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HANKE

Lemminkäinen Infra Oy hakee ympäristö- ja maa-aineslupahakemusten tietojen (2.7.2012)
mukaan toistaiseksi voimassa olevia lupia kallion louhintaan ja kalliokiviaineksen murskaamiseen (sekä kierrätysasfaltin murskaamiseen ja siirrettävän asfalttiaseman toimintaan; muutos 26.3.2013) Pirkkalan kunnan kylissä Sorkkala ja Pirkkala sijaitseville määräaloille Humalaniitty ja Lentoasema.
Hakemuksen mukaista toimintaa on määräaloilla Humalaniitty (604-413-8-24) ja Lentoasema (604-413-5-79). Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 11 hehtaaria, josta ottamisaluetta on noin 8 hehtaaria. Kiviainesten ottotoiminnan arvioidaan jatkuvan noin 10
vuotta, ja vuosittain louhittavan ja murskattavan kallion määrä on 150 000–200 000 tonnia
ja maksimissaan 220 000 tonnia (noin 70 000 kiintokuutiometriä).
Alkuperäisen ympäristölupahakemuksen mukaan alueella valmistettaisiin maksimissaan
40 000 tonnia vuodessa asfalttimassoja, joihin käytetään alle 10 000 tonnia asfalttijätettä.
Lisäksi alueelle tuotaisiin vuosittain 20 000 tonnia valmiita korkean kulutusvaatimuksen
kiviaineksia asfalttimassojen valmistukseen. Kierrätysasfaltti varastoidaan tiiviille alustalle
tukitoiminta-alueella. Siirrettävän asfalttiaseman hiukkassuotimen erotuskyky on 99 %.
Asfalttiaseman aiheuttama raskaan liikenteen määrän lisäys olisi merkittävä, noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa (200 käyntiä). Hakemuksen päivityksellä (26.3.2013) nämä toiminnot poistettiin hankkeesta. Ks. hankkeesta vastaavan kuuleminen
Hakemuksen mukaan kuljetusreitti on valtatie 3:ltä maantietä 3022 so. Pirkkalan Anian
rantatietä noin 7 km kunnes käännytään Hahmontien yksityistielle, josta käännytään noin 2
km jälkeen hankealueelle rakennettavalle tielle. Kuljetuksia on keskimäärin 10–15 kertaa
työpäivässä.
Louhintaa ja murskaustoimintaa on kahdesta kolmeen kuukautta. Alueella on kiinteä pölysuojausluokaltaan B-luokan murskain ja/tai siirrettävä murskain. Porausvaunun pölynerotuskyky on 90 %. Alueella on porausta klo 6–22 sekä murskausta ja ylisuurten kivien rikotusta klo 6 - 22 välisenä aikana. Louhinnan räjäytyksiä on klo 8 - 18 valoisaan aikaan. Räjäytyksiä on tarvittaessa, kuitenkin enintään yhdestä kahteen kertaa viikossa, maksimilouhintamäärällä noin 15 kertaa vuodessa. Laitoksen nimi on Makkarakorven murskaamo.
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Asfalttiaseman toiminta-aika on 1.5.- 31.11. välisenä aikana arkisin 6 – 22. (Lisäksi enintään 50 vuorokautena vuodessa olisi tehty yötöitä klo 22 - 6 sunnuntai-illan ja perjantaiaamun välillä, koska Liikenneviraston päätöksestä ELY-keskukset teettävät pääteiden
päällystystyöt yötyönä liikenne- ja työturvallisuussyistä. Asfalttiaseman maksimituotannolla
tehtäisiin isoja kohteita, kestoltaan 3–5 viikkoa. Ks. hankkeesta vastaavan kuuleminen)
Hankkeen vaikutusalueen nykytila
Suunnittelualue sijaitsee Tampere-Pirkkalan lentoaseman välittömässä läheisyydessä,
lentoaseman kiitotien siirtymäpinta-alueella, noin 7 km Pirkkalan kuntakeskuksesta etelään.
Lähin asutus sijaitsee noin 800 metrin päässä ottamisalueesta luoteeseen. Seuraavat lähimmät asutukset sijaitsevat alueesta noin kilometrin verran pohjoiseen ja etelään sekä
noin 1,4 km luoteeseen. Suunnittelualuetta lähimpänä sijaitseva Hahmontien varteen jäävä
rakennus ei ole asuinkäytössä (rakennusluvan mukaisesta käyttöä ei ole ilmoitettu).
Aniassa on vakituisia asukkaita noin 282, jotka käyttävät päivittäin Anian rantatietä.
Alueella ei ole aiemmin ollut maa-ainestenottotoimintaa. Alueelta noin 400 metriä pohjoiseen (Lehtelä, 2:37, suunnittelualue 7 ha) on maa-aineksen ottotoimintaa, jonne Pirkkalan
kunta on 12.10.2004 myöntänyt toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan louhinnalle ja
murskaukselle. Alueelta on 10 kuljetusta ajoittain Anian rantatietä.
Pirkanmaan 29.3.2007 hyväksytyssä maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu lentomelualueelle. 2.vaihemaakuntakaavan liikenne- ja logistiikkakaavaehdotuksessa on merkintä
uudelle kiitotielle. Pirkkalan taajamayleiskaava 2020 -ehdotus ei ulotu alueelle, ja alueella
ei ole muita voimassa olevia kaavoja. Tulevaa maankäyttöä on kuitenkin suunniteltu. Pirkkalan vahvistamattomassa yleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu lentoliikenteen (LL) ja
maa- ja metsätalousvaltaisen alueelle, joka pitkällä aikavälillä varataan lentoliikenteen laajenemisalueeksi (M-LL), alueille. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 ehdotuksessa suunnittelualue sijaitsee uudella tai merkittävästi kehitettävällä työpaikkaalueella, jonka läpi on ehdotettu kulkevaksi raideyhteyttä lentoasemalle.
ASIAN KÄSITTELY

Asian vireilletulo
Pirkkalan kunta pyysi sähköpostilla 22.11.2012 Pirkanmaan ELY-keskukselta lausuntoa
ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemuksista, ja erityisesti YVA-menettelyn soveltamisesta. Kunta sai kuulutusaikana mielipiteitä, joissa vaadittiin YVA-menettelyn soveltamista.
Hankkeesta vastaavan kuuleminen (26.3.2013)
ELY-keskus lähetti hankkeesta vastaavalle päätösluonnoksen, jossa oli kirjoitettuna hankekuvaus, viranomaisten antamat lausunnot ja hankkeen todennäköiset merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset. Hankkeesta vastaavan käsityksen mukaan hankkeeseen ei tule
soveltaa YVA-menettelyä. Vastineessaan hankkeesta vastaava esittää mm.
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Neuvottelut viranomaisten kanssa
Pirkkalan ympäristönsuojelu, 19.12.2012. Anian rantatiellä on nykyisin raskasta liikennettä muun muassa 10 kuljetusta ajoittain toiselta kiviainesten ottoalueelta. Tästä ajoittaisesta liikenteestä ei ole tullut kunnan tietoon haittoja. Lemminkäisen asfalttiaseman aiheuttama raskaan liikenteen määrän lisäys voi olla merkittävä, noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Asukkaat ovat jättäneet kunnalle yli 60 henkilön, erityisesti lapsiperheiden, allekirjoittaman adressin, jossa tuodaan esiin raskaan liikenteen haitta lapsiperheille Anian rantatiellä ja Hahmontiellä. Asukkaat esittävät vaihtoehtoista kuljetusreittiä lentokentän suunnasta. Lemminkäinen ei pidä vaihtoehtoista kuljetusreittiä mahdollisena, mutta kunta selvittänee asiaa vielä.
Ilmavoimien esikunta ja Satakunnan lennosto (27.2.2013). Ilmavoimat ja lennosto edellyttävät, että Tampere-Pirkkala lentoaseman läheisyyteen sijoittuva toiminta ei millään tavalla vaaranna lentoturvallisuutta. Räjäytyksille tulee saada Tampere-Pirkkalan lentoaseman lennonjohdon lupa. Räjäytysten, louhinnan ja murskauksen aikana on tarkkailtava
pölyämistä ja huolehdittava tarvittavasta pölynsidonnasta. Toiminta on voitava tarvittaessa
keskeyttää mikäli lentoturvallisuutta vaarantavaa pölyämistä, savuamista tai kaasumaisia
päästöjä torjuntatoimenpiteistä huolimatta ilmenee tai mikäli räjäytysten aiheuttama tärinä
vaikuttaa Satakunnan Lennoston laitteistojen toimintaan haitallisesti.
Ilmavoimat/ Satakunnan Lennosto edellyttävät, että a. Luvan saajan on ilmoitettava laitoksen yhteystiedot Satakunnan lennostolle. b. louhintatyössä tulee käyttää NONELsytytysjärjestelmää. (Suuritehoisia tutkia maassa sekä ilmassa). c. Mikäli louhintatyössä
on mahdollista tulla heittoja kiito- ja rullausalueille, tulee kiito- ja rullausalueet tarkistaa jokaisen räjäytyksen jälkeen.
SATLSTO pyytää toimittamaan ennen louhinnan aloittamista seuraavat tiedot:
a. Louhinnan räjäytyssuunnitelma; b. Käytettävän räjähdysaineet ja niiden TNT ekvivalentit
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c. Räjähdysaineisiin liittyvät käsittelypaikat, näissä suoritettavat; toimenpiteet sekä suurimmat netto räjähdemäärät; d. Suurin samanaikaisesti räjähtävä räjähdemäärä (netto)
e. Suurin samanaikaisesti räjäytettävän räjähdemäärän aiheuttama; paineimpulssinetäisyys (paineella 0,4 bar); f. Suurin yhdellä kertaa kenttää panostettava räjähdemäärä; g.
Suurin yhdellä kertaa kenttään panostettavan räjähdemäärän aiheuttama paineimpulssinetäisyys (paineella 0,4 bar); h. Maatärinänvaikutus SATLSTO:n suojattaviin kohteisiin
(samanaikaisesti; räjäytettävä netto sekä kerralla kenttään panostettava netto) ja i. mahdollisen maastopalon varalta tehdyt varautumissuunniteImat/-toimenpiteet SATLSTO ilmoittaa tietyt suojattavat/ tärinäseurattavat kohteet tukikohdan alueella
Pirkanmaan maakuntamuseo 10.1.2013. Pirkkalan Sorkkalan Humalaniityn ja Lentoaseman tilojen kiviainesotto ja asfalttiasema sijoittuvat muun muassa (Anian rantatien)
maantien 3022 kohdalle Hahmontien liittymässä. Rantatie on ainakin osin sellainen merkittävä historiallinen kulkureitti, jota koskevat muinaismuistolain säännökset. Maakuntamuseo on lausunut useaan otteeseen tämän maantien parannussuunnitelmista kunnalle, ja
parantamisen johdosta on tehty useita arkeologisia selvityksiäkin useana vuonna. Pikaisesti tarkasteltuna tästä maa-aineshankkeesta ei löydy lausuntoa tai aineistoa, josta ilmenee, minkälaiselle alueelle se sijoittuu. Koska vähintään tuohon tiehen liittyy monin paikoin
merkittäviä kulttuuriympäristöarvoja, siitä on hyvä tehdä lausunto- /kommenttipyyntö suunnitelma-aineistoineen.
Pirkanmaan liitto, 5.2.2013. Pirkanmaan 1.maakuntakaavan näkökulmasta maa-aineksen
otolle ei ole estettä. Vahvistettavana olevan 2.vaihemaakuntakaavaehdotuksen (liikenne ja
logistiikka) näkökulmasta (oikoradan linjausvaihtoehdosta 2 luovuttu, myös maakuntavaltuuston päätös 2.4.2013), maa-ainesoton ei katsota vaikeuttavan kaavaehdotuksessa esitettyä raideliikenteen yhteystarvetta.* Liikenne- ja logistiikkakaavassa maa-ainesottoalue
sijaitsee alueella, jossa alueen maankäytön suunnittelussa tulee varautua toisen kiitotien
sijoittumiseen alueelle. Tämän osalta tulee varmistaa, ettei maa-ainesten otto vaikeuta sen
tulevaa toteuttamista, ja tältä osin lausunto tulee pyytää Finavia Oyj:ltä (ja Satakunnan
lennosto). Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikennejärjestelyihin, ympäristöarvojen yhteensovittamiseen sekä ulkoilu- ja viheryhteyksien jatkuvuuden turvaamiseen. Toimenpiteet eivät saa merkittävästi heikentää Pulkajärven (FI0337002) Natura-alueen suojelun
perusteena olevia arvoja. Näistä asioista tulee lupahakemuksessa esittää suunnitelma ja
vaikutusten arviointi.
Lupahakemuksista annetut muut lausunnot
ELY-keskus on käyttänyt todennäköisesti merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten
tunnistamisessa viranomaisten jo aikaisemmin Pirkkalan kunnan ympäristölupaviranomaiselle antamia lausuntoja hankkeen maa-aines- ja ympäristölupahakemuksista.
Pirkkalan kunnan kaavoitus ympäristöluvasta 15.1.2013.
Liikenne ja melu
Toiminnan raskas liikenne Anian rantatielle aiheuttaa liikenneturvallisuuden heikkenemistä
(lupahakemuksessa on esitetty maksimissaan 200 käyntiä päivässä). Vakituisia asukkaita
eli päivittäin tietä käyttäviä on noin 282 (Anian osa-alueen asukasmäärä 2011 lopussa).
Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, joten itse toiminta ei aiheuttane
haittaa ympäröivälle asutukselle.
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Tällä hetkellä kevyenliikenteenväylä on olemassa Vanhalle kirkolle asti ja matkaa siitä
Hahmontien risteykseen on 2.1 km. Kevyenliikenteenväylää on tarkoitus jatkaa 2013–14
aikana Reippiin asti, jolloin turvatonta maantien vartta jäisi vielä noin kilometri.
Mikäli yhteys alueelle toteutettaisiin Lentoasemantien kautta, jossa on kevyenliikenteenväylä koko matkalla, lisääntyvästä rekkaliikenteestä alueen asukkaille aiheutuva haitta olisi
huomattavasti pienempi.
Asiaan liittyen tulee pyytää ELY-keskukselta tienpitäjän lausunto (liikenneturvallisuus).
Hakijan tulee selvittää laajemmin liikenteen vaikutukset Anian rantatien varren asutukseen
Hahmontien risteyksestä etelään ja pohjoiseen.
Maakuntakaavoitus
Maakuntakaavatyön (liikenne- ja logistiikka 2011) yhteydessä luonnosteltiin kahta eri vaihtoehtoa oikoradan paikaksi. Linjausvaihtoehto 2, kaukovaihtoehto kulkee alueen läpi. Tämä tulee ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa.* Ks. liiton lausunto edellä
Maakuntakaava 2040 työn osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on mainittu selvitettäviksi asioiksi mm. kiviainesvarat. Maa-ainesotolla on kuntarajat ylittäviä vaikutuksia, ja niiden sääntelyyn olisi hyvä saada maakunnallinen kokonaisohjaus.
Edellisiin liittyen tulee pyytää lausuntoa Pirkanmaan liitolta.
Muu maankäyttö
Toiminnan aiheuttamat haitat lentoliikenteelle sekä louhinnan vaikutukset (mm. suunniteltu
lopullinen louhintataso) maakuntakaavassa esitetylle 2-kiitotievaraukselle tulee hakijan
selvittää Finavia Oyj:ltä.
Alueelle ei ole kunnan maankäytön suunnitelmissa ollut esillä toimintaa, joka olisi ristiriidassa haetun toiminnan kanssa.
Pirkkalan kunnan alueella olevien maakunnallisten hankkeiden sekä kunnan omien yritysalueiden rakentaminen välittömästi VT3:n tuntumassa tuottaa väistämättä suuria määriä
kiviainesta. Mm. Linnakallion alueella on asemakaavan toteuttamiseksi tehty todella mittavaa kallioainesten ottoa ja jatkojalostusta. Edellä mainittu toiminta on kestävää; luonnontilaisia alueita ei pilata pelkästään maa-ainesten oton vuoksi vaan se jatkojalostetaan tonttimaaksi hyvien liikenneyhteyksien varteen. Oikorata- ja vt3:n oikaisut toteutuessaan aiheuttavat merkittäviä määriä kallioaineksia. Olisikin etsittävä ottopaikkoja siten, että ne hyödyttäisivät kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumista laajasti pikemmin kuin aloittaa irrallisia maa-ainesottoalueita, joiden haitalliset liikennevaikutukset kohdistuvat pienille alueille
joiden liikenneverkko ei ole suunniteltu toimintaan.
Arseeni
Pirkkalan maaperän arseenipitoisuus asettaa jatkuvasti haasteita kunnan omassa maankäytössä. Muun muassa olemassa olevien asemakaava-alueiden rakentaminen Koiviston
yritysalueella on uuden arseenitiedon myötä muodostunut hankalaksi massanvaihtojen
vuoksi. Esitetty kallioainesotto sijoittuu GTK:n karkean tiedon perusteella alueelle, jossa
arseenipitoisuuden alempi ohjearvo (50mg/kg) saattaa ylittyä. Ennen kallioaineksien laajamittaista ottoa hakijan on kyettävä osoittamaan, että kallioaines on ylipäätään mahdollista hyödyntää rakentamiseen.
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Finavia Oyj:n lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksista Pirkkalan kunnalle
(20.11.2012). Lemminkäisellä ja Finavia Oyj:llä on maanvuokrasopimus ja sopimus maaainesotosta Lentoasema (604-413-5-79) tilasta. Alue sijaitsee Tampere-Pirkkala lentoasema-alueen ja laskeutumislinjan välittömässä läheisyydessä. Finavia Oyj edellyttää tiukasti, että lentoturvallisuutta ei saa vaarantaa (hiukkaset, räjäytykset, savu) ja räjäytykset
eivät saa vaikuttaa lennonvarmistuslaitteiston toimintaan. Räjäytyksiä saa tehdä vain lennonjohdon luvalla ja lentoturvallisuutta vaarantavat muut toiminnat tulee keskeyttää. Finavia Oyj huomauttaa, että esimerkiksi asfalttiasema saattaa edellyttää lentoestelupaa.
Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöluvasta antamassa lausunnossa (19.2.2012)
todettaan muun muassa luontoselvityksen ja vaikutusten arvioinnin täydentämisestä: Tarkasteltavan luontoselvityksen johtopäätöksiin jää epävarmuutta uhanalaisen rehevän korven luontotyypin tietojen osalta (Humalaniityn tilan kaakkoisosan suo, Makkarakorven
suo). Luontoselvityksen mukaan suoalueet on rajattu hankkeen toiminta-alueen ulkopuolelle, mutta ympäristölupahakemuksessa ilmoitetaan ottamisalueelle tulevien pinta- ja sulamisvesien ohjautuvan hankealueelle rakennettavaan saostusaltaaseen, josta vedet suotuvat suunnittelualueen kaakkoispuolella sijaitsevalle suolle. Ennen lupa-asian ratkaisemista tulee uhanalaisen luontotyypin tiedot tarkentaa ja arvioida hankkeen aiheuttamat
pintavesivaikutukset rehevän korven luontotyypille.
Luontodirektiivin liitteen IV a mukaisten lepakoiden ja viitasammakon esiintymisen osalta
luontoselvityksen tiedot ovat puutteelliset. Selvitystä tulee tarkentaa em. lajien esiintymätietojen osalta vähintään asiantuntija-arviolla ja tarvittaessa pyytää ELY- keskuksen lausunto arvioinnin asianmukaisuudesta.
Liito-oravan osalta mainitaan, että ympäristöhallinnon uhanalaisten lajien seurantajärjestelmän mukaan noin 1 km hankealueen luoteispuolelle sijoittuu havaintoja liito-oravasta.
Hankealueelta on liito-oravakartoituksessa löytynyt lajille soveliasta puustoa, mutta ei
merkkejä lajista. Kaadettaessa liito-oravalle soveliasta puustoa, tulee ensin varmistua, että
lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä.
HANKKEEN TODENNÄKÖISET MERKITTÄVÄT HAITALLISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Nykyinen ja suunniteltu maankäyttö
Suunniteltu maa-ainesottoalue sijaitsee alueella, jossa ympäristöministeriössä vahvistettavan olevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen so. liikenne- ja logistiikkakaavan mukaan maankäytön suunnittelussa tulee varautua useisiin maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin.
Hanke sijoittuu maakuntavaihekaavaehdotuksessa kaupunkikehittämisen alueelle (kk3),
jolle kohdistuu erityisiä kehittämis-, suunnittelu- ja rakentamispaineita. Merkinnällä osoitetaan muun muassa maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä liikenteen ja logistiikan solmukohta. Kehittämissuosituksen mukaan alueella tulee varautua toiseen kiitotiehen
ja kiinnittää erityistä huomiota liikennejärjestelyihin.
Kaupunkikehittämisen alueen (kk3) kautta kulkevana osoitetaan valtakunnallisesti merkittävän uuden pääradan yhteystarve (Tampereen läntinen oikorata). Suunnittelumääräyksen
mukaan maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja
toteuttamista. Vireillä olevassa maakuntakaava 2040:ssa tullaan osoittamaan tarkemmin
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läntisen oikoradan sijaintia. Maakuntakaavan aikataulun mukaan kaava olisi vahvistamisvaiheessa vuonna 2016.
Maakuntakaavaehdotuksen varauksissa on ensisijaista uuden kiitotien sijoittuminen alueelle. Kalliokiviainestenotto-hankkeen vaikutukset voivat siten kohdistua vaihemaakuntakaavan varauksen toteuttamiseen merkittävästi.
Ympäristöministeriössä on vahvistettavana 2.vaihemaakuntakaavaehdotus (liikenne ja
logistiikka), jossa oikoradan linjausvaihtoehdosta 2 ns. kaukovaihtoehdosta on luovuttu
maakuntavaltuuston päätöksellä 2.4.2013. Tämän mukaan suunniteltu kalliokiviaineksenotto ei liiton mukaan todennäköisesti vaikeuttaisi Pirkanmaan liikenne- ja logistiikkakaavaehdotuksessa esitettyä raideliikenteen yhteystarvetta. Ympäristöministeriön tulevaa
vahvistamispäätöstä koskien ehdotettua linjausvaihtoehtoa ja mahdollisesti vielä sen vaihtoehtoa ei voida tässä vaiheessa ennakoida ja varmistaa. Suunnitellun kalliokiviainesottohankkeen yhteensovittamistarve maakuntakaavaehdotukseen on tältäkin osin merkittävää.
Maankäytön yhteensovittaminen kalliokiviainesten ottamissuunnitelmalla ei olisi tällä hetkellä riittävää.
Pirkkalan vahvistamattoman yleiskaavan mukaan hanke on maa- ja metsätalousalueella,
joka on varattu lentotoiminnan laajenemisalueeksi. Alueelle ei ole kunnan maankäytön
suunnitelmissa muutoin toimintaa, joka olisi ristiriidassa haetun toiminnan kanssa.
Hankkeesta vastaava mainitsee aloittamislupahakemuksessaan, että Finavia Oyj laajentaessa toimintaansa on hakemuksen mukainen alue ympäristön kannalta paras mahdollinen
kiviaineksen toimituspaikka (ja sitä kautta myös asfalttimassojen valmistuspaikka). Hankkeesta vastaava hakee lupaa ottotoiminnalle 10 vuodeksi. Mikäli tulevaisuudessa kehitys
olisi aloittamisluvassa oletetun mukaista, ympäristöön kohdistuvat haitat jatkuisivat merkittävästi pidempään.
Aloittamisluvassa ei tarkemmin esitetä oletuksia kuljetusreiteistä. Aloittamisluvassa mainitaan louheen toimituspaikka, minkä sisältö on epäselvää; ylijäämä louheen varastointia,
murskausta ja kierrätystä sekä asfaltin valmistusta kyseisellä alueella. Lisätiedon
(26.3.2013) mukaan hankkeesta vastaavan (liike)ajatuksena olisi toimittaa kiveä (ja asfalttia) Finavia Oyj:lle; asfaltinvalmistus olisi edelleen mukana tulevaisuudessa) ja hyödyntää
lentokenttäalueen sisäistä tiestöä.
Hankkeen todennäköisellä vaikutusalueella sijaitsee puolustusvoimien alueita ja toimintoja.
Lähiasutus
Hankealueesta noin 1,5 km:n säteellä on 19 kpl vakituisessa käytössä olevia asuinrakennuksia ja yksi vapaa-ajan asunto (Jyrkänpääntie 68, 604-413-2-12).
Liikenne
Nykyinen Hahmontien liittymä maantiellä 3022 (Anian rantatie) ei ole nykyisten liittymäohjeiden mukainen ja sen käyttö vaatii liittymän muuttamista turvallisemmaksi.
Kuljetusreitille Anian rantatien kautta rakennetaan kevyenliikenteenväylä Pirkkalan keskustasta vain osalle matkaa. Pirkkalan tärkeälle virkistysalueelle Reippiin (maakuntakaava,
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VR018) asti tullaan rakentamaan pyörätie vuonna 2013. Tiellä on nykyisin raskasta liikennettä muun muassa 10 kuljetusta ajoittain toiselta kiviainesten ottoalueelta. Hanke lisää
raskasta liikennettä.
Raskaan liikenteen lisääntyminen heikentää erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta. Asukkaat ovat jättäneet kunnalle yli 60 henkilön, erityisesti lapsiperheiden, allekirjoittaman adressin, jossa tuodaan esiin raskaan liikenteen haitta lapsiperheille Anian
rantatiellä ja Hahmontiellä ja esitetään vaihtoehtoista kuljetusreittiä lentokentän suunnasta.
Adressi on jätetty ennen ympäristölupahakemuksen muutosta (26.3.2013). Lemminkäinen
Infra Oy:n asfalttiaseman aiheuttama raskaan liikenteen määrän lisäys olisi ollut merkittävä, noin 200 käyntiä ja 400 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Ympäristöonnettomuudet ja riskit
Ympäristölupahakemuksen tietojen mukaan toiminnalla on todennäköisesti useita merkittäviä haitallisia vaikutuksia sekä Tampere-Pirkkalan lentokentän että puolustusvoimien
toimintaan ja lentoturvallisuuteen. Räjäytysten aiheuttamia merkittäviä haittoja ovat tärinän
ja paineimpulssien riskit lennonvarmistuslaitteistoille ja puolustusvoimien tietyille rakennuksille, räjäytysten (kivi)heitot kiitoradalle ja rullausalueelle, hiukkaset aiheuttamat riskit
lentotoiminnalle sekä maastopaloriskit.
Maa-ainestenottosuunnitelman mukaan ottoalue sijaitsee enimmäkseen alueella, jossa
maaperän moreenin arseenipitoisuus on Pirkanmaan taustatasolla 26 mg/kg. Hanke- ja
ottoalueen pohjoisosissa moreenin arseenipitoisuus on korkeampi 26–50 mg/kg ja alempi
ohjearvo saattaa ylittyä.
Pirkkalassa esiintyy luontaisesti korkeita kallioperän ja moreenin arseenipitoisuuksia erityisesti Tampere-Pirkkala lentokentän pohjoispuolella. Hankkeessa tältä alueelta otettavan
kalliokiviaineksen kokonaismäärä on 540 000 km3 ja ottoalue 8 ha. Kallioperän arseenipitoisuutta on arvioitu muualta, suunnitellun ottoalueen läheltä otettujen moreeninäytteiden
avulla. Suunnitellun ottoalueen keskeltä on otettu vain yksi näyte lohkareesta, josta analysoitu pitoisuus on noin 3 mg/m3. Hakemuksen liitteessä 5.2. ei tietoa, kuvaako tulos siirtolohkaretta vai ko. paikan kalliosta irrotettua kalliokiviainesta. Liitteessä 5.2 on kuvattu ottoalueen ympäristön näytepisteiden pitoisuuksia moreeninäytteissä. Liitteessä on rajattu pois
Makkarakorven pohjoispuolella arseenikartassa näkyvä korkeampien, 50–100 mg/kg, moreenin arseenipitoisuuksien alue ja mahdolliset näytepisteiden tulokset. Moreeni on aikojen
kuluessa liikkunut virtausten mukana, joten se ei suoraan ja varmuudella osoita sen alapuolisen kallioperän arseenipitoisuutta. Kiviainesottoalueen kallioperän arseenipitoisuuden
aiheuttamien ympäristöriskien hallinta edellyttää tämän hetkisen asiantuntijatiedon mukaan edustavaa näytteenottoa kalliokiviaineksesta. Lisäksi ympäristöriskien hallitsemiseen
ollaan tuottamassa muun muassa näytteenottoon tarkempaa ohjeistusta meneillään olevan ASROCKS-hankkeen tulosten perusteella.
Luonto
Hakemusten liitteenä olevan luontoselvityksen maastotöiden ajankohta on myöhäinen
asianmukaisten lajikartoitusten, kuten kasvillisuus- ja linnustokartoitusten tekemisen kannalta. Selvityksen mukaan alueelta ei havaittu huomionarvoisia eläin- tai kasvilajeja, mutta
selvityksestä ei tarkemmin ilmene, mitä lajiryhmiä alueelta on tarkastettu. Selvityksestä ei
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muun muassa ilmene, onko hankealueella direktiivin liitteeseen IV a kuuluville nk. tiukasti
suojeltaville lepakkolajeille soveliasta elinympäristöä tai sijoittuuko hankkeen pintavesien
vaikutusalueelle luontodirektiivin liitteeseen IV a kuuluvalle viitasammakolle soveltuvia vesialueita. Luontodirektiivin liitteen IV a mukaisten eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan kielletty.
Makkarakorven ja Humalaniityn tilan kaakkoisosassa sijaitsevista rehevistä luonnontilaisista korvista (suoluontotyyppi) ei ole esitetty tarkempia tietoja. Suomen luontotyyppien
uhanalaisuus- arvioinnin (2008) mukaan kaikki Suomessa tavattavat rehevät korvet luokitellaan koko maassa uhanalaisiksi luontotyypeiksi.
Hankkeesta selvitettyihin merkittäviin luonnonarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuviin haittoihin liittyy epävarmuutta käytettävissä olevilla tiedoilla.
Ilmasto
Ilmastonmuutoksen vaikutuksista pintavesien määrään ja vastaavasti luontovaikutusten
todennäköisyyteen ja merkittävyyteen ei ole luontoselvityksessä arviointeja.
Luonnonvarojen käyttö
Kiviainesten otto kohdistuu suoraan uusiutumattomien luonnonvarojen kulutukseen. Hankkeen välillisiin vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen liittyy tiedollista epävarmuutta.
Melu
Lentomelu eroaa luonteeltaan kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoimintojen meluista.
Näiden melujen melutasoja ei siten yleensä ole laskettu yhteen esimerkiksi Seutulan lentokentän melualueen vastaavien kiviainestoimintojen ympäristövaikutuksia arvioitaessa.
Molemmat voivat olla kuitenkin erittäin häiritseviä. Lupahakemuksen mukaan molemmat
melut voivat kohdistua yksittäisiin asuinrakennuksiin, mikä tulee ottaa huomioon erityisesti
melun terveyshaittaa arvioitaessa. Lupaa haetaan melua aiheuttaville toiminnoille, jotka
alkaisivat säännöllisesti aamukuudelta.(Lisäksi hakemuksessa mainitaan tilanteet, joissa
toimintaa olisi myös öisin; muutos 26.3.2013).) Pirkkalassa on lentokentän ympäristöluvan
mukaan vuosittain useita viikkoja perättäin puolustusvoimien yölentoharjoituksia kello 23
asti useita viikkoja perättäin. Melun yhteisvaikutuksien arvioinnissa tulee ottaa huomioon
erityisesti melun terveyshaitat uneen ja mahdollisuudet esimerkiksi aikarajoituksia ja muilla
suojaustoimilla estää terveyshaitta.
Kulkureitti ottoalueella on kaakosta ja etenemissuunta on pohjoiseen ja länteen. Tämän
mukaan erityisesti aloitus vaihe ja lopetusvaihe olisivat melun leviämisen kannalta merkittävimmät.
Kiviainestoiminnalla on yhteisvaikutuksia 400 metrin etäisyydellä sijaitsevan kalliokiviainesten ottoalueen kanssa. Yhteismelu nostaa melutasoja merkittävästi. Yhteismelun
mahdollisesta kohdistumista asutukseen ja/tai rakennusluvan mukaiseen asuinrakennukseen ei ole käytettävissä tietoja.
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Tärinä ja paineimpulssit
Hankkeesta voi aiheutua lentokentän lennonvarmistuslaitteisiin ja puolustusvoimien alueen
rakennuksiin ja toimintoihin kohdistuvia paineimpulsseja ja maatärinää.
Hiukkaset ja ilmanlaatu
Kiviainestoiminta aiheuttaa sekä esteettisiä että terveydelle haitallisia vaikutuksia. Terveydelle haitallinen hiukkaskokoluokka voi levitä laajalle alueelle, ja sen on todettu nostavan
pitoisuuksia vielä 800 metrin etäisyydellä, ja vuorokausiohjearvoa vastaava pitoisuus voi
ylittyä 500 m asti. Lupahakemuksen mukaan lähimmät asuinrakennukset ovat noin 800 m
etäisyydellä ottoalueesta luoteeseen. Muuta asutusta on pohjoisessa ja etelässä. Hakemuksesta ei ilmene, onko asutuksen ja ottotoiminnan välillä tiheää metsä (pysyvästi) ja
mitkä ovat asutuksen ja ottoalueen korkeustasot maastossa kiviainestoiminnan eri vaiheissa (aloitus, muut ottovaiheet, lopetus). Hakemuksessa viitataan topografiaan, mutta
niistä ei ole käytettävissä poikkileikkauskuvia eri vaiheita vastaten.
Läheisen kiviainesten ottotoiminnan ilmanlaatua heikentävien haittojen mahdollisesta kohdistumisesta asutukseen ei ole käytettävissä tietoja kuten yhteismelusta edellä. Lentokenttätoiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun ei ole arvioitu, mutta toiminnan päästöt todennäköisesti heikentävät ilmanlaatua. Yhteisvaikutuksia voi kohdistua ainakin yksittäisten asuinrakennusten ympäristöön.
Hankkeesta vastaavan ympäristölupahakemuksessa todetaan d-kohdassa, että hiukkaspäästöillä ei ole pysyvää haittaa ihmisiin. Terveyshaittoihin perustuvat ohje- ja raja-arvot
on annettu varsin lyhytaikaisille pitoisuuksille, koska lyhytaikaisetkin pitoisuudet aiheuttavat terveyshaittaa, ja jo tilapäinen terveyshaitta on todennäköisesti merkittävä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteät muinaismuistot
Rantatie on ainakin osin sellainen merkittävä historiallinen kulkureitti, jota koskevat muinaismuistolain säännökset. Suunnitellusta maa-aineshankkeesta ei löydy maakuntamuseon lausuntoa tai aineistoa, josta ilmenee, minkälaiselle alueelle se sijoittuu. Vähintään tiehen liittyy monin paikoin merkittäviä kulttuuriympäristöarvoja. Ottoalueen kallioaluetta ja ei
ole inventoitu mahdollisia kiinteitä muinaismuistoja, joten vaikutuksiin liittyy epävarmuutta.
RATKAISU

Pirkanmaan ELY-keskus päättää, että Lemminkäinen Infra Oy:n Pirkkalassa määräaloille
Humalaniitty (604-413-8-24) ja Lentosema (604-413-5-79) suunnittelemaan kalliokiviainestenotto ja murskaus -hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Perustelut
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-lain) 4 §:n mukaan arviointimenettelyä sovelletaan asetuksella tarkemmin säädettäviin hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia
Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi.
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Lain 4 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan
lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin
kuin edellä tarkoitettuun olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, arviointia
edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Harkittaessa YVA-lain mukaan vaikutusten merkittävyyttä yksittäistapauksessa otetaan erityisesti huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne.
YVA-asetuksen hankeluettelon mukaan YVA-menettelyä on aina sovellettava kiviaineksen
ottoon, kun louhinta-alueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Maa-ainesluvan ja sitä vastaavan hankkeen
kiviaineksen otto on YVA-asetuksen hankeluettelossa mainittua hanketta pienempi. Hankkeen kokorajojen mukaan noin 35 %.
Tässä YVA-päätöksessä hankkeeseen on otettu kuuluvaksi ottamissuunnitelmassa kuvattu kalliokiviainestenotto, murskauslaitoksen B-luokka ja kuljetusreitti.
Lisäksi yhteisvaikutuksissa otetaan huomioon muut toiminnot, erityisesti toinen ottoalue ja
sen kuljetukset samalla vaikutusalueella sekä Tampere-Pirkkalan lentokentän toimintojen
ympäristövaikutukset.
Päätöksessä YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapaukseen eli YVA-lain soveltamisalassa ei ennakoida muiden sektorilakien mukaan hankkeelle mahdollisesti annettavia
lupamääräyksiä tai muutoin lupien myöntämisedellytyksien täyttymistä. YVA-lain mukaan
arviointimenettelyä tulee soveltaa, mikäli hankkeella tunnistetaan olevan YVA-lain tarkoittamia todennäköisiä merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia tässä päätöksessä käytettävissä olevilla tiedoilla. Hanke on silloin rinnastettavissa YVA-asetuksen hankeluettelon
hankkeisiin, joihin tulee aina soveltaa arviointimenettelyä.
Kiviainesten ottamistoiminnalla on suunnitellussa paikassa Tampere-Pirkkalan lentokentän
välittömässä läheisyydessä todennäköisiä merkittäviä haitallisia vaikutuksia lentoturvallisuuteen kuten räjäytykset ja hiukkaset. Hankkeella on siten todennäköisesti merkittäviä
haitallisia vaikutuksia nykyisen maankäytön osoittamaan toimintaan. Lentoturvallisuuteen
liittyvät todennäköiset välilliset vaikutukset kohdistuvat laajaan väestömäärään ja ovat siten merkittäviä.
Kalliokiviainestenotto-hanke sijoittuu ympäristöministeriössä vahvistettavana olevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupunkikehittämisen alueelle, joka on useiden maakunnallisten ja valtakunnallisten liikenne- ja logistiikkayhteyksien solmukohta. Liikenne- ja
logistiikka -yhteystarpeiden tarkempi suunnittelu on vireillä maakuntakaava 2040:n valmistelussa. Tässä vaiheessa yksittäinen hanke vaatii erityistä yhteen sovittavaa suunnittelua
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävän maankäytön kanssa. Käytettävissä olevien tietojen perusteella yhteensovittamiseen ja mahdollisiin haitallisin vaikutuksiin liittyy
epävarmuutta. Hankkeen suunniteltu sijainti saattaa aiheuttaa siten epävarmuutta muun
muassa Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen mukaiselle Tampere-Pirkkala
lentokentän laajentamiselle tulevaisuudessa.
Erityisesti Tampereen laajalla kaupunkiseudulla ja valtakunnallisten liikenneyhteyksien
solmukohdassa kalliokiviainesotto vaikuttaa kestävään luonnonvarojen käyttöön ja materiaalitehokkuuteen sekä samalla kestävään yhdyskuntarakenteeseen. Suunnitellun hank-
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keen osuudesta kalliokiviainesoton ympäristövaikutuksiin kaupunkiseudulla tässä suhteessa ei käytettävissä kokonaiskuvaa, ja siten hankkeen ympäristövaikutuksiin ja niiden merkittävyyteen liittyy epävarmuutta.
Aloittamisluvassa viitataan tulevaisuudessa mahdollisesti samalla hankealueella jatkettavaan kiviainestoimintaan ja myös asfaltinvalmistustoimintaan. Yhteisvaikutuksia tämän
hankkeen kanssa ei vielä oteta huomioon, koska hankkeen toteutuminen ja ajankohta ovat
liian epävarmoja. YVA-menettelyn soveltaminen tullaan tarkistamaan erikseen tarvittaessa. Hankkeesta vastaavan suunnitelmat hankkeen jatkumisesta osoittavat kuitenkin haitallisten vaikutusten jatkuvan tulevaisuudessa, joten merkittävät haitat olisivat pitkäkestoisia.
Pirkanmaalle tyypillisiä maa- ja kallioperän arseenipitoisuuksia on todettu tutkimuksissa
erityisesti Tampere-Pirkkalan lentokentän pohjoispuolen moreenissa. Hankkeen ottoalueen kalliokiviaineksesta ei ole käytettävissä riittävän edustavia näytteitä louhittavan kallioperän arseenipitoisuuksista ympäristövaikutusten riskinhallintaa varten. Arseenipitoisen
kalliokiviaineksen ympäristövaikutuksiin ja selvittämiseen liittyy lisäksi tutkimustiedon puutetta. Hankkeen merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset ovat todennäköisiä.
Hankkeesta selvitettyihin merkittäviin luonnonarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuviin merkittäviin haitallisiin vaikutuksiin liittyy epävarmuutta puutteellisten selvitystietojen ja puutteellisten haittojen arviointien vuoksi.
Hanke sijaitsee haja-asutusalueella, joka on lentomelu-aluetta. Kiviainesoton ja murskauksen suorat vaikutukset asutukseen ja loma-asutukseen eivät todennäköisesti kohdistu nykyisin tai tulevaisuudessa suureen väestömäärään haja-asutuksen kautta. Hankkeen ja
lentotoiminnan terveyteen kohdistuvat yhteisvaikutukset eivät muodostu tällä perusteella
todennäköisesti merkittäviksi, vaikka lähimpään haja-asutukseen voi kuitenkin kohdistuva
merkittäviä yhteisvaikutuksia.
Hankkeen kuljetuksilla on todennäköisesti kuitenkin haitallisia vaikutuksia Pirkkalan Anian
rantatien ja Hahmontien käyttäjille, erityisesti haja-asutusalueen lapsiperheille. Kevyenliikenteenväylä Pirkkalan taajamasta kunnan tärkeälle virkistysalueelle Reippiin rakennetaan
vuonna 2013, ja raskaan liikenteen vaikutukset eivät muodostuisi siten merkittäviksi laajalle väestömäärälle. Hankkeen haitalliset vaikutukset kunnan maankäyttöä toteuttavaan toimintaan ja sen kautta ihmisten terveelliseen ja viihtyisään elinympäristöön eivät siten
muodostu todennäköisesti merkittäviksi.
Hankkeen Tampere-Pirkkala lentokentän lentoturvallisuuteen liittyvät todennäköiset merkittävät välilliset vaikutukset kohdistuvat laajaan väestömäärään.
Hankkeen hiukkaspäästöt, melu ja tärinä heikentävät todennäköisesti haja-asutusalueen
elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä. Päivä- ja yöajan melu voi lisätä terveyshaittaa
asukkaille merkittävästi, koska he altistuvat jo lentomelulle.
Kallioalueet ovat usein alueita, joilta voi löytyä ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä (esimerkiksi kiviröykkiöitä ja rajamerkkejä). Ottoalueen kallioalueelta ei ole inventoitu
mahdollisia kiinteitä muinaismuistoja, joten merkittäviin vaikutuksiin liittyy epävarmuutta.
Lemminkäinen Infra Oy:n Pirkkalan kiviainesten otto ja murskaus -hankkeen todennäköiset
merkittävät tai muutoin haitalliset ympäristövaikutukset vastaavat kokonaisuutena YVA-lain
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tarkoittamia yksittäistapauksen todennäköisiä merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia
vaikutuksia. Tällä tarkoitetaan, että hankkeesta aiheutuu todennäköisesti laadultaan tai
laajuudeltaan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka ovat kokonaisuutena rinnastettavissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa asetuksessa mainittujen maa-ainestenotto-hankkeiden haitallisiin ympäristövaikutuksiin, kun otetaan huomioon
hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne mukaan lukien yhteisvaikutukset viereisen ottotoiminnan ja Tampere-Pirkkala -lentokentän kanssa.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994, 67/1999, 458/2006) 4, 6, 19 §
Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006) 4, 6, 7 §
MUUTOKSENHAKU
Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tähän päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 17 § 2 momentissa tarkoitetut tahot saavat kuitenkin hakea muutosta tähän päätökseen samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hanketta koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen
kannalta muusta olennaisesta päätöksestä valitetaan.

Ympäristövaikutusyksikön päällikön sijaisena
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Ylitarkastaja

Leena Ivalo

PÄÄTÖS

saantitodistusta vastaan hankkeesta vastaavalle

TIEDOTTAMINEN
Päätöksestä kuulutetaan (14 pv) Pirkkalan kunnan virallisella ilmoitustaululla, ja päätös on
nähtävillä Pirkkalan kunnan Palvelupisteessä, Suupantie 11. Päätös on sähköisesti nähtävillä Pirkanmaan ELY-keskuksen kotisivulla www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

PIRELY/24/07.04/2012

TIEDOKSI
Pirkkalan kunta, ympäristönsuojelu ja kaavoitus
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan maakuntamuseo, kulttuuriympäristöyksikkö
Finavia Oyj
Ilmavoimien Esikunta, Tikkakoski, K. Ponkilainen
Satakunnan lennosto, Pirkkala, M. Koskinen
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