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KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE                
                                                                                            
 
 
ASIA   Valitus  
 
VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS  
 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös,  
antopäivä 22.12.2004, numero 04/0552/1, 
(diaarinumero 01867/03/3605, 00046/04/3605, 
00047/04/3605), koskien valitustamme Uudenmaan 
ympäristökeskuksen päätöksestä no.YS1115, 
pvm.1.10.2003, joka koski ympäristölupaa 
kalliolouhokselle ja kivenmurskaukselle YTV:n 
Ämmässuon kaatopaikan suunnitellulla 
laajennusalueella Kirkkonummen kunnassa ja 
Espoon kaupungissa.   
 
   

VALITTAJAT 
   Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, Kirkkonummi   
   c/o Jussi Pesola  
   

Luoma  
      
   Espoonkartanon omakotiyhdistys – Esbogårds   
   egnahemsförening rf. 
   Pj. Aaro Harju 
    
    Espoo 
 
              Nuuksion Omakotiyhdistys ry.-Noux egnahemsförening rf. 
   pj. Timo Rauhanen  
   
    Espoo  
 
   Föreningen för Norra Kyrkslätt rf.-Pohjois-  
   Kirkkonummi-yhdistys ry. 
   pj. Merja Malmström  
  
    VEIKKOLA. 
 
   Kolmperän asukasyhdistys ry. 
   pj. Kimmo Toivonen 
  
    Espoo 
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   Arja Alho 
     
    Espoo 
 
 
PROSESSIOSOITE Jussi Pesola  
      
    Luoma    
   puh. 09- , 0400-  
   sähköposti: 
   faksi 09-  
 
VAATIMUKSET  Vaadimme, että korkein hallinto-oikeus kumoaa ko. 

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja hylkää ko. 
Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen. 

    
   Vaadimme, että korkein hallinto-oikeus kumoaa ko.  
   Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja kieltää ja  
    keskeyttää Uudenmaan ympäristökeskuksen   
    ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanon ennen  
    päätöksen lainvoimaisuutta.  
 
   Yhdymme myös Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & 
   Sarion ko. asiassa laatimaan KHO:lle jätettyyn valitukseen, 
   sen vaatimuksiin ja perusteluihin. 
 
   Uudistamme kaikki aiemmassa Vho:n valituksessamme  
   esittämät vaatimukset ja perustelut 
 
    
  
 
VALITUSAJAN  
ALKAMINEN Valitusosoituksen mukaan valitusaika on 30 päivää päätöksen 
   antopaivästä 22.12.2004. Valitusaika päättyy 21.1.2005. 
 
 
VALITUSOIKEUS  Valittajat ovat Espoon ja Kirkkonummen alueilla toimivia  
   yhdistyksiä, jotka ovat alueillansa toimialaansa perustuen  
   asianosaisia ko. asiassa. Arja Alho lähiasukkaana ja   
   Kirkkonummen kuntalaisena on asianosainen ko. asiassa. 
     
      
PERUSTELUT Vaasan hallinto-oikeuden päätös on lainvastainen. 
   Päätöksen perustelut ovat puutteelliset. 
    
   Perusteluina uudistamme kaikki aiemmassa valituksessamme 
   esittämät vaatimukset ja perustelut. 
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   Perusteluina Yhdymme myös Ympäristölakiasiaintoimisto  
   Niemelä & Sarion ko. asiassa laatimaan KHO:lle jätettyyn  
   valitukseen, sen vaatimuksiin ja perusteluihin. 
 
   Esimerkkinä perusteluiden puutteellisuuksista on mm. Vho:n 
   päätöksen sivulla 11. oleva perustelu. "Hallinto-oikeus arvioi, 
   ettei typpipitoisuus Loojärvessä nouse räjäytystöiden vuoksi 
   niin paljon, että siitä olisi järvelle haitallisia vaikutuksia.  
   Muunmuassa veden typpipitoisuudet laimenevat tehokkaasti 
   ennen Loojärveä." Säädösten mukaan jätteen laimentaminen on 
   kiellettyä. Perusteluksi ei kelpaa, että pitoisuudet laimenevat 
   ennen Loojärveä. "Laimenemisvaiheen" haittoja ei ole  
   huomioitu lainkaan, eli mitä vaikutuksia ko. päästöt ovat  
   aiheuttaneet ja tulevat aiheuttamaan ko. louhinta-alueen  
   alapuolisessa pienvesistössä esim. purojen eliöstölle ja purojen 
   ekologiselle kokonaisuudelle. Ko. purot olisivat mm.  
   mahdollisia potentiaalisia vaelluskalojen kutualueita, kun koko 
   vesistön kalojen nousuesteet saadaan kaikki poistettua. Mm. 
   Mankinjoessa alapuolisella Espoon kartanokoskella on  
   hiljattain tehty Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta  
   kunnostustöitä nousukalojen kulkureittien parantamiseksi. 
 
   Toinen esimerkki perustelujen puutteellisuuksista on sivulla 12 
   kohdassa "Täytäntöönpanon kielto". Vho perustelee oudosti, 
   ettei täytäntöönpanoa tarvitse kieltää, koska töitä on jo tehty 
   niin kauan ja paljon. Jäljellä oleva loppuunsaattaminen ei enää 
   lisäisi jo aiheutettuja haittoja merkittävästi. Vho myöntää haitat 
   ja kuitenkin sallii aiheutettavan niitä vielä lisää. Perustelut ovat 
   kestämättömiä. 
 
 
 
 
PÄIVÄYS   Kirkkonummella 21.1.2005 
 
 
LAATI   Jussi Pesola  
   Kirkkonummi 
 

VALITTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET:   
 
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry 
 
 
Jussi Pesola, puheenjohtaja 
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Allaolevat valittajien allekirjoitukset toimitetaan Kho:lle 
 valtakirjoina jälkitoimituksena ensitilassa. 

 
   Espoonkartanon omakotiyhdistys – Esbogårds   
   egnahemsförening rf. 
   Pj. Aaro Harju 
    
              Nuuksion Omakotiyhdistys ry.-Noux egnahemsförening rf. 
   pj. Timo Rauhanen     
 
   Föreningen för Norra Kyrkslätt rf.-Pohjois-  
   Kirkkonummi-yhdistys ry. 
   pj. Merja Malmström  
    
   Kolmperän asukasyhdistys ry. 
   pj. Kimmo Toivonen    
 
   Arja Alho 
    
 
 
 
LIITE    Valituksen kohteena oleva päätös asiakirja valitusosoituksineen
   

 


