteiskunnalliset	vaikutukset	huomioon	ottaen	vaatimus	SVA:n	tekemisestä	
on	ehdottoman	perusteltu.	
	
Uusi	Laki	ympäristövaikutusten	arviointimenettelystä	252/2017	edellyttää	YVA‐selvityksen	
tekemistä	mm.	silloin,	kun	
	
Liite	1	2	b)	kiven,	soran	tai	hiekan	otto,	kun	louhinta‐	tai	kaivualueen	pinta‐ala	on	
yli	25	hehtaaria	tai	otettava	ainesmäärä	vähintään	200	000	kiintokuutiometriä	vuodessa;	
	



4	
	

Hakemuksen	2018	(9.6)	mukaan	paikalla	vuosittain	tuotettava	on	max.	210	000	m3,	mikä	
ylittää	YVA‐rajan.	Tämän	ilmoitetun	keskeisen	hankeominaisuuden	varalta	
lupaviranomaisen	pitää	edellyttää	Hakijan	tuottamaan	YVA‐selvitys.	

	
VAATIMUS	
	
Vaadin,	että	Selkosaarenkalliot	P	‐louhintahankkeesta	laaditaan	YVA‐selvitys.	
	
Sosiaalisten	vaikutusten	käsite	on	huomattavan	monitahoinen	ympäristövaikutuksiin	(YVA)	
verrattuna.	Ympäristövaikutukset	ovat	ihmisen	toiminnan	vaikutuksia	ympäristöön,	kun	taas	
sosiaalinen	näkökulma	sisältyy	kaikentyyppisiin	vaikutuksiin,	kuten	esimerkiksi	
	
–	luontoon	kohdistuvien	vaikutusten	sosiaaliset	ulottuvuudet:	vaikutukset	
virkistysmahdollisuuksiin,	melu‐	ja	pölyhaitat,	päästöt	
–	palveluihin	liittyvät	tekijät	
–	liikkuminen:	joukkoliikenne,	kevyt	liikenne,	tieverkoston	kehittyminen,	liikenneturvallisuus	
–	psykososiaaliset	tekijät:	elämäntavan	säilyminen,	sosiaalisten	suhteiden	ylläpito,	
yhteishenki,	yhteisöllisyys,	onnellisuus	
–	ennakkopelkoihin	ja	‐toiveisiin	liittyvät	tekijät:	turvallisuus,	rauhallisuus,	kodin	
menettämisen	pelko	
–yhteisymmärryksen	tai	eripuran	syntyminen,	yhteisöllisyyden	lisääntyminen,	
oikeudenmukaisuuden	toteutuminen,	odotusten	ja	toiveiden	täyttyminen	tai	niissä	
pettyminen.	
	
Sosiaalisten	vaikutusten	arvioinnin	tarkoitus	on	selventää,	miten	hanke	vaikuttaa	asukkaiden	
elämänlaatuun	sekä	alueen	tulevaan	kehitykseen.	SVA	mahdollistaa	kulttuurisen	ja	
sosiaalisen	kestävyyden	tarkastelun,	ja	sen	avulla	on	mahdollista	yhdistää	myös	sosiaalinen	ja	
ekologinen	kestävyys.	Sosiaalisten	vaikutusten	määritelmä	on	melko	laaja	ja	väljä.	Sosiaaliset	
vaikutukset	ja	niiden	muutokset	kattavat	ihmisten	elämäntavan,	kulttuurin,	yhteisön,	
poliittisen	järjestelmän,	ympäristön,	terveyden	ja	hyvinvoinnin,	henkilökohtaiset	ja	
varallisuutta	koskevat	oikeudet	sekä	toiveet	ja	pelot.	Osa	sosiaalisista	vaikutuksista,	kuten	
vaikutukset	ympäristöön	ja	kulttuuriin,	on	samalla	ekologisia:	esimerkiksi	tutun	marjametsän	
tai	lenkkipolun	hävittämisellä	on	yhtä	lailla	ekologinen	kuin	sosiaalinenkin	vaikutus.	Siksi	SVA	
voi	toimia	metodina	ekologisen	ja	sosiaalisen	kestävyyden	yhdistämisessä.	Usein	sosiaalista	
kestävyyttä	kuvataan	myös	oikeudenmukaisuuden	ja	tasa‐arvon	käsitteillä.	
	
SVA:lle	on	myös	muita	perusteita	lainsäädännön	velvoittavuuden	lisäksi.	Kestävä	kehitys	
edellyttää	hankkeen	vaikutusten	arviointia,	ja	siinä	perinteinen	hankesuunnittelu	on	yleensä	
puutteellista.	SVA	lisää	myös	demokratiaa	suunnittelussa.	Perinteisesti	kuntahallinto	
vähättelee	kansalaisten	hankkeeseen	liittyviä	huolia	ja	pelkoja	eikä	ota	huomioon	hankkeen	
vaikutuksia	ihmisiin,	yhteisöihin	ja	yhteiskuntaan.	SVA	voi	toimia	tulkkina	asiantuntijatiedon	
ja	‐kielen	kääntämisessä	asukkaille	ymmärrettävään	muotoon.	Lisäksi	se	auttaa	analysoimaan	
ristiriitoja.	
	
Ihmisiin	kohdistuvien	vaikutusten	arvioinnin	tarkoitus	on	tuottaa	tietoa	hankkeen	
vaikutuksista	hyvinvointiin	ja	terveyteen,	auttaa	valitsemaan	paras	toteutusvaihtoehto	
(esimerkiksi	0‐vaihtoehto	eli	hanketta	ei	toteuteta),	mahdollistaa	ristiriitojen	ja	
näkemyserojen	käsittelyn	sekä	lisää	suunnittelun	ja	päätöksenteon	avoimuutta.	SVA	on	siis	
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kiinnostunut	siitä,	miten	paikalliset	asukkaat	kokevat	esimerkiksi	meluhaitan	tai	
metsästysmaiden	puoliintumisen.	Toisinaan	käytetään	termiä	sosioekonomiset	vaikutukset.	
	
Asuntojen/kiinteistöjen	kysynnän	loppumisella	on	joka	tapauksessa	niin	mittava	
vahinkovaikutus,	että	sen	pitää	keskeyttää	koko	Selkosaarenkalliot	P	‐hanke	heti	–	kuten	
yleisökirjoituksessa	vaadin.	Vahinko	on	kuitenkin	jo	tapahtunut,	ja	se	vaikuttaa	kauas	
tulevaisuuteen.	Vaikka	hanke	todella	heti	hylättäisiin,	ihmisiin	jää	pelko,	että	jos	kuitenkin	
joskus	...	louhitaan	myös	Huhmarmäki.	
	
Mittavia	esimerkkejä	omistuksen	paikallisista	arvonmenetyksistä	on	ainakin	kaksi.	
Uudenkylän	osayleiskaavaehdotukseen	on	merkitty	uudet	asuntoalueet	kansalaisvoimin	
aikaansaadun	Uudenkylän	henkilöaseman	läheisyyteen	kahden	puolen	Pietarinrataa	
erinomaisille	rakennuspaikoille:	yksityisen	omistama	Kanervanharju	Heinolantien	alkupäässä	
ja	Metsähallituksen	Laatumaan	omistama	Uusiharju	Uudenkyläntien	ja	Hedelmätien	välissä.	
Asuntoalueet	olisivat	toteutuessaan	täydellisesti	linjassa	valtakunnallisten	
alueidenkäyttötavoitteiden	kanssa.	Ne	olisivat	pitkään	aikaan	ensimmäinen	merkki	siitä,	että	
Uudenkylän	loistavat	asumis‐	ja	yhteysolot	nostaisivat	paikkakunnan	uuteen	nousuun	siitä	
alhosta,	mihin	Nastolan	kunta	sen	ajoi	kaikilla	toimillaan	yhden	sukupolven	aikana.	
	
Olisi	mielenkiintoista	kuulla	maanomistajien	näkemys	siitä,	miten	he	aikovat	saada	kaikin	
puolin	viehättävät	ja	edulliset	rakennusalueensa	myydyiksi	sen	jälkeen,	jos	varmistuu	
Selkosaarenkallioiden	louhoksen	tulo	suunnilleen	huutoetäisyydelle	tonteista.	Vahingoniloa	ei	
ainakaan	ole	syytä	tuntea,	vaan	syvää	vastuuta	siitä,	millaisiin	seuraamuksiin	jo	pelkkä	
hankkeen	uhka	voi	ajaa	koko	yhdyskunnan.	Vastuuta	ei	sen	sijaan	tunne	hanketaho,	joka	
mistään	piittaamatta	pahimmillaan	pilaa	kokonaisen	yhdyskunnan	tulevaisuuden.	Sinne	on	
turha	lähettää	korvausvaatimuksia	edes	tästä	uhkasta.	
	
Sosiaalisten	vaikutusten	arviointiin	pitää	sisällyttää	parhaalla	taidolla	puolueeton	laskelma	
kaikista	laskettavissa	ja	arvioitavissa	olevista	kustannuksista,	joita	Selkosaarenkallioiden	
louhoksen		haitat	–	aineelliset	ja	aineettomat	–	aiheuttaisivat	yhdyskunnan	elämälle	ja	
tulevaisuudelle.	
	
Etukäteen	on	selvää,	että	mitkään	hyödyt	eivät	lähimainkaan	vastaa	haittoja.	
	
Hanketta	lähinnä	sijaitsevan	Uudenkylän	asutus‐	ja	liikekeskuksen–asemanseudun	taajaman	
4000	asukkaan	korkeahko	ikärakenne	kuvastaa	sukupolvien	mittaista	paikkauskollisuutta,	
juurtumista	ja	viihtymistä	kotiseudullaan.	Uusikylä	on	kerrassaan	viehättävä	asuinpaikka	
ympäristöineen,	luontoineen,	kulttuurimerkityksineen	–	pitäjän	vanhin,	600‐vuotias	hallinto‐,	
kauppa‐,	liikenne‐	ja	kulttuurikeskus.	Asukkaat	ovat	Uudessakylässä	todella	juurillaan	toisin	
kuin	muussa	nauhataajaman	osassa,	missä	kenenkään	hallitsematon	muuttoliike	1960–
1970‐luvuilla	särki	yhdyskunnan	sosiaalisen	rakenteen	pysyvän	tuntuisesti.	
VIITE:	http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf	
	
Kansalaistyön	voimannäyte,	Uudenkylän	henkilöasema	pikavuoropysäkkeineen,	toi	
2010–2011	Uudenkylän	suoraan	pääkaupunkiseudun	liikenteelliseen	yhteyteen.	Nastolan	
kunta	hiihti	vastahakoisesti	perässä,	kun	ensin	oli	onnistunut	lakkauttamaan	vanhan	aseman	
henkilöliikenteen.	Tuntui	vihdoin,	että	nyt	Uuteenkylään	tulee	uusi	aika.	Taajamaan	muutti	
lapsiperheitä	pääkaupunkiseudulta	uuden	liikenneyhteyden	ja	toimivien	koulujen	perässä	
luottaen	niiden	pysyvyyteen.	Uudenkylän	kolmen	koulun	yhtäkkinen	lopetus	horjutti	
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asukkaiden	luottamusta	parempaan	tulevaisuuteen.	Sen	sijaan	henkilöjunaliikenne	jatkuu	ja	
lisääntyykin	edelleen.	Onneksi	jarrumies	Nastolan	kunta	väistyi	pois	tieltä.	
Yhdistymissopimus	Lahden	kanssa	raideliikennelausumineen	korosti	myös	nauhataajaman	
itäosan	kehittämistä	ja	kasvattaa	toiveita,	että	parempaa	voisi	olla	edessä.	
	
Mitään	ei	kuitenkaan	auta,	vaikka	Uudenkylän	asutus‐	ja	liikekeskusta	kuinka	"kehitettäisiin",	
jos	kerran	kukaan	ei	enää	halua	muuttaa	tänne	tai	edes	pysyä	asukkaana	
Selkosaarenkallioiden	louhoksen	vaikutusten	alla.	Tämän	tosiasian	pitäisi	kaikkien	virheiden	
jälkeen	syrjäyttää	kunnallinen	toiveajattelu.	Sen	ilmentymä	on	nyt	liikekeskuksen	kolkko	
betoninen	ja	asvalttinen	kirpputorikeskittymä,	mikä	kaikkineen	muistuttaa	menneen	ajan	
neuvostolaista	kyläkuvaa.	
	
Uusikyläläiset	tietävät	hyvin,	mitä	Selkosaarenkallioiden	louhoksen	tulo	merkitsisi	
virkistysmahdollisuuksille.	Jokamiehen	ja	‐naisen	ikiaikainen,	sukupolvien	mittainen	vilkas	
jalankulkuyhteys	Huhmarmäen–Lakeassuon	virkistys‐	ja	luonnonsuojelualueelle	kulkee	koko	
nauhataajamasta	Uudenkylän	kautta.	Louhos	katkaisisi	kulkuyhteyden	ja	marjametsään	
pitäisi	kiertää	vaivalloisesti	jopa	autoa	tarviten.	Monessa	yhteydessä	on	selvinnyt,	miten	
tärkeä	taajaman	vierestä	alkava	Huhmarmäen–Lakeassuon	virkistys‐	ja	luonnonsuojelualue	
etumaastoineen	on	laajan	lähiseudun	asukkaille.	Hankealueen	vaikutuspiirissä	sijaitsee	monta	
muutakin	luontokohdetta,	mitkä	ovat	osoittautuneet	asukkaille	tutuiksi	ja	rakkaiksi.	
	
Vasta	meidän	aikanamme	on	ymmärretty	lähiluonnon	merkitys	asukkaiden	hyvinvoinnille.	
Asuinpaikan	viereisen,	helposti	vaikka	joka	päivä	tai	ilta	vaikka	lastenkin	kera	tavoitettavan	
luonnon	ei	tarvitse	tarjota	sellaisia	ihmeitä,	joita	löytyy	oikeasta	erämaasta.	Riittää,	että	sieltä	
löytyy	vähempiäkin	luontoelämyksiä	kuin	Huhmarmäen–Lakeassuon	erämaiselle	
luonnonsuojelualueelle	mennen.	Helppo	tavoitettavuus	on	tärkeää	tavalliselle	kulkijalle,	ja	
sen	vaatimuksen	seutu	täyttää	oivallisesti.	Aina	ei	tarvitse	mennä	edes	perille	asti,	monesti	
riittää	lyhyt	koirakävely	työpäivän	päälle	irrottamaan	arjesta.	Kohtuullisen	tavoitettavuuden	
ansiosta	Huhmarmäen–Lakeassuon	virkistys‐	ja	luonnonsuojelualue	on	kautta	aikain	palvellut	
myös	alueen	koulujen	opetuskohteena.		
	
Suurriista	ei	ole	Huhmarmäen‐Lakeassuon	alueella	menneisyyden	myytti,	vaan	nykyajan	
eränkäynnin	elävää	todellisuutta.	Aktiivinen	riistanhoito	tukeutuu	Uudenkylän–Kuivannon	
tärkeään	ekologiseen	yhteyteen,	laajaan	yhtenäiseen	metsä‐	ja	suoseutuun,	missä	sijaitsevat	
elinvoimaisen	hirvikannan	rauhalliset	kesäiset	vasomispaikat	ja	laajat	talvilaitumet.	Hirven	
voi	tavallinenkin	luonnonkulkija	kohdata	missä	vain,	kuten	myös	kaurislajit,	ketun,	mäyrän	ja	
myös	ilveksen	talviset	jäljet	Huhmarmäen	liepeillä.	Tällainen	mahdollisuus	luo	jokaiseen	
luontoretkeen	harvinaista	jäljittämisen	jännitystä	aivan	kotimaastossa.	
	
Nyt	lausuntovaiheessa	on	viimeinen	hetki	ymmärtää,	mitä	Selkosaarenkallioiden	
louhintahanke	toistaiseksi	pelkkänä	uhkana,	mutta	kenties	piankin	toteutuvana	painajaisena	
merkitsisi	Uudenkylän	asukasyhteisölle	ja	luonnolle.	Monen	asukkaan	voi	olla	vaikea	ilmaista	
huoliaan	tulevasta,	mikä	vielä	on	kaikilta	hämärän	peitossa.	Siihen	hämärään	on	taas	peittynyt	
heti	Huhmarmäen	kaatopaikkauhkasta	selvittyä	lyhytaikainen	toiveikkuus,	minkä	
Uudenkylän	osayleiskaavatyö	aluksi	ennätti	luoda	yhdyskunnan	keskuuteen.	
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MUU	TOIMINTA	
	
Hakemuksen	2018	(3)	mukaan	"Alueelle	otetaan	vastaan	myös	muualta	tuotavia	
kierrätyskiviaineksia	kuten	puhdasta	maa‐	ja	kiviainesta	sekä	betonijätettä	[1000–20	000	
tonnia].	Kierrätyskiviaineksia	välivarastoidaan	ja	murskataan	sekä	toimitetaan	muualle.	...	
maisemoinnin	ja	loppumuotoilun	lisäksi	myös	jalostamistarkoituksessa.	Muualta	tuotua	
kiviaineksesta	murskataan	ja	käsitellään	samalla	tavalla	kuin	alueelta	louhittua	ainesta.	...	
Näitä	ovat	irtokivet	ja	louhe	sekä	ylijäämämaa	ja	jätebetoni.	Louhe	ja	kivet	murskataan	
yhdessä	alueelta	louhitun	kalliokiviaineksen	kanssa	taikka	tarvittaessa	omana	eränä.	Muutoin	
käsittelyt	ovat	yhteneväisiä	alueen	kiviaineksen	käsittelyn	kanssa.	Betoni	murskataan	ja	
mahdolliset	raudat	erotellaan.	Betoni	murskataan	Mara‐asetuksen	mukaiseen	alle	90	mm	
palakokoon.	Murskausta	odottava	ja	murskattu	tuote	varastoidaan	kasoilla.	Erotellut	raudat	
varastoidaan	omaan	kasaan	ja	toimitetaan	ajoittain	metallin	vastaanottopaikkaan."	
	
HUOMAUTUS:	
Ainesten	aiottu	vastaanotto	ja	käsittely	Selkosaarenkallioiden	louhoksella	aiheuttaisi	ikuisen	
rotaation	louhinnan	lupa‐ajan	umpeuduttuakin,	joten	kaikki	puheet	ja	toiveet	
Selkosaarenkallioiden	louhoksen	muuttumisesta	"teollisuusalueeksi"	ovat	tämän	mukaan	
perättömiä.	 	
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Hankealueen	rajaus:	vain	Lahden	kaupungin	alueella	
	
Hakemuksen	2018	(1)	mukaan	"Tässä	kohteessa	[Selkosaarenkallioilla]	toiminta	sijaitsee	
kahden	ympäristönsuojeluviranomaisen	toimialueella	(Lahti	ja	Orimattila),	joten	luvan	
käsittelee	Valtion	ympäristölupaviranomainen."	
	
Hakemuksen	2018	(5)	mukaan	"Alueelle	on	voimassa	vuonna	2005	myönnetty	ja	2008	
muutettu	maa‐ainesten	ottamislupa,	joka	on	voimassa	2.9.2020	asti.	Luvat	on	LIITTEESSÄ	2.	
Maa‐ainesten	ottoa	ei	ole	aloitettu.	Ympäristölupaa	ei	ole,	vaan	sitä	haetaan	vasta	tässä."	
	
Kuten	tässä	luvussa	todistetaan,	suunnitelma	käsittää	kuitenkin	todellisuudessa	alueen	vain	
Lahden	kaupungissa,	ei	myös	Orimattilan	kaupungissa.	Siksi	hakemuksen	lähtökohta	on	
virheellinen	ja	asiaa	nyt	käsittelevä	viranomainen	(AVI)	väärä.	
	
Monin	seuraavassa	esitettävin	perustein	hakemus	ei	kohdistu	kahden	kunnan	(Lahti,	
Orimattila)	vaan	yhden	kunnan	(Lahti)	alueeseen.	Arvioin	jäljempänä,	miksi	hakemus	on	
laadittu	harhaanjohtavasti.	Toinen	kysymys	on,	eikö	AVI‐lupaviranomaisen	olisi	itse	pitänyt	
todeta	virheellinen	tilanne,	ennen	kuin	otti	hakemuksen	käsittelyyn,	ja	ohjata	käsittely	
loppuun	asti	Lahden	lupaviranomaisen	tehtäväksi	eikä	keskeyttää	tätä	työtä.	Muutenkin	
hankkeen	esittely	kuulutuksia	myöten	osoittaa	AVI‐lupaviranomaisen	nielaisseen	sellaisinaan	
kaikki	Hakijan	esittämät	tiedot	ja	kuvaukset,	olivat	ne	miten	tahansa	paikkansapitämättömät.	
	
Perustelut	
	

	
	
Hakemuksen	kansilehteen	on	lisätty	kiinteistö	Valtatie	12	RN:o	2:41.	
Hakemus	vas.	5.4.2017	lähetettiin	Lahden	lupaviranomaiselle,	hakemus	oik.	5.6.2018	
lähetettiin	AVIlle.	Runsas	vuosi	ensimmäisen	hakemuksen	jälkeen	Hakija	yllättäen	esittääkin	
kiinteistön	Valtatie	12	RN:o	2:41	sisältyvän	hankealueeseen,	mikä	sijaitsee	Lahden	
kaupungissa,	mutta	valtatiekiinteistö	Orimattilan	kaupungissa.	Kysymys	on	Hakijan	
harhaanjohtavasta	taktikoinnista	tavoitteena	keinotella	itselle	edullinen	tulos.	
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Valtatien	12	viitoituksen	mukaan	Lahden	ja	Orimattilan	raja	lännessä	on	Montarin	AKS:n	
luona	noin	plv:n	13400	kohdalla	ja	idässä	Knuuttilan	tilan	rajalla	noin	plv:n	15000	kohdalla.	
Maanmittauslaitoksen	karttatiedon	mukaan	kaupunkien	raja	kulkee	Selkosaarenkallioiden	
eteläreunassa	lähellä	valtatien	pohjoisreunaa,	joten	valtatien	sijainti	hakemusalueen	kohdalla	
Orimattilan	kaupungissa	on	kiistaton.	Knuuttilan	tilan	palsta,	mikä	nyt	on	hakemuksen	
kohteena,	siirrettiin	(silloiseen)	Nastolan	kuntaan	2015,	siis	juuri	ennen	kuntien	yhdistymistä	
2016.	Tällöin	alkuperäinen	palsta	jakautui	kahtia	Lahden	ja	Orimattilan	kuntien	alueelle.	
Hakemusalue	siirtyi	Lahden	kaupungin	puolelle	(silloin	Nastolan	kuntaan).	

	
Selkosaarenkalliot	valtatien	12	kohdalla.	Valtion	tiealueen	‐2‐41	raja	kulkee	reilusti	
kallioleikkauksen	pohjoisreunan	pohjoispuolella	(punainen	viiva	kaupunkien	rajalla	=	sininen	
katkoviiva).	Siinä	kulki	myös	hakemuksen	2017	ottamisalueen	raja,	mikä	olisi	jättänyt	
kallioleikkauksen	pohjoisreunan	louhimatta.	

	
Vielä	maastokarttaa	paremmin	valtion	tiealueen	pohjoisrajan	kulku	reilusti	kallioleikkauksen	
pohjoispuolella	näkyy	ilmakuvassa.	Vas.	on	Kallion	ylikulkusilta,	minkä	pohjoispää	työntyisi	
tien	uudisrakennuksessa	pitkälle	kallion	puolelle.	Hakija	havittelee	kallion	louhimista	
valtatiehen	asti,	mutta	vt	12:n	tiesuunnitelman	ja	levähdyspaikkojen	rakentamisen	vuoksi	
kalliota	pitäisi	jättää	louhimatta	koko	valtatieosuudella	niin,	että	suunniteltu	louhos	ei	
lainkaan	näkyisi	valtatielle	häiritsemässä	liikennettä	ja	levähdyksiä.	
Karttojen	lähde	Maanmittauslaitos	avoin	data,	Kansalaisen	karttapaikka.	 	
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Kysymys	on	siitä,	voiko	ottamisalueen	raja	lopullisessa	suunnitelmassa	todella	ulottua	
Orimattilan	puolelle	eli	kahden	kunnan	alueelle.	Vastaus	on	kiistaton:	ei	voi,	hakemus	voi	
todellisuudessa	käsittää	vain	Lahden	kaupungin	aluetta.	Seuraavassa	esitettävin	perustein	
hakemusalue	ei	voi	ulottua	Orimattilan	puolelle:	
	
Hakemuksen	2018	(8.2.)	mukaan	"	Etelärajalla	ottaminen	ulotetaan	valtatien	laitaan	asti.	
Käytännössä	valtatien	laidoilla	on	luiskaukset	ja	niiden	pohjalla	ojapainauma,	jonka	takana	on	
vastaluiskaa.	Vastaluiska	ulottuu	louhittuun	kallioseinämään	asti.	Kallio	louhitaan	kokonaan	
pois.	...	Louhintaa	tehdään	lähimmillään	noin	5‐10	m	etäisyydellä	tiestä."	
	
Hakemuksen	2018	Lopputilakartan	3	mukaan	"Suunniteltu	maa‐ainesten	ottamisalue"	
ulottuu	siis	valtatien	pohjoislaitaan	asti,	mihin	asti	kallio	louhitaan	kokonaan	pois.	
	
Sähköpostikeskustelut	Uudenmaan	ELYn	kanssa	
	
Asiasta	käyty	sähköpostikeskustelu	Hakijan	ja	UudELYn	välillä	on	julkaistu	
(LIITE	4.2).	Kärttämisen	luonteinen	keskustelu	koski	Selkosaarenkallioiden	louhintaa	
valtatien	pohjoislaidassa	ja	metsätien	Kallion	sillan	pengerratkaisua:	
	
Hakija:	"Onko	mahdollista	louhia	kalliota	tien	laitaan	asti?	tai	vaihtoehtoisesti	jos	väliin	
pitäisi	jättää	kallioseinämä,	miten	leveälti	se	tulisi	jättää."	
	
UudELY	lausui	keskustelun	lopuksi	(13.4.2018),	että	"Kallion	risteyssillan	kohdalle	on	
jätettävä	15	metriä	kalliota	sillan	maatuista	kaikkiin	suuntiin.	Muutoin	kallio	voidaan	
louhia	myös	suoja‐	ja	tiealueelta	...	reunaehdoin",	joihin	sisältyi	mm.,	että	
"Toteuttamissopimus	haettava	lähempänä	toteutusta	sillä	hetkellä	toimivalta	
tienpitoviranomaiselta	hyvissä	ajoin."	

	
Siltaratkaisu	on	esitetty	em.	mukaisesti	(LIITE	17).	
	
Hakemuksen	2018	(8.4)	mukaan	"Ottaminen	aloitetaan	alueen	lounaisosasta	alueelle	
rakennettavan	tien	lähistöltä	...	Seuraavassa	vaiheessa	ottamista	jatketaan	länsireunalla	
pohjoisen	suuntaan.	Loppuvaiheessa	otetaan	alueen	itä‐kaakkoisreuna.	
	
Tämän	mukaisesti	ottaminen	kohdistuisi	ensimmäiseksi	valtatien	viereen	ja	Kallion	sillan	
ympäristöön.	
	
Hakemuksessa	(2018)	on	perustavanlaatuinen,	omaneduntavoittelusta	johtuva	virhe,	minkä	
vaadin	viranomaisen	tutkimaan:	
	
Hakija	esittää	hakemuksessa	2017	(kartta	edellä)	ottamisalueen	rajan	kulkevan	Lahden	ja	
Orimattilan	rajaa	pitkin	eikä	ulottuvan	valtionmaalle	tiealueen	puolelle.	Siten	hakemusalue	
sijaitsee	kokonaan	yhden	kunnan	eli	Lahden	kaupungin	alueella.	
	
Sen	sijaan	hakemukseen	2018	Hakija	keksi	em.	sähköpostivaihdon	mukaisen	mahdollisuuden,	
missä	ottamisalueen	raja	on	ulotettu	valtionmaalle,	valtion	tiealueelle	‐2‐41.	Siitä	UudELY	
lausui,	että	"(Kallion	risteyssillan	kohtaa	lukuun	ottamatta)	...	kallio	voidaan	louhia	myös	
suoja‐	ja	tiealueelta	...	reunaehdoin".	 	
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Tämän	tienpitoviranomaisen	onnettoman	lausuman	…	perusteella	Hakija	välittömästi	laajensi	
hakemuksen	2018	ottamisalueen	ulottumaan	Lahden	kaupungista	myös	Orimattilan	
kaupunkiin	valtion	tiealueelle,	tavoitteena	taktinen	etu	saada	hakemuksen	käsittely	näin	
siirretyksi	Lahden	lupaviranomaiselta	AVIlle,	mistä	hakija	ilmeisesti	otaksui	saavansa	
luvituksen	helpommin	kuten	Knuuttilantiessä.	
	
Vaadin	viranomaista	selvittämään,	millä	valtuudella	ja	oikeudella	UudELYn	viranhaltija	
saattoi	antaa	yksinkertaisessa	sähköpostiviestissä	luvan	ulottaa	louhinta	valtion	tiealueelle	
kaikkine	mahdollisine	seuraamuksineen,	ottamatta	huomioon	voimassa	olevaa	
tiesuunnitelmaa	(seuraava	luku),	toki	ilmeisesti	myös	ymmärtämättä	hakijan	taktisia	
tarkoituksia,	mitkä	eivät	ole	lieventäviä	asianhaaroja.	
	
VAATIMUS	
	
Vaadin,	että	valtion	tienpitoviranomainen	(UudELY)	antaa	selvityksen	menettelystään	ja	sen	
oikeudellisista	ja	teknisistä	perusteista.	Siihen	asti	olkoon	voimassa	hakemuksen	2017	
mukainen	ottamisalueen	rajaus	vain	Lahden	kaupungin	puolella	ja	myös	sen	jälkeen,	mikäli	
pyydetty	selvitys	seurauksineen	todetaan	pätemättömäksi.	
	
Em.	vaatimukseen	liittyy	olennaisesti	seuraavan	luvun	mukainen	asiakokonaisuus,	mitä	
UudELYn	ao.	viranhaltija	ei	näytä	tunteneen	tai	siitä	ainakaan	piitanneen,	jolloin	
kysymyksessä	olisi	tahallinen	teko	Hakijan	hyödyksi	eli	virkavirhe:	
	
Valtatien	12	parantamissuunnitelman	vaikutus	louhintasuunnitelmaan	
	
Tien	levennys	
	
Hakemuksessa	2018	ei	ole	lainkaan	otettu	huomioon	–	ei	myöskään	UudeELY	
sähköpostivastauksessaan	–	voimassa	olevaa	tiesuunnitelmaa,	mikä	kuitenkin	pakottaa	
siirtämään	koko	hakemusalueen	valtatiestä	pohjoiseen	45/60	metriä.	
	
Kysymyksessä	on	tiesuunnitelma	Valtatien	12	parantaminen	välillä	Joutjärvi‐Uusikylä	2010,	minkä	
tekstiosa:	
https://www.ely‐
keskus.fi/documents/10191/141994/Vt12_Joutjarvi_Uusikyla_raportti_teksti/50e0b797‐250d‐409b‐
9329‐25b6dd20175c	
ja	suunnittelualueen	kartta:	
https://www.ely‐keskus.fi/documents/10191/141994/kartta.pdf/9e75d5f4‐b4f4‐49b2‐b74c‐
fb23a1b0c867	
ym.	liitteet.	
	
Selkosaarenkallioiden	louhintahankkeeseen	liittyvän	Knuuttilantien	lupakäsittelyn	
yhteydessä	UudELYn	toinen	viranomainen	mainitsi	lausunnossaan	(3.10.2017),	että	
"rinnakkaistien	(Knuuttilantien)	rakentaminen	ei	saa	vaurioittaa	nykyistä	valtatietä	eikä	
vaikeuttaa	nykyisen	valtatien	mahdollista	tulevaa	leventämistä	pohjoisen	puolelle	[ja	pitää	
rakentaa	sillä	tavoin],	ettei	haitallisia	vaikutuksia	valtatiehen	synny."	 	
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Valtatien	12	voimassa	olevan	parantamissuunnitelman	mukaan	tieosasta	Nastolan	liittymä–
Uudenkylän	liittymä	rakennetaan	keskikaiteellinen	1+2	‐ajoratainen	moottoriliikennetie.	
Nykyiseen	leveäkaistatiehen	verraten	tiealue	siis	levenee	yhden	kaistan	ja	kaidetilan	verran	
pohjoispuolelle	eli	hakemusalueelle:	

	
Hankekortti.	Rakentamisen	on	arvioitu	voivan	alkaa	aikaisintaan	vuoden	2020	jälkeen.	
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Suunniteltu	keskikaiteellinen	1+2	‐ajoratainen	moottoriliikennetie	Nastola–Uusikylä.	
	
Levähdysalue	
	
Kallion	sillan	itäpuolelle	hakemusalueen	itäosan	kahden	puolen	tiesuunnitelmassa	sijoittuisi	
kaksipuolinen	levähdysalue:	

	

	
Kaksipuolinen	levähdysalue	Lahden	ja	Orimattilan	rajalla	Kallion	sillan	itäpuolella	
Selkosaarenkallioiden	hakemusalueen	kohdalla.	Jos	kallio	louhittaisiin	valtatiehen	asti,	
valtatieltä	ja	levähdysalueen	kummaltakin	puoliskolta	avautuisi	näkymä	suoraan	louhinta‐
alueelle	kaikkine	häiritsevine	ilmiöineen:	räjäytykset,	louhinta,	murskaus,	kiviaineksen	
kuljetus	jne.	Viitoitussuunnitelma	(UUSIKYLÄ)	on	toteutettu.	
	
Voimassa	olevan	suunnitelman	mukainen	vt	12:n	parantaminen	tieosalla	Nastola–Uusikylä	
merkitsee,	että	hankealueesta	tarvitaan	tiealueeksi	pohjoispuolelle	lisää	tilaa	arviolta	45/60	
metriä,	eniten	levähdysalueen	kohdalla.	Suunniteltu	uusi	valtatiejärjestely	nykyisen	
pohjoispuolelle	pakottaa	supistamaan	hankealuetta	sen	eteläreunasta	merkittävästi.	
Kallion	risteyssillan	tilalle	rakennettaisiin	uusi	silta,	mikä	pitenee	pohjoisosastaan	ja	vaatii	
uudistamaan	koko	hakemusalueen	suunnitelman:	 	

HAKEMUSALUE
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Uusi	Kallion	risteyssilta	(suunnitelmassa	on	väärä	nimi).	Pituuden	lisäys	tulee	kokonaan	
valtatien	pohjoispuolelle	hakemusalueelle.	
	
VAATIMUS	
	
Vaadin,	että	hankesuunnitelma	korjataan	ottaen	huomioon	(myös	UudELYn	em.	vaatimuksen	
mukaisesti)	voimassa	oleva	suunnitelma	vt	12:n	parantamiseksi	siten,	että	hakemusalue	
supistuu	tarvittavassa	määrin	merkittävästi	ja	sijoittuu	tämän	jälkeen	kokonaan	yhden	
kunnan	eli	Lahden	kaupungin	alueelle,	mikä	tarkoittaa,	että	AVI	siirtää	lupahakemuksen	
käsittelyn	takaisin	Lahden	kaupungin	lupaviranomaiselle.	
	

	
1	Nykytilakartta.	
	
Punainen	poikittaisviiva	 	 osoittaa	karkeasti,	mihin	asti	pohjoissuuntaan	
hakemusalue	on	supistettava	vt12:n	voimassa	olevan	parannussuunnitelman	tilantarpeen	
mukaisesti.	Viivan	eteläpuolella	olevan	alueen	käsittelyn	määrittelee	aikanaan	tienpitäjä	sen	
mukaisesti	kuin	tiesuunnitelman	mahdollinen	toteutus	vaatii.	Siihen	asti	ko.	alueella	pitää	
pidättäytyä	tiesuunnitelman	toteutusta	vaarantavista	toimista,	kuten	UudELY	(toinen	
viranhaltija)	Knuuttilantien	kohdalla	vaati.	 	
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On	perusteltua	arvioida,	että	toteutetiin	vt	12:n	parannussuunnitelma	milloin	tahansa,	
tienpitäjä	ei	salli	syntyvän	tilannetta,	että	levähdysalueen	kummaltakin	puoliskolta	avautuisi	
näkymä	suoraan	louhinta‐alueelle	kaikkine	häiritsevine	ilmiöineen:	räjäytykset,	louhinta,	
kiviaineksen	kuljetus,	murskaus	ynnä	muuta	yllätyksellistä	toimintaa	näkemäetäisyydellä	
välittömästi	valtatien	vieressä,	missä	se	häiritsisi	pahasti	liikennettä	ja	voisi	aiheuttaa	
monenlaisia	vaaratilanteita.	Lisäksi	Hakija	vaatii	alueella	voitavan	louhinnan	loputtuakin	
käsitellä	aineksia	samaan	tapaan	häiriöitä	tuottaen	kuin	louhinnassa.	
	
VAATIMUS	
	
Vaadin	ensi	vaiheessa,	että	AVIn	velvoittaa	UudELYn	tutkimaan	asian	uudelleen,	mutta	vien	
ratkaisun	joka	tapauksessa	ylemmän	oikeusviranomaisen	käsittelyyn,	vaadin	suunnitelman	
huomattavaa	korjaamista	ja	lupakäsittelyn	aloittamista	uudelleen	toimivaltaisessa	
viranomaisessa	(Lahti).	
	
Viranomaistoiminta	
	
AVIn	tulevassa	ratkaisussa	ei	riitä	perusteluksi	sama	kuin	Knuuttilantien	kohdalla,	että	
"muistutukset	on	otettu	huomioon".	Vaadin,	että	AVI	myös	perustelee	ratkaisunsa	suuntaan	
toiseen,	sillä	osaltani	asia	siirtyy	joka	tapauksessa	ylemmän	oikeusviranomaisen	
käsiteltäväksi.	Tällöin	on	AVIlle	eduksi,	että	ratkaisu	on	tarkoin	perusteltu,	toisin	kuin	
Knuuttilantien	kohdalla,	missä	perusteluja	ei	esitetty	olleenkaan.	AVI	voi	ottaa	oppia	esim.	
Päijät‐Hämeen	liiton	maakuntakaavaa	2014	koskevasta	käsittelystä,	missä	muistutuksiin	
vastattiin	asiallisesti	perustellen,	samoin	tietysti	oikeusviranomaisten	yleisestä	käytännöstä	
perustella	ratkaisut.	
	
Knuuttilantien	luparatkaisu	AVI:	
	
"Vastaus	lausunnoissa	ja	muistutuksissa	esitettyihin	yksilöityihin	vaatimuksiin	
	
Lausunnoissa	esitetyt	vaatimukset	ja	huomautukset	on	otettu	huomioon	lupamääräyksissä	
sekä	niiden	perusteluissa	ilmenevällä	tavalla.	Muistutuksissa	esitetyt	vaatimukset	ja	
huomautukset	on	otettu	huomioon	niiltä	osin	kuin	ne	koskevat	betonimurskeen	
hyödyntämistä	tierakenteessa."	
	
Siis	kaiken	laajemman	näkemyksen	–	mikä	nyt	on	toteutumassa	Selkosaarenkallioilla	–	AVI	
jätti	ottamatta	huomioon,	mikä	tietysti	on	viranomaiselle	helpoin	ratkaisu	–	siitä	yli	missä	aita	
matalin.	
	
Hakija	siirsi	keinotekoisin	perustein	louhintaluvan	käsiteltäväksi	AVIssa,	koska	totesi	
Knuuttilantie‐ratkaisussa	AVIn	myöntävän	luvan	helposti	ottamatta	huomioon	valituksia	ja	
mitenkään	perustelematta	kantaansa	"esitettyihin	yksilöityihin	vaatimuksiin".	
	
AVIn	viranomaismenettely	on	kelvotonta	ja	antaa	jo	sinällänsä	perusteen	käsitellä	asia	
seuraavissa	oikeusviranomaisissa,	sillä	viranomaisen	tulee	perustella	ratkaisunsa	myös	
kaikille	siitä	lausuneille,	muuten	kritiikki	valuu	täysin	hukkaan.	AVI	ei	ottanut	millään	tavoin	
huomioon	esitettyjä	kokonaisvaikutuksia,	ja	tähän	juuri	perustuu	Hakijan	taktiikka	pilkkoa	
hakemus	ketjuksi,	erikseen	tieksi,	louhokseksi	ja	useaksi	louhokseksi,	vaikka	on	kysymys	
yhdestä	vuosikymmenten	mittaisesta	hankekokonaisuudesta.	 	
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Hakija	on	kaiken	aikaa	haistellut	ilmaa	ja	etenee	tällä	taktiikalla.	Ylemmät	oikeusviranomaiset	
tulevat	tarkastelemaan	kokonaisuutta,	vaikka	Knuuttilantie‐ratkaisu	–	sinänsä	vaaraton	–	on	
jo	tehty	–	kuitenkin	vasta	toistaiseksi.	
	
Lahden	lupaviranomainen	on	tunnettu	löysäkätisyydestä,	mutta	kun	ensimmäisen	
käsittelyvuoden	aikana	alkoi	nähtävästi	näyttää	siltä,	että	Lahdesta	lupaa	ei	ehkä	tulisikaan	tai	
ehdot	olisivat	tiukat,	Hakija	taktikoi	ja	siirsi	käsittelyn	AVIin	keksityllä	virhellisellä	perusteella	
sijainnista	kahden	kaupungin	alueella.	Miksi	Hakija	ei	alun	perin	hakenut	lupaa	AVIsta	myös	
louhokselle	–	tässä	selitys,	kun	Hakija	huomasi	miten	helposti	tielupa	heltisi	ja	sen	jälkeen	
taktikoi	UudELYä	harhaanjohtaen	hankkeen	kahden	kunnan	alueelle.	Hakija	sortui	omaan	
näppäryyteensä	paljastamalla	sähköpostiliikenteen	UudELYn	kanssa,	minkä	kuvitteli	olevan	
valtti,	mutta	todellisuudessa	sudenkuoppa.	
	
AVIn	julkinen	tiedottaminen	nykyvaiheesta	on	retuperällä.	Suppealle	joukolle	asukkaita	on	
tiedotettu	henkilökohtaisesti,	kuten	Lahden	lupaviranomainenkin	teki	ensi	vaiheessa	
laajemmasti,	mutta	nähdäkseni	AVI	ei	ole	kuuluttanut	käsittelyn	uudesta	vaiheesta	julkisesti	
esim.	paikallislehdessä,	mikä	on	selvä	menettelytapavirhe.	
	
Säädösperusteluja	
	
Knuuttilantie‐hankkeeseen,	Selkosaarenkallioihin	ym.	sovellettavia	lainkohtia	löytyy	monesta	
säädöksestä.	
	
Suomen	perustuslaki	(11.6.1999/731)	
	
Ongelmallisissa	ympäristöhankkeissa	oikeuksien	–	niin	kansalaisten	kuin	luonnon	–	
turvaamisen	tulee	aina	lähteä	näistä	säädöksistä:	
	
20	§	
Vastuu	ympäristöstä	
	
Vastuu	luonnosta	ja	sen	monimuotoisuudesta,	ympäristöstä	ja	kulttuuriperinnöstä	kuuluu	
kaikille.	
	
Julkisen	vallan	on	pyrittävä	turvaamaan	jokaiselle	oikeus	terveelliseen	ympäristöön	sekä	
mahdollisuus	vaikuttaa	elinympäristöään	koskevaan	päätöksentekoon.	
	
Maankäyttö‐	ja	rakennuslaki	MRL	(5.2.1999/132)	
	
1	§	
Lain	yleinen	tavoite	
Tämän	lain	tavoitteena	on	järjestää	alueiden	käyttö	ja	rakentaminen	niin,	että	siinä	luodaan	
edellytykset	hyvälle	elinympäristölle	sekä	edistetään	ekologisesti,	taloudellisesti,	sosiaalisesti	
ja	kulttuurisesti	kestävää	kehitystä.	
	
5	§	
Alueiden	käytön	suunnittelun	tavoitteet	
Alueiden	käytön	suunnittelun	tavoitteena	on	vuorovaikutteiseen	suunnitteluun	ja	riittävään	
vaikutusten	arviointiin	perustuen	edistää:	
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1)	turvallisen,	terveellisen,	viihtyisän,	sosiaalisesti	toimivan	ja	eri	väestöryhmien,	kuten	
lasten,	vanhusten	ja	vammaisten,	tarpeet	tyydyttävän	elin‐	ja	toimintaympäristön	luomista;	
2)	yhdyskuntarakenteen	ja	alueiden	käytön	taloudellisuutta;	
2	a)	riittävän	asuntotuotannon	edellytyksiä,	(29.12.2006/1441)	
3)	rakennetun	ympäristön	kauneutta	ja	kulttuuriarvojen	vaalimista;	
4)	luonnon	monimuotoisuuden	ja	muiden	luonnonarvojen	säilymistä;	
5)	ympäristönsuojelua	ja	ympäristöhaittojen	ehkäisemistä;	
6)	luonnonvarojen	säästeliästä	käyttöä;	
7)	yhdyskuntien	toimivuutta	ja	hyvää	rakentamista;	
	
110	§	
Kehittämisalueet	
	
Ks.	UUSIKYLÄ	MASTER	PLAN	
	
Maa‐aineslaki	(24.7.1981/555)	
	
Säädöksiä	on	uudistettu	useaan	kertaan	voimassaoloajan	kuluessa.	Maa‐aineslain	mukaan	
maa‐aineksia	ei	saa	ottaa	(3	§)	niin,	että	siitä	aiheutuu	asutukselle	tai	ympäristölle	vaaraa	tai	
vältettävissä	olevaa	haittaa,	kauniin	maisemakuvan	turmeltumista,	luonnon	merkittävien	
kauneusarvojen	tai	erikoisten	luonnonesiintymien	tuhoutumista	tai	huomattavia	tai	laajalle	
ulottuvia	vahingollisia	muutoksia	luonnonolosuhteissa.	
	
Selkosaarenkallioilla	maa‐ainesten	otto	aiheuttaisi	Aty	Tieokkaan	alustavan	selvityksen	
mukaan	kaikkia	em.	vahingollisia	vaikutuksia	vuosikymmeniä	eteenpäin	peruuttamattomasti	
tuhansien	asukkaiden	välittömässä,	jokapäiväisessä	elämässä	ja	asuinpiirissä.	
Selkosaarenkallioilla	esiintyy	merkittäviä	luonnonarvoja,	biologista	monimuotoisuutta	sekä	
virkistyskäytön	arvoja	suurelle	joukolle	lähiseudun	ihmisiä	seudulla,	missä	rakentaminen	
jatkuvasti	muuttaa	haitallisesti	arkista	elinympäristöä.	
	
Kun	Selkosaarenkallioiden	maan	siirto	Orimattilasta	Nastolaan	(Lahteen)	2015	toteutui,	
luvituksen	käsittelee	nyt	kokonaisuudessaan	Lahden	rakennus‐	ja	ympäristölupalautakunta,	
minkä	alueeseen	Nastolan	(nykyinen)	kunta	kuuluu,	kun	2016	alusta	syntyi	Lahden	kaupunki	
(entinen	Lahti	ja	Nastola).	Orimattilan	kunnan	puutteellisin	ja	virheellisin	perustein	
myöntämä	maa‐aineslupa	ei	saata	sellaisenaan	enää	olla	voimassa	uudessa	tilanteessa,	kun	
aiottu	ottamisaluekin	on	lähes	kaksinkertaistunut,	mikä	vaatii	kokonaan	uutta	
viranomaisharkintaa	ja	laajempaa	suunnittelua,	kuten	tässä	vaatimuksessa	osoitetaan.	
	
Tällöin	maa‐aineslain	(7	§)	mukaan	ennen	luvan	myöntämistä	lupaviranomaisen	on	
pyydettävä	elinkeino‐,	liikenne‐	ja	ympäristökeskuksen	(ELY)	lausunto,	milloin	alueella	on	
huomattavaa	merkitystä	luonnonsuojelulle	tai	vesien	suojelulle,	kuten	Selkosaarenkalliot	P‐
alueella.	
	
Kaikki	em.	asiakohdat	toteutuvat	Selkosaarenkallioilla,	mutta	ELYn	lausuntoa	ei	ole	pyydetty,	
joten	kysymyksessä	on	nykyisen	maa‐ainesluvan	osalta	myös	kunnallisen	lupaviranomaisen	
laiminlyönti.	Lupaviranomainen	(Orimattila)	ei	pyytänyt	lausuntoa	ELYn	lisäksi	myöskään	
Nastolan	kunnan	asukkailta,	vaikka	liitosalueen	rajat	sivuavat	Nastolaa	kolmesta	suunnasta.	
Nastolan	virkamiehiltä	hakuvaiheessa	kysytty	näkemys	ei	välttämättä	lainkaan	edusta	
Uudenkylän	asukkaiden	näkemystä.	 	
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Säädös	toisen	kunnan	alueeseen	vaikuttamisesta	on	kategorinen	eikä	sisällä	tavanomaista	
haitan	asteen	arviointia	(huomattavasti,	merkittävästi	tms.),	riittää	että	"vaikuttaa	
välittömästi".	Näin	Selkosaarenkallioilla	tapahtuu,	joten	mitään	puolustusta	tämän	lainkohdan	
sivuuttamiseen	ei	voida	esittää.	Jo	tämä	kohta	yksin	tekee	myönnetyn	maa‐ainesluvan	
pätemättömäksi	tai	vähintään	riidanalaiseksi.	Herää	epäilys,	että	maaseutupitäjässä	
päättävässä	asemassa	oleva	Hakija	(valtuutettu)	on	voinut	vaikuttaa	niin,	että	maa‐aineslupa	
on	hyväksytetty	hallinnossa	ja	päätöksenteossa	väärin	tai	puutteellisin	tiedoin.	
	
Nykyinen	Selkosaarenkallioiden	maa‐aineslupa	on	mielestäni	yksiselitteisesti	pätemätön	
kaikista	em.	syistä,	vaikka	Hakija	yhä	siihen	vetoaakin.	
	
Ympäristönsuojelulaki	(527/2014)	
	
Ympäristönsuojelulain	tärkein	työväline	on	ympäristölupa.	Sitä	Selkosaarenkallioille	ei	ole	
haettu	eikä	myönnetty.	Joudutaan	siis	arvioimaan,	mihin	kaikkeen	ympäristölupa	vaikuttaisi.	
Pelkkä	maa‐aineslupa	ei	riitä,	joten	tässä	tapauksessa	Hakija	on	aikoinaan	toiminut	omaksi	
vahingokseen	tilanteessa,	missä	hän	olisi	voinut	asemassaan	valtuutettuna	ainakin	
implisiittisesti	vaikuttaa	päätöksentekoon	yksityiseksi	edukseen.	
	
Ympäristönsuojelulain	tarkoitus	on	samansuuntainen	kuin	maa‐aineslain	eli	(1	§)	ehkäistä	
ympäristön	pilaantumista,	turvata	terveellinen	ja	viihtyisä	sekä	luonnontaloudellisesti	
kestävä	ja	monimuotoinen	ympäristö,	ehkäistä	jätteiden	syntyä	ja	haitallisia	vaikutuksia	ja	
parantaa	kansalaisten	mahdollisuuksia	vaikuttaa	ympäristöä	koskevaan	päätöksentekoon.	
	
Esimerkiksi	viimemainitulta	osin	mahdollisuudet	on	toistaiseksi	menetetty,	koska	
ympäristölupaa	ei	ole	eikä	siitä	ole	voitu	lausua,	mutta	se	tilaisuus	Uudenkylän	asukkaille	
epäilyksittä	tulee.	
	
Tapaus	Selkosaarenkalliot	saa	epäilemään	ympäristönsuojelun	hallintokulttuurin	tilaa	
maalaispitäjissä	yleisemminkin,	merkittävänä	syynä	ympäristöviranomaisen	alisteinen	asema	
omaan	valtaan	tottuneessa	satraappivetoisessa	hallintokoneistossa.	
	
Yleinen	luvanvaraisuus	(28	§)	edellyttää,	että	ympäristön	pilaantumisen	vaaraa	aiheuttavaan	
toimintaan	–	kuten	Selkosaarenkallioilla	–	on	oltava	ympäristölupa.	Ko.	vaara	kohdentuu	
aiotussa	hankkeessa	ainakin	ainakin	kahteen	merkittävään	asiakokonaisuuteen,	vesistön	ja	
maaperän	pilaantumiseen,	ja	lisäksi	kohtuuttomana	rasituksena	naapuruussuhteisiin	–	
kokonaista	taajamaa	kohtaan.	
	
Mahdollisessa	maa‐ainesten	ottamisessa,	niiden	varastoinnissa	ja	jalostamisessa	syntyy	
väistämättä	ympäristönsuojelulaissa	(112	§)	tarkoitettua	kaivannaisjätettä.	
Selkosaarenkallioille	ei	kuitenkaan	ole	haettu	ympäristönsuojelulain	mukaista	
ympäristölupaa	vieläkään,	vaikka	maa‐aineslupa	nykymuodossaan	on	myönnetty	aikaa	sitten.	
Herää	epäilys,	että	maanomistaja	kuvittelee	voivansa	käynnistää	toiminnan	ilman	
ympäristölupaa,	minkä	vaatimus	lainsäädännön	nykymuodossa	on	tullut	vasta	maa‐
ainesluvan	myöntämisen	jälkeen.	
	
Selkosaarenkalliot	P‐louhosalueen	maaperästä	liukenisi	väistämättä	luontaisesti	tai	sieltä	
johdettaisiin	toiminnan	jätevesiä,	mikä	saattaa	aiheuttaa	ojan,	lähteen	tai	noron	
pilaantumista.	Kaikkia	em.	vesistötyyppejä	esiintyy	alavalla	suoperäisellä	lähialueella,	minne	
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Selkosaarenkallioiden	valuvedet	suuntautuisivat.	Esimerkiksi	aivan	kallioalueen	
länsireunassa	kulkee	alavesistöön	vuolasvetisiä	ojia/lähteisiä	puroja/noroja,	mitkä	ovat	
välittömästi	alttiita	jätevesille.	Lisäksi	hankealueen	pohjoisreuna	rajoittuu	Nastonharjun–
Uudenkylän	I	luokan	pohjavesialueeseen,	mitä	koskee	ehdoton	pilaamiskielto.	
	
Selkosaarenkalliot	on	surullinen	esimerkki	oikeudenkäytön	tähänastisesta	
epäonnistumisesta.	Toistaiseksi	on	haettu	pelkästään	yksityistä	etua,	minkä	suoja	Suomessa	
on	toki	vahva,	mutta	ei	sentään	ainoa	ja	lopullinen.	Yksityistä	etua	lupaprosessissa	turvaa	–	
kuten	myös	Selkosaarenkallioiden	tapauksessa	–	tosiasioiden	salaaminen	ja	vääristely	ja	
asianosaisten	edunsaajien	keskinäinen	suhmurointi.	
	
Lupakäsittelyn	kokonaisarvioinnissa	ei	tule	turvata	vain	toiminnan	harjoittajan	yksityistä	
etua,	kuten	Selkosaarenkallioiden	kohdalla	tähän	asti	on	tapahtunut.	Säädösten	mukaisesti	on	
otettava	huomioon	myös	yleinen	ja	yhteinen	etu,	käytännössä	asukkaiden	terveys,	
turvallisuus,	viihtyvyys,	hyvinvointi	ja	omaisuuden	suoja.		
	
Laki	ympäristövaikutusten	arviointimenettelystä	(10.6.1994/468)	
	
Vaatimus	
	
Tältä	perustalta	vaadin,	että	Selkosaarenkallioiden	alue	sisällytetään	objektiivista	
jatkotarkastelua	varten	MRL:n	(110	§)	mukaisena	kehittämisalueena	Uudenkylän	
osayleiskaavaluonnokseen	Uudenkylän	maarekisterikylän	rajaan	liittyen.	
	
Edelleen	vaadin,	että	koko	em.	Uudenkylän	kehittämisalueelle	laaditaan	luonnonympäristöjen	
osalta	ympäristövaikutusten	arviointiselvitys,	ei	pelkästään	aiotulle	Huhmarmäen	
kaatopaikalle,	kuten	on	tehty,	vaan	myös	Selkosaarenkallioille,	Kolunkankaalle	ja	Lakeassuon	
puron	T‐alueelle.	Niissä	kaikissa	esiintyy	tai	uhkaa	käynnistyä	laajamittaista	räjäytys‐,	
louhinta‐,	murskaus‐,	maansiirto‐	ja	kuljetustoimintaa,	mikä	merkittävästi	uhkaa	Uudenkylän	
taajaman	asukkaiden	elämää.	Kokonaisuuden	hallinta	vaatii	puolueettoman	ylikunnallisen	
viranomaisen	(AVI,	ELY,	Päijät‐Hämeen	liitto)	ohjausta.	Tällöin	tulee	hankkeiden	merkittävien	
haitallisten	yhteisvaikutusten	perusteella	sovellettavaksi	määräys	(4	§)	YVAn	tarpeesta	
kaikilla	kaivualueilla	yhteisesti.	
	
Tapahtumahistoria	
	
1.	Huhmarmäen	ensimmäinen	louhintahanke	
	
LIITE	1	–	Huhmarmäki	–	YVA	
	
Hakija,	maanomistaja	Nuuttila,	käynnisti	1990‐luvun	puolivälissä	hankkeen	hautakivien	
louhimiseksi	Huhmamäestä	Saksaan.	Hanke	synnytti	suuren	mediahuomion	ja	voimakkaan	
kansalaisvastarinnan	allekirjoittaneen	johdolla.	Tuolloin	käsiteltiin	myös	UNESCOn	
maailmanperintökohteiden	listan	täydennystä	Suomen	osalta.	Siinä	oli	mukana	Huhmarmäki	
yhtenä	merkittävimmistä,	hyvin	säilyneistä	kohteista.	Hakija	vastusti	näkyvästi	
kansalaistoimintaa	ja	mm.	käyttäytyi	väkivaltaisesti	allekirjoittanutta	kohtaan	retkeilyllä	
Huhmarmäellä	kymmenien	todistajien	nähden.	 	
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Orimattilan	kaupunki	oli	myöntänyt	hankkeelle	maa‐aines‐	ja	ympäristöluvat	1994,	olihan	
maanomistaja	Nuuttila	valtuutettu.	Uudenkylän	asukkaiden	lähetystö	tapasi	asian	merkeissä	
ympäristöministeri	Pekka	Haaviston.	Lopulta	louhintahanke	raukesi	
asiantuntijaperusteluihin,	mitkä	olisivat	pitäneet,	jos	hanke	olisi	edennyt	oikeusasteisiin.	
Tämän	vuoksi	louhintaliike	katsoi	parhaaksi	luopua	hankkeesta	käyttäen	verukkeena	sitä,	
että	Huhmarmäen	kiviaines	ei	lopulta	olisikaan	ollut	kelvollista	hautakiviksi.	
	
Todellinen	syy	luopumiseen	oli	se,	että	hankeosapuoli	lopulta	ymmärsi	vastustuksen	niin	
kovaksi	ja	päteväksi,	ettei	heillä	olisi	ollut	mahdollisuuksia	menestyä	oikeusasteissa.	
Tapahtuma	tietysti	oli	traumaattinen	kokemus	maanomistaja	Nuuttilalle,	joka	jo	tuolloin	oli	
taloudellisessa	ahdingossa,	konkurssikypsä,	kuten	paikkakunnalla	yleisesti	tiedettiin.	
	
2.	Maan	siirto	Orimattilasta	Nastolaan	(Lahteen)	
	
LIITE	3	Maan	siirto	Om‐Nsl	
	
3.	Huhmarmäen	kaatopaikkataistelu	
	
Nastolan	kunta	(kunnanjohtaja)	myöntyi	hanketahon	(LADEC)	painostuksesta	2014	siihen,	
että	Huhmarmäen	kaatopaikkahanke	ilmestyi	täysin	yllättäen	Uudenkylän	osayleiskaavan	
2.	luonnokseen.	Kansalaistaistelu	kaatopaikkaa	vastaan	alkoi	välittömästi	laajana,	jälleen	
allekirjoittaneen	johdolla.	Hankealue	rajoittui	Nastolan	puolelta	Orimattilan	kaupunginrajaan,	
minkä	takana	välittömästi	kohoaa	Huhmarmäki.	Kaatopaikan	jätevuori	olisi	kohonnut	rajalla	
Huhmarmäkeä	korkeammalle.	
	
Tämäkin	hanke	herätti	suorastaan	valtavan	vastustuksen	yhdessä	rinnakkaisen	Montarin	
(Nastolan	kirkonkylän)	kaatopaikkahankkeen	kanssa.	Erityinen	vaara	on,	että	kaatopaikan	
rakenteineen	ja	tiestöineen	mahdollisesti	tullessa	Huhmamäen	juurelle	maanomistaja	
Nuuttila	eli	Hakija	saa	samalla	suorastaan	ilmaiseksi	tilaisuuden	ryhtyä	louhimaan	
Huhmarmäkeä	murskeeksi,	kuten	tämän	asiakirjan	mukaan	Selkosaarenkallioiden	
pohjoisosaa,	aluksi.	Huhmarmäkeä	uhkaa	siis	tuho	kahdesta	suunnasta:	lähitulevaisuudessa,	
jos	Huhmarmäen	kaatopaikkahanke	toteutuu,	ja	pidemmällä	ajalla	Selkosaari‐hankkeen	
edetessä	Huhmarmäelle	asti	maanomistaja	Nuuttilan	eli	Hakijan	toimin.	
	
Päijät‐Hämeen	maakuntakaavasta,	Huhmarmäen	kaatopaikkaan	liittyen,	valitettiin	
Hämeenlinnan	hallinto‐oikeuteen	(allekirjoittanut).	Tämän	jälkeen	Päijät‐Hämeen	liiton	
käynnistämä	konsultinselvitys	maakunnan	uusien	mahdollisten	
kierrätyspaikkojen/kaatopaikkojen	osalta	käsittää	kahdeksan	vaihtoehtoa,	yhtenä	
laajennusalueena	yhä	Huhmarmäki.	Tämän	selvityksen	on	määrä	valmistua	noin	2019.	
	
LINKIT	
http://www.tieokas.fi/YVA.pdf	
http://www.tieokas.fi/Kaatopaikat.pdf	
	
4.	Huhmarmäki	Selkosaarenkallioiden	jälkeen	louhintakohteena	
	
Tässä	asiakirjassa	selostetaan,	miten	Huhmarmäki	uhkaa	joutua	louhittavaksi	sen	jälkeen,	kun	
Selkosaarenkalliot	P	ja	E	on	ensin	louhittu	edestä	pois	Hakijan,	maanomistaja	Nuuttilan	
maalla	ja	toimesta.	Uhka	on	yhtä	todellinen	kuin	kaikki	edellisetkin.	 	
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LOPUKSI	
	
Kehotan	lupaviranomaista	perehtymään	seuraaviin	asiakirjoihin:	
	
KORKEIMMAN	HALLINTO‐OIKEUDEN	PÄÄTÖS	
Antopäivä	22.3.2018	
Taltionumero	1387	
Diaarinumero	3502/1/16	
	
Asia	 Maa‐aineslupaa	koskeva	valitus	
	
Edelliseen	liittyen:	
	
Vaasan	hallinto‐oikeus	
Vaasan	hallinto‐oikeuden		ympäristölupa‐asiassa	6.4.2017	antama	lainvoiman	saanut	päätös	n:o	
17/0118/2.	
	
	
Ystävällisin tervehdyksin 
 
Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys ry 
Puheenjohtaja 
merk. Markku Sakari Meriluoto 
 
Asiantuntijayritys Tieokas 
merk. 
Markku Sakari Meriluoto 
metsänhoitaja, erityisasiantuntija, tietokirjailija	
	
	
5	liitettä	lähetetään	erikseen	sähköpostina.	


