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1 MUISTUTUS JA VAATIMUKSET 
 
 
1.1) Vaadimme, ettei haettua lupaa myönnetä, ennen kuin kaatopaikan aiheuttama luvaton pilaaminen on selvitetty ja 

jäljempänä vaaditut riittävät toimenpiteet on suoritettu sen estämiseksi, ettei Ämmässuon läjitys- ja 
jätteenkäsittelyaluekokonaisuus aiheuta lisää luvatonta vesipilaamista. 

 
1.2) Vaadimme, että tämän lupa-asian yhteydessä käsitellään YSL 71 §:n perusteella myös hakemuksessa tarkoitetun 

toiminnan sekä sen kanssa mahdollista YVL 8 §:n mukaista yhteispilaamista aiheuttaneiden muiden läjitysten 
luvattomasta vesipilaamisesta Loojärvelle ja siihen laskeville vesialueille sekä Loojärven rantakiinteistöille 
aiheutuneet haitat ja vahingot.  
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1.3) Vaadimme, että YTV:lle kaatopaikan pitäjänä sekä mahdollisille muille yhteispilaajille asetetaan samassa 

yhteydessä tarvittavat toimenpidevelvoitteet siten, että luvaton pilaaminen myös Svartbäckträsketin ja Kvarnträskin 
suunnassa estetään jatkossa. Lisäksi vaadimme, että hakija velvoitetaan suorittamaan Loojärvessä riittävät 
kunnostustoimenpiteet luvattoman pilaamisen aiheuttamien haittojen poistamiseksi. 

 
1.4) Vaatimus näiden ns. vanhojen vahinkojen korvaamisesta tulee YSL 71 §:n mukaisesti siirtää ympäristölupaviraston 

käsiteltäväksi, joten vaadimme, että myös koko lupa-asia siirretään YSL 33.2 §:n perusteella ympäristölupaviraston 
ratkaistavaksi. 

 
1.5) Katsomme, että ympäristölupaviraston tulisi siirtää YSL 33.2 §:n nojalla samalla myös muut sen käsittelyssä olevat 

Ämmässuon – Kulmakorven alueella vesipilaamisriskiä aiheuttavat lupa-asiat ympäristölupaviraston käsittelyyn. 
 
1.6) Lisäksi vaadimme, että ympäristölupavirasto määrää hakijan VL 16:27 nojalla korvaamaan meille oheen liitetystä 

Vesi-Eko Oy:n asiantuntijalausunnosta sekä asiamiehen käytöstä meille aiheutuneet oikeudenkäyntikulumme 
laillisine korkoineen. 

 
   
 
2 YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LUVITUS 
 
 
2.1 Kaatopaikan sijoituspaikkaluvat 
 
 
Kaatopaikan perustamisvaiheessa käytiin vilkasta keskustelua kaatopaikan soveltuvuudesta alueelle. Vesihallituksen 
kaatopaikan perustamista koskevassa lausunnossa (5.9.1983, liitteessä 1) Loojärven  todettiin olevan matala ja rannoiltaan 
osin ruohottunut järvi. Loojärven kykyä sietää jätevesikuormitusta pidettiin ilmeisen huonona. Suunnitellun kaatopaikan 
todettiin olevan niin lähellä järveä, että kaatopaikan vaikutukset tuntuvat siellä asti. Kaatopaikalle tuotavien jätteiden 
määrän ja laadun vuoksi vesihallitus katsoi, että kaatopaikalta tulevat valuma- ja suotovedet on katsottava jätevesiksi, joiden 
johtaminen toisen maalla kulkevaan puroon tai ojaan edellyttää vesilain 10 luvun 5 §:n mukaista lupaa. Toisaalta 
kaatopaikkavesien johtamisen Loojärveen katsottiin edellyttävän vesilain 10 luvun 24 §:ssä tarkoitettua lupaa. Vesihallitus 
ohjasi kaatopaikan pitäjää tarkastelemaan vaihtoehtoisia, kaatopaikkatoimintaan paremmin soveltuvia, sijoituspaikkoja.  
 
Vesihallituksen lausunnosta huolimatta YTV sijoitti kaatopaikan Ämmässuolle ja päätyi ratkaisuun, ettei toimintaan haeta 
vesilain mukaisia lupia. Kaatopaikan pitäjä teki kaatopaikan rakentamisesta ja kaatopaikkavesien johtamisesta viemäriin 
vesiensuojelun ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen 283/62 (muut. 309/79) mukaisen ilmoituksen 18.6.1986 Helsingin 
vesi- ja ympäristöpiirille. Ilmoituksen liitteenä oli Suunnittelukeskus Oy:n laatima, 21.5.1986 päivätty 
kaatopaikkasuunnitelma, joka sisälsi suunnitelman vesiensuojelutoimenpiteistä. Kaatopaikan pitäjä on tällöin katsonut, ettei 
kaatopaikkavesiä pääse alapuoliseen vesistöön ja ottanut tietoisen riskin luvattomasta pilaamisesta. 
 
29.10.1985 kaatopaikalle myönnettiin sijoituspaikkalupa, johon sisällytettiin ehtoja vesipilaamisen ehkäisemiseksi. (ehdot 8, 
9, 10 ja 16). Myöhemmin (16.12.1986) terveyslautakunnan valvontajaosto poisti sijoituspaikkaluvasta kuitenkin edellä 
luetellut ehdot, koska ne eivät vesiensuojelua koskevina kuuluneet luvasta päättäneen valvontaosaston toimivaltaan. Myös 
muita lupaehtoja jouduttiin muuttamaan, kun ehtojen noudattamisessa oli ilmentynyt tulkintavaikeuksia. (korjattu 
sijoituspaikkalupa liitteessä 2)  
 
10.10.1989 kaatopaikan pitäjä haki uutta sijoituspaikkalupaa kaatopaikan laajentamista varten. Lupahakemuksesta tehdyissä 
muistutuksissa (liitteessä 3) tuotiin esille mm., että kaatopaikan laajennus lisää alueen melupäästöjä ja aiheuttaa maan ja 
vesien saastumista sekä lisää kaatopaikkaliikennettä. Alueella todettiin olevan jo kohtuuttoman paljon päästöjä aiheuttavia 
toimintoja. (kivenmurskaamo ja asfalttiasema) Kaatopaikalta tulevien suurien lokkilaumojen huomautettiin häiritsevän 
asukkaita.   
 
Kaatopaikan laajennukselle myönnettiin sijoituspaikkalupa 11.10.1990. (liitteessä 4) Lupapäätöstä koskevassa esityslistassa 
(liitteessä 4) todetaan, ettei kaatopaikan laajentaminen merkitse kaatopaikkatoiminnan lisääntymistä alueella. Ämmässuolle 
tuotavien jätteiden määrän arvioitiin sen sijaan vähenevän Seutulan rakennusjätteiden vastaanottopisteen aloittaessa 
toimintansa ja jätteiden hyötykäytön tehostuessa. Laajenemisen ei myöskään arvioitu lisäävän liikennettä. Kaatopaikan 
liikennemäärän tosin mainittiin osoittautuneen huomattavasti kaatopaikan suunnitteluvaiheessa arvioitua suuremmaksi. 
Lokkien osalta haitta myönnettiin. Lokkeja todettiin havaitun kuluneen vuoden aikana selvästi enemmän kuin aikaisemmin. 
Tätä selitettiin peitemaan heikolla laadulla. Kaatopaikan pitäjä ei hakenut laajennuksen yhteydessä vesilain mukaista lupaa. 
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2.2 Kaatopaikan täyttö jatkunut ilman lupaa 
 
 
Edelleenkin käytössä olevalla Ämmässuon yhdyskuntajätteen kaatopaikalla ei ole ollut lupaa vuoden 1985 
sijoituspaikkaluvan jälkeen, vaikka jo ympäristölupamenettelylaki edellytti haettavaksi jätelain 42 §:n mukaista lupaa ja nyt 
ympäristönsuojelulaki edellyttää lupaa. YTV haki 20.12.1996 kaatopaikkatoiminnalle ympäristölupaa ja täydensi 
lupahakemustaan 19.2.1997 Suunnittelukeskus Oy:n tekemällä toimintaselostuksella, mutta puutteellisista lupahakemuksista 
ei ole tehty päätöstä.   Asianmukaisten lupien puuttumisesta huolimatta kaatopaikkatoimintaa on jatkettu ja jätemäärät ovat 
kasvaneet merkittävästi.   
 
 
3 YHTEISPILAAMINEN  
 
Ämmässuon yhdyskuntajätteen kaatopaikan suunnasta tulevia vesistöpäästöjä tarkasteltaessa on huomioitava, että 
kaatopaikan lisäksi alueella on myös lukuisia muita hankkeita ja toimintoja, jotka osaltaan lisäävät Loojärven ja 
Svartbäckträsketin ja Kvarnträskin suuntaan tulevia päästöjä. 
 
Kaatopaikan laajennuksen YVA-selostuksessa on kartoitettu alueella toimivat ja suunnitteilla olevat hankkeet (ote 
selostuksesta liitteessä 5). Selostuksessa ei kuitenkaan ole tehty aineellista kartoitusta hankkeiden vesistöpäästöistä, minkä 
perusteella eri lähteistä tulevat päästöt olisivat eroteltavissa toisistaan. Myöskään yhteisvesistöpäästöjä ei ole vielä 
kartoitettu. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa (14.5.2001, Dnro 0199R0004-53, ote lausunnosta liitteessä 6) 
alueen hankkeiden yhteisvaikutuksista todetaan seuraavaa: “Yhteisvaikutusten arviointia on vaikeuttanut tietojen 
puuttuminen Ämmässuo-Kulmakorpi-alueen ... vesistön kokonaiskuormituksesta.“ 
 
Kaatopaikan laajennuksen YVA-selostuksessa (s. 136, ks. liite 5) alueen yhteispäästöistä todetaan seuraavaa: “Ämmässuon 
alueen monet olemassa olevat ja suunnitellut hankkeet muodostavat kokonaisuuden, jonka vaikutukset ympäristöön ovat 
huomattavat. Tässä YVA-menettelyssä käsiteltävät hankkeet ovat osa kokonaisuutta ja lisäävät alueen 
ympäristökuormitusta. Niiden osuus kokonaisuudesta ei kuitenkaan ole ratkaiseva.“ 
 
Saman YVA-selostuksen taulukossa 21. (liitteessä 5) puolestaan todetaan hankkeiden yhteisvaikutusten terveyteen, 
elinoloihin ja viihtyvyyteen olevan suuret ja ajoittain merkittävät, mutta selostuksessa käsiteltävien hankkeiden osuutta ei 
kuitenkaan pidetä ratkaisevana. Selostuksessa on jätetty julkilausumatta, ettei muidenkaan Ämmässuo-Kulmakorpi -alueella 
olevien yksittäisten hankkeiden osuus kokonaisuudesta ole ratkaiseva, vaan alueen ympäristöongelman ydinkysymys on 
nimenomaan lukuisten hankkeiden yhteisvaikutus.  
 
Ottaen huomioon, että kaatopaikan välittömässä läheisyydessä on havaittu vesinäytteissä korkeita 
kaatopaikkaindikaattoripitoisuuksia ja ulosteperäisiä bakteereja, kaatopaikka on selvästikin ollut yksi merkittävimmistä 
pilaajista. (Ks. otteet Ämmässuon velvoitetarkkailuista v. 1995 ja v. 2000 liitteessä 7. Ks. myös liite 10) Kaatopaikan 
kompostointikentän pinnan ja tasausaltaan on lisäksi havaittu vuotavan ja myös kaatopaikan pitäjä on myöntänyt näitä vesiä 
päässeen maastoon ja lisänneen ravinnekuormitusta. ( YTV:n selvitys, s. 4, liitteessä 8) Edelleen täyttöalueiden III ja IV 
kalliossa on todettu olevan halkeamia, joista kaatopaikan suotovettä pääsee laajennusalueelle ja edelleen Loojärveen 
johtaviin puroihin (Ks. liite 7). 
 
Kesällä 2000 kaatopaikan pitäjä rakensi tiivistyspadon kaatopaikka-alueen pohjoiselle penkereelle estääkseen pohjoisesta 
tulevien vesien pääsyn kaatopaikan täyttöalueiden I ja II muovikalvon alapuolelle. Myös kompostointikentän pintarakenne 
vahvistettiin vuoden 2000 aikana tiiviillä asfalttipinnoitteella ja kompostointikentän tasausallas korjattiin. Mittavista 
toimenpiteistä huolimatta kalvon alapuoliset, Loojärveen virtaavat vedet ovat olleet jätevesien kaltaisia ja tästä johtuen ne 
on yritetty kerätä ja johtaa tammikuusta 2001 alkaen Espoon Suomenojan jäteveden puhdistamolle. (Kaatopaikan 
aiheuttamista päästöistä ja toimenpiteiden riittävyydestä tarkemmin jäljempänä)   
 
On huomattava, etteivät pilaamisen yksilöintivaikeudet ole nykylainsäädännön mukaisesti esteenä korvausten 
määräämiselle. Esimerkiksi tähän tapaukseen sovellettavasta pilaajien yhteisvastuusta säädetään YVL 8 §:ssä. Lainkohdan  
3 momentin mukaisesti kokonaisvahingon ilmeisen vähäisen osan aiheuttajan maksettavaksi ei tule määrätä korvauksia, 
mutta tällä seikalla ei ole ns. pääpilaajan tai pääpilaajien korvausvastuuta poistavaa merkitystä. (Kysymyksen tarkemmasta 
oikeudellisesta arvioinnista jäljempänä.) 
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4 PILAAMISEN AIHEUTTAMAT HAITAT 
 
 
4.1 Vesistön yleiskuvaus 
 
Ämmässuon kaatopaikka sijaitsee Mankinjoen vesistöalueen (81.021) läntisessä Mankinjoen haarassa, jonka keskusjärvi on 
Loojärvi. Ämmässuon kaatopaikan muovikalvon alapuoliset vedet laskevat kaatopaikan eteläpuolella ojaan, josta ne 
virtaavat n. kolmen kilometrin matkan Loojärveen. Kaatopaikan suunnasta tuleva kuormitus kohdistuu näin ollen 
ensisijaisesti Loojärveen. Loojärvestä vedet laskevat edelleen Mankinjokea pitkin Espoonlahteen. (Ks. Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskuksen ympäristölupaa varten tehty yleissuunnitelma (lupahakemuksen liite 1, s. 9) 
 
Loojärvi on erittäin rehevä. Rehevyyden oheisoireet (happivajaus, ammoniumtyppi, fosfori) näkyvät järven alusvedessä 
selvästi. Kesäkuussa päällysveden pH nousee yleensä pH 9 tuntumaan, mikä on ylirehevän ja sisäkuormitteisen järven 
tunnusmerkkejä.  Järvi on erittäin matala (keskisyvyys 1.37), minkä johdosta levien ja muiden hiukkasten laskeutumisaika 
pohjalle on tavallista lyhyempi. Tämän seurauksena suuri osa orgaanisista aineista ehtii vajota hajoamattomina pohjalle 
kuormittaen pohjasedimettiä ja ylläpitäen liiallista rehevyyttä. Kesäaikana päällysvesi on ollut sameaa (30-40 FTU) ja 
näkösyvyys on ollut 0,2 - 0,7 m. Vedessä on havaittu suolistoperäisiä bakteereja. (Ks. Vesi-Ekon lausunto s.1-2 liitteessä 9 
ja lupahakemuksen liite 1, s. 11)  
 
 
4.2 Kaatopaikan vesistöpäästöt 
 
4.2.1 Kaatopaikan suotovedet 
 
Kaatopaikan suunnasta tuleva kuormitus on lisääntynyt merkittävästi kaatopaikkatoiminnan jatkuessa. Vuosina 1991 - 2000 
kaatopaikan eteläpuolella olevan pintavesitarkkailupisteen P4 typpipitoisuudet ovat lähes kymmenkertaistuneet ollen 10 825 
ug/l vuonna 2000. Tarkkailupisteen KA1, joka edustaa yhdyskuntajätteiden täyttöalueiden I ja II muovikalvon alapuolelta 
Loojärveen virtaavia vesiä, kokonaistyppipitoisuus v. 2000 oli 21 000 ug/l. Myös pisteen sähkönjohtokyky (150 mS/m) ja 
kloridi- (230 mg/l) ja kokonaisfosforipitoisuudet (150 ug/l) osoittivat v. 2000 kaatopaikkavesien läsnäoloa ja 
väkevöitymistä. (Ks. otteet v. 1991 ja v. 2000 velvoitetarkkailuraporteista liitteessä 10 ja lupahakemuksen liite 1, s. 13.) 
 
Fekaalisia koliformisia bakteereja ja fekaalisia streptokokkeja ei vuosikymmenen alussa havaittu pisteen vedessä vielä juuri 
ollenkaan mutta v. 2000 fek.kol. -arvo oli 6570 kpl / 100 ml ja fek. strep. -arvo 270 kpl / 100 ml.  (Ks. liite 10)  
 
Lisäksi muut kaatopaikka-alueet aiheuttavat merkittäviä päästöjä Loojärveen. 16.11.2000 suoritetun tarkastuskäynnin 
johdosta Uudenmaan ympäristökeskus teki kaatopaikan pitäjälle 4.12.2000 selvityspyynnön (liitteessä 11), jossa 
kaatopaikan pitäjä määrättiin tekemään selvitys mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä vesistöpäästöjen ehkäisemiseksi. 
Kaatopaikan pitäjän tekemässä selvityksessä (31.1.2001, liitteessä 8) kaatopaikan pitäjä (YTV) myöntää täyttöalueiden I ja 
II  itäpuolella olevan kompostointikentän pintarakenteen ja kompostointikentän tasausaltaan vuotaneen. YTV katsoo, että 
“luultavasti näitä vesiä on päässyt kaatopaikan alapuoliseen salaojakerrokseen lisäten vesien ravinnekuormitusta.“    
 
Kompostointikentän läheisyydessä olevan pintavesipisteen haitta-ainepitoisuudet, (erityisesti typpi- ja kloridipitoisuus sekä 
fek. kol. –arvot) ovat olleet viime vuosina jyrkässä nousussa. Myös laajennusalueen eteläpuolisissa Loojärveen laskevissa 
puroissa on havaittu korkeita typpipitoisuuksia. Pisteen P 6 kokonaistyppiarvot ovat olleet vuosina 1991 - 2000 jatkuvasti 
korkeat (korkeimmillaan 37500 ug/l) Pisteen sähkönjohtavuus ja kloridiarvot nousivat merkittävästi vuonna 2000. 
Laajennusalueen vedenlaadun heikkenemisen on velvoitetarkkailuissa katsottu johtuvan laajennusalueen räjäytystöistä. 
Lisäksi täyttöalueiden III ja IV kalliossa on todettu olevan halkeamia, joista kaatopaikan suotovettä pääsee laajennusalueelle 
ja edelleen Loojärveen johtaviin puroihin. (Ks. otteet v. 1995 ja v. 2000 velvoitetarkkailuraporteista liitteissä 7. ja 10.) 
 
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikön teettämässä selvityksessä (s. 3, selvitys liitteessä 12) todetaan 
Ämmässuon kaatopaikan suunnasta Loojärveen laskevan puron kokonaiskuormituksen olevan lähes kaikilta tekijöiltään 
suurempi kuin puron virtaamaosuus Loojärven kautta kulkevasta kokonaisvirtaamasta. Selvityksessä todetaan, että 
“Erityisesti Ämmässuonpurosta tulee Loojärveen ravinteita ja muita kaatopaikkatoiminnan indikaattoreita, kuten kloridia, 
sulfaattia ja suhteellisesti kaikkein eniten ammoniakkityppeä.“  
 
Lupahakemuksen liitteen 1 taulukosta 4. (s. 13) ilmenee, että kaatopaikan muovikalvon alapuolelta em. Ämmässuon purona 
Loojärveen virtaavien vesien pitoisuudet ovat happea kuluttavan ammoniumtypen osalta yli 80 -kertaiset luonnontilaisiin 
jokivesiin verrattuna. Tavanomaisten valuma-alueiden vesien pitoisuuksiin verrattuna kaatopaikkapurojen happea 
kuluttavan aineksen pitoisuudet ovat puolestaan 20-40 -kertaiset. (Vesi-Ekon lausunto, s. 3, liitteessä 9) Vesi-Eko toteaa 
tämän vaikuttavan vääjäämättä Loojärven happitalouteen. 
 
Espoon ympäristölautakunta on havainnut puron sisältävän väkeviä kaatopaikkavesiä. Lautakunnan pöytäkirjassa 
(13.12.2000, liitteessä 13) todetaan kaatopaikan kalvon alapuolisista vesistä seuraavaa: “Koska kalvon alapuolinen vesi 
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poikkeaa joiltakin ominaisuuksiltaan erittäin paljon luontaisista purovesistä ja vesi on ominaisuuksiltaan pikemminkin 
jätevesien kaltaista, tulisi harkita, onko sen johtaminen vesistöön ilman lupaa ympäristönsuojelulain 28 § 2 mom. 
perusteella kielletty.“  
 
Kaatopaikan aiheuttamia päästöjä arvioitaessa on huomioitava, ettei kaikki päästöt suinkaan ole havaittavissa 
pintavesitarkkailussa. Kokemus on osoittanut, että kaatopaikan pitkäaikaisseuranta saattaa paljastaa yllättäviä 
kulkeutumisreittejä ja kuormitusmääriä. Vesi-Ekon (lausunnon s. 5, liitteessä 9) mukaan “ruhjeet ja vettä läpäisevät 
maakerrokset muodostavat parhaimmillaan välttävästi tunnetun, mutta useimmiten lähes tuntemattoman “johtoverkoston“, 
joka kuitenkin toimii painelakien mukaan.“ Vesi-Ekon mukaan esim. Silmäsuon (Kuopiossa) ja Kaakkolammen 
(Savonlinnassa) kaatopaikkojen purovirtojen kautta voitiin todentaa vain vähäinen osa siitä kokonaiskuormituksesta, joka 
kuitenkin löydettiin purkuvesistöstä. Loojärven kohonneet kloridi- ja ammoniumtyppipitoisuudet viittaavat siihen, että näin 
on käynyt myös Ämmässuon osalta. 
 
 
4.2.2 Kaatopaikan vaikutuksia ilmentävät indikaattorit 
 
 
Vesistön kloridipitoisuutta ja sähkönjohtavuutta on pidetty jätevesien vaikutuksia ilmentävinä muuttujina.  Vuosina 1969 - 
1987 tehdyissä mittauksissa jätevesiä indikoivan kloridin pitoisuudet olivat Loojärven pisteellä E4 tehtyjen mittausten 
perusteella 11-12 mg l-1. Pitoisuudet nousivat 1988 – 2000 tasolle 18 mg l-1. (Vedenlaadun analyysilomakkeet liitteessä 14) 
Nousu on siten ollut 50 % ja siitä valtaosa on Vesi-Ekon (lausunnon s. 3, liitteessä 9) mukaan tapahtunut Ämmässuonojan 
(piste P4) kautta tulleen kloridikuormituksen seurauksena.  
 
Myös Loojärven veden sähkönjohtavuus on selvästi lisääntynyt kaatopaikkatoimintojen aloittamisen jälkeen. Vuoden 1969 
talvimittauksissa sähkönjohtavuus oli 11 mS m-1 ja vuosina 1987 13 mS m-1 ja 1996 15 mS m-1. (Ks. vedenlaadun 
analyysilomakkeet liitteessä 14) Näiden talvimittausten perusteella sähkönjohtavuus on noussut vuosien 1969 - 2000 aikana 
30-40 %. Kaatopaikalta lähtevien pintavesien sähkönjohtavuus on ollut lähes kaikissa pisteissä jyrkässä nousussa vuosina 
1996 - 2000, mikä viittaa kaatopaikalta tulevien vesien väkevöitymiseen. Esim. pisteessä P2 sähkönjohtavuus on 
kymmenkertaistunut ajanjakson aikana ollen  7,9 mS/m vuonna 1996 ja 174 mS/m vuonna 2000. (Ks. ote v. 2000 
velvoitetarkkailuraporttista liitteessä 10) 
 
 
 
4.3 Kaatopaikkatoiminnan ja Loojärven veden laadun heikkenemisen syy-yhteys 
 
 
Kaatopaikkakuormitus on ollut merkittävää erityisesti orgaanisten aineiden ja ammoniumtypen osalta. (Vesi-Ekon lausunto 
s. 6) Vesihydro katsoi selvityksessään (1999 a, s. 4-6, liitteessä 15) typen Loojärveen aiheuttaman kuormituslisän olevan 
suuruusluokaltaan huomattava. Vesihydron laskelman mukaan kaatopaikan salaojavesien aiheuttama prosentuaalinen 
kuormituslisäys Loojärveen oli v. 1999 17,4 %. Vesihydro arvioi, että kaatopaikalta tuleva kuormitus voi aiheuttaa 
haittavaikutuksia Loojärven tilaan ja piti Loojärven tilan kannalta kriittisenä tekijänä fosforikuormituksen kasvua vuoden 
1999 tilanteesta ja salaojavesien typpikuormituksen kasvua yli 30 %:iin taustakuormituksesta. Vesihydron (1999 a, s. 5) 
mukaan kaatopaikan salaojavesien sisältämän ammoniumtypen hapettuminen (nitrifikaatio) Loojärvessä voi heikentää 
järven happitilannetta, mistä voi aiheutua välillisesti ravinnekuormitusta merkittävämpää haittaa mm. järven sisäisen 
kuormituksen kasvun seurauksena. 
 
Vesi-Ekon selvitys (liitteessä 9) Loojärven tilan kehittymisestä osoittaa Vesihydron skenaarion kaatopaikan 
ammoniumtyppikuormituksen vaikutuksista toteutuneen Loojärvessä. Vuonna 2000 kaatopaikan suunnasta tuleva 
typpikuormitus kasvoi entisestään. Kaatopaikka-alueilta tarkkailupisteiden P4 ja P6 kautta Loojärveen päätyvä 
typpikuormitus nousi 33 %:iin kaikista ulkoisista typpikuormituksesta. Loojärven happitilanteen merkittävä huonontuminen 
on aiheutunut kaatopaikan suunnasta tulevista suotovesistä. Vesi-Eko toteaa lausunnon (liitteessä 9) s. 2 Loojärven 
happitilanteen kehittymisestä seuraavaa: “Erityisesti on huomattava, että ennen kaatopaikkatoimintaa Loojärven 
alusvedessä oli happea välttävästi, mutta nykyään alusvesi on hapetonta.“ Huono happitilanne ylläpitää ja huonontaa järven 
rehevyystilaa.  
 
Kaatopaikkavesien vaikutus Loojärven sisäiseen fosforikuormitukseen on merkittävä. Vesi-Ekon (lausunnon s. 3) mukaan 
Loojärven kaikkinainen kuormittaminen on johtanut siihen, että nykyään kesä-elokuussa sisäisen fosforikuormituksen osuus 
yhteiskuormituksesta on huomattavaa suuruusluokkaa, jopa 90 %. Vesi-Ekon (s.4) mukaan kaatopaikka vaikuttaa 
vääjäämättä Loojärven happitalouteen ja pohjan hapettomuuden kautta lisää Loojärven sisäistä fosforikuormitusta. Vesi-Eko 
toteaakin (lausunnon s. 6) kaatopaikan olevan merkittävä rehevöitymisen aiheuttaja. 
 
Myös suorat fosforipäästöt ovat viime vuosina kohonneet huomattavasti. Vuoden 2000 velvoitetarkkailuraportista (ote 
raportista liitteessä 7 ilmenee, että kaatopaikan kalvon alapuoliset typpi- ja fosforipitoisuudet ovat kohonneet viime vuotena 
voimakkaasti. Vesi-Ekon (lausunnon s. 2) mukaan Loojärven  fosforipitoisuus näyttää lisääntyneen pitkän aikavälin 
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tarkastelussa. (koko havaintoajan 1969 - 2000)   
 
Loojärven veden laadun kehitys on ollut kaatopaikan perustamisen (v. 1987) jälkeen huono. Vesi-Ekon (lausunnon s. 5) 
mukaan kaatopaikalla on suuri välillinen rehevöittävä vaikutus, koska kaatopaikalta tulevilla orgaanisilla aineilla ja 
ammoniumtypellä on merkittävä vaikutus Loojärven hapenkulutukseen. Vesi-Eko toteaa kaatopaikan olevan “merkittävä 
rehevöitymisen sekä ilmeisten kalastus- ja (sini)levähaittojen aiheuttaja.“ 
 
Loojärveen laskevien purojen tarkkailutulokset sekä Vesihydron ja Vesi-Ekon selvitykset kaatopaikan kuormitusosuudesta 
osoittavat, että kaatopaikka on Loojärven merkittävä pistekuormittaja erityisesti ammoniumtypen ja orgaanisten aineiden 
osalta. Loojärven veden laadun heikkenemisen ja kaatopaikkatoiminnan syy-yhteys on selvitysten perusteella selvästikin 
vähintään todennäköinen. 
 
 
 
4.4 Virkistyskäyttöarvon heikentyminen Loojärvessä 
 
 
4.4.1 Virkistyskäyttöarvon määrittely  
 
Käsitteellä virkistyskäyttö ei ole yksiselitteistä määrittelyä, mutta siihen luetaan yleensä ulkoilu, retkeily, uinti, 
virkistyskalastus, veneily, vesiurheilu ja kaikennäköinen toiminta ranta-alueella. Virkistysaluekomitean (1973) määritelmän 
mukaan ulkoilulla (luonnossa) tarkoitetaan jalan, hiihtäen, pyöräillen, veneillen tai näihin verrattavalla tavalla vapaa-aikana 
tapahtuvaa liikkumista sekä tilapäistä oleskelua, uimista, lyhytaikaista telttailua, marjojen ja sienien poimimista, onkimista, 
yleistä luontoharrastusta yms. toimintaa. Vesistöjen suoraa virkistyskäyttöä ovat uinti, veneily, loma-asuntojen käyttö sekä 
virkistys- ja kotitarvekalastus ja vesilintujen metsästys. Epäsuoraa virkistyskäyttöä ovat matkailu, leirintä, retkeily ja 
vaeltelu rannoilla sekä luonnon havainnointi ja esim. valokuvaus. (Siivola 1992, s. 451, liitteessä 16) 
 
Vesistöjen soveltuvuus virkistyskäyttöön on eniten riippuvainen vesistön veden laadusta. Virkistyskäyttöluokituksessa 
vesistöjen käyttökelpoisuutta tarkastellaan vesistön laadullisten ominaisuuksien perusteella. Luokittelussa on kuusi luokkaa: 
erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono, sopimaton. Ensimmäiseen kahteen luokkaan kuuluu vain luonnontilaisia tai 
lähes luonnontilaisia vesistöjä. Kolmanteen luokkaan sijoittuvat sellaiset luonnontilaiset vedet, jotka ovat esim. jätevesien 
lievästi likaamia tai sisältävät runsaasti humusta, saviainesta tai ovat erittäin reheviä. Luokkiin 4-6 kuuluu jätevesien ja 
muun toiminnan eri asteisesti likaamat ja pilaamat vesistöt. Luokituksessa käytettyihin suureisiin otetaan huomioon eri 
virkistyskäyttömuodot ja käyttöön vaikuttavat terveydelliset, esteettiset ja luonnontaloudelliset tekijät. (Siivola 1992, 456-
457, liitteessä 16) 
 
Terveydelliset ominaisuudet liittyvät mm. uimiseen, virkistyskalastukseen ja loma-asutuksen talous- ja juomavesikäyttöön. 
Tällöin tarkastellaan veden hygieenisyyden ilmentäjiä. Esteettisiin ominaisuuksiin vaikuttavina tekijöinä otetaan huomioon 
veden väri, rehevöityminen, sameus, haju ja maku, pinnalla kelluvat aineet sekä öljyt ja öljymäiset aineet. Rehevöitymistä 
ilmaisevat a-klorofylli ja leväkukinnat sekä välillisesti fosforipitoisuus. Vesistön samentumista ilmentävät nefelometrinen 
sameus, kiinto-aines ja näkösyvyys. Pohjan ja rantojen ominaisuuksia ilmentävät kiintoaine, rantojen limoittuminen ja 
vesikasvillisuus. Luonnontaloudelliset tekijät kuvaavat vesistön muuttumista ja vaikuttavat vesistön 
virkistyskäyttökelpoisuuteen. Näistä otetaan huomioon rehevöityminen ja happitilanteessa tapahtuvat muutokset, alusveden 
hapettomuus, päällysveden ylikyllästys ja happipitoisuuden suuret lyhytaikaisvaihtelut. (Siivola 1992, s. 457, liitteessä 16) 
Rehevöityminen johtuu yleisimmin kasviravinteiden, fosforin ja typen runsaudesta vesiekosysteemissä aiheuttaen ongelmia 
useille veden käyttömuodoille sekä vaikuttaa sinilevien muodostumiseen ja makrokasvien runsauteen (Varis 1992, s. 279, 
liitteessä 16). 
 
Maisema-arviotutkimuksissa on korostunut puhtauden ja siisteyden arvostus. On hyvin ymmärrettävää, että pilaantunut 
vesimaisema arvostetaan yksimielisesti negatiiviseksi. Veden äärellä asuvien ja vettä käyttävien haastatteluin ja 
kenttäkäyntien avulla tehtyjen tutkimusten perusteella saastuneisuuden merkiksi on mielletty vedessä näkyvän aineksen 
lisäksi hajut ja maut. Vesimaisemaan kytkeytyy usein maiseman omistussuhteeseen liittyvä taloudellinen arvo. (Keisteri 
1992, s.39, liitteessä 16) 
 
 
4.4.2 Ranta-alueen virkistyskäyttöarvon heikentyminen  
 
Vesistön pilaantuminen aiheuttaa vesistöön virkistyskäytön estymistä ja vaikeutumista, joka ilmenee vesistön 
käyttömuotojen: uinnin, virkistyskalastuksen, vesistön sauna- ja talousvesikäytön sekä veneilyn vaikeutumisena ja 
estymisenä. Pilaantuneelta alueelta on vaikea myydä loma-asuntoja ja niiden myyntihinnat laskevat. Kun nämä vesistön 
käyttöoikeudet perustuvat rannan omistusoikeuteen, ne saavat erityisen suojan, jonka estyminen ja vaikeutuminen tulee 
korvata vesistön virkistyskäyttöhaittana vesilain 11 luvun 3 §:n 6 kohdan perusteella. (Siivola, s. 463, liitteessä 16)  
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Rantakiinteistön kauppa-arvo kuvastaa rahassa sitä arvostusta, jonka ihmiset ovat valmiit antamaan kiinteistön 
virkistyskäyttömahdollisuuksille. Kiinteistöjen myyntiarvon aleneminen voidaan selvittää kauppahintatutkimuksella. 
Tällöin puhtaan ja likaantuneen vesistön äärellä sijaitsevien kiinteistöjen hintaero kuvaa sitä arvon alentumista ja samalla 
virkistyskäyttöhyödyn menetystä, joka rannanomistajalle aiheutuu veden likaantumisesta. Usein ongelmana on, ettei 
likaantuneella vesistöalueella ole juuri kysyntää kesäasunnoista, jotta hintataso likaantuneen järven rannalla saataisiin 
selville. Veden laadun vaikutus rantakiinteistöjen arvoon on ollut samansuuntainen useissa katselmustoimituksissa, joissa on 
tehty myyntiarvon alenemistutkimuksia. Yleistetysti voidaan veden laadun huononemisen aiheuttamaa myyntiarvon 
alenemista kuvata liitteessä 16 olevan kuvion mukaisesti.  (Siivola 1992, s. 463, liitteessä 16) 
 
Vesistön likaantumisen vaikutus alkaa näkyä rantakiinteistöjen hinnoissa, kun likaantuminen saavuttaa sellaisen tason, jossa 
likaantumisen merkit ovat selvästi havaittavissa. Vesistön sameus, rehevyys ja rantojen kaislikkoisuus voivat olla tällaisia 
ensimmäisiä indikaattoreita vesistön likaantumisesta. Vesi- ja ympäristöhallituksen aikaisemmin käyttämissä 
käyttökelpoisuusluokissa alkaa vaikutus näkyä luokissa II-III. Kiinteistön myyntiarvo voi pudota 60 prosenttia puhtaan 
vesistön hintatason alapuolelle. Useimmissa tutkimuksissa oli kiinteistön myyntiarvo kaikkein likaantuneimmalla alueella, 
joka voidaan katsoa virkistyskäyttöön täysin sopimattomaksi, n. 40-50 % puhtaan vertailuvesistön hintatasosta. 
Vesiylioikeuden ratkaisut ovat ohjanneet jätevesien johtamisesta aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen arviointia vesistön 
virkistyskäyttöhaitan arvioinnin suuntaan. Vesiylioikeus on mm. eräissä päätöksissä säilyttänyt vesioikeuden määräämät 
korvaukset markkamääräisesti, mutta muuttanut vesioikeuden korvausten määräämisperusteena käyttämän “myyntiarvon 
alenemisen“ käyttöhaitaksi. Tätä tietä on kehittynyt korvauskäytäntö, jossa korvaukset määrätään vesistön virkistyskäytön 
estymisestä aiheutuvasta haitasta ja korvaukset arvioidaan lähtien liikkeelle omaisuusarvioista. (Siivola 1992, s. 462-463, 
liitteessä 16)  
 
Vesiylioikeuden päätöksessä VYO 43/1990 16.3.1990 todetaan virkistyskäyttöarvosta seuraavanlaisesti: 
 
“Sanotusta haitasta määrättävää korvausta ei tule perustaa maan ja rakennusten arvoihin siinä määrin kuin vesioikeus on 
perustanut. Haitan suuruutta määrättäessä on otettava huomioon, kuinka hyvin ranta-alue rakennuksineen soveltuu 
vesistösidonnaiseen virkistyskäyttöön ja missä määrin niitä käytetään virkistystarkoituksiin.“ 
 
 
4.4.3 Kaatopaikan Loojärven virkistyskäytölle aiheuttama haitta 
 
 
Merkittävä veden sekä terveydellisten että esteettisten ominaisuuksien heikentäjistä on Loojärveen syntyneet 
(sini)leväkannat, joiden kesän 2000 kukinnot muodostivat konkreettisen terveysriskin. Kaatopaikan jätevesien aiheuttama 
rehevöityminen on edesauttanut sinilevän muodostumista. 
 
Ämmässuon kaatopaikan jätevesien voidaan katsoa heikentäneen merkittävästi vesistön esteettisiä ominaisuuksia. Loojärvi 
on erittäin rehevöitynyt. Loojärven kloridipitoisuuden huomattava kohoaminen ja alusveden muuttuminen hapettomaksi 
kaatopaikan perustamisen jälkeen viittaavat selvästi jätevesien vaikutukseen. Vesi-Ekon (lausunnon s. 2 ja 6, liitteessä 9) 
mukaan Loojärven rehevöitymiseen on merkittävänä syynä kaatopaikkavedet. Kaatopaikkavedet ovat johtaneet alusveden 
hapettomuuteen, joka osaltaan lisää järven rehevöityneisyyttä. 
 
 
Loojärven rehevöityneisyydestä ja levistä johtuen järven vettä ei voi käyttää kesäisin, heinäkuusta alkaen, sauna- tai 
pesuvetenä. Myös veden käyttökelpoisuus uintiin on merkittävästi heikentynyt kaatopaikan perustamisen jälkeen. Vedessä 
uiminen aiheuttaa kutinaa.   
 
Loojärven veden on havaittu samentuneen. Järven näkösyvyys on asukkaiden havaintojen perusteella pienentynyt 
kaatopaikan perustamisen jälkeen huomattavasti. Loojärven veteen on tullut myös epämiellyttävä haju, joka mainitaan 
asukkaiden havainnoissa. Lisäksi Loojärvessä parveilee suuria laumoja kaatopaikalta tulevia lokkeja, joiden aiheuttamat 
haitat voidaan luonnehtia sekä esteettisiksi että terveydellisiksi haitoiksi.  
 
Kaatopaikan salaojavesien typpikuorma on lähes kokonaisuudessaan ammoniumtyppeä, josta voi olla Vesihydron (1999 a, 
s. 5, liitteessä 15) mukaan haittaa kalastolle. Vesi-Eko toteaa lausunnossaan (s. 3) ammoniumtypen merkityksestä kalastolle 
seuraavaa: “Lisäksi on todettavissa, että heinä-elokuussa päällysveden pH nousee yleensä pH 9 tuntumaan ... Korkea pH 
yhdistyneenä korkeisiin ammoniumtyppipitoisuuksiin merkitsee, että ammoniumtyppi muuttuu emäksisyyden ansioista mm. 
kaloille huomattavasti myrkyllisempään ammoniakki muotoon.“  Loojärven ranta-asukkaat ovat havainneet kaloissa 
sairauksia, mikä on ollut omiaan vähentämään virkistyskalastusta. Lisäksi järven rehevöityneisyys ja levähaitat ovat 
heikentäneet kalastusmahdollisuutta. 
 
Kuten edellä on perusteellisesti esitetty, ovat kaatopaikalta suotautuvat jätevedet aiheuttaneet edellä esitetyt muutokset 
Loojärven veden laadussa ja virkistyskäyttökelpoisuudessa. Voidaan varmuudella todeta, että ainakin YVL 3 §:n mukainen 
todennäköinen korvausvastuun synnyttävä syy-yhteys kaatopaikan aiheuttaman pilaamisen ja virkistyskäyttöhaitan välillä 
on tullut kiistatta osoitetuksi. 
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5 VAADITUT TOIMENPIDEVELVOITTEET 
 
 
5.1 Perustamisvaiheen suojelutoimenpiteet ja niiden riittävyys 
 
 
Kaatopaikan perustamisvaiheessa täyttöalueiden I ja II vesistöpäästöt pyrittiin ehkäisemään sijoittamalla alueiden pohjalle 
muovikalvo, jota ei ole uusittu perustamisen jälkeen. Alueesta n. 30 % on moreenia, 30 % turvepeitteistä moreenia, 20 % 
turvetta ja loput 20 avokalliota, joka rakoilee pintaosastaan vaakasuunnassa. (ks. ote v. 1985 sijoituspaikkaluvan 
lupahakemuksesta, liitteessä 17)  Kaatopaikan alle tulevien vesien katsottiin tulevan kaatopaikan pohjoispuolelta ja niitä 
pidettiin puhtaina. Kaatopaikan muovikalvon alapuoliset vedet on johdettu tammikuuhun 2001 asti maastoon. (Loojärveen 
johtavaan puroon.) Kaatopaikka-alueiden III ja IV alle ei asetettu kalvoa, koska katsottiin, että alueen maaperä on vettä 
läpäisemätöntä. (ks. lupahakemuksen liite 1, s. 19-20) Kaatopaikan pitäjä on tällöin katsonut, että muovikalvo riittää 
estämään kaatopaikkavesien pääsyn pinta- ja pohjavesiin. 
 
Helsingin Vesi- ja ympäristöpiiri toteaa lausunnossaan 25.6.1987 (Nro 8/500 Hevy 1987) muovikalvon läpäisevyydestä 
seuraavaa: “... muovin käytöstä kaatopaikan pohjan tiivistämiseen ei ole Suomessa riittävästi kokemuksia. Muovin 
asentamiseen ja sen kestävyyteen liittyy vielä epävarmuustekijöitä siinä määrin, että kaatopaikka on syytä rakentaa 
mieluiten vettä huonosti läpäisevälle maalle, jolloin voidaan olla varmoja tulevaisuudessakin sen haitattomuudesta 
pohjavedelle. Jos sen sijaan turvaudutaan vain muoviin, jonka kestoikä lienee joitakin kymmeniä vuosia, niin on vaikea 
kuvitella, kuinka muovi kaatopaikan alla uusitaan.“  
 
Kuten edellä kohdassa 4 käsiteltiin, kaatopaikka on aiheuttanut merkittäviä päästöjä alapuoliseen vesistöön eivätkä 
kaatopaikan perustamisvaiheen vesiensuojelutoimet ole olleet riittäviä. Kaatopaikalta lähtevistä puroista otetut vesinäytteet 
viittaavat selvästi siihen, että kaatopaikan alapuolinen muovikalvo vuotaa ja myös täyttöalueiden III ja IV pohja ei ole 
osoittautunut vedenpitäväksi niin kuin kaatopaikkaa perustaessa arvioitiin. Täyttöalueiden III ja IV kalliossa on todettu 
olevan halkeamia, joista kaatopaikan suotovettä pääsee laajennusalueelle ja edelleen Loojärveen johtaviin puroihin. (Ks. 
otteet Ämmässuon velvoitetarkkailuista v. 1995 ja v. 2000 liitteessä 7. Ks. myös liite 10) 
 
 
5.2 Viimeaikaiset toimenpiteet ja niiden riittävyys 
 
Uudenmaan ympäristökeskus suoritti kaatopaikalla tarkastuskäynnin 16.11.2000. Tarkastuksen (pöytäkirja liitteessä 18) 
yhteydessä havaittiin, että Ison Ämmässuon maanläjitysalueelta tulevien vesien ohjaaminen haluttuun suuntaan 
(täyttöalueen I ja kompostointikentän väliseen ojaan) on epäonnistunut täysin. Vesien kaatopaikan kalvon alle pääsemisen 
estämiseksi kesällä 2000 tehtiin kaatopaikan ja maanläjitysalueen väliin pato, jolla on ollut tarkoitus johtaa vedet putkeen, 
joka kulkee em. ojaan.  
 
16.11.2000 suoritetun tarkastuskäynnin johdosta Uudenmaan ympäristökeskus teki kaatopaikan pitäjälle 4.12.2000 
selvityspyynnön (liitteessä 11), jossa kaatopaikan pitäjä määrättiin tekemään selvitys mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä 
tarkastuksessa havaitun hajuhaitan ja vesien kalvon alle pääsyn estämiseksi.  
 
Selvityksessään (31.1.2001, liitteessä 8) kaatopaikan pitäjä toteaa vesien hallinnasta seuraavaa: “Vuoden 2000 aikana on 
jätehuoltolaitos rakentanut tiivistyspadon alueen pohjoiselle penkereelle. Myös kompostointikentän pintarakenne 
vahvistettiin tiiviillä asfalttipinnoitteella ja kompostointikentän tasausallas korjattiin ...“ Edelleen kaatopaikan pitäjä toteaa 
varotoimenpiteenään johtaneensa kalvon alapuoliset vedet tammikuusta 2001 alkaen Espoon Suomenojan jäteveden 
puhdistamolle. Selvityksessä mainittujen suojatoimenpiteiden lisäksi lupahakemuksen liitteen 1 s. 19 todetaan, että kesällä 
2001 rakennetaan uusi pato vastaanottoalueen pohjoispuolelle maankaatopaikan reunalle. 
 
Kustannuksiltaan varsin mittavista toimenpiteistä huolimatta kaatopaikan suunnalta Loojärveen ja Svartbäckträskiin ja 
Kvarnträskiin suuntaan päätyvän kuormituksen ei voida odottaa kuitenkaan juurikaan vähentyvän. Tämä voidaan perustella 
seuraavasti:  
 
Kalvon alapuolisen veden laadussa tapahtunutta huomattavaa heikkenemistä selitettiin kaatopaikan vesistötarkkailussa (v. 
2000)  Ison Ämmässuon maamassojen läjittämisellä.  Tarkkailuraportissa s. 13 (ote raportista liitteessä 19) todetaan 
maankaatopaikan vaikutuksista seuraavaa: “Jo aikaisemmin on ennakoitu, että maankaatopaikan suotovesien 
pohjavesivaikutukset tulevat, vaikkakin viiveellä näkymään kaatopaikan kalvon alapuolisen veden laadussa. Pitoisuuksien 
nousu on ollut varsin saman suuntaista, kuin pisteillä P2 ja P8.“  Maanläjityksen aiheuttaman kalvon alapuolisen 
vedenlaadun heikkenemisen estämiseksi rakennettiin kaatopaikan pitäjän selvityksessä ja lupahakemuksen liitteen 1 s. 19 
mainittu pato. 
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Padon rakentaminen on vähentänyt kalvon alapuolelle kohdistuvaa kuormitusta, mutta lisännyt pisteiden P2 ja P8 kautta 
Loojärveen tulevaa kuormitusta. Edellä mainittujen pisteiden haitta-ainearvot lähtivät vuoden 2000 aikana jyrkkään 
nousuun. Pisteen P2 osalta v. 2000 vesistötarkkailussa s. 11 (ote raportista liitteessä 19) todetaan seuraavaa: “veden laatu on 
suuresti heikentynyt ...Jokseenkin kaikki pitoisuudet ovat nousseet...Keskimääräinen sähkönjohtavuus, joka v. 1996 oli 5,5 
on kohonnut arvoon 175 mS/m. Typpipitoisuus on noussut nelinkertaiseksi ja fosforipitoisuus kaksinkertaiseksi...Sameus ja 
kiintoaine ovat kasvaneet moninkertaisiksi. Kloridi on noussut jatkuvasti. Kun kloridipitoisuus v. 1996 oli 12,5 oli se nyt 
380 mg/l.“ Veden laadun heikkenemisen todettiin mitä todennäköisimmin johtuvan maankaatopaikalta valuvista vesistä. 
Pisteen P 8 korkeitten haitta-ainearvojen todettiin heijastavan pisteen P2 korkeita arvoja ja siten myös maanläjitysalueen 
vaikutusta.  
 
 
Tiivistyspato on lisännyt myös Svartbäckträskin ja Kvarnträskin ja Dämmanin vedenottamon suuntaan kohdistuvia päästöjä 
merkittävästi. Ison Ämmässuon maanläjitysalueelta Dämmanin suuntaan lähtevässä purossa (piste P10) veden haitta-
ainepitoisuudet olivat vuonna 2000 nousseet huomattavasti. Vesi-Ekon (lausunnon s. 7, liitteessä 9) mukaan pisteellä 10 
kaatopaikkavaikutus on hyvin voimakas. Kun pisteen kloridiarvot vuonna 1998 olivat 710 mg/l, vuonna 2000 pitoisuuden 
mitattiin olevan jo 1100 mg/l. Sulfaattiarvot olivat puolestaan nousseet v. -98 arvosta 76 mg/l arvoon 380 mg/l ja myös 
sähkönjohtavuus oli kohonnut ollen 402 mS/m vuonna 2000. Läjitysalueiden v. 2000 vesientarkkailuraportissa s. 6 (ote 
raportista liitteessä 20) pisteen veden laadusta todettiin seuraavaa: “Pisteen P10 vedenlaatu ilmentää selvää 
yleiskuormitusta, joka on nähtävissä suurena sähkönjohtavuutena ja sameutena sekä korkeina sulfaatti- ja 
kloridipitoisuuksina.“ Pitoisuuksien nousun arvioitiin olevan todennäköisesti seurausta Ämmässuolla tapahtuneesta 
voimalaitostuhkien läjityksestä. Raportissa huomioitiin, että havaintopisteen kautta vedet kulkevat Dämmanin 
vedenottamolle ja todettiin, että alavesistöön kohdistuvien vaikutusten summa saattaa olla huomionarvoinen. (Ks. ote 
läjitysalueiden tarkkailuraportista, s. 6, liitteessä 20 ja ote Vesihydron (1999 b) selvityksestä liitteessä 21)      
 
Kun aikaisemmin maanläjitysalueelta tulevien, kaatopaikan kalvon alapuolisen veden laatua heikentäneiden vesien pääsy 
täyttöalueiden I ja II kalvon alle estetään patoamalla, maanläjitysalueen suotovedet virtaavat jatkossa pisteiden P2 ja P8 
kautta Loojärveen ja pisteen P10 kautta Svartbäckträskiin, Kvarnträskiin ja Dämmaniin, eikä kalvon alapuolisten vesien 
viemäröinti siten ratkaise ongelmaa. Lisäksi kaatopaikan täyttöalueen III ja IV ja laajennusalueen aiheuttamat päästöt ovat 
edelleen ratkaisematta.  
 
Lupahakemuksen liitteen 1, s. 19 mainitun uuden, kesällä 2001 rakennettavan padon ympäristövaikutukset eivät ole vielä 
tiedossa, mutta on perusteltua olettaa, että patoaminen tulee lisäämään huomattavasti Dämmanin vedenottamon suuntaan 
pintavesitarkkailupisteen P10 kautta kohdentuvaa kuormitusta.  Kaatopaikan pitäjän yritykset patoamalla estää vesien 
luonnollinen kulkureitti, ei ratkaise alueen vesistöpäästöongelmaa vaan päinvastoin lisää ympäristöongelmia. Patoamisen 
seurauksena haitta-aineita sisältävät vedet virtaavat edelleen painelakien mukaisesti alapuoliseen vesistöön. Padotus 
heikentää Svartbäckträsketin ja Kvarnträskin sekä Dämmanin vedenottamon veden laatua ja vesien luontaisten kulkureittien 
muuttaminen aiheuttaa haittaa myös alueen vesiekologialle. 
 
Edelleen on huomattava, etteivät mittavatkaan toimenpiteet poista jo aiheutettua pilaantumista ja immissiohaittaa ja siitä 
seuraavaa vastuuta. Selvityksessään (31.1.2001) YTV myöntää kompostointikentän aiheuttamat vesistöpäästöt toteamalla, 
että v. 1999 kompostointikentän pintarakenteen ja kompostointikentän tasausaltaan on havaittu vuotavan. YTV katsoo, että 
“luultavasti näitä vesiä on päässyt kaatopaikan alapuoliseen salaojakerrokseen lisäten vesien ravinnekuormitusta.“  Kun 
kaatopaikan ja hyötykäyttö- ja kompostointikentän pitäjällä (YTV) ei ole vesilain mukaista lupaa päästää alueelta tulevia 
pilaantuneita vesiä ympäristöön, kyseessä on luvaton pilaaminen.  
 
Lisäksi on huomioitava, että merkittävä osa kaatopaikan jo aiheuttamien päästöjen vaikutuksista voi ilmetä vasta 
myöhemmin. Vesi-Ekon mukaan “Kokemus on osoittanut, että pitkään jatkunut järven ekosysteemin ylirasitus muuttaa 
pohjasedimenttiä ja sen ja veden eliöstöä siten, että systeemi vastustaa fosforin sisäkuormituksellaan paranemiskehitystä, 
vaikka alkuperäinen ylikuormitus poistettaisiinkin.“  
 
 
 
6 KÄSITTELYVAATIMUKSET 
 
 
6.1 Lupa-asian ja vanhoja vahinkoja koskevien asioiden käsittely yhdessä ympäristölupavirastossa 
 
 
Kuten edellä erityisesti kappaleessa 2 on esitetty, YTV hakee nyt ensimmäistä kertaa toiminnoilleen sellaista ympäristöllistä 
lupaa, jonka yhteydessä vesipilaamisasioita voidaan ylipäätään käsitellä. Yhdyskuntajätteen läjitys niin kuin myös muut 
YTV:n hallitsemat toiminnot kuten kompostointikentät ovat aiheuttaneet kiistatta vesipilaamista, johon ei ole lupaa. 
Aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen, kunnostustoimenpiteet niin kuin toimenpidevelvoitteet nykyisen pilaamisen 
estämiseksi muodostavat lupahakemuksen sekä siihen otettavien lupaehtojen ja määräysten kanssa sellaisen yhtenäisen 
luonnontieteellis-teknis-taloudellisen kokonaisuuden, jonka osien tarkastelu ei ole mahdollista ilman yhtenäistä käsittelyä. 
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Toimenpidevelvoitteita ja kunnostustoimenpiteitä ei voida toteuttaa tehokkaasti, jos varsinaisessa lupapäätöksessä ei 
huomioida niiden vaatimia teknisiä ratkaisuja. Tehokkailla pilaamista estävillä toimenpidevelvoitteilla ja Loojärven 
kunnostustoimenpiteillä voidaan saavuttaa sellainen tilanne, että pysyvää arvon alentumista järven rantakiinteistölle on 
vähemmän kuin tilanteessa, jossa esimerkiksi järven tilaa ei saada korjattua. On siis selvää, että haettu lupa on mahdollista 
käsitellä vain samassa menettelyssä ja samassa viranomaisessa kuin vanhoja vahinkoja koskeva vaatimus. 
 
 
6.2 Muiden hankkeiden yhteiskäsittely 
 
Ympäristönsuojelulain yhtenä keskeisenä tavoitteena on hankkeen ja hankkeiden ympäristöönsä aiheuttamien haitallisten 
vaikutusten mahdollisimman kokonaisvaltainen ehkäisy. Tätä tavoitetta palvelee mm. lakiin otettu säännös eri toimintojen 
lupien samanaikaisesta käsittelystä (YSL 40 §). Ämmässuon – Kulmakorven alueella “pääpilaajana“ toimivan YTV:n ja sen 
yhdyskuntajätteen läjitys- ja jätteenkäsittelyhankkeiden lisäksi alueella on muitakin jo vesipilaamista aiheuttaneita 
toimintoja, kuten esimerkiksi Ämmässuon ja Kulmakorven maanläjitysalueet, jonne on sijoitettu voimalaitosjätteitä. 
 
Samalla alueella olevista erilaisista läjityksistä suotautuvien pilaavien päästöjen hallinta ei ole mahdollista ilman yhteistä 
vesienhallintajärjestelmää, vaan yhdellä alueella toteutetut toimenpiteet kuten esimerkiksi patoaminen voivat johtaa siihen, 
että muut pilaavat päästöt vain ohjautuvatkin muualle, kuten edellä esitetyn perusteella juuri Ämmässuon alueella näyttää 
käyneen. Tällöin on ensisijaisen tärkeää, että kaikki mahdolliset vesipilaamisriskiä alueella aiheuttavat hankkeet käsitellään 
tämän asian kanssa samanaikaisesti ympäristölupavirastossa. (Ämmässuon ja Kulmakorven alueilla vireillä olevat hankkeet 
on listattu liitteessä 22. Hankkeiden ympäristövaikutuksista ks. liite 5) 
 
 
   
7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMINEN  
 
Ämmässuon alueen monet olemassa olevat ja suunnitellut hankkeet muodostavat kokonaisuuden, jonka vaikutukset 
ympäristöön ovat huomattavat. Ämmässuon yhdyskuntajätteen kaatopaikka on selvästikin ollut yksi merkittävimmistä 
pilaajista. Vesi-Ekon (lausunnon s. 6) mukaan kaatopaikkakuormitus on ollut suurta erityisesti orgaanisten aineiden ja 
ammoniumtypen osalta ja kaatopaikka on “merkittävä rehevöitymisen sekä ilmeisten kalastus- ja (sini)levähaittojen 
aiheuttaja.“ Kaatopaikan jätevedet ovat aiheuttaneet Loojärven virkistyskäytön estymistä ja vaikeutumista, joka on 
ilmentynyt vesistön käyttömuotojen: uinnin, virkistyskalastuksen, vesistön sauna- ja talousvesikäytön sekä veneilyn 
vaikeutumisena ja estymisenä. 
 
Kaatopaikan pitäjän tekemät toimenpiteet ovat täysin riittämättömiä vesistöpäästöjen hallitsemiseksi. Lisäksi on 
huomioitava, että kaatopaikan pitäjän yritys patoamalla estää vesien luonnollinen kulkureitti, ei ratkaise alueen 
vesistöpäästöongelmaa vaan päinvastoin lisää ympäristöongelmia. Patoamisen seurauksena haitta-aineita sisältävät vedet 
virtaavat edelleen painelakien mukaisesti alapuoliseen vesistöön. Padotus heikentää Svartbäckträsketin ja Kvarnträskin sekä 
Dämmanin vedenottamon veden laatua ja vesien luontaisten kulkureittien muuttaminen aiheuttaa haittaa myös alueen 
vesiekologialle.   
 
Kun pohjoismaiden suurimman kaatopaikan pitäjä YTV ottaa tietoisesti sen riskin, että sen toiminnasta aiheutuu luvatonta 
vesipilaamista, eikä hae tälle toiminnalle lupaa ennen kuin se siihen on ympäristökeskuksen päätöksen perusteella pakotettu 
ja kun sen itse suorittamista vesistötarkkailuista voidaan päätellä, että kaatopaikkatoiminasta aiheutuu luvatonta pilaamista, 
eikä se vieläkään oma-aloitteisesti ryhdy riittäviin vahingon estämis- ja korvaamistoimenpiteisiin, olisi pidettävä täysin 
kohtuuttomana, että me haitankärsijöinä joutuisimme pitämään tästä prosessista meille aiheutuneet kulumme omana 
vahinkonamme. Vesi-Eko Oy:n asiantuntijalausunnon tarvetta pidämme myös välttämättömänä, koska hakijan itse 
suorittamissa vesistötarkkailuissa syy-yhteyttä kaatopaikkatoiminnan ja Loojärven veden laadun heikentymisen välillä ei ole 
riittävän selvästi todettu.  
 
 
Helsingissä X. elokuuta 2001  
 
 
 
Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy 
 
 
 
______________________ 
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