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      LIITE VALITUKSEEN 
 
 
      SUOJAETÄISYYDET 
 

● Kolmperän asutuksen ja kaatopaikkatoimintojen välisestä metsiköstä on ollut aikai- 
sempiakin havaintoja liito-oravien esiintymisestä. 27.7.2003 löytyi Kolmperän tieltä 
Kirkkonummen puolelta kuollut liito-orava. Yksi löytäjistä oli Kirkkonummen 
ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Jussi Pesola, joka vei kuolleen liito-oravan 
todistusaineistona ja on antanut asian tiedoksi Kirkkonummen ympäristö-yksikköön 
ympäristötarkastaja Merja Puromiehelle. Kaatopaikkatoimintojen lähipiirin 
vaikutuksissa tulee huomioida liito-oravien elinpiirin olemassaolo ja niiden  
säilyminen. Asia on otettava huomioon kaavoituksessa. 

 
 
      ILMANLAATU 
       
      ●             Ympäristöluvassa lupaviranomainen velvoittaa seuraamaan hajuhaittoja asukaspanee- 

lein. Asukkaat siis alistetaan koe-eläinten asemaan. Jo tehdyssä hajututkimuksessa 
asukkaita kehotettiin merkitsemään hajut loppuneeksi, kun he poistuvat tonteiltaan 
esim. lähikauppoihin. Vaikka tämän kaltainen yhteistyö lähikauppojen ja YTV:n 
välillä olisi mielenkiintoinen ratkaisu, se ei lopeta hajuhaittoja eikä inspiroi asukkaita 
osallistumaan k.o. tutkimuksiin. Lisäksi eteeristen öljyjen käytöllä saadaan 
vääristettyä hajututkimusten tulokset. Hajututkimusten lisäksi asukkaita pitäisi 
uuvuttaa myös muilla tutkimuksilla, mm. melut ja liikenne.  
 



 2

Monista pyynnöistä huolimatta alueen ilmanlaatua ei tutkita säännöllisesti eikä 
tutkimustuloksia julkaista esim. lehdissä. Pahimmat hajuhaitat peitetään eteerisin 
öljyin, joka useiden lääkäreiden näkemyksen mukaan on mahdollisimman huono 
ratkaisu. Hajuaisti on varoittava aisti eikä sitä ole turvallista turruttaa tai sekoittaa. 
Eteeristen öljyjen käytöllä vaikutetaan tarvittaessa myös mediaan ja julkiseen 
mielipiteeseen asukkaiden haittahavaintojen väheksymiseksi. Öljyjen käyttö on 
erittäin kallista eikä poista hajuja, ainoastaan peittää tai muuntaa ne. Lähiasukkaat 
altistetaan siis paitsi kaatopaikkakaasuille myös niille yhdisteille, jotka syntyvät 
kaatopaikkakaasujen ja eteeristen öljyjen seoksena. Lisäksi eteeristen öljyjen käytön 
turvallisuudesta ei lääkäreiden mukaan ole riittävästi tutkittua tietoa ja kokemusta. 
Lähiasukkaiden voinnista kertovat ilmeisesti tulevat sairaskertomukset, joissa 
kuitenkin on vaikeaa osoittaa oireiden aiheuttaja. YTV:n mukaan eteerisiä öljyjä on 
käytetty säännöllisesti esim. aumoja käännettäessä. Kaatopaikkatoimintojen päästöt 
tulee lopettaa eikä vain kosmeettisesti peittää. 

  
      
      Ohessa jättämääni valitukseen liitteenä Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös  
      valitusosoituksineen. Kuulutus ympäristölupapäätöksestä tuli Uudenmaan ympäristökeskukselta   
      tiedokseni postitse ilman valitusosoitusta. Kuulutuksessa ilmoitettiin, että muutosta päätökseen   
      voi hakea Vaasan hallinto-oikeudelta, tarkempia ohjeita ei annettu. Päätöksen printtasin netistä   
      ja koska  en saanut valitusosoitusta  tiedokseni  valitusajan aikana ja  toimitin valitukseni   
      suoraan Vaasan hallinto-oikeudelle, lähetän myös k.o. liitteen suoraan  Vaasan hallinto-   
      oikeuteen.                   
 

Valitusosoituksen ohjeiden mukaan valituskirjelmään on liitettävä ”asiakirjat, joihin valittaja 
vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle”. 
Asiakirjat, joihin vetoan vaatimusteni tueksi on toimitettu aikanaan Ämmässuon aluetta  
koskevista  toiminnoista lausuntoina, muistutuksina, mielipiteinä ja huomautuksina Espoon 
ympäristökeskukselle ja/tai Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä valituksina Vaasan hallinto-
oikeudelle. Nämä asiakirjat, jotka olen allekirjoittanut Kolmperän Asukasyhdistyksen silloisena 
puheenjohtajana on siis toimitettu jo aikaisemmin viranomaiselle ja ovat valitukseni liitteet. 
Valituksessani vetoan lisäksi ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sarion laatimiin 
asiakirjoihin, jotka löytyvät vastaavilta viranomaisilta. 
 
Jättämässäni valituksessa  pyysin, että ympäristölupapäätöksen sisältämä ympäristönsuojelulain 
101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 
täytäntöönpano tulee kiireellisesti kieltää. Tästä Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisusta odotan  
edelleen tietoa ensitilassa alla olevaan osoitteeseeni. 

 
 
 

Kolmperässä  06.08.2003   
 
 
    Arja Alho 
     
     Espoo 
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    f. 09- 
    Kotikunta: Kirkkonummi  


