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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. 

 

4) Lisäksi vaadimme, että muistutuksesta ja sen yhteydessä esitetystä 

korvausvaatimuksesta sekä tästä valituksesta meille aiheutuneet 

oikeudenkäyntikulut (kuluerittely toimitetaan vastaselityksen yhteydessä) 

määrätään joko Uudenmaan ympäristökeskuksen tai hakijan korvattavaksi 

HLKL 74 §:n sekä VL 16:27:n perusteella. 

 

5) Lisäksi vaadimme valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä siltä 

osin, kun olemme kohdassa 1) vaatineet lupahakemuksen hylkäämistä. 
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PERUSTELUT: 

 

 Aluksi viittaamme vaatimuksemme perusteluina kaikkeen muistutuksessamme 

23.8.2001 (liite 1), muistutuksessa ja muistutuksen täydennyksessä 10.9.2001 (liite 

2) ja sekä muistutuksessamme 15.5.2002 (liite 3) esitettyyn. 

 

 

1. LUPAHAKEMUKSEN OSITTAINEN HYLKÄÄMINEN 

 

1.1. Aineelliset luvanmyöntämisedellytykset 

 

Aluksi on todettava, että pidämme myönteisenä kehityksenä sitä, että Ämmässuon 

vanhalle yhdyskuntajätteen kaatopaikalle on viimein (ks. muistutuksemme 

23.8.2001, liite 1, kappale 2) saatu nykylainsäädännön mukainen ympäristölupa ja 

pääosin hyväksyttävät lupamääräykset, jotka mahdollistavat myös paremman 

toimintaan liittyvän valvonnan. Koska nykyisen kaatopaikan käyttöikä on 

päättymässä ja luparatkaisu sisältää myös tarpeelliset määräykset sen sulkemisesta ja 

jälkihoidosta, emme vaadi tältä osin lupapäätöksen kumoamista. 

 

Muiden lupapäätöksessä sallittujen toimintojen osalta tilanne on kuitenkin 

Ämmässuon - Kulmakorven alueella kehittynyt siten, ettei laitoksia voida sijoittaa 

sinne ilman, että niistä väistämättä aiheutuu yhdessä muiden toimintojen kanssa 

YSL 42 §:ssä kiellettyä 1) terveyshaittaa erityisesti melun ja pölyn ja hajun 

ominaisuudessa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa 

erityisesti vesistöpäästöjen muodossa tai 3) NaapL 17 §:n mukaista kohtuutonta 

rasitusta melun, pölyn ja hajun muodossa. Hankkeiden vesistövaikutuksia 

käsittelemme tarkemmin vaatimuksen 2. perusteluissa, joten keskitymme 

seuraavassa alueen kokonaissietokyvyn ylittymiseen. 
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1.2 Alueen kokonaissietokyvyn ylittyminen 

 

Arvioitaessa uusien toimintojen sallittavuutta ympäristölupaharkinnassa on otettava 

huomioon eri hankkeiden yhteispäästöt ja niiden suhde alueen ympäristön 

sietokykyyn. Muun ohella Kirkkonummen lupa- ja valvontajaosto (lausuntoa 

koskeva pöytäkirja, liite 4) toi esiin lupahakemusvaiheessa kysymyksen siitä, että 

ympäristölupaa haetaan alueelle, jonka kokonaissietokyky on selkeästi ylittynyt. 

Jaoston mukaan vaihtoehtoisia paikkoja ei ole tähän mennessä etsitty riittävän 

tehokkaasti. Lausuntonsa johtopäätöksenä jaosto totesi, että "Ämmässuon-Kauhalan-

Kulmakorven alueen ympäristön sietokyky ei kestä haetun toiminnan jatkumista, 

minkä vuoksi luvanhakijaa on ohjattava aktiivisesti etsimään vaihtoehtoisia alueita 

haetulle toiminnoille." 

 

Lupapäätöksessä katsotaan, ettei hanke yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa 

aiheuta YSL:ssä kiellettyjä seurauksia. Lupapäätöksessä ei kuitenkaan tarkastella 

Ämmässuo-Kulmakorpi -alueen kokonaiskuormitusta, minkä pohjalta voitaisiin 

arvioida lisäkuormituksen sallittavuutta. Kuten jäljempänä kohdassa 1.3. kuvatusta 

kokonaisarvioinnista ilmenee, alueen yhteismelu- ja ilmapäästöistä ei ole riittäviä 

tietoja nykyisen ja tulevan  kokonaiskuormituksen arvioimiseksi.  

 

Aikaisemmin tehdyt hajanaiset selvitykset viittaavat kuitenkin siihen, että 

jätetoimintojen erittäin intensiivinen keskittäminen on aiheuttanut alueen ympäristön 

sietokyvyn ylittymisen. Jo yksin VTT:n tekemä hajuselvitys (27.4.2001) on selvä 

osoitus siitä, että kaatopaikkatoiminnot aiheuttavat naapuruussuhdelaissa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta kaikilla läheisillä asutusalueilla. Selvityksessä 

jätteenkäsittelykeskuksesta 2 km säteellä vähintään selväksi luokitellun 

epämiellyttävän hajun esiintymistiheydeksi todettiin 7 % ja 3 km säteellä vastaava 

hajun esiintymistiheys oli 4 %. Suomessa ei ole annettu hajuohjearvoja, mutta 

tulokset viittaavat kuitenkin selvästi kohtuuttomaan rasitukseen laajalla alueella. 

VTT:n selvityksen mukaan ”Ämmässuon lähiympäristössä 3 km:n etäisyydelle asti 

sekä koillis-itä-suunta 3 km etäisyydelle asti ylittää Saksassa asuinalueelle määrityn 

hajuohjearvon ja sektoreittain tarkastellen länsi-pohjois-itä suunnat ylittävät myös 
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teollisuusohjearvon. Tanskan ohjearvon Ämmässuon aiheuttama hajutilanne 

ylittää.” 

 

Hajuhaittojen osalta YTV toteaa vastineessaan (ks. lupapäätöksen s. 52), että 

hajuhaitat olisivat kohtuullisia alueen olosuhteet huomioon ottaen, ja että viitatuilla 

ulkomaisilla ohje- tai raja-arvoilla ei olisi merkitystä arvioitaessa YSL:n mukaisia 

luvan myöntämisedellytyksiä. Puhuminen "olosuhteet huomioon ottaen 

kohtuullisista hajuhaitoista" on täysin perusteetonta jo siksikin, että suuri osa alueen 

asukkaista on ostanut kiinteistönsä alueelta ennen kaatopaikan perustamista 

(aikaprioriteetti). Sen sijaan ulkomaiset (erityisesti muiden EU-maiden) 

päästökriteerit ovat kiistatta huomioon otettavia argumentteja 

ympäristöoikeudellisessa päätöksenteossa kotimaisten ohje- ja raja-arvojen 

puuttuessa. Ulkomaiset ohje- ja raja-arvot toimivat merkityksellisinä vertailukohtina 

arvioitaessa luvan myöntämisen edellytyksiä hajupäästöjen kannalta. 

 

Lupapäätöksessä ei ole arvioitu sijoituspaikan soveltuvuutta haetuille toiminnoille. 

Lupapäätöksen perusteluissa (s. 82) sijoituspaikan osalta kiinnitetään huomiota 

ainoastaan siihen, ettei toimintaa saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti, ja että 

toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen 

nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus.  

 

Lupaviranomainen näyttää perustelujensa valossa lähtevän siitä, että 

lupaharkinnassa on sijoituspaikan osalta kysymys ainoastaan kaavan toteuttamisesta 

ja haettujen toimintojen luvittamisesta haetulle paikalle. Lupaviranomainen 

sivuuttaa lupaharkinnassa YSL 6 ja 42.2 §:t, mitkä edellyttävät huomiomaan 

sijoituspaikan soveltuvuuden ja vaihtoehtoiset sijoituspaikat. Lupaviranomaisen olisi 

tullut edellä mainittujen lainkohtien nojalla velvoittaa luvanhakija etsimään 

vaihtoehtoisia alueita haetuille toiminnoille, sillä alueen sietokynnys on ylittynyt. 

 

Sijoituspaikan valintaa koskeva säännös YSL 6 § on yhdessä luvan myöntämisen 

edellytyksiä koskevan YSL 42.2 §:n kanssa saanut viimeaikaisessa 

oikeuskäytännössä merkityksellisen aseman. Ratkaisussa KHO 11.2.2003 t. 294 

korkein hallinto-oikeus piti toiminnan sijoituspaikkaa YSL 6 ja 42.2 §:t huomioon 

ottaen huonona ja totesi, että "Muita mahdollisia sijoituspaikkoja on asiassa saatu 
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selvitys huomioon ottaen vielä tarpeen selvittää".  Ratkaisu merkitsee sitä, ettei YSL 

6 §:n tulkinnassa voida vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen selvittämisen osalta 

rajoittua vain lupahakemuksen kohteena olevalle kiinteistölle tai edes luvanhakijan 

hallussa jo oleviin kiinteistöihin. Tämän pitäisi olla erityisen selvää silloin, kun 

tarkastellaan nyt lupapäätöksen kohteena olevia, ylikunnallista tarvetta palvelevia, 

jätehuoltotoimintoja. 

 

 

1.3 Puutteet Ämmässuon kulmakorven alueen toimintojen yhteisvaikutusten 

selvittämisessä 

 

Vaikka edellä esitetyn perusteella on käsityksemme mukaan selvää, että alueen 

kokonaissietokyky on jo ylittynyt, ovat myönteisen luparatkaisun pohjana olleet 

selvitykset selvästi puutteellisia. Hakemukseen ei ole siten sisältynyt YSL 35 §:n ja 

YSA 9 §:n edellyttämiä tietoja toiminnan sijaintipaikan ympäristöolosuhteista tai 

toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön. 

 

Lupahakemus ja lupapäätös viittaavat siihen, ettei lupaviranomaisella ole ollut 

riittäviä tietoja luvanmyöntämisedellytysten arvioimiseksi jäljempänä käsiteltävien 

vesistövaikutusten lisäksi myöskään alueen ilma- ja melupäästöistä. Ilman laadun 

osalta lupahakemuksessa ja -päätöksessä (s. 5) on tehty YTV:n ilmanlaadun 

seurantatulosten perusteella päätelmä, etteivät Ämmässuon lähialueilla 

hiukkaspitoisuudet ja rikkidioksidipitoisuudet todennäköisesti ylitä terveydellisin 

perustein annettuja raja-arvoja. Päätöksestä kuitenkin ilmenee, ettei alueella ole 

tehty erikseen ilmanlaatututkimuksia. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 

kokoluokka huomioon ottaen alueen ilmanlaadusta ei ole mahdollista tehdä 

luotettavia päätelmiä ilman alueella tehtävää erillistä ilmanlaatuselvitystä. 

 

Pölypäästöjen osalta lupahakemuksessa (yleissuunnitelma 13.3.2002, s. 66) 

katsotaan, ettei pöly aiheuta kaatopaikka-aluetta lähinnä olevilla Kolmperän ja 

Laitamaan alueilla ilman kokonaisleijuman ohjearvoja ylittäviä pitoisuuksia. 

Valituksenalaisessa päätöksessä (s. 7) viitataan Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n 

tekemiin leijuvan pölyn pitoisuusmittauksiin. Pitoisuudet alittivat mittauspisteissä 

(rakennusjätteen käsittelylaitoksen piha ja osoitteessa Kolmperänkuja 9) 
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valtioneuvoston päätöksen (481/1996) mukaisen vuorokausiohjearvon (120 µg/m³ ), 

mutta olivat kuitenkin kohonneita (> 50 µg/m³). Tuuliolosuhteiden katsotaan 

vähentävän pölypäästöjä. Ämmässuo-Kulmakorpi -alueelle sijoitettujen hankkeiden 

lukumäärä huomioon ottaen ainoastaan kahdesta paikasta tehdyn pölymittauksen ja 

tavanomaisten tuuliolosuhteiden perusteella ei voida tehdä luotettavia päätelmiä 

Kolmperän ja Laitamaan alueiden nykyisestä ja tulevasta pölypitoisuustasosta.  

 

Melupäästöjä koskevien selvitysten osalta lupapäätöksessä viitataan 25.7.2000 ja 

10.8.2000 tehtyihin yksittäisiin melumittauksiin. Tämän jälkeen melumittauksia ei 

ole tehty, vaikka alueelle on tullut useita uusia ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä 

toimintoja (kuten YVA-menettelyn piiriin kuuluva rakennusjätteenkäsittelylaitos). 

Tehdyt melumittaukset ovat täysin riittämättömiä lupahakemuksessa esitettyjen 

toimintojen sallittavuuden arvioimiseksi.  

 

Myös alueen toimintojen yhteisvaikutuksista tehty arviointi (Ämmässuon-

Kulmakorven alueen toimintojen kokonaisarviointi 2.10.2002) osoittaa, ettei 

käytettävissä olevien päästötietojen pohjalta ole mahdollista luotettavasti arvioida 

nykyistä melu- ja pölytasoa puhumattakaan sen tulevasta kehityksestä. Arvioinnin 

(s. 48-50) mukaan Ämmässuon-Kulmakorven -alueella on tehty vain muutamia 

pölymittauksia ja "muutamia satunnaisia, lyhyitä melumittauksia … Nykyisten ja 

tulevien toimintojen yhteismeluvaikutuksista ja melun leviämisestä ympäristöön ei 

ole tehty tarkempia mittauksiin perustuvia laskelmia tai arvioita." Näiden 

mittauksiin perustuvien laskelmien ja arvioiden tekeminen (myös ilmapäästöjen 

osalta) on välttämätöntä, että voitaisiin luotettavasti arvioida nykyistä 

kokonaiskuormitusta ja alueelle suunnitteilla olevien hankkeiden sallittavuutta ja 

rajoittamistarpeita. 

 

On myös huomioitava, että toimintojen sijoittaminen alueelle lisäisi melu- ja 

ilmapäästöjä aiheuttavaa liikennettä entisestään. Kokonaisarvioinnissa (s. 50-51) 

alueen liikennehaitoista todetaan seuraavaa: "liikenteen ympäristöhaitat ovat 

kokonaisuutena lisääntyneet merkittävästi YTV:n kaatopaikan ohelle keskittyneiden 

jätehuolto- ja muiden toimintojen myötä. Yhteensä nykyiset toiminnot aiheuttavat 

alueelle johtaville teille liikennettä n. 1800 kuorma-autoa päivässä. … Liikenteen 

aiheuttamat haitat ovat yksi merkittämistä Ämmäsuon-Kulmakorven -alueen 
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nykyisten ja suunniteltujen toimintojen aiheuttamista haitallisista 

ympäristövaikutuksista." Alueen liikenne aiheuttaa jo tällä hetkellä niin merkittävän 

ympäristöongelman, ettei uusien, liikennettä lisäävien tai nykyistä liikennemäärää 

ylläpitävien hankkeiden sijoittamista alueelle voida pitää sallittavana.  

 

 

1.4 Muodolliset luvanmyöntämisedellytykset 

 

Kuten erityisesti muistutuksessamme 15.5.2002 (liite 3, kappale 5) on esitetty, estää 

alueelle asemakaavan laatimista varten asetettu rakennuskielto YSL 42.2 §:n 

perusteella ympäristöluvan myöntämisen uusille jätteenkäsittelylaitoksille, kunnes 

niille on saatu lainvoimainen asemakaavavaraus. 

 

Viittaamme tältä osin perusteluinamme erityisesti professori Vesa Majamaan asiasta 

13.5.2002 antamaan asiantuntijalausuntoon (liite 5), joka on ollut myös edellä 

mainitun muistutuksemme liitteenä. 

 

 

2. VESIENSUOJELUA KOSKEVIEN LUPAEHTOJEN PALAUTTAMINEN 

 

Koska valittajien omistamat kiinteistöt sijaitsevat kaatopaikan eteläpuolella olevan 

Loojärven rannalla, keskitytään perusteluissa kaatopaikan Loojärveen kohdistaman 

kuormituksen selvittämiseen.  

 

 

2.1 Loojärven vedenlaadun kehitystä koskevien tietojen puuttuminen ja 

kaatopaikkakuormitusta koskevien arvioiden perustelematta jättäminen 

 

Lupapäätöksessä katsotaan, etteivät Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 

toiminnat aiheuta nykytilanteessa pilaamisvaikutuksia Loojärvessä. Päätöksen 

perusteluissa (s. 81) todetaan, että "Ämmässuo-Kulmakorpi -alueen yhteistarkkailun 

yhteydessä on käynnistynyt Kolmperän sekä Loojärven ja siihen laskevien purojen 

tilan kaksivuotinen vesistötarkkailu. Vuoden 2002 tulosten perusteella Loojärven 

tuloksista ei ollut havaittavissa kaatopaikalta peräisin olevia vaikutuksia." Edelleen 
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päätöksessä katsotaan, ettei kaatopaikalla ole, tehdyt suojaustoimet ja asetetut 

lupamääräykset huomioon ottaen, YSL 66 §:n tarkoittamaa vesistöä pilaavaa 

vaikutusta. 

 

On erityisen ongelmallista, ettei päätöksessä kerrota mihin vuoden 2002 tarkkailusta 

ilmeneviin tietoihin (kuten kaatopaikkaindikaattoreiden pitoisuusarvoihin) 

lupaviranomaisen päätelmä Loojärveen kohdistuvista vaikutuksista perustuu. 

Epämääräistä viittausta vuoden 2002 tuloksiin ei voida pitää riittävänä perusteluna, 

vaan tämä luvanmyöntämisedellytysten arvioinnin, lupaehtojen määrittelyn ja 

korvauskysymyksen kannalta merkityksellinen väittämä olisi tullut perustella 

mittaustuloksiin nojautuen. (Käsittelemme jäljempänä kohdassa 2.2 lupapäätöksessä 

käsittelemättä jääneitä vuoden 2002 vesistötarkkailun tuloksia.) Lupaviranomaisen 

yksiselitteisen päätelmän ongelmallisuutta kuvaa myös se, ettei Loojärvi ole ollut 

mukana kaatopaikan pitäjän suorittamassa velvoitetarkkailussa, ja että järven veden 

laadusta sekä sen viimeaikaisesta kehityksestä on ollut tähän asti vain niukasti 

tutkimusaineistoa. Lupaviranomaisen olisi tullut mittaustulosten dokumentoinnin 

lisäksi ottaa huomioon tutkimusaineiston vähäisyydestä johtuvat tulosten 

epävarmuustekijät. 

 

Kaatopaikkakuormitusta koskevien arvioiden huolellinen perusteleminen olisi ollut 

välttämätöntä siitäkin syystä, että alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla 

on ollut selvästi Uudenmaan ympäristökeskuksen kannasta poikkeavia näkemyksiä 

Loojärveen päätyvästä kaatopaikkakuormituksesta ja lupahakemuksessa esitettyjen 

vesistöselvitysten riittävyydestä. Loojärven veden laatua on tutkittu Espoon 

ympäristökeskuksen tutkimusohjelmassa, johon viitataan Espoon kaupungin 

ympäristönsuojelusihteeri Harri Anttilan valmistelemassa kaupunginhallituksen 

lausunnossa (lausuntoa koskeva pöytäkirja 20.05.2002, liite 6). Lausunnossa 

Loojärvestä ja siihen kohdistuvasta, kaatopaikalta peräisin olevasta 

vesistökuormituksesta todetaan seuraavaa:  

 

"Loojärvi on matala rehevä järvi. Kesän 2001 tutkimusraportin mukaan 

ravinnepitoisuudet ja a-klorofyllipitoisuus ilmensivät erittäin korkeaa ravinnetasoa. 

Veden sulfaattiarvo oli koholla ja kloridipitoisuus oli selvästi normaalia korkeampi. 

Tämä johtuu raportin mukaan todennäköisimmin Ämmässuon kaatopaikka-alueelta 
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tulevasta kaatopaikka- ja läjitystoiminnan aiheuttamasta kuormituksesta sekä 

toisaalta Loojärven valuma-alueen hajakuormituksesta." 

 

Vastaavasti Kirkkonummen lupa- ja valvontajaosto toi esiin lupahakemusta 

koskevassa lausunnossaan (lausuntoa koskeva pöytäkirja 25.6.2002, liite 4), ettei 

lupahakemukseen liitetty perusselvitys ole sisältänyt riittävää tietoa 

kaatopaikkakuormituksen arvioimiseksi. Lausunnossa todetaan muun ohella 

seuraavaa: 

 

"YTV:lle määrätyssä velvoitetarkkailussa ei ole mukana alueen järviä. 

Perusselvityksen liitteessä 4 esitetään kuitenkin Loojärvestä v. 1981 - 1996 otettujen 

näytteiden tuloksia. Kuvailevassa osiossa ei kuitenkaan oteta mitään kantaa 

Loojärven veden laadun kehitykseen. Kaatopaikkakuormituksen arvioimiseksi olisi 

lupahakemuksen perusselvityksestä käytävä ilmi Loojärven veden laadun kehitys 

myös viime vuosina. Puroista otettujen pintavesinäytteiden perusteella erityisesti 

vuonna 2000 Loojärveen on päätynyt huomattavassa määrin kaatopaikkavesiä … 

Vuonna 2000 Espoon ympäristölautakunta piti Ämmässuonpuron vesiä jätevesien 

kaltaisina. Puron haitta-ainepitoisuudet ovat kuitenkin edelleen varsin korkeat. 

Selvityksen mukaan mm. kloridia ja sulfaattia - jotka ovat tyypillisiä 

kaatopaikkatoiminnan ja läjitysalueiden indikaattoreita - on runsaasti." 

 

Lupahakemuksen vesistöpäästöjä koskevat osat ja valituksenalaisen lupapäätöksen 

kohta "Ympäristön tila ja laatu" viittaavat siihen, ettei lupaviranomaisella ole ollut 

luotettavaa tietoa Loojärven viime aikaisesta kehityksestä nykyisen 

kaatopaikkakuormituksen arvioimiseksi. Lupahakemuksessa (yleissuunnitelma 

13.3.2002, s. 13) ja valituksenalaisessa päätöksessä (s. 4) viitataan järven 

kokonaisfosforipitoisuuksien osalta vuosiin 1990-1994. Muiden veden laatua 

koskevien arvojen osalta mittausajankohta jää epäselväksi. Merkille pantavaa on 

myös se, ettei lupahakemuksessa (yleissuunnitelma s. 11-17) ja valituksenalaisessa 

päätöksessä ole käsitelty kaatopaikkavesien indikaattorin, kloridin pitoisuuden 

kehitystä. 

 

Arvioidessaan nykyistä ja tulevaa kaatopaikkakuormitusta (lupapäätöksen s. 81) 

lupaviranomainen on nojautunut SCC Viatek Vesihydron (jälj. Vesihydro) laatimaan 
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vesistötarkkailuun 2002 (liite 7). Jäljempänä käsittelemme kyseiseen 

vesistötarkkailuun liittyviä ongelmallisuuksia, lupahakemuksessa ja -päätöksessä 

sivuutettua tutkimusaineistoa ja jätteenkäsittelykeskuksen aikaisempaa (myös 

viimeaikaista) toimintahistoriaa sekä pintavesitarkkailuihin liittyviä 

epävarmuustekijöitä. Tarkastelu osoittaa, että lupaviranomaisen arvio siitä, ettei 

kaatopaikkatoiminnan jatkamisella olisi vesistöä pilaavaa vaikutusta on selvästikin 

kyseenalainen eikä ole perustunut riittäviin objektiivisiin selvityksiin. 

 

 

2.2 Vuoden 2002 vesistötarkkailusta  

 

Vesihydron laatima vesistötarkkailu (liite 7), johon lupaviranomaisen arvio 

kaatopaikkakuormituksesta perustelujen (s. 81) mukaan nojautuu, on ongelmallinen 

ensinnäkin siitä syystä, että se on laadittu selvästi kaatopaikan pitäjän näkökulmaa 

painottaen. (Ks. myös Vesi-Ekon lausunto s. 2, liite 8). Tämä ilmenee Loojärveä 

koskevassa osuudessa (s. 6), jossa kaatopaikkavesien indikaattorin, kloridin 

pitoisuutta kuvataan ainoastaan niiden mittauskertojen osalta, jolloin pitoisuudet 

olivat mittausajanjakson keskiarvoa selvästi alhaisemmat. Myös näiden tulosten 

osalta kuvailutapa on tavanomaisesta poikkeava.  

 

Maaliskuun 2002 osalta sähköjohtokyvystä, kloridi-ioni- ja sulfaatti-

ionipitoisuudesta todetaan, että ne "eivät olleet korkealla tasolla". Maaliskuussa 

kloridipitoisuudet olivat selvityksen liitteenä olevan taulukon mukaan 

mittauspisteessä L1 13 mg/l ja mittauspisteessä L2 16 mg/l. Toukokuussa kyseisten 

mittauspisteiden tulokset olivat vastaavasti 14 mg/l ja 13 mg/l. Pitoisuudet nousivat 

selvästi mittausajanjakson jälkipuoliskolla. Elokuussa kloridipitoisuus oli 

molemmissa mittauspisteissä 17 mg/l ja joulukuussa niin ikään molemmissa 

mittauspaikoissa pitoisuudeksi mitattiin 21 mg/l. Elo-joulukuun korkeita 

kloridipitoisuuksia ei kuitenkaan selvityksen kuvailevassa osuudessa (s. 6) 

analysoitu, vaan siinä tuotiin esiin ainoastaan se, etteivät pitoisuudet olleet 

alkuvuonna "korkealla tasolla". 

 

Vesi-Ekon (lausunnon s. 2–3, liite 8) mukaan kloridipitoisuuden säilyminen 

Loojärvessä (erityisesti jälkimmäisen vuosipuoliskon näytteissä v. 2002) korkealla 
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tasolla osoittaa kaatopaikkakuormituksen jatkuneen ja kuormituksen kulkeutuneen 

joko maanpäällisenä ilmivetenä tai maanalaisena suotautumiskuormituksena.   

 

Myös Loojärven happitilanteen osalta vesistötarkastelussa annetaan vääristynyt kuva 

eikä siinä arvioida Loojärven happipitoisuuden ja kaatopaikkakuormituksen syy-

yhteyttä. Kuten Vesi-Eko lausunnossaan (liite 8, s. 2) toteaa, maininta alhaisesta 

happipitoisuudesta (4 - 7,4 mg/l 2.12.2002 tilanteessa) olisi ansainnut 

voimakkaamman ilmauksen kuin käytetty ”melko alhaisella tasolla”. Vesi-Eko 

toteaa alhaisen happitilanteen ja kaatopaikkakuormituksen yhteydestä seuraavaa:  

 

"Kyseisen talven erikoispiirteistä huolimatta tämä taso kertoo, että hapen kulutus on 

erittäin voimakasta ja että Ämmässuonpuron vesillä on siihen ilmeinen osuus. 

Olihan elo- ja lokakuun puronäytteissä korkea orgaaninen kokonaishiili-, 

kokonaistyppi-, kloridi- ja sulfaattipitoisuus sekä korkea sähkönjohtavuus, jotka 

ylittivät järvipitoisuudet huomattavasti. Syksy oli tosin tavallista kuivempi, mutta 

kuormittavuudesta kertoo se, että ko. aineiden pitoisuudet nousivat kauas 

normaalien purojen kuivakausipitoisuuksien yläpuolelle. Asia on tulkittavissa niin, 

että kaatopaikka- ja maanläjitysalue ym. syöttävät Ämmässuonpuroon kuormittavia 

komponentteja joko maanpäällisenä ilmivetenä tai maanalaisena 

suotautumiskuormituksena. Normaalitilanteissa ilman erillistä kuormituslähdettä 

vähävetisyys ei näet kohota puropitoisuuksia dramaattisesti." 

 

Lupaviranomainen yhtyi päätöksessään täysin Vesihydron tarkastelussa (s. 12) 

tehtyyn johtopäätökseen siitä, ettei Loojärvessä ilmene kaatopaikan vaikutusta. 

Lupapäätöksessä esitetyn päätelmän luotettavuutta heikentää erityisesti se, ettei 

päätöksessä ole huomioitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatimaa Espoon 

vesistötarkkailua, jonka tulokset ilmentävät kaatopaikan kuormituksen jatkumista. 

Vuonna 2001 vesistötarkkailussa (liite 9) Loojärven tilasta ja 

kaatopaikkakuormituksesta todetaan muun ohella seuraavaa: "Veden kloridi ja 

sulfaattipitoisuudet sekä sähköjohtavuus olivat korkeahkoja, mikä johtunee 

Ämmässuon kaatopaikan ja läjitystoiminnan vaikutuksista. … Vaikka 

Ämmässuonpuron virtaama onkin pieni, alueen läjitystoiminnasta on osoitettavissa 

selviä vesistövaikutuksia."  
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Verrattaessa Espoon vesistötarkkailun liitteissä olevia mittaustuloksia (ks. liite 9) 

Vesihydron selvityksen liitteistä ilmeneviin vuoden 2002 tuloksiin, voidaan todeta, 

ettei Loojärven tilassa ole tapahtunut esimerkiksi kloridipitoisuuden osalta vuonna 

2002 käännettä parempaan suuntaan. (Ks. myös Vesi-Ekon lausunto (liite 8) s. 2–3 

ja sen liitekuvat 1 ja 2) Kyse on sen sijaan siitä, että Loojärven veden laadun ja 

kaatopaikkakuormituksen syy-yhteyttä tulkitaan toisistaan poikkeavilla tavoilla.  

 

Lupapäätöksessä tehty päätelmä siitä, ettei kaatopaikkakuormitusta enää ole, 

perustuu selvitykseen, joka on selvästi ristiriidassa Espoon kaupungin 

vesistötarkkailun (liite 9) ja Vesi-Ekon limnologisen asiantuntijalausunnon (liite 8) 

kanssa. Nojautuminen yksipuolisesti kaatopaikan pitäjän konsultin (Vesihydro) 

selvitykseen edellyttäisi erityisiä perusteluja.  

 

 

2.3 Kaatopaikka-alueen pintarakenteiden vuotaminen 

 

Kaatopaikan aiheuttaman vesistökuormituksen osalta viittaamme ensinnäkin 

lupahakemuksesta ja sen täydennyksestä tekemiimme muistutuksiin (liitteet 1 ja 3). 

Kaatopaikan aiheuttamaan kuormitukseen viittaavat osaltaan myös viimeaikaisissa 

tarkastuksissa ja tutkimuksissa havaitut vuodot jätteenkäsittelykeskuksen 

pintarakenteissa. Kuten lupapäätöksestäkin (s. 81) ilmenee, on kompostikentän 

pintarakenteiden todettu vuotavan, jonka estämiseksi laitosta on saneerattu ja 

laitoksen korjaus- ja kunnostustoimia jatketaan kesällä 2003. Vuotoja on todettu 

muun muassa vuonna 2001, jolloin vettä oli vuotanut laitoksen ja viereisen 

kompostointikentän asfaltin alle. Vuoto on näkynyt kompostointikentän 

eteläreunassa olevan pohjavesiputken 30 veden laadun huonontumisena. Myös 

kalliopohjavettä edustavan putken 36 (kompostointilaitoksen vieressä) vesi on 

muuttunut heikompaan suuntaan. Vedessä on havaittu myös ulosteperäisiä 

bakteereja. Pohjaveden muutokset heikompaan suuntaan näkyvät myös 

kalliopohjavesiputkissa kompostointilaitoksen pohjoispuolella. (Ks. Espoon 

kaupunginhallituksen lausuntoa koskeva pöytäkirja 20.5.2002, liite 6)  
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Vaikka lupapäätöksessä vähätellään vuodon merkitystä toteamalla, että veden laatu 

on heikentynyt vain paikallisesti, tapaus on kuitenkin osoitus toimintaan liittyvän 

merkityksellisen pilaamisriskin olemassaolosta ja kaatopaikan pintarakenteita 

koskevien ongelmien jatkumisesta. Kaatopaikan kompostointikentän 

pintarakenteiden todettiin vuotavan myös vuonna 1999. Uudenmaan 

ympäristökeskus teki kaatopaikan pitäjälle 4.12.2000 selvityspyynnön 

(lupahakemusta koskevan muistutuksen (liite 1) liitteessä 11), jossa kaatopaikan 

pitäjä määrättiin tekemään selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä 

vesistöpäästöjen ehkäisemiseksi. Kaatopaikan pitäjän tekemässä selvityksessä 

(31.1.2001, em. muistutuksen liitteessä 8)  myönnettiin täyttöalueiden 

kompostointikentän aiheuttamat vesistöpäästöt toteamalla, että v. 1999 

kompostointikentän pintarakenteen ja kompostointikentän tasausaltaan on havaittu 

vuotavan. YTV katsoi, että “luultavasti näitä vesiä on päässyt kaatopaikan 

alapuoliseen salaojakerrokseen lisäten vesien ravinnekuormitusta.“  

 

Tapaukset osoittavat, että myös tulevista kaatopaikkatoiminnoista aiheutuisi 

lupamääräyksistä huolimatta merkityksellinen pohja- ja pintavesien 

pilaantumisvaara eikä toimintojen aiheuttamaa pinta- ja pohjavesikuormitusta voida 

pitää jatkossa luvan hakijan väittämällä tavalla poissuljettuna, vaan pikemminkin 

todennäköisenä. 

 

 

2.4 Epävarmuustekijöiden huomioimatta jättäminen 

 

Lupapäätöksessä suhtaudutaan varauksettomasti kaatopaikalta purkautuvien vesien 

tarkkailujärjestelmän toimivuuteen. Lupaviranomainen on jättänyt huomioimatta, 

että Loojärveen voi päätyä haitta-ainekuormitusta myös pintavesitarkkailuun 

kuulumattomia purkureittejä pitkin. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 

laatimasta vesistötutkimuksesta (kuormitustilanne 30.5.2001, liite 10) ilmenee, että 

itse Loojärven vesi on heikkolaatuisempaa kuin siihen tulevien purojen ja siitä 

lähtevän puron vesi. Tältä pohjalta on pidettävä vähintäänkin mahdollisena, että 

Loojärveen päätyy haitta-ainekuormitusta lupapäätöksessä (s. 4) mainitsemattomia 

purkureittejä pitkin. Vesi-Ekon (lausunto 13.6.2001, liite 11) mukaan 

kaatopaikkakokemukset muualla Suomessa ovat osoittaneet, että kaatopaikan 
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pitkäaikaisseuranta saattaa paljastaa yllättäviä kulkeutumisreittejä ja 

kuormitusmääriä, eivätkä päästöt välttämättä ole havaittavissa pintavesitarkkailussa. 

Esimerkiksi Savonlinnan Kaakkolammen kaatopaikalla pintavirtausta 

merkittävämmän kaatopaikka-aineiden valunnan on havaittu tapahtuvan maa- ja 

kallioruhjekerroksissa 10-20 m syvyydessä.  

 

Espoon kaupunginhallituksen lausunto (lausuntoa koskeva pöytäkirja 20.05.2002 

liite 6) viittaa siihen, ettei nykyisellä pintavesitarkkailulla ole pystytty kattavasti 

seuraamaan Loojärveen päätyvää kaatopaikkakuormitusta. Lausunnossa 

vesistötarkkailuun liittyvistä ongelmista todetaan seuraavaa: 

 

"Vesistövaikutusten tarkkailussa on esiintynyt useita ongelmia, mm. seuraavasti: 

 

- osa tarkkailussa alun perin olleista näytepisteitä on tuhoutunut, joten 

vertailutiedon käyttäminen on puutteellista 

- purovesien oletetut virtaussuunnat ja -reitit ovat olleet osittain 

virheelliset 

- havaintopisteverkko on osittain puutteellinen, järvet eivät ole mukana 

tarkkailussa 

- osaraportointi on puutteellista, vuosiraportti vaikeaselkoinen" 

 

Purovesien vedenlaatutarkkailuun liittyvät ongelmat ja mahdolliset maanalaiset 

vesien purkautumisreitit huomioon ottaen lupahakemuksessa olisi tullut kattavasti 

selvittää päästökohteen (Loojärven) veden laadun kehitys (erityisesti viime vuosien 

osalta) kaatopaikan aiheuttaman kokonaisvesistökuormituksen arvioimiseksi.  

 

 

2.5 Aikaisemmasta kaatopaikkakuormituksesta 

 

Lupapäätöksessä (s. 80) esitetään käsitys siitä, että ennen kalvon alapuolisten vesien 

viemäriin johtamista (tammikuu 2001) Ämmässuon kaatopaikan salaojavesien 

aiheuttama kuormituslisäys Loojärveen kohdistuvaan taustakuormitukseen 

verrattuna olisi ollut fosforin osalta 1–3 % ja typen osalta 2–7 %. Väittämä vaatisi 

muistutuksessa esittämämme tutkimustulokset ja Vesihydron selvitykset huomioon 
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ottaen välttämättä perusteluja ja selvennystä siitä, mihin edellä esitetyt luvut 

perustuvat.  

 

Vesihydro katsoi selvityksessään (1999, s. 4-6, muistutuksen (liite 1) 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 järven tilan kannalta kriittisenä tekijänä fosforikuormituksen kasvua vuoden 

1999 tilanteesta ja salaojavesien typpikuormituksen kasvua yli 30 %:iin 

taustakuormituksesta. Vesihydron (1999, 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. 

 

Kuten muun muassa Vesi-Ekon selvityksestä (13.6.2001, liite 11) ilmenee, 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 (liite 11) 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.  

 

Lupapäätöksessä ei ole asianmukaisesti perustellen kumottu muistutuksessamme ja 

Vesi-Ekon lausunnossa (13.6.2001, liite 11) esitettyjä tuloksia kaatopaikan 

aiheuttaman typpi- ja fosforikuormituksen osalta. YTV:n vastineessa (ks. 

lupapäätöksen s. 56) esitettyjen, vesistöpäästöjä koskevien väitteiden osalta 

viittaamme Vesi-Ekon lausuntoon (s. 3-4, liite 8), mistä ilmenee, ettei YTV ole 

pystynyt asianmukaisesti perustellen kumoamaan Vesi-Ekon laskelmaa kaatopaikan 

kuormitusosuudesta. 
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2.6. Yhteenveto 

 

Vesistöpäästöjen osalta lupapäätöstä on pidettävä erityisen puutteellisena siitä 

syystä, etteivät vesistöpäästöjä koskevat olettamukset ja arviot ole perustuneet 

riittäviin selvityksiin eikä arvioiden perusteena olevia tietoja (mittaustuloksia) ole 

esitetty. Lupapäätöksessä kaatopaikan nykyisin aiheuttamaa vesistökuormitusta on 

arvioitu yksipuolisesti kaatopaikan pitäjän näkökulmaa korostavan selvityksen 

(Vesihydron laatima vesistöselvitys 2002) pohjalta. Lupapäätöksen 

vesistötarkastelussa (ja sen pohjalta lupaviranomaisen tekemissä johtopäätöksissä s. 

81) on jätetty täysin huomioimatta, että muun muassa Loojärven veden 

kloridipitoisuuden kehitys viittaa selvästi kaatopaikan kuormittavan vaikutuksen 

jatkumiseen. Tätä käsitystä tukee myös Espoon kaupungin teettämä vesistöselvitys 

v. 2001 (liite 9) kesän tilanteessa. Selvityksen mukaan Loojärven "Veden kloridi ja 

sufaattipitoisuudet sekä sähköjohtavuus olivat korkeahkoja, mikä johtunee 

Ämmässuon kaatopaikan ja läjitystoiminnan vaikutuksista. … Vaikka 

Ämmässuonpuron virtaama onkin pieni alueen läjitystoiminnasta on osoitettavissa 

selviä vesistövaikutuksia." Vuoden 2002 tuloksista voidaan päätellä, ettei Loojärven 

veden laatu ole parantanut eivätkä kaatopaikkakuormitusta ilmentävien aineiden 

(mm. kloridi) pitoisuudet ole laskeneet, vaan päinvastoin nousseet.  

 

Vesi-Ekon (lausunnon s. 4, liite 8) mukaan "Toistaiseksi saatujen 

purotarkkailutietojen perusteella näyttää siltä, että Ämmässuonpuron Loojärveä 

kuormittava vaikutus on alentunut, mutta missään tapauksessa se ei ole kokonaan 

poistunut." Vesi-Eko (lausunnon s. 3) katsoo, että jäteindikaattorina toimivan 

kloridipitoisuuden säilyminen Loojärvessä korkealla tasolla osoittaa 

kaatopaikkakuormituksen jatkuneen ja kuormituksen kulkeutuneen joko 

maanpäällisenä ilmivetenä tai maanalaisena suotautumiskuormituksena. 

 

Edellä esitetyn perusteella on selvää, että lupapäätös ei ole myöskään 

vesistövaikutusten osalta perustunut YSL 35 §:ssä ja YSA 9 §:ssä esitettyihin 

riittäviin selvityksiin. Tältä osin päätös on myös YSL 52.2 §:n vastainen, kun se ei 

sisällä selkeästi niitä perusteita, joilla lupaviranomainen on ratkaisunsa tehnyt. 
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3. LUVANTONTA PILAAMISTA KOSKEVIEN KORVAUSTEN JA PALAUTETTAVIEN 

LUPAEHTOJEN KÄSITTELY YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOSSA 

 

Edellä kappaleessa 2.5 esitetyin tavoin on pidettävä kiistattomana sitä, että 

Ämmässuon kaatopaikasta on aiheutunut pilaavia päästöjä Loojärveen. Tämä on 

myönnetty selkeästi myös lupapäätöksessä (s. 80). Kaatopaikan pitäjällä ei 

kuitenkaan ole ollut missään vaiheessa tällaiselle vesistöjä pilaavalle 

päästötoiminnalle lupaa, joten kyse on YSL 71 §:ssä tarkoitetusta luvattomasta 

pilaamisesta.  Kun esitimme jo ensimmäisessä muistutuksessamme (23.8.2001, liite 

1) tähän ennen luvan myöntämistä aiheutettuun pilaantumiseen liittyvän 

korvausvaatimuksen, olisi se tullut käsitellä ympäristölupavirastossa yhdessä lupa-

asian ratkaisun kanssa. 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). Tässäkin tilanteessa ympäristökeskuksen olisi tullut siirtää korvausasian 

käsittely YSL 71 §:n mukaisesti viran puolesta ympäristölupavirastoon, mitä se ei 

tehnyt. 

 

Kun palautettavaksi vaatimamme vesistöpäästöjen hallintaa koskevat lupaehdot 

liittyvät oleellisesti luvattoman pilaamisen estämiseksi jatkossa tarvittavien 

toimenpidevelvoitteiden asettamiseen ja lupaehtojen uudelleen arviointiin, on 

perusteltua, että nämä kysymykset käsitellään samassa yhteydessä 

ympäristölupavirastossa, joka taas on YSL 71 §:n mukaan ainoa toimivaltainen 

viranomainen ratkaisemaan esittämämme korvausvaatimuksen. 
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4. YHTEENVETO, OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMINEN JA 

TÄYTÄNTÖÖNPANON OSITTAINEN KIELTÄMINEN 

 

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 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 

kulukorvausvaatimuksistamme on esitetty muistutuksissa 23.8.2001 (liite 1) ja 

10.9.2001 (liite 2). 

 

Koska edellä esitetyin tavoin alueen kokonaissietokynnys on maassamme 

ainutlaatuisen suuren ympäristöllisen häiriökeskittymän johdosta ylittynyt, on 

tärkeää, että päätöksen täytäntöönpano kielletään ja Uudenmaan 

ympäristökeskuksen myöntämä ennakkotäytäntöönpanolupa kumotaan siltä osin, 

kun se koskee vaatimuskohdassa 1) eriteltyjä toimintoja. 

 

Helsingissä 23. päivänä kesäkuuta 2003 

 

Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n valtuuttamana 

 

Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy 

 

 

_________________________           _________________________ 

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

 

 Valtakirjat 2 kpl – toimitetaan myöhemmin 

Liite 1 Muistutus 23.8.2001 

Liite 2 Muistutus ja muistutuksen täydennys 10.9.2001 

Liite 3 Muistutus 15.5.2002 

Liite 4 Kirkkonummen kunnan lupa- ja valvontajaoston pöytäkirja 25.6.2002 

Liite 5  Vesa Majamaan lausunto 13.5.2002 

 Liite 6 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 20.5.2002 

 Liite 7  Kolmperänjärven sekä Loojärven ja siihen laskevien purojen 

vesistötarkkailu vuonna 2002. SCC Viatek Oy. Vesihydro 

 Liite 8  Vesi-Eko Oy:n limnologinen vastineasiantuntijalausunto Ämmässuon 

kaatopaikan vesistövaikutuksista Loojärveen 19.6.2003 

Liite 9 Espoon vesistötarkkailu vuonna 2001. Jaana Kukkonen. Länsi-

Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Espoon ympäristökeskus 

Liite 10  Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatima vesistötutkimus. 

Ainepitoisuuksien ja ainetaseiden selvitys Loojärveen laskevista 

puroista 30.5.2001 virtaamatilanteessa 

Liite 11  Vesi-Eko Oy:n limnologinen asiantuntijalausunto Ämmässuon 

kaatopaikan vesistövaikutuksista 13.6.2001 

 


