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KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 
 
Unioninkatu 16 
PL 180 
00131 Helsinki 
 
Fax 010 3640382 
korkein.hallinto-oikeus@om.fi  
 
 
 
Viite:  
Uusi vastaselitysvarauksenne saantitodistusta vastaan. Saantitodistus leimattu 18.11.2005. 
Diaarin:o 252/1/05                
 
 
 
Asia:  
VASTASELITYS YTV:N LISÄSELITYSTEN JOHDOSTA 
 
  
 

Uusi vastaselitys on pyydetty YTV:n lisäselityksen, jonka on laatinut asianajotoimisto 
Hammarstöm Puhakka Partners Oy, johdosta. Liitteenä on toimitettu 19183 YTV 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan Loojärven valuma-alueen 
kuormitusselvitys 

 
Vastineeksi totean, että vaikka Ämmässuon hankkeista vastaavat kuinka tekevät ja 
maksavat toimintojaan puolustelevia ja aiheuttamiaan haittoja vähätteleviä selvityksiä, 
se ei sulje pois sitä tosiasiaa, että Ämmässuolla on kaatopaikka- ja sen 
liitännäistoiminnoista syntyneitä päästöjä. On väärin, että YTV yrittää puolustella 
omia päästöään muiden alueella toimivien kaatopaikkatoimintojen, maatalouden tai 
kunnallistekniikkaan kuulumattomien asutusalueiden päästöillä. Viimeksi mainittu 
puolustelu on irvokas, vallankin, kun läheisten asutusalueiden asukkaat ovat useita 
kertoja ja pitkään vaatineet kunnallistekniikka alueilleen turvatakseen 
kaatopaikkatoiminnoilta edes puhtaan talousveden käyttöönsä.  
 
 
 
Insinööritoimisto Paavo Ristolan selvityksessä on useita puutteita ja 
harhaanjohtavuuksia. 
Esim. sivulla 4 kohta 3 "Loojärven nykytilanne"  selvityksessä todetaan: ”Kuten 
kuvaajasta nähdään, pohjan läheisessä vedessä (pohja – 1m) veden happipitoisuus on 
pääosin ollut tyydyttävällä tasolla (1-5 mg/l)….” 
Tosiasiassa happitilanne on kaloille kriittinen, jos pitoisuus on alle 4mg/l. 
 
YTV:n kaatopaikan perustamisen jälkeen veden laadun yleistrendi on selvästi ollut 
heikkenevä. Näin esim. fosforipitoisuuden suhteen. 
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Ristolan selvityksessä kuva 4 ”Loojärven keskiosan kloridi- ja sulfaattipitoisuudet 
sekä sähkönjohtavuus vuosina 1969- 2004.” 
Osa parametreista näyttää selvästi nousevaa trendiä. Selvityksessä painotetaan 
kuitenkin parametreja, joka osoittavat laskevaa trendiä. 

 
Viittaan myös Hufvudstadtsbladet’in lehtikirjoitukseen 13.11.2005 ”Sämre vatten 
kring soptippen” Lehtikirjoitus liitteenä. 
Uusimpienkin mittausten mukaan pohjaveden laatu Ämmässuon kaatopaikan 
ympäristössä on huono. Mittaustulosten mukaan mm. bariumpitoisuudet ovat olleet 
koholla. Näistäkin YTV:n on turha syyttää maataloutta ja asukkaita. Päästöt 
Ämmässuon kaatopaikka-alueen ympäristön pohjavesiin ovat painuneet sinne 
kaatopaikan tai sen liitännäistoimintojen laskeutumien, liattujen pintavesin ja/tai 
maaperän kautta. Pohjavesien saastuttaminen on yksi ympäristölain vakavimmista 
rikoksista. Kuitenkin ympäristöviranomaiset ja hankkeista vastaavat tyytyvät 
ainoastaan vähättelemään tapahtunutta. 
 
Viittaan lisäksi Vesi-Ekon  laatimaan dokumenttiin ”Alustava limnologinen 
asiantuntijalausunton Ämmässuon kaatopaikan mahdollisista vesistövaikutuksista 
Kolmperän järven suuntaan” (18.9.2001). Lausunto liitteenä. Koska Kolmperän järvi 
laskee Loojärveen, Kolmperän järven vesistövaikutuksen näkyvät myös Loojärvessä. 
Ko. Vesi-Ekon YTV:tä kohtaan kriittinen lausunto on jätetty YTV:n selityksessä 
huomioimatta. Tämä osaltaan osoittaa YTV:n yksipuolisen ja tarkoitushakuisen 
toiminnan ko. hankkeissa ja antaessaan selitystään. 
 
Ristolan kuormitusselvityksen sivulla 3 kohdassa "Epävarmuustekijät" todetaan 
selkeästi, kuinka epämääräisiin ja epäluotettaviin selvityksiin kuormitusselvitys 
perustuu. Näistä on vielä vedetty YTV-myönteiset johtopäätökset, jolloin ollaan jo 
hyvin kaukana todellisuudesta. Ko. kappaleessa todetaan tulokset "…lähinnä suuntaa 
antaviksi". "…Kuomitusluvut eivät ole suoraan verrannollisia keskenään…". 
Pienvesien ja Loojärven pohjaan jo pitkäaikaisen kuormituksen johdosta 
sedimentoituneista haitta-aineista ei ole enemmälti selvityksiä, eikä myöskään niiden 
mahdollisista vaikutuksista. 
 
Ristolan kuormitusselvityksen sivulla 3 kohdassa "Eri maankäyttömuotojen 
aiheuttama kuormitus" on vanhentunutta ja epämääräistä lähtötietoa ja selvitystä, silti 
ko. Ristolan kuormitusselvityksessä niistä vedetään merkittäviä johtopäätöksiä. 
Viljelyn aiheuttamaa kuormitusta ei ole analysoitu asiallisesti, kaikenlainen tarkempi 
erittely puuttuu.  
 
Kun kaatopaikan kalvon alapuoliset suotovedet alettiin johtamaan Suomenojan 
puhdistamolle, ei ko. ajankohtaa ja sen aiheuttamia mittausten ja selvitysten 
tulkintaongelmia ole lainkaan pohdittu Ristolan selvitysyhteenvedoissa. 
 
Ristolan selvityksen sivulla 17 kuvassa 11 on kaaviot eräiden mittauspaikkojen 
fosforikuormista ja typpikuormista. Nämä kaaviot osoittavat sen suuren äärevyyden ja 
hajonnan min ja max välillä ko. mittauspaikoissa. Kun mittauksia tehdään harvoin on 
tuloksen perusteella tehtävän virheellisen mielikuvan syntyminen hyvinkin 
mahdollista. Tuloksen epävarmuus kasvaa riippuen sääoloista, mittausvuodenajasta, 
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pitkäaikaisista valumien muutoksista, yllättävistä sääoloista yms. Tällaisista tuloksista 
ei voi tehdä riittävällä tarkkuudella ja luotettavuudella vakavia yhteenvetoja.  
 
 
 
Uusin edelleen kaikki aikaisemmissa valitusasiakirjoissani ja vastaselityksissäni 
esittämäni vaatimukset. 

  
Uusin vaatimukseni myös siinä, että Ämmässuon kaatopaikan ympäristön päästöjen 
aiheuttajat – olivatpa ne sitten YTV tai Espoon kaupunki, tai molemmat yhdessä, 
asetetaan syytteeseen ja korvausvelvollisuuteen. Sama vaatimus koskee myös muita 
alueen kaatopaikkatoimintojen liitännäistoimijoita esim. Ekopark Oy:tä, joka nykyisin 
on Kuusakoski Oy:n omistuksessa. 

 
Kokonaisvaikutukset huomioiden ja varovaisuusperiaatteita noudattaen uusia lupia 
kaatopaikkatoiminnoille ei tule myöntää ja tässä valitusmenettelyssä käsiteltävänä 
oleva ympäristölupa esitetyssään muodossaan tulee kumota. 
 
Yhdyn myös kaikkiin Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sarion laatimiin 
asiapapereihin ja niiden yhteydessä esitettyihin lausuntoihin ja tutkimuksiin, jotka 
koskevat tätä lupavalitusta. 

 
 
 Tähän vastaselitykseen yhtyvät: 
 Ko. asiassa yhdistysten alkuperäisen valituksen valtakirjojen valtuuttamana 
  
 Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry / Jussi Pesola pj. 
 sekä 
 Espoonkartanon omakotiyhdistys ry - Esbogårdens egnahemsförening rf. 
 Nuuksion omakotiyhdistys ry - Noux egnahemsförening rf. 
 Pohjois-Kirkkonummiyhdistys ry - Förening för Norra Kyrkslätt rf. 
 Kolmperän asukasyhdistys ry 
 Espoon ympäristöyhdistys ry 
  
 

  1.12.2005   
 

 
    Arja Alho 
    Kotikunta: Kirkkonummi     
 
Liitteet:  

- kopio leimatusta saantitodistuksesta 
- Vesi-Ekon alustava lausunto Kolmperä järvestä 
- Hufvudstadtsbladet’in lehtikirjoitus 13.11.2005 ”Sämre vatten kring 
       soptippen”        


