
 

 

 

 

 

KORKEIMMALLE  HALLINTO-OIKEUDELLE 

 

ASIA Valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 22.12.2004 no 04/0552/1 koskien 

valitustamme Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksestä 1.10.2003 

No YS 1115, jolla on myönnetty Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle 

(YTV) lupa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikan laajennusalueen 

kalliolouhoksen ja kivenmurskaamon olemassa olevalle toiminnalle sekä YSL 101 

§:n mukainen lupa päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

VALITTAJAT 

 

1. Urberga Kb,   

Espoossa sijaitsevien tilojen Urberga 3:5, Nykulla 3:4, Nykulla 1:16, Nykulla 6:0, 

Bredstens Hagen I 1:27, Bredstens Hagen 1:25, Urberga 2:46, Norrskogen 2:27, 

Nykulla II 3:7, Urberga 3:8 ja Urberga 1:3 omistajana. 

 

2. Niemis Kb,  

Espoossa sijaitsevien tilojen Nygård 1:9, Westergård 1:13, Tammiranta 1:17, 

Haapaniemi 1:18, Nocka 1:19, Östergård 2:9, Juntmosan 1:1, Juntmosan I 1:2,  

Juntmosan II 1:14 ja Juntmossan 4  2:8 omistajana. 

 

ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE 

 

Lakimiehet Juha Sario ja Sakari Niemelä, Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & 

Sario Oy, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8, PL 208, 00131 Helsinki, puh. 09 – 2511 

1620, fax 09 – 2511 1621.   

 

LUVAN HAKIJA 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, PL 521, 00521 Helsinki 



 2/10

 

 

 

 

 

VAATIMUKSET  
 

1. Vaadimme että, valituksenalainen päätös on kumottava ja asia palautettava uudelleen 

käsittelyyn, koska lupahakemus olisi pitänyt käsitellä yhdessä Uudenmaan 

ympäristökeskuksessa samanaikaisesti vireillä olevan Ämmässuon kaatopaikan 

laajennuksen ympäristöluvan kanssa, sillä näissä hankkeissa on kysymys YSA 2 §:n 

mukaisesta toimintakokonaisuudesta, joka tulee käsitellä yhdellä yhteisellä luvalla. 

 

2. Vaihtoehtoisesti valituksenalainen päätös on kumottava ja  hakemus hylättävä siksi, 

ettei lupaa voida myöntää YSL 42.2 §:n perusteella, koska alue on määrätty 

rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten ja tämä tilanne on oikeudellisesti 

rinnastettavissa mainitussa säännöksessä kiellettyyn ”toiminnan sijoittamiseen 

asemakaavan vastaisesti”.  

 

3. Vaadimme myös, että toiminnan aloittamislupa kumotaan, koska sille ei ole 

jäljempänä esitetyin perustein YSL 101 §:n mukaisia edellytyksiä. 

 

4. Lopuksi vaadimme Vaasan hallinto-oikeudessa meille aiheutuneiden 

oikeudenkäyntikulujen korvaamista siellä esittämiemme vaatimusten mukaisesti sekä 

tästä valituksesta meille aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujemme määräämistä 

Uudenmaan ympäristökeskuksen ja YTV:n korvattavaksi HLKL 74 §:n nojalla 

täysimääräisesti laillisine korkoineen. Erittely kustannuksista esitetään 

vastaselitysvaiheessa. 

 

PERUSTELUT 

 

Viittamme aluksi perusteluinamme kaikkeen hankkeesta muistutusvaiheessa sekä 

Vaasan hallinto-oikeudelle valituksemme perusteluina esittämäämme. 
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1. Luvan myöntämisedellytysten puuttuminen 
 

1.1 Toimintakokonaisuuden käsittely samassa ympäristöluvassa YSA 2 §:n 

mukaisesti  

 

Vaadimme niin valituksessamme kuin lupahakemuksesta tehdyssä 

muistutuksessammekin, että tämä valituksenalainen  lupahakemus tulee käsitellä 

yhdessä Ämmässuon kaatopaikan laajennusalueen ympäristöluvan kanssa, koska 

kysymyksessä on YSA 2 §:n mukainen toimintakokonaisuus, joka tulee käsitellä 

yhdellä yhteisellä luvalla. Alueellinen ympäristökeskus katsoi aluksi 

luparatkaisussaan, ettei toiminta muodosta YSA:n 2 §:n mukaista 

toimintakokonaisuutta, koska louhinta ja murskaustoiminta ovat kaatopaikan 

laajennuksen kanssa täysin eri ajankohtiin ajoittuvia toimintoja eikä niillä ole 

teknistä tai toiminnallista yhteyttä. Vaasan hallinto-oikeus yhtyi lupaviranomaisen 

kantaan ja hyläten valituksemme perusteli asiaa (s. 11) seuraavasti: 

 

”Vaikka hankkeet liittyvät kiinteästi toisiinsa, niin näiden eriaikaisten 

hankkeiden vaikutuksia ympäristöön ja luvan myöntämisen edellytyksiä 

ei ole tarpeen tarkastella yhdessä. Mainitussa säännöksessä tarkoitettua 

teknistä ja tuotannollista kokonaisuutta ei muodostu. Louhintaa ja 

murskausta koskeva lupahakemus on siten voitu ratkaista erikseen.” 

  

Tekemästään tarkastuksesta (13.5.2004, tarkastuspöytäkirja 22.12.2004 no 040547/1) 

huolimatta hallinto-oikeus siis katsoi edelleen, ettei kaatopaikan laajennusalueen 

pohjan louhimisella ja murskauksella ole teknistä ja tuotannollista yhteyttä 

kaatopaikan laajennusalueen ympäristölupaan. Tähän lopputulokseen voitaisiinkin 

tulla esimerkiksi tuoreen ennakkoratkaisun KHO 2004:123 pohjalta, mutta nyt 

käsiteltävänä oleva tapaus ei ole vertailukelpoinen mainitun päätöksen kanssa, koska 

nyt kyseessä on sama toiminnan harjoittaja niin kaatopaikan laajennusalueen kuin 

sen pohjan louhinnankin ympäristöluvan hakijana. Lisäksi on huomattava, että nyt 

myönnetyllä luvalla ei ole vain louhittu ja murskattu kalliota, vaan töiden yhteydessä 

on tehty jo koko ajan myös suunnitellun ja vailla ympäristölupaa olevan 

laajennusalueen pohjarakenteita. Tämä käy erittäin hyvin ilmi edellä mainitusta 
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Vaasan hallinto-oikeuden tarkastuspöytäkirjan sivulta 3, jossa todetaan, että 

”Louhitun alueen keskellä olevaan louhittuun uraan on tulossa huoltotunneli. 

Kaatopaikan uusi ja vanha osa tullaan erottamaan betoniseinällä toisistaan.” 

Tarkastuspöytäkirjan valokuvaliitteestä voidaan taas havaita, että mainitut rakenteet 

on louhinta-alueelle jo tehty (ks. erityisesti kuvat 4 ja 5). Louhinta on siten tässä 

tapauksessa poiketen em. vuosikirjaratkaisusta ollut tosiasiassa vain ja ainoastaan 

vielä lupaa vailla olevan uuden laajennusalueen ja sen pohjarakenteiden tekoa.  

 

Edellä esitetyn perusteella voidaan siis todeta, että  suunnitellulla jätteenkäsittely-

alueen laajennuksella ja nyt hakemuksen kohteena olevalla louhinnalla ja 

murskauksella on vielä kiinteämpi yhteys kuin YSA 2 §:ssä tarkoitetaan, koska ne 

ovat samaa hanketta, joka on vain haluttu pilkkoa lupamenettelyssä pienempiin 

kokonaisuuksiin ja näin aloittaa rakennustyöt ennen kuin varsinaisia lupa- tai 

kaavoitusratkaisuja hankkeen osalta on edes tehty.  

 

1.2  Rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi 

 

Valituksenalainen hanke tarkoittaa edellisessä kappaleessa esitetyin tavoin uuden 

jätteenkäsittelyalueen ja -laitoksen rakentamistöiden aloittamista, vaikkei varsinaisen 

laitoksen ja kaatopaikan sijoittumista alueelle ole vielä hyväksytty asemaakaavallisin 

ratkaisuin eikä näin ollen koko hankkeelle ole myöskään vielä voitu myöntää 

ympäristölupaa. Vaadimme tällä perusteella jo lupahakemuksesta tekemässämme 

muistutuksessa ja Vaasan hallinto-oikeudelle tekemässämme valituksessa, ettei 

ympäristölupaa voida myöntää MRL 53 §:n mukaiselle rakennuskieltoalueelle ennen 

kuin asemakaava on lainvoimainen.  

 

YSL 42.2 §:n sanamuodon mukaisesti ympäristöluvan myöntäminen estyy silloin, 

kun haettu hanke on ”asemakaavan vastainen”. Katsoimme valituksessamme, että 

tämä tilanne rinnastuu asemakaavan laatimisen turvaamiseksi annettuun 

rakennuskieltoon. Vaasan hallinto-oikeus on kuitenkin hylännyt valituksemme 

perustellen kantaansa seuraavasti: 

 

”Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on 

ympäristönsuojelulain mukaan otettava huomioon muun muassa alueen 
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ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa 

osoitettu käyttötarkoitus. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan 

vastaisesti. Louhinta-alueesta osa sijoittuu Espoon kaupungin ja osa 

Kirkkonummen kunnan alueelle. Alue sijaitsee Espoon pohjoisosien 

27.6.1996 vahvistetussa yleiskaavassa kaatopaikkatoiminnoille (EK) ja 

yhdyskuntatekniselle huollolle (ET) varatulla alueella. Kirkkonummen 

19.5.1999 vahvistetussa yleiskaavassa alue on varattu kaatopaikka-

alueeksi (EK). Espoon puoleisen osan asemakaavaluonnos on ollut 

nähtävillä 15.3. – 16.5.2004 ja Kirkkonummen puoleisen osan 

asemakaavaluonnos vastaavasti nähtävillä 21.4.-24.5.2004. Molemmissa 

kaavaluonnoksissa on louhinta-alue merkitty jätteenkäsittelyalueeksi 

(EJ/VR). Edellä olevan perusteella alueen louhintatyöt ovat 

ympäristönsuojelualain edellyttämällä tavalla sopusoinnussa alueen 

olemassa olevan ja valmisteilla olevan kaavoituksen kanssa eikä estettä 

ympäristöluvan myöntämiselle ole.” (alleviivaus tässä) 

 

Lainkohta, jota Vaasan hallinto-oikeus on soveltanut eli YSL 42.2 § kuuluu 

seuraavasti: ”Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on 

lisäksi noudatettava, mitä 6 §:ssä säädetään” (alleviivaus tässä). Kyseisessä 

momentissa on siis annettu kaksi rinnakkaista oikeusohjetta eli hanketta A) ei saa 

sijoittaa asemakaavan vastaisesti  ja B) sen sijoituspaikkaa harkittaessa on otettava 

huomioon olemassa oleva ja tuleva kaavoitus (YSL 6.2,2 §). Kysymyksessä on 

selvästi kaksi eri kriteeriä, joita tulee luvan myöntämisen kannalta arvioida erikseen 

eikä yhtenä kokonaisuutena, kuten hallinto-oikeus on tehnyt. Oikeastaan hallinto-

oikeus on vastannut väitteeseemme rakennuskiellon merkityksestä arvioimalla lupaa 

vain YSL 6.2,2 §:n vaatimusten mukaisesti ottamatta ollenkaan kantaa siihen, 

rinnastuuko asemakaavan laatimiseksi annettu rakennuskielto tilanteeseen, jossa 

ympäristölupaa pidetään asemakaavan vastaisena niin kuin me olemme 

valituksessamme väittäneet. Oikeaa tulkintaa haettaessa asiaa on arvioitava YSL 42.2 

§:n oikeusohjeen tavoitteen valossa.  

 

Kuten jo aiemmin olemme useaan otteeseen korostaneet, ei YSL 42.2 §:n säännöstä 

voida tulkita suppeasti siten, että ympäristöluvan myöntäminen estyisi vasta 

asemakaavan ollessa lainvoimainen ja että ympäristölupa olisi aina mahdollista 
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myöntää asemakaavan laatimista varten annetusta rakennuskiellosta huolimatta. 

Tällöin päädyttäisiin niin YSL:n kuin MRL:nkin säännösten tavoitteiden vastaisiin 

lopputuloksiin, koska rakennuskiellon nimenomainen tarkoitushan on estää se, ettei 

alueelle osoiteta sellaisia toimintoja, jotka saattaisivat  rajoittaa alueen kaavallista 

suunnittelua, kuten hallinto-oikeudelle toimittamassamme oheen liitetyssä  Helsingin 

yliopiston ympäristöoikeuden professorin Vesa Majamaan lausunnossa 13.5.2002 on 

sivulla 4 selkeästi todettu (liite 3.). Hän tuo esiin lausunnossaan myös sen 

näkökohdan, että edellä esitetty virheellinen tulkinta voisi mahdollistaa lain 

säännösten kiertämisen siten, että ympäristöluvan hakija valittaa kaavapäätöksistä 

vain tarkoituksenaan saada ympäristölupa YSL 42.2 §:n kiellosta huolimatta.  

 
Katsommekin, että YSL 42.2 § estää ympäristöluvan myöntämisen silloin, kun 

hakemuksen kohteena oleva alue on asetettu rakennuskieltoon. Erityisesti 

kaatopaikan laajennuksen ja jätteenkäsittelylaitoksen osalta se tarkoittaa sitä, että 

ympäristöluvan myöntäminen on mahdollista vasta, kun  alueella on lainvoimainen 

juuri sen toiminnan salliva asemakaavavaraus, koska hankkeet ovat sellaisia, ettei 

niille MRL 172.2 §:n mukaan ole mahdollisuutta myöskään myöntää 

poikkeamislupaa asetetusta rakennuskiellosta. Professori Majamaa toteaa asiasta 

seuraavaa (lausunnon s. 9): 

 

”Ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentin keskeinen sisältö on, että 

ympäristölupaviranomainen ennen ympäristöluvan myöntämistä 

varmistuu toiminnan edellyttämän rakentamisen kaavallisten tai 

poikkeamisluvan luvanmyöntämisedellytysten olemassaolosta. 

Ympäristöluvan kohteena oleva kaatopaikkatoiminta ja siihen liittyvä 

MRL:n mukaan luvanvarainen rakentaminen on mitä ilmeisemmin 

laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan sellainen MRL 172 §:n 2 momentissa 

tarkoitettu hanke, jonka toteuttamiseen ei voida myöntää 

poikkeamislupaa asemakaavan laatimisen turvaamiseksi annetusta 

rakennuskiellosta. Mitä ilmeisimmin maakaatopaikan osalta asianlaita 

on samoin. Edellä mainittujen  hankkeiden toteuttamiseste 

poikkeamisteitse on johdettavissa suoraan laista. Lainkohta on kirjoitettu 

siten, ettei se jätä tilaa eikä sijaa kaavallisen ratkaisun korvaavalle 
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vaihtoehdolle. Ympäristölupaviranomaisen tulee siis jäädä odottamaan 

kaavan valmistumista ja lainvoimaiseksi tuloa.”  (alleviivaus tässä). 
 

 
 

Vaikka alue onkin osoitettu voimassa olevassa yleiskaavassa pääosin 

jätehuoltoalueeksi ja vaikka virkamiestyönä valmistellussa asemakaavaluonnoksessa 

on säilytetty tämä merkintä, ei se tarkoita vielä sitä, että lainvoimainen asemakaava 

noudattelisi esimerkiksi jätehuoltoon varattujen alueiden laajuuden osalta nyt esillä 

ollutta luonnosta. On lisäksi huomattava, että laajennusalueen pohjan louhinta on 

edennyt myös yleiskaavassa osoitetulle suoja-alueelle, kuten tarkastuksessa esitimme 

(pöytäkirja s. 3-4), joten hanketta ei voida hallinto-oikeuden esittämin tavoin pitää 

edes yleiskaavan mukaisena.  

 

Espoon kaupunginhallitus on nimenomaisesti määrännyt alueen rakennuskieltoon 

asemakaavan laatimista varten. Kun tämän rakennuskiellon ainoa tarkoitus on edellä 

selostetuin tavoin turvata kaavoittajalle mahdollisimman suuri vapaus päättää alueen 

maankäytöstä, on selvää, että kaupunginhallituksen tarkoituksena on ollut 

rakennuskiellon avulla estää uusien hankkeiden tulo alueelle ennen kuin asemakaava 

on lainvoimainen. Kaupunginhallitus on myös ottanut alueen tavoiteohjelman 

hyväksyessään (päätös 29.4.2003 § 25, liite 3, s.8)  kantaa alueen asemakaavoituksen 

sisältöön aluksi siten, että alueelle tulee kaavoittaa ”kaatopaikkatoimintaan ja 

jätteenkäsittelyyn liittyviä alueita”, mikä on luonnollista alueella jo olemassa olevien 

toimintojen vuoksi. Lopuksi päätöksessä kuitenkin korostetaan sitä, että 

jätteenkäsittelytoiminnoista aiheutuvat ”ympäristövaikutukset mukaan lukien melu, 

päästöt ilmaan, pohjaveteen ja vesistöihin minimoidaan” Kaupunginhallitus on siis 

erityisesti korostanut kaavan merkitystä ympäristöhaittojen ”minimoimiseksi”, joten 

jos ympäristöluvilla alueelle keskitetään jatkuvasti uusia ympäristöhaittoja 

aiheuttavia toimintoja, kavennetaan merkittävästi  mahdollisuuksia asemakaavalla 

rajoittaa laadultaan ja laajuudeltaan alueelle tulevia toimintoja siten, että 

kaupunginhallituksen esittämiin tavoitteisiin voitaisiin päästä.    

 

Edelleen on korostettava myös sitä, että asemakaavan hyväksyminen kuuluu MRL 52 

§:n mukaisesti kunnanvaltuustolle, joka ei valmisteltavana olevaan kaavaan ole 

ottanut vielä minkäänlaista kantaa. Ympäristölupien myöntäminen uusille 
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toiminnoille  Ämmässuon  - Kulmakorven alueelle rajoittaisi siten merkittävästi 

kaavan hyväksyjän toimivaltaa tulevasta maankäytöstä päätettäessä.    
 

 

2. YSL 101 §:n aloittamisluvan kumoaminen 

 

Katsoimme Vaasan hallinto-oikeudelle esittämässämme valituksessa, että 

aloittamisluvalle ei ole ollut lain mukaisia perusteita, koska louhinnan jatkaminen 

tekee tosiasiallisesti YSL 101 §:n kieltämin tavoin muutoksenhaun asiassa 

hyödyttömäksi. Vaasan hallinto-oikeus on kuitenkin katsonut, että täytäntöönpanoa 

voidaan jatkaa, koska se on jatkunut jo kymmenen vuotta eikä se ”enää olennaisesti 

muuta ympäristön tilaa eikä aiheuta kohtuuttomia ympäristöhaittoja”. Perustelu ei ole 

mielestämme sopusoinnussa lain aloittamisluvalle asettamien edellytysten kanssa.  

 

Töiden jatkaminen aiheuttaisi sen, että alueen ympäristöön kohdistuisi ennen 

valitusasian lainvoimaista ratkaisemista uusia toimenpiteitä, jotka laajentavat jo 

aiheutettua vahinkoa. Mitä taas tulee Uudenmaan ympäristökeskuksen 

luparatkaisussaan esittämään perusteeseen siitä, että aloituslupa on välttämätöntä 

jätteenkäsittelytoimintojen laajentamisen kannalta, on huomattava, ettei koko 

laajennushankkeen sallittavuutta ole vielä ratkaistu, kuten olemme edellä kappaleessa 

1 esittäneet. Lisäksi  louhinta on edellä kuvailluin tavoin edennyt jo voimassa olevien 

kaavojen määrittelemän kaatopaikka-alueen ulkopuolelle, joten alueen 

hallitsemattoman laajentumisen estämiseksi toimenpiteet tulisi pikaisesti keskeyttää. 

Edellä esitetyn perusteella katsomme, että aloituslupa tulisi vielä kumota, vaikka 

hanke onkin jo edennyt varsin pitkälle. 

 

3. Yhteenveto ja oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 

 

Tämän valitusasian ratkaisu on näkemyksemme mukaan monessa mielessä tärkeä 

ennakkopäätös niin YSL:n kuin MRL:n soveltamisen osalta. Katsomme, että edellä 

käsitelty ennakkopäätös KHO 2004:123 vaatisi täydennyksekseen sen rajan 

määrittelyä, kuinka pitkälle hankekokonaisuus voidaan pilkkoa eri luparatkaisuihin  

siten, että sen rakentaminen tosiasiassa aloitetaan ennen varsinaiselle hankkeelle 

myönnettyä ympäristölupaa. Vailla selventävää ennakkotapausta on myöskin se, 
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voidaanko ympäristölupa myöntää asemakaavan laatimiseksi annetun 

rakennuskiellon vastaisesti, kuten Vaasan hallinto-oikeus on katsonut. Edellä 

esitettyjen perustelujen nojalla katsommekin, että valituksenalainen päätös tulisi 

vaatimallamme tavalla vähintään palauttaa lupaviranomaiselle uudelleen 

käsiteltäväksi. 

 

Koska katsomme, että Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt edellä esitetyin tavoin 

selvästi lainvastaisen päätöksen, on HLKL 74 §:n tarkoittamin tavoin kohtuutonta, 

että meidän tulisi pitää tästä valituksesta meille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 

vahinkonamme.  

 

Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 2005  

 

Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n valtuuttamana 

 

Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy 

 

 

 

___________________________ _____________________________ 

Juha Sario, OTL, lakimies Sakari Niemelä, OTK, lakimies 
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