
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry                                                17.6.2003        1(4) 
Jussi Pesola, puheenjohtaja 
LUOMA 
p.0400-, 
 
 
 
 
Vaasan hallinto-oikeus 
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65101 VAASA 
 
 
 
Asia: 
VALITUS KOSKIEN ALLA OLEVASSA KOHDASSA ”VALITUKSEN 
KOHDE” MAINITTUA UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN 26.5.2003 
TEKEMÄÄ PÄÄTÖSTÄ YTV:N ÄMMÄSSUON 
JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPAA KOSKEVASSA 
ASIASSA 
 
 
 
 
Valituksen kohde: 
(kopioitu suoraan päätösasiakirjasta) 
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Helsinki 26.5.2003 

 
Annettu julkipanon 
jälkeen 
 
No YS 553 

Dnrot 0101Y0882-111
          0197Y0208-
111 
          0196Y0435-
111 
 

 
ASIA 
 

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee YTV:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskusta. 
Ympäristölupapäätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä 
tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 
 
 

LUVAN HAKIJA 
 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV)/Jätehuoltolaitos 
Opastinsilta 6 A 
00520 HELSINKI 

 
 
JÄTTEENKÄSITTELYLAITOS JA SEN  SIJAINTI 
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Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus 
  Osoite: Ämmässuontie, Espoo 

Espoonkartanon kylä RN:o 1:267, 1:268, 1:269, 1:270, 1:378, 1:384, 
1:13, 2:16, 1:390 

  Kiinteistön omistaja: YTV   
  Toimialatunnus: 90020 (TOL 2002) 
  Liike- ja yhteisötunnus: 0213614-7 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 

Ympäristönsuojelulaki 28 §:n 2 momentin kohta 4 
  Ympäristönsuojeluasetus 1 §:n 3 momentti ja 2 § 
 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 

Uudenmaan ympäristökeskus 
Ympäristönsuojeluasetus 6 §:n 1 momentin kohdat 12 a, 12 c ja 
12 d 

 
MAKSU 
 

14 895 euroa 
A13-111-AT20 

 
ASIAN VIREILLETULO 
 

Hakemus on toimitettu Uudenmaan ympäristökeskukseen 
31.5.2001. 

(kopio päättyy) 
----------------------------------------------- 
 
 
VALITUKSEMME VAATIMUKSET:
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen yllä mainittu päätös No YS 553 pvm. 26.5.2003 
tulee kumota. 
 
Ympäristölupapäätöksen sisältämä ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun 
ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta täytäntöönpano 
tulee kiireellisenä kieltää. 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen yllä mainittu päätös No YS 553 pvm. 26.5.2003 tai 
mahdollinen uusi päätös tulee kuuluttaa ja julkipanna uudelleen siten, että osallisilla 
on lain edellyttämät mahdollisuudet perehtyä päätösasiakirjoihin ja riittävästi aikaa 
mahdollisen muutosvaatimuksen laatimiseen ja jättämiseen. 
 
Muita vaatimuksia ja lisäperusteluita tulemme esittämään ja täydentämään, kun 
olemme ehtineet riittävästi perehtyä hakemus- ja päätösasiakirjoihin. 
 
Uudistamme myös kaikki aiemmat ko. asiaan liittyvissä mielipiteissämme, 
muistutuksissamme ja kannanotoissamme esitetyt vaatimukset. 
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PERUSTELUITA:
 
Päätösasiakirja käsittää sata (100) sivua tekstiä, jonka lisäksi on liitteitä ja karttoja. On 
kohtuutonta edellyttää, että osalliset (etenkin yksityiset asukkaat ja alueen 
kansalaisjärjestöt ja –yhdistykset) joutuvat perehtymään asiakirjoihin ja laatimaan 
mahdolliset muutosvaatimuskirjelmänsä parin viikon aikana juuri kesälomasesongin ja 
juhannuksen ympärillä.  
 
Uudenmaan ympäristökeskus on julkistanut kuulutuksen ko. päätöksestä Helsingin 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa, mutta ei Espoon kaupungin käytännön mukaisesti 
paikallisessa Länsiväylä-lehdessä. Kuulutukset ”katovat” suurien lehtien sivuille ja jäävät 
huomaamatta, etenkin kun yleisesti on totuttu seuraamaan kuulutuksia paikallislehti 
Länsiväylän sivuilta. 
 
Asiasta aikanaan muistutuksia tehneille toimitettiin postitse ilmoitus kuulutuksesta. Ko. 
päätöksen julkipanopäivä oli 26.5.2003, ilmoitus kuulutuksesta oli postitettu (=postileima) 
30.5.2003 ”kakkospostina” ja kirje jaettiin esim. Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen 
puheenjohtajan postilaatikkoon 4.6.2003. Kun päätökseen voi hakea muutosta 30 päivän 
ajan julkipanopäivästä lukien (Uudenmaan ympäristökeskuksen käytäntö) on viimeinen 
muutoksen haun jättöpäivä 25.6.2003 eli pari päivää juhannuksen jälkeen! Varsinaista 
perehtymisaikaa ja kirjelmän laatimisaikaa sekä asiantuntijoiden ja yhdistysten yhteisen 
neuvonpidon aikaa jää todellisuudessa vain pari viikkoa. Tästäkin ajasta osa osallisista, 
asiantuntijoista ja yhdistysten hallituksien jäsenistä ym. asianosaisista on jo kesälomilla ja 
tavoittamattomissa. 
 
Lain henki ja tavoite osallisten riittävistä mahdollisuuksista perehtyä päätösasiakirjoihin ja 
mahdollisen muutosvaatimuksen laatimiseen ja jättämiseen ei ko. päätöksen kohdalla ole 
voinut toteutua. 
 
Uudistamme myös kaikki aiemmat ko. asiaan liittyvien mielipiteidemme, muistutuksiemme 
ja kannanottojemme perustelut. 
 
 
 
Kirkkonummella 17.6.2003 
  
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry 
  
 
Jussi Pesola, puheenjohtaja 
  
  
sekä alla mainitut jälkitoimituksena toimitettavin valtakirjoin: 
 
Kolmperän Asukasyhdistys ry 
Nuuksion Omakotiyhdistys ry 
Mankinjoki-Gumbölenjoen vesiensuojeluyhdistys ry 
Föreningen för Norra Kyrkslätt – Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys ry 
Espoonkartanon Omakotiyhdistys ry – Esbogårds Egnahemsförening rf. 
Espoon ympäristöyhdistys ry 


