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VAATIMUKSET 

 

1. Valituksenalainen päätös vaaditaan kumottavaksi ja lupahakemus hylättäväksi siltä 

osin kun siinä on myönnetty lupa muille toiminnoille kuin olemassa olevan 

yhdyskuntajätteen kaatopaikan sulkemiselle. Lupa vaaditaan evättäväksi 

kompostointilaitokselta ja –kentältä, pilaantuneiden maiden käsittelylaitokselta ja sen 

vaihtoehtoiselta kentällä tapahtuvalta toiminnoilta kierrätyspolttoaineen varastoinnilta 

ja biojätteen ja muun orgaanisen jätteen jälkikompostoinnilta ja –kypsytykseltä ja 

valmiin kompostin varastoinnilta sekä Sortti kierrätysasemalta ja puu- ja 

puutarhajätteen käsittelyltä hyötykäsittelykentällä. 

 

2. Jätteenkäsittelykeskusta koskevat vesien hallintaa ja käsittelyä ohjaavat 

lupamääräykset A.14.-A.18. sekä jätteenkäsittelykeskuksen käytöstä poistamiseen 

liittyvät lupaehdot B.8.-B.15. vaaditaan palautetavaksi uudelleen käsittelyyn, koska ne 

ovat selvästi perustuneet puutteelliseen selvitykseen tai virheelliseen analyysiin alueen 

vesistövaikutuksista. 

 

3. Vaatimuskohdassa 2. esitetyt lupaehdot tulee palauttaa Uudenmaan 

ympäristökeskuksen sijaan käsiteltäväksi Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa, 

koska tämän asian yhteydessä on YSL 71 §:n mukaisesti käsiteltävä myös 

vaatimuksemme ennen lupa-asian ratkaisemista aiheutetun luvattoman vahingon 

korvaamisesta. Ennen luparatkaisuja aiheutuneista vahingoista esittämämme 

korvausvaatimus tulee määrätä siirrettäväksi Länsi-Suomen  ympäristölupavirastolle. 

 

4. Lisäksi vaadimme, että VL 16:27:n mukaisesti muistutuksesta ja sen yhteydessä 

esitetystä korvausvaatimuksesta Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa ja HLKL 74 

§:n mukaisesti hallinto-oikeudessa meille aiheutuneet oikeudenkäyntikulumme 

määrätään korvattavaksi aiemmin esittämiemme vaatimusten mukaisesti. Edelleen 

vaadimme, että  tästä valituksesta meille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut määrätään 

Uudenmaan ympäristökeskuksen ja hakijan yhteisvastuullisesti korvattavaksi HLKL 

74 §:n  perusteella laillisine korkoineen. Yksilöity korvausvaatimus tämän valituksen 

osalta esitetään vastaselitysvaiheessa. 
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PERUSTELUT 

 

 Aluksi viittaamme vaatimuksemme perusteluina kaikkeen muistutusvaiheessa sekä 

valitusvaiheessa Vaasan hallinto-oikeudelle asiasta esittämäämme aineistoon. 

 

1. Lupahakemuksen osittainen hylkääminen 

 

Katsomme edelleen, että uusien jätteenkäsittelytoimintojen ympäristöluparatkaisuja 

ei olisi saanut YSL 42.2 §:n perusteella tehdä, kun alue on asetettu rakennuskieltoon 

asemakaavan laatimista varten.  

 

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

kun haettu hanke on ”asemakaavan vastainen”. Vaasan hallinto-oikeus on kuitenkin 

hylännyt valituksen vastaamatta siinä esitettyyn väitteeseen rakennuskiellon 

merkityksestä. Valituksenalaista päätöstä voitaisiin näin ollen pitää myös HLKL 53 

§:n vastaisena, kun ratkaisua ei ole tältä osin asianmukaisesti perusteltu. Emme 

kuitenkaan vaadi asian palauttamista uudelleen hallinto-oikeuteen, vaan pyydämme 

korkeimman hallinto-oikeuden kantaa aineelliseen kysymykseen.  

 

Vaasan hallinto-oikeus on samassa kokoonpanossa ja samalla tämän päätöksen 

kanssa antanut ratkaisunsa YTV:n kalliolouhoksen ja kivenmurskaamon 

ympäristöluvasta tekemästämme valituksesta, jossa se on ottanut kantaa 

esittämäämme väitteeseen rakennuskiellon merkityksestä, joten oletamme, että 

hallinto-oikeus perustelisi kantaansa myös nyt käsiteltävänä olevassa päätöksessä 

vastaavalla tavalla. Päätöksessään 22.12.2004 No. 04/0552/1 (liite 3, s.11 – 12) 

Vaasan hallinto-oikeus toteaa seuraavaa: 

 

”Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on ympäristönsuojelulain 

mukaan otettava huomioon muun muassa alueen 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 
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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 

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 4.). Hän tuo esiin lausunnossaan myös sen 
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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 

valituksenalaisessa päätöksessä sallittujen uusien jätehuoltohankkeiden osalta se 

tarkoittaa sitä, että ympäristöluvan myöntäminen on mahdollista vasta, kun  alueella 

on lainvoimainen juuri sen toiminnan salliva asemakaavavaraus, koska hankkeet ovat 

sellaisia, ettei sille 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 

vaihtoehdolle. Ympäristölupaviranomaisen tulee siis jäädä odottamaan 

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

 

Vaikka alue onkin osoitettu voimassa olevassa yleiskaavassa 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 
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luonnosta. On huomattava, että 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 ottanut alueen tavoiteohjelman hyväksyessään (päätös 

29.4.2003 § 25, liite 3, s.8) myös 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 

toiminnoille  Ämmässuon  - Kulmakorven alueelle rajoittaisi siten merkittävästi 

kaavan hyväksyjän toimivaltaa tulevasta maankäytöstä päätettäessä.    

 

2. Vesiensuojelua koskevien lupaehtojen palauttaminen 

 

Kuten jo Vaasan hallinto-oikeudelle tekemässämme valituksessa sekä varsin 

yksityiskohtaisessa vastaselityksessämme 5.12.2003 esitimme, on Uudenmaan 

ympäristökeskuksen tekemä ympäristölupapäätös perustunut täysin väärälle 

olettamalle siitä, etteivät nykyisen jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot enää aiheuta 

vesistöä pilaavia vaikutuksia Loojärvessä (lupapäätöksen s. 81). Luparatkaisun 

yhteydessä oli tulkittu virheellisesti vuoden 2002 tarkkailutuloksia, kuten 
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valituksemme kappaleessa 2. on seikkaperäisesti esitetty. Tämän näkemyksemme 

oikeellisuus varmistui vuoden 2003 tarkkailutulosten sekä itse tilaamamme 

näytteenoton myötä. 

 

Toimitimme valituksemme täydennyksenä 24.2.2004 Vaasan hallinto-oikeudelle 

tilaamamme Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n 

selvityksen ”Ämmässuolta laskevien purojen kuormitusselvitys & Huomioita 

Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailusta vuonna 2003”. Tämä 

selvitys osoittaa yhdessä vuoden 2003 velvoitetarkkailun tulosten kanssa, että 

kaatopaikan pilaava vesistöpäästö Loojärveen on todennettavissa. Samoin selvitys 

osoittaa erityisen selkeästi sen, että päästöllä on myös pilaava vaikutus sen kohteena 

(resipienttinä) olevaan vesistöön. Selvityksessä todetaan mm. seuraavaa: 

 

 ”Laitamaanpuron ja Ämmässuonpuron yhteenlaskettu osuus Loojärveen 

tulevasta kokonaisvirtaamasta on valuma-alueiden pinta-aloihin 

perustuen 10 – 15 %. Loojärven valuma-alueen maankäyttöön ja 

peltoprosenttiin perustuen voidaan arvioida, että ravinteiden kertymisen 

kannalta kyseisillä puroilla on vastaavan suuruinen tai ainoastaan 

hieman suurempi osuus  koko Loojärveen kohdistuvasta 

ravinnekuormasta. Sen sijaan kaatopaikka-alueen tyypillisen valunnan 

haitta-aineilla, kuten kloridilla, sulfaatilla ja orgaanisella aineksella on 

Laitamaan ja Ämmässuon  purojen kautta niiden valuma-aluetta 

suurempi merkitys Loojärven vedenlaadulle.” 

 

Arvioitaessa kaatopaikka-alueelta kulkeutuvien pilaavien vesistöpäästöjen vaikutusta 

Loojärveen  resipienttiperiaatteen eli vastaanottavan vesistön kannalta on vielä 

huomattava, että Loojärvi on jo muistutuksessamme ja Vaasan hallinto-oikeudelle 

tehdyssä valituksessammekin kuvailluin tavoin hyvin rehevä eikä sen tila kestä 

yhtään ylimääräistä lisäkuormitusta. Kun vielä otetaan huomioon se edellä lainatussa 

selvityksessä todettu seikka, että kaatopaikka-alueelta johtuvassa päästössä typpi on 

vesistöjen kannalta maatalouden päästöihin verrattuna haitallisemmassa ammonium- 

ja nitriittimuodoissa, on todettava, että hyvin suurella todennäköisyydellä 

kaatopaikkapäästö edustaa haitallisuudeltaan suurempaa osaa Loojärven 

kokonaispäästöstä kuin edellä todettu 10 – 15 %. Tätä näkemystä puoltavat erityisesti 
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myös selvityksessä esitetyt puutteet yhteistarkkailun menetelmissä kuten 

huippuvirtaamien aiheuttamien päästöjen selvittämisessä. 
 

 Vaasan hallinto-oikeus onkin samalla valituksenalaisen päätöksen kanssa 

tekemässään alueen vesitarkkailuohjelmasta antamassaan päätöksessä lisännyt 

Loojärveen kohdistuvaa tarkkailuvelvoitetta (valituksenalaisen päätöksen s. 19), joten 

pilaavaa vaikutusta on hallinto-oikeudenkin toimesta pidetty ainakin mahdollisena. 

Pääasiasta todetaan kuitenkin päätöksen perusteluissa, että: 

 

”Ympäristössä, esimerkiksi vesistössä, havaittujen muutosten selvittäminen 

on myös vaikea tehtävä. Vaikka tietoa saadaan niin syy-seurausketjujen 

selvittäminen tuottaa ongelmia. Ratkaisut on kuitenkin tehtävä tämän hetken 

tietojen varassa varovaisuusperiaate huomioon ottaen. Hallinto-oikeus 

toteaa tähän liittyen, että mitään hälyttäviä mittaustuloksia ei ole saatu.”  

(alleviivaus tässä) 

 

Edellä lainatuista perusteluista voidaan siis päätellä, että hallinto-oikeudenkin 

mielestä Loojärveä koskevat selvitykset ovat puutteellisia, mikä johtuu siitä, ettei 

kaatopaikan pitäjä alun perin olettanut sen toiminnasta  aiheutuvan pilaavaa päästöä 

Loojärveen, joten vesistön tilan ja sittemmin toteutuneen päästön pilaavaa vaikutusta  

ei ole selvitetty. Tällöin, kun järvi on edellä selostetuin tavoin kriittisessä tilassa, olisi 

hallinto-oikeuden korostama varovaisuusperiaate edellyttänyt, että kaikenlainen 

jätevesipäästö Loojärveen estetään tehostamalla vesiensuojelullisia lupaehtoja, kuten 

valituksessamme vaadimme. Sillä seikalla, että toiminnanharjoittaja on laiminlyönyt 

selvilläolovelvollisuutensa toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista, ei voida 

perustella sitä, että pilaavan päästön annetaan jatkua. 

 

Toisaalta voidaan todeta, että hallinto-oikeus on tullut esittämämme selvityksen 

perusteella toisenlaiseen päätelmään kuin Uudenmaan ympäristökeskus 

luparatkaisussaan eli hallinto-oikeus myöntää, että luparatkaisun kohteena olevista 

toiminnoista aiheutuu pilaavaa päästöä Loojärveen. Valitus vesiensuojelun 

tehostamisesta hylätään kuitenkin toteamalla, ettei tämä päästö ole ”hälyttävää”. 

Ratkaisu ei nähdäksemme ole tältä osin lainmukainen, vaan todetun pilaavan tai tässä 

tapauksessa tarkkaan ottaen luvattoman pilaavan päästön johdosta olisi pitänyt 
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luparatkaisussa edellyttää tehtäväksi kaikki mahdolliset toimet, että tämä päästö 

estetään (YSL 43 §) varsinkin, kun päästön resipienttivesistö on sellaisessa kunnossa, 

ettei se kestä yhtään lisäpäästöjä ilman, että niistä aiheutuisi vesiluonnolle erittäin 

vakavia haitallisia seurauksia (YSL 43.3 §). Ellei päästöä voida teknis-taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisella tavalla estää, olisi luvassa pitänyt vähintään määrätä niistä 

toimista jolla sen vaikutuksia kohdevesistössä pystytään vähentämään (YSL 43.1 §:n 

5-kohta).  

 

Jos pilaavaa vaikutusta ei pystytä edellä esitettyjen säännösten mukaisesti kokonaan 

ehkäisemään tai korjaamaan, on YSL 67 §:n mukaisesti jäljelle jäävät vahingot 

korvattava. Lainkohta ei myöskään sisällä Vaasan hallinto-oikeuden esittämin tavoin 

sellaista korvauskynnystä, että vain ”hälyttävät” päästöt tulisi määrätä korvattaviksi. 

Edellä esitetyn perusteella koko vesiensuojelua sekä pilaamiskorvauksia koskeva asia 

tulisi palauttaa uudelleen käsiteltäväksi. Koska tähän asiaan liittyy oleellisesti myös 

YSL 71 §:n mukainen kysymys samojen toimintojen ennen lupa-asian ratkaisua 

luvattomasti aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, olisi tarkoituksenmukaista 

palauttaa koko vesiensuojelua ja pilaamiskorvauksia koskeva osa luparatkaisusta 

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston käsiteltäväksi, joka on ainoa toimivaltainen 

viranomainen käsittelemään YSL 71 §:n mukaisen vaatimuksen.      

 

3. Luvatonta pilaamista koskevien korvausvaatimusten siirtäminen ympäristölupaviraston 

käsiteltäviksi 

 

Esitimme jo muistutusvaiheessa vaatimuksen siitä, että YTV:n 

jätteenkäsittelytoiminnasta Ämmässuon alueella aiheutuneesta luvattomasta 

pilaamisesta on määrättävä YSL 71 §:n mukaisesti korvaus käsiteltävän lupa-asian 

yhteydessä. Uudenmaan ympäristökeskus ei kuitenkaan vaatimustemme mukaisesti 

siirtänyt lupa-asian käsittelyä Länsi-suomen ympäristölupavirastoon, jolloin myös 

aiemman toiminnan aiheuttamista korvauksista olisi voitu samalla päättää, vaan jätti 

vaatimuksemme vain toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta (s. 61). Hallinto-

oikeus totesi ympäristökeskuksen toimineen virheellisesti, koska sen toimivaltaan 

olisi kuulunut YSL 71 §:n mukaisesti siirtää asia ympäristölupavirastolle. Tästä 

huolimatta Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksemme asian siirtämisestä viran 

puolesta Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon, koska katsoi komiteanmietintöön  
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(KM 1996:11) vedoten, että voimme laittaa asian itsekin vireille 

ympäristölupavirastossa. Eri mieltä ollut jäsen olisi siirtänyt asian 

ympäristölupaviraston käsiteltäväksi.  

 

Ympäristönsuojelulain 11 luvun perusteella emme pidä hallinto-oikeuden näkemystä 

ehdottomasta oikeudestamme saattaa vanhojen vahinkojen korvaamista koskeva asia 

vireille ympäristölupavirastossa aivan selvänä. Jos luvatonta pilaamista koskeva 

korvausvaatimus ”irtoaa” lupamenettelystä siten, että sitä voidaan pitää itsenäisenä 

luvattomaan pilaamiseen liittyvänä korvausasiana, voisi YSL 71 §:n suppea 

soveltaminen johtaa siihen, että asia tulisi YSL 66 §:n mukaisesti 

ympäristövahinkolain menettelysäännöksiä seuraten panna vireille riita-asiana 

yleisessä alioikeudessa. Myös lain esitöiden valossa asia on vähintäänkin 

tulkinnanvarainen. Hallituksen esityksessä (HE 84/1999 vp, s. 82) asiasta todetaan 

vain, että: ”Muulle lupaviranomaiselle esitetty vastaava vaatimus tulisi siirtää 

ympäristölupaviraston ratkaistavaksi.” (alleviivaus tässä) 

 

Esityksessä ei kuitenkaan mainita mitään vahingonkärsijän oikeudesta saattaa asia 

itsenäisesti vireille ympäristölupavirastossa. Hallinto-oikeuden perusteluinaan 

käyttämässä komiteanmietinnössä (KM 1996: 11 ja 12) asiasta taas todetaan kuten 

hallinto-oikeus on esittänyt seuraavaa: ”Jos lupaa ei haettaisi, vaikka toimintaan 

edellytettäisiin ympäristölupaa, voisi haitan kärsijä kuitenkin saattaa asian vireille 

erillisenä hakemuksena korvauksista.” Hallinto-oikeus ei näytä kuitenkaan 

kiinnittäneen huomiota siihen, että komitean esittämä säännöksen sisältö poikkeaa 

oleellisesti voimassa olevasta YSL 71 §:stä. Komitean esittämässä YSL 58 §:ssä ei 

mainita mitään asian siirtämisestä viran puolesta ympäristölupavirastoon 

(lupalautakuntaan), vaan todetaan perustelujen kanssa yhtenevästi ja varsin selkeästi 

(s. 15, lakiosuus) että: ”Jos edellä tarkoitettua vaatimusta ei käsitellä lupa-asian 

yhteydessä eikä vaatimuksen perusteista muuta johdu, se katsotaan vireille pannuksi 

erillisenä hakemusasiana ja käsitellään lupalautakunnassa.” Hallinto-oikeuden 

perustelut eivät siten ole kestäviä tulkittaessa YSL 71 §:n sisältöä, koska ne viittaavat 

täysin erilaiseen säännöstekstiin. 

 

Keskeistä YSL 11 luvun ja erityisesti YSL 71 §:n tulkinnassa on koko luvun tavoite 

eli se, ettei vesipilaamisesta aiheutuvan haitan ja vahingon kärsijää aseteta uudella 
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lainsäädännöllä aiempaa heikompaan asemaan (HE 84/1999 vp, s. 25). Tämä 

tarkoittaa myös sitä, että aiemmin VL 11:8.2:ssä säädetty vanhojen vahinkojen 

korvaaminen lupa-asian yhteydessä säilyy virallisperiaatteen mukaisesti 

selvitettävänä ja viranomaisessa hakemusasiana käsiteltävänä kysymyksenä. Asian 

vieminen alioikeuteen heikentäisi lain tavoitteiden vastaisesti merkittävästi 

vahingonkärsijän asemaa vaatiessaan häneltä näyttötaakkaa vahingon syy-

seuraussuhteista sekä vahingon laadusta ja määrästä puhumattakaan riita-asioihin 

liittyvästä oikeudenkäyntikulujen korvaamisriskistä. 

 

Edellä esitetyistä syistä olisi tärkeää, että korkein hallinto-oikeus antaisi 

ennakkopäätöksen siitä, onko YSL 71 §:n säännöstä tulkittava siten, että 

viranomaisen on aina siirrettävä aiheellinen vaatimus vanhojen vahinkojen 

korvaamisesta ympäristölupavirastoon vai onko siirron vaihtoehtona 

vahingonkärsijän mahdollisuus saattaa asia itse ympäristölupavirastossa vireille, 

kuten Vaasan hallinto-oikeus on katsonut. Kolmatta vaihtoehtoa eli sitä, että asia 

päätyisi alioikeuteen, ellei alkuperäinen lupa-asia ole ympäristölupaviraston 

käsiteltävänä, emme pidä lain tavoitteiden mukaisena, kuten edellä on esitetty. 

 

Jos korkein hallinto-oikeus päätyy siirtämään vanhoja luvattomia vahinkoja koskevan 

asian ympäristölupaviraston käsiteltäväksi, tulisi edellä perustelluin tavoin 

vaatimamme  kaikki vesistöpäästöjen hallintaa koskevat lupaehdot käsitellä samassa 

viranomaisessa, koska ne liittyvät oleellisesti myös luvattoman pilaamisen 

estämiseksi jatkossa tarvittavien toimenpidevelvoitteiden asettamiseen ja lupaehtojen 

uudelleen arviointiin. 

 

4. Yhteenveto ja oikeudenkäyntikulujen korvaaminen  

 

Edellä esitetyin tavoin valituksenalainen lupapäätös tulee osittain kumota ja osittain 

palauttaa uudelleen käsiteltäväksi. Ämmässuon kaatopaikan osalta on muistettava, 

että tämä Pohjoismaiden suurin jätteenkäsittelyalue on toiminut 1980–luvun lopulta 

asti ilman asianmukaisia ympäristöllisiä lupia aiheuttaen jatkuvasti luvattomia 

pilaavia vesistöpäästöjä muun muassa Loojärveen, joten tilanne on ollut meidän 

vahingonkärsijöiden kannalta erityisen kohtuuton. Kun ei vielä tässäkään vaiheessa 

haluta puuttua kiistattomasti jatkuvaan Loojärveä pilaavaan toimintaan, on riskinä, 
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että vesiluonnolle aiheutettuja  vahinkoja ei enää voida korjata. Täten pikainen 

vesiensuojelutoimenpiteiden tehostaminen on välttämätöntä   

 

Kun edellä esitetyin tavoin lupaviranomainen on tehnyt selkeästi lainvastaisen ja 

riittäviin selvityksiin perustumattoman luparatkaisun, on HLKL 74 §:n tarkoittamin 

tavoin pidettävä kohtuuttomana, että meidän tulisi vahingonkärsijöinä pitää tästä 

valituksesta meille aiheutuneet oikeudenkäyntikulumme omana vahinkonamme. 

 

Edelleen on huomattava, että myös muistutuksen osalta oikeudenkäyntikulumme 

tulee määrätä kaatopaikan pitäjän korvattavaksi, koska  VL 16:27 mukaisesti meidän 

on ollut ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin sen osoittamiseksi, että kaatopaikalta 

johtuneet pilaavat vesistöpäästöt ovat aiheuttaneet meille vahinkoa. Erittely 

lupakäsittelyvaiheen kulukorvausvaatimuksistamme on esitetty muistutuksissa 

23.8.2001 ja 10.9.2001. 

 

Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 2005 

 

Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n valtuuttamana 

 

Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy 
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Juha Sario, OTL, lakimies                   Sakari Niemelä, OTK, lakimies 
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