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VASTASELITYS ANNETUN LAUSUNNON JA VASTINEIDEN JOHDOSTA 
   
 
Viite: valitus YTV:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristölupa-asiassa      
Diaarinumero 01143/03/3605 
 
 
 
 

 
     VALITUKSENI TAUSTA 
 
                     -     valitukseni Vaasan hallinto-oikeudelle 24.6.2003. 

- valitukseni liite Vaasan hallinto-oikeudelle 06.08.2003. 
 
- valituksessani ilmoitin yhtyväni Kirkkonummen 

Ympäristöyhdistyksen nimissä jätettyyn valitukseen 17.6.2003  
- valituksessani ilmoitin myös yhtyväni Ympäristölakiasiaintoimisto 

Niemelä & Sarion laatimaan valitukseen.  Valitus on jätetty Urberga 
Kb ja Niemis Kb:n nimissä 23.6.2003 

 
- valituksessani uudistin myös kaikki aiemmat ko. asiaan ja  

Ämmässuon-Kulmakorven toimintoihin ja niiden yhteisvaikutuksiin 
liittyvissä mielipiteissä, muistutuksissa ja kannanotoissa sekä YVA-
ohjelmien ja -selostuksien lausunnoissa esitetyt vaatimukset ja 
valitukset, jotka olen jättänyt Kolmperän Asukasyhdistys ry:n 
puheenjohtajana Espoon kaupungille, Uudenmaan 
ympäristökeskukselle, ympäristöministeriöön tai Vaasan hallinto-
oikeudelle sekä ne vaatimukset, jotka ilmenevät 
Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sarion asiaa koskevissa 
asiakirjoissa, jotka Kolmperän Asukasyhdistys ry on toimeksi 
antanut tai joihin se on yhtynyt. 
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   VASTASELITYKSENI YTV:n ANTAMAAN VASTINEESEEN 

Lainaukset YTV:n vastineesta kursiivilla.   
 
 
YTV:n vaatimukset 

 
                   1)  Vastineen kohdassa 1 käsitellyt valitukset on ensisijaisesti jätettävä      

  tutkimatta. Jos Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin tutkii valitukset, on ne 
  hylättävä. 

- Urberga Kb ja Niemis Kb:n valitus 
- Kolmperän Asukasyhdistys ry:n valitus 
- Insinööritoimisto Innovator/Lab-Investiga Oy/K. Holmin valitus 
 

          2)  Vastineen kohdassa 2 käsitellyt valitukset on hylättävä   
- Arja Alhon valitus 
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry:n ym. valitus 
 

     YTV:n perustelut  
                      …YTV toteaa, että valituksissa ei ole esitelty mitään sellaista, joka  

                       muodostaisi perusteen valituksenalaisen päätöksen kumoamiselle. Esitetyt  
                      vaatimukset ovat kokonaisuudessaan perusteettomia ja osin myös lakiin  
                       perustumattomia. … 

 
 

2.1 Arja Alhon valitus 
 

YTV viittaa yllä mainittujen muistutusten ja muistutusten täydentämisen 
osalta 30.9. 2002 päivättyyn vastineeseen, jossa on annettu vastaus 
muistutuksissa esitettyihin seikkoihin.…  
 
Kyseistä muistutusta ei ole käytettävissäni. 

 
  2.1.1       Päätöksen kumoaminen       
 

Valituksessa vaaditaan nykyisen kaatopaikan välitöntä sulkemista ja 
lupapäätöksen kumoamista. Lisäksi vaaditaan, ettei uusia 
kaatopaikkatoimintoja tule sallia alueella. 
 
YTV toteaa, että perusteita kaatopaikan sulkemiselle ja päätöksen 
kumoamiselle ei ole. … 

 
  YTV on itse hakenut lupaa nykyinen kaatopaikan sulkemiselle. 

 Myös Uudenmaan ympäristökeskuksen lupapäätöksessä on kaatopaikan 
sulkemista koskevia määräyksiä. 

 
2.1.1.1 Lupasisältö 
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YTV toteaa, että asiallisesti samansisältöiseen vaatimukseen on vastattu 
yllä Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n valituksessa osalta kohdassa 1.1.2.2, 
… 

 
Yhdyn Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n vastaselitykseen, jonka laatii 
Ympäristölakiasiaintoimisto Sario & Niemelä Oy. 
 

    2.1.1.2      Harhaanjohtaminen 
 

YTV toteaa, että väitteet harhaanjohtamisesta ovat ensinäkin tämän 
ympäristöluvan lupaharkinnan kannalta merkityksettömiä ja toiseksi 
perusteettomia. Toiminnan lopullista laajuutta ja toiminta-aikaa on 
mahdotonta arvioida vuosia eteenpäin. Väitettä perustutkimuksen 
puutteellisesta laatimisesta ei ole perusteltu millään tavoin. … 
 
Kaatopaikan perustamisen aikoihin asukkaille vakuutettiin, että 
kaatopaikka lopettaa toimintansa 2000-2005. Mitään puhetta esim. 
uuden kaatopaikan avaamisesta entisen kylkeen ei esitetty.  Vaikka YTV 
väittää, että toiminnan lopullista laajuutta ja toiminta-aikaa on mahdoton 
arvioida vuosiksi eteenpäin, esitetään jo nykyisinkin YTV:n omissa 
kalvoissa kehitystä jopa 50-70 vuotta eteenpäin. YTV:n väitteen 
mukaisesti jatkotoimet kahden kymmenen vuoden kuluttua olisivat siis 
olleet mahdotonta edes arvioida. Tämä ei ole uskottavaa. Mikäli väite 
pitäisi paikkaansa olisi se alansa henkilöstöltä ammattitaidotonta.  
 
Perustutkimusten puute on perusteltu lukuisissa kirjelmissä, joihin 
valituksessani viittasin ja joiden sisällön vaatimuksineen ja 
perusteluineen siinä myös uudistin. 
 

2.1.1.3 Suojaetäisyydet 
 
…Lopulta Alho vaatii, että Espoon puolella kaavoitettu V-alue pitäisi 
olla suoja-alue kaatopaikan ja Kolmperän asutuksen välillä. … 
 
Ajatukseni pohjasi kaatopaikan perustamisen aikaisen 
lääkintöhallituksen oheisiin (yleiskirje n:o 1547/73), jonka mukaan 
etäisyyssuositus asutukseen on riippuvainen maasto-olosuhteista. 
Metsäisellä alueella pidetään riittävänä 500 metrin ja avoimella alueella 
1000 metrin etäisyyttä lähimmästä asutuksesta. YTV:n Ämmässuon 
kaatopaikan ja Kolmperän asutuksen välinen alue, joka on kaavoitettu 
V-alueeksi, on alun alkaen ollut avointa suoaluetta, jolla olisi tullut 
noudattaa 1000 metrin suojaetäisyyttä asutuksesta. Vaatimus tästä 
suojaetäisyydestä ei täyty, koska Espoo on perustanut sille rakennus- ja 
voimalaitosjätteitä sisältävän maankaatopaikan. Kyseinen alue ei siis 
tarjoa tarvittavaa suojaa YTV:n kaatopaikan ja Kolmperän asutuksen 
väliin, joka olisi välttämätöntä YTV:n toimintojen laatuun ja laajuuteen 
suhteutettuna.  
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YTV toteaa, ettei suojaetäisyyksiä koskevaa vaatimusta ole mitenkään 
perusteltu. Esitetty väite on valittajan mielipide ja tulee sellaisenaan 
sivuuttaa.… 
 
Vaatimus on perusteltu lukuisissa kirjelmissä, joihin valituksessani 
viittasin ja joiden sisällön vaatimuksineen ja perusteluineen siinä myös 
uudistin. 
 
…Kaavamääräysten osalta YTV toteaa, että Kirkkonummen 
yleiskaavassa ei ole asetettu vaatimusta kaatopaikkojen suoja-alueista. 
Tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä nyt puheena olevan 
ympäristölupa-asian ja luvan myöntämisedellytysten kanssa. … 
 
Lupaa myönnettäessä kaavalliset tosiseikat maastollisine edellytyksineen 
ja rajoituksineen on otettava huomioon ja lupaehdot on suhteuttava 
niihin. Mikäli lupaviranomainen ei luvassaan osaa tai halua tarkastella 
asiaa kokonaisuutena, kertoo se rajoittuneesta ammattitaidosta.  
 
…Espoon osalta yleiskaavassa todetaan kaatopaikka-alueista, että 
”Aluevaraus sisältää suoja-alueen, … jonka puustoa on hoidettava 
tehokkaan näkösuojan ylläpitämiseksi.” YTV on lisäksi toiminut alueella 
kaavamääräysten mukaisesti. Valittaja ei ole esittänyt minkäänlaista 
näyttöä siitä, etteikö puustoa olisi hoidettu tehokkaan näkösuojan 
ylläpitämiseksi.  … 
 
Kaavamääräysten mukaisesti Espoon puoleiset ET- ja EK-aluevaraukset 
sisältävät suoja-alueet. Säästetty puustokaistale ei takaa tehokasta 
näkösuojaa. Tämä voidaan todeta ilmakuvista ja kaavakartoista. 

 
2.1.1.4 Jätteiden peitto 
 

…Mikäli väitteellä viitataan väliaikaisena peittona käytettäviin 
maamassoihin, toimitaan näiden suhteen siten, että kulloinkin täytettävä 
työskentelyalue (vastaanottoalue) pidetään mahdollisimman pienenä ja 
peitetään riittävällä maakerroksella (yleensä n. 10 -20 cm). … Esitetyn 
perusteella väite peiton riittämättömyydestä on perusteeton ja 
toteennäyttämätön. 

 
Olen esittänyt asukkaiden järjestämissä tapaamisissa diakuvia, jossa 
punaisiin pusseihin pakatut riskijätteet ovat olleet peittämättä 
riskijätealueen täyttöhaudassa. Otetuissa diakuvissa peittämättömät 
riskijätteet ovat  aivan samanlailla peittämättä viikkokausia. 
Diaesityksen ovat nähneet Uudenmaan ympäristökeskuksen, YTV:n, 
Espoon ja Kirkkonummen edustajat. Esitetty peittämätön riskijätehauta 
on julkaistu myös Hufvudstadtspladetin artikkelissa.  
Lisäksi Ämmässuon kaatopaikka-alueen jatkuva ja laaja lokkiongelma 
on kiistaton näyttö siitä, että jätteitä ei ole peitetty riittävästi. 
Peittämättömät ja puutteellisesti peitetyt täyttöalueet houkuttelevat 
alueelle haittaeläimiä. Väite on siis perusteltu ja toteennäytetty. 
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2.1.1.5 Kompostoinnin keskittäminen 
 

…Väittämä huomattavista haitoista on perustelematon. … 
 

2.1.1.6 Kompostoinnin haitallisista ympäristövaikutuksista 
 

…Toiminnasta aiheutuneiden hajuhaittojen vähentymisestä olemme 
lausuneet yllä Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n valituksesta antamaamme 
vastineen kohdassa 1.1.2.2.1. 
 
1.1.2.2.1 : …YTV toteaa, että Suomessa ei ole käytössä sovellettavia 
ohjearvoja hajulle, vaan kysymys on tapauskohtaisesta harkinnasta. 
VTT:n selvityksessä 27.4.2001 on viitattu Saksassa ja Tanskassa 
sovellettaviin ohjearvoihin. … Muiden maiden normistolla, saati sitten 
ohjeistolla ei ole suomalaisessa oikeusperusteisessa viranomais-
harkinnassa mitään asemaa. 
 
Koska Suomessa valitettavasti olemme kehityksestä jäljessä hajujen 
ohjearvoista voidaan kysyä, onko Suomella varaa olla 
oikeusperusteisessa viranomaisharkinnassa täysin riippumaton periferia 
muiden maiden normistoista tai ohjeistoista. Ilmeisesti ei. Ulkomaiset 
päästökriteerit on noteerattava  huomioon otettaviksi argumenteiksi. 
 
… valittajien väittämä, että ”VTT:n tekemä hajuselvitys (27.4.2001) on 
selvä osoitus siitä, että kaatopaikkatoiminnot aiheuttavat 
naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta kaikilla 
läheisillä asuinalueilla.” on puhdas mielipide ja sinällään perusteeton 
väite. … 
 
Tehdyn hajuselvityksen lisäksi viittaan myös valitukseni liitteessä 
esittämääni seikkaan YTV:n käyttämistä eteerisistä öljyistä.  
Miksi YTV käyttäisi kalliita eteerisiä öljyjä, jollei se yrittäisi peittää 
aiheutuneita hajuhaittoja, joita ei muutenkaan saatu kuriin? Asia on selvä 
osoitus siitä, että haitat ovat kohtuuttomia. Muut perusteluni tarkemmin 
valituksessani ja sen liitteessä. Valittajien väittämä ei siis ole puhdas 
mielipide ja perusteeton väite.   
 
Vastineessaan YTV lupaa ja vakuuttaa (s. 9) tilanteen parantuvan. 
Todettakoon, että näin on luvattu ja vakuutettu aina sen hetkisen tiedon 
ja kuvitelmien mukaan. Valitettavasti todellisuus on kuitenkin 
osoittautunut toista. Olettamukset ovat olettamuksia. Asia ilmenee hyvin 
myös YTV:n siteeraamassa Suunnittelukeskuksen tekstissä:  
 
…Edellä mainittujen toimenpiteiden ansiosta Ämmässuon-Kulmakorvn 
alueen toimintojen ympäristöä kuormittavat hajupäästöt vähenevät 
ratkaisevasti eikä hajuhaittoja todennäköisesti enää ilmene ympäristön 
asutuksen piirissä mahdollisia pitempiaikaisia riski- tai häiriötilanteita 
lukuun ottamatta.” … (Vahvennukset tässä.) 
 
YTV vetoaa määräykseen A25 ja toteaa, että 
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…nyt asetetuilla lupamääräyksillä varustettuna päätöstä ei voida 
kumota toiminnan aiheuttaman kohtuuttoman hajuhaitan vuoksi. 
 
Määräyksen A25 nojalla nykyiset asukkaat alistetaan koerotan asemaan 
erilaisissa hajututkimuksissa ja –seurannoissa. Ämmäsuon-Kulmakorven 
ympäristövaikutusten yhteisarvioinnissa todetaan, ettei uutta asutusta 
tule sijoittaa kaatopaikka-alueen läheisyyteen, koska riittävää tietoa ja 
kokemusta alueen vaikutuksista ei ole. Nykyiset asukkaat siis 
unohdetaan ja vain uudesta asutuksesta kannetaan muodollista huolta.  
Jo tämäkin osoittaa, että toiminnan laajenemisen salliva päätös on myös 
hajuhaittojen osalta kohtuuton. Muistutan vielä, että haju on ilmentymä 
jostain muusta, joka voi olla itse epämiellyttävää hajua huomattavasti 
vaarallisempi ihmisten terveydelle. Asiasta tarkemmin valitukseni 
liitteessä. 
 
Muilta osin yhdyn Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n vastaselitykseen, jonka 
laatii Ympäristölakiasiaintoimisto Sario & Niemelä Oy. 
 

2.1.1.7 Kompostointiaumojen mitoituksesta 
 

YTV toteaa, että kompostointitoiminnassa tilanne muuttuu usein, joten 
yksityiskohtaisia määräyksiä mitoituksesta on mahdoton antaa. 

 
En kirjoittanut valituksestani kompostointiaumojen mitoista, en 
leveyksistä enkä pituuksista. Sen sijaan kirjoitin kompostointitoiminnan 
ajallisesta mitoituksesta. Kritisoin lupapäätöksen epätarkkuutta, koska 
siinä määrätään vain, että kompostointitoiminnan aika on oltava riittävän 
pitkä hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Lupaviranomaisen olisi tullut antaa 
selkeä aikaraja, koska biojätteen saa siirtää jälkikompostoitumaan  
ulkotilaan ilman, että hajuhaittaa syntyy. 
 

2.1.1.8 Kompostointilaitoksen toimintaa koskevan YVA-selvityksen puuttuminen 
  

On hämmästyttävää, että Pohjoismaiden suurimman ja laajennuksen 
jälkeen yhden Euroopan suurimpiin lukeutuvan jätteenkäsittelylaitoksen 
sallitaan kikkailla lain porsaanrei’illä. Tosiasia on, että 
kompostointilaitos ei ole toiminut vaaditulla tavalla ja sen kapasiteetti on 
jo nyt ylitetty. Tästä huolimatta kompostoitavan jätteen määrää 
suunnitellaan nostettavan nykyisestä noin  37.000 tonnista 49 000 
tonniin. Kompostoitavan jätteen määrä passataan aina niin, että ne 
muodollisesti  ylittävät tai alittavat säädetyt määrät ja lain voimaantulon 
ajankohdat YVA-menettelyn välttämiseksi. Koska  yli 20.000 tonnia 
vuosittain käsittelevät biologiset laitokset ovat tulleet YVA-menettelyn 
piiriin vuonna 1999, olisi vähintään tämän lupamenettelyn yhteydessä 
tämä hanke pitänyt alistaa YVA-menettelyn piiriin. 
 
YTV toteaa, että  
Lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) 27 §:stä 
ilmenee periaate, jonka mukaan menettelyä ei sovelleta toimintoihin, 
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joilla on ollut lupa ennen lain voimaan tuloa. … Lakia ei voida soveltaa 
taannehtivasti. Näin ollen valittajan väite on perusteeton. 
 
YTV.n kaatopaikka on tähän mennessä toiminut ilman ympäristölupaa 
erilaisten sijoituslupien, koeluontoista toimintaa koskevien ilmoitusten ja 
niille myönnettyjen päätösten turvin.  Kuitenkin sen toiminta ja 
laajennus alistettiin jälkikäteisesti YVA-menettelyn piiriin. Tosin, kuten 
yhteisviranomainenkin myönsi, että YVA-menettelyä ei voitu korrektisti 
hankkeeseen soveltaa. Tätä taustaa vasten on käsittämätöntä ja 
kansalaisten oikeustajua loukkaavaa, että Uudenmaan ympäristökeskus 
kaikista päästöistä ja epäkohdista huolimatta sallii YTV:n 
kompostointilaitokselle ja sen laajennukselle luvan ilman YVA-
menettelyä. Tiedustelin aikanaan järjestetyillä YVA-päivillä Uudenmaan 
ympäristökeskuksen edustajalta, että kuinka on mahdollista, että YTV on 
jättänyt lupa-anomuksen biojätteiden osalta sisään ennen YVA-
menettelyä rikkomatta YVA-lain § 7 ja  § 13. Viranomaisen (Jorma 
Jantunen) vastaus oli, että lupahakemuksia voidaan toki jättää 
etukäteenkin, mutta asetelma antaa viranomaiselle omat velvoitteensa. 
Lain sallimia mahdollisuuksia viranomainen ei kuitenkaan ole halunnut 
käyttää. Tässä on kyse pelkästä lain hengen kiertämisestä ja juridisesta 
keplottelusta. 

 
     2.1.1.9     Asbestijätteet 

 
Valittaja väittää, että asbestijätteiden pakkaustapa ei ole riittävän 
turvallinen. 
 
YTV toteaa, että väite on perustelematon ja toteennäyttämätön. 
asbestijätteet pakataan, sijoitetaan ja peitetään siten, ettei niistä aiheudu 
terveyshaittaa… 
 
Terveyshaitan eliminoimiseksi asbestipölyä ei saa päästää leijumaan 
vapaaseen ilmatilaan. Näin kuitenkin tapahtuu pakkauksessa 
käytettävien muovipussien rikkoutuessa lanauksen yhteydessä. 
Väite on siis perusteltu ja toteennäytetty. 
 

     2.1.1.10    Voimalaitosjätteet 
 
 Valittaja toteaa, että voimalaitosjäte on ongelmajätettä ja vaatii että se 
tulee toimittaa ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. 
 
YTV toteaa, että …kaatopaikalle saa loppusijoittaa vain tavanomaista 
jätettä. Tällaista jätettä on energiatuotannosta syntyvä, tavanomaiseksi 
– ei ongelmajätteeksi – luettava lento- ja pohjatuhka sekä kuona. 
 
En väittänyt valituksessani voimalaitosjätteiden olevan 
kokonaisuudessaan ongelmajätteitä vaan kirjoitin, että voimalaitosjätteet 
sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita. Siksi ne tulee toimittaa 
ongelmajätelaitoksiin. 
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      2.1.1.11 Pilaantuneiden maiden pysyvät varastot 
 
Heti aluksi tarkennan tässä yhteydessä vielä sitä, että valituksessani 
vastustan myös pilaantuneiden maiden käsittelykentälle esitettyjä 
vaihtoehtoisia suunnitelmia. Yhdyin Ympäristölakiasiaintoimisto 
Niemelä & Sarion laatimaan valitustekstiin, jossa myös puututaan 
suunniteltuihin ja luvitettuihin vaihtoehtoisiin toimintoihin. 
 
YTV toteaa, että väittämä väliaikaisten varastojen muuttumisesta 
jatkuviksi varastoiksi on perusteeton. 
 
Uutta varastoitavaa maata tulee jatkuvasti käsitellyn tilalle. Käytännössä 
varastoalueet muodostuvat siis jatkuviksi varastoiksi. Huomio ei ole 
perusteeton. 
 

       2.1.1.12 Pilaantuneiden maiden käsittelyn ilmapäästöt 
 
  Vastineessaan YTV käsittelee käsittelyhallien poistoilman puhdistusta.  
 

Näin ollen ilmaan ei pääse valittajan väittämiä haitallisia aineista siinä 
määrin, että niistä olisi haittaa ympäristölle. Tällä perusteella valittajan 
esittämät vaatimukset liittyen pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn 
ovat kokonaisuudessaan perusteettomia. 
 
Lupaehdoissa ei ilmene lievästi pilaantuneiden maiden varastointia ja 
käsittelyä koskevia määräyksiä. YVA:n mukaan lievästi pilaantuneiden 
maiden varastointi tapahtuu ulkoilmassa. Lisäksi on huomioitava, että 
sekä lievästi pilaantuneiden että pilaantuneiden maiden kuljetuksen 
aikana aiheutuu päästöjä ilmaan. Vaatimukset liittyen pilaantuneiden 
maa-ainesten käsittelyyn eivät ole perusteettomia. 
 

2.1.1.13 Ristiriitaiset tiedot pilaantuneiden maiden varastokentästä 
 

Nyt valituksen alaisesta lupapäätöksestä kappaleessa ”Vireillä olevat 
asiat” (s.3) ilmenee, että valittajan mainitsemaa lievästi pilaantuneiden 
maiden varastointiin ei ole haettu ympäristölupaa. 
 
Tätä vastaselostusta kirjoittaessani käytettävissäni on Uudenmaan 
ympäristökeskuksen kotisivuilta printattu ympäristölupapäätös tai 
ilmoitus. Asiakirjan s.3:lla on kohta ”Vireillä olevat asiat”. Kyseisestä 
kohdasta ei kuitenkaan ilmene millään lailla onko lievästi pilaantuneiden 
maiden varastointiin haettu ympäristölupaa vai ei. Ei siinä ilmene 
myöskään mitään pilaantuneiden maiden käsittelyä tai 
kompostointilaitosta koskevista lupahakemuksista. Valitettavasti YTV:n 
antamalla viitteellä en saa asiaa kohdennettua ja asia jää edelleen 
hämärän peittoon. 
 
… Toisaalta YTV toteaa, että sen toimintaa koskevilla muilla 
mahdollisilla lupaprosesseilla ei ole merkitystä tämän 
ympäristölupapäätöksen käsittelyn kannalta. 
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Kokonaisuuden kannalta muilla mahdollisilla lupaprosesseilla on 
merkitystä. Koko Ämmässuon alueen ongelma on siinä, että aluetta ei 
tarkastella kokonaisuutena vaan eri hankkeiden luvat on pilkottu 
osaratkaisuiksi vieläpä niin, että eri viranomaistahot myöntävät  alueelle 
luvat pahimmassa tapauksessa toinen toisistaan tietämättä ja ilman että 
myönnettyjä lupia olisi nivoitettu hallittavaksi kokonaisuudeksi.  
Mikäli YTV aikoo hakea kyseistä lupaa erillisessä käsittelyssä tai esim. 
jonkinlaisena poikkeuslupana, valituksessani esittämäni vaatimukset ja 
perustelut pätevät joka tapauksessa. 

   
Viittaan myös Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy:n 
laatimiin teksteihin. 
 

2.1.1.14 Pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyvät puutteelliset tutkimukset 
 

… esitetty vaatimus päätöksen kumoamisesta on hylättävä 
perusteettomana. 
 
Vaatimus on perusteltu lukuisissa kirjelmissä, joihin valituksessani 
viittasin ja joiden sisällön vaatimuksineen ja perusteluineen siinä myös 
uudistin. 
 

2.1.1.15 Lievästi pilaantuneiden maiden käyttö kaatopaikan pintarakenteissa 
 
… johtopäätöksenä todetaan, että lievästi pilaantuneiden maiden 
käyttäminen Ämmässuon kaatopaikan pintarakenteissa on mahdollista 
toteuttaa ilman, että siitä aiheutuu merkityksellisiä terveys. tai 
ekologisia riskejä. 
 
YTV siis myöntää, että ainakin jonkinasteisia terveys- tai ekologisia 
riskejä aiheutuu käytettäessä lievästi pilaantuneita maita kaatopaikan 
pintarakenteissa. Vaatimus ja väite on siis perusteltu. 
 

2.1.1.16 Ristiriita luvan myöntämisen ja keskeneräisen suunnittelun välillä 
 

Kritisoin valituksessani, että lupatekstissä puhutaan pilaantuneista ja 
lievästi pilaantuneista maista sekaisin. Lisäksi kritisoin, että lupa 
pilaantuneiden ja lievästi pilaantuneiden maiden käyttöön oli annettu 
vaikka pintarakenteiden yksityiskohtainen suunnittelu on kesken. 
 
… käytännön syistä lupa on myönnetty ennen lopullisen suunnitelman 
laatimista. YTV:n käsityksen mukaan näin toimittaessa saavutetaan 
ympäristön kannalta paras mahdollinen ratkaisu. 
 
Oman käsitykseni mukaan paras mahdollinen ratkaisu saavutetaan, kun 
suunnitelmat ovat valmiita ja luvat harkitaan vasta valmiiden 
suunnitelmien pohjalta eikä keskeneräisten arvioiden tai olettamusten  
perusteella. 
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2.1.1.17 Ilmanlaatu 
 

YTV viittaa vastaukseensa Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n valituksen 
osalta kohdassa 1.1.2.3. 
 
Kohdassa 1.1.2.3.2 Hiukkas- ja rikkipäästöt: 
YTV huomauttaa lopuksi, että Ämmässuolla on vuonna 2002 otettu 
käyttöön jatkuvatoiminen ilmanlaadun mittauslaitteisto, joka mittaa 
lämpötilan ym. perustietojen lisäksi hengitettävien hiukkasten ja 
pelkistyneiden rikkiyhdisteiden määrää. 
 
On todettava, että tähän mennessä suoritetut ilmanlaadun mittaukset 
eivät vielä ole ehtineet antaa riittävää taustatietoa ja kokemusta alueen 
ilmanlaadun kehityksestä. Saamieni tietojen mukaan mm. vanadiinia ei 
ole mitattu. Vanadiinin mittaus olisi ollut ensisijaisen tärkeää, koska 
voimalaitosjätteitä on läjitetty sekä YTV:n että Espoon 
maankaatopaikalle kaavoitetulle V-alueelle. Suun kautta saadun 
vanadiinin alimmaksi päivittäiseksi riskitasoksi ihmiselle on esitetty 3 
µg vanadiinia/paino kg ja vastaavasti hengityksen kautta 0,2 µg V/paino 
kg (Randall et al. 1997). 
 
Kohdassa 1.1.2.3.3 Pölymittausten riittämättömyys YTV toteaa 
vastineessaan mm., että: 
…Mittausraportissa … on todettu, että ”mitattuja pitoisuuksia ei voitu 
suoraan verrata valtioneuvoston raja-arvoihin, koska näytteitä ei ollut 
riittävästi. … 
 
Valittajien vaatimukset ovat perusteltuja. 
Muilta osin yhdyn Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n vastaselitykseen, jonka 
laatii Ympäristölakiasiaintoimisto Sario & Niemelä Oy. 
 

2.1.1.18 Pohjavesien virtaussuunnan uudelleen tutkiminen 
 

…valittajan vaatimus lisätutkimusten suorittamisesta on perusteeton. 
 
Totean, että ristiriitaista tietoa on annettu ja siksi tietojen 
paikkansapitävyys on selvitettävä. 

 
2.1.1.19 Pohjavesien laadun tutkiminen 

 
Kysymyksessä on kuitenkin toinen toiminnan harjoittaja, jonka 
toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseen liittyvät vaatimukset 
eivät liity nyt tarkasteltavaan lupaprosessiin. Vaatimus on sivuutettava 
tässä yhteydessä. 
 
Espoon ympäristölautakunnan pöytäkirjoissa todetaan, että 
maankaatopaikan ja YTV:n  kalvonalaiset pohjavedet sekoittuvat 
toisiinsa. Se, että alueella toimii 1 tai useampi toimija, jotka yhdessä tai 
erikseen aiheuttavat päästöjä, ei tee seurausta tyhjäksi. Asia on tutkittava 
ja päästöjen aiheuttaja tai aiheuttajat tulee selvittää kaikkien niiden 
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toimijoiden osalta, jolla on pienintäkin osuutta aiheutuneisiin päästöihin. 
Uusia lupia ei tule myöntää ennen minkäänlaisilla verukkeilla. Vaatimus 
on perusteltu eikä sitä tule sivuuttaa tässäkään yhteydessä. 

 
YTV viittaa vastuksessaan Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n valitukseen 
kohdassa 1.1.3.3. 
Yhdyn Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n vastaselitykseen, jonka laatii 
Ympäristölakiasiaintoimisto Sario & Niemelä Oy. 
 

2.1.1.20 Kaivovesien tarkkailu 
 
Tutkituista kaivoista ei ole tutkittu esim. vanadiinipitoisuuksia. 
Kolmperän alue on maastoltaan vaihtelevaa ja pohjavettä voi varastoitua 
yllättäviinkin kalliotaskuihin ns. orsivedeksi. Terveydelliset riskit ja 
Ämmässuon alueen moninaiset ympäristöä rasittavat toiminnat 
huomioiden tarkkailun laajentaminen kaikkia kaivoja koskevaksi ei 
todellakaan ole kohtuutonta. 
 
Muilta osin viittaan Ympäristölakiasiaintoimisto Sario & Niemelä Oy 
laatimiin teksteihin. 
 

2.1.1.20 Vesistöjen kloridipitoisuudet  
 
YTV toteaa vastineessaan (s. 26:) Kolmperänjärven kloridipitoisuudet 
olivat tasolla 27-39 mg/l vuonna 2002. 
Edelleen (s. 26 ja 27): …YTV käsityksen mukaan selityksenä korkeille 
kloridipitoisuuksille voi olla Espoon kaupungin Ämmässuontien maan 
läjitysalueilta purkautuvat vedet, joiden sähkönjohtavuus ja 
kloridipitoisuudet ovat korkeita (kohonneet pitoisuudet saattavat johtua 
alueelle aikaisemmin läjitetyistä voimalaitostuhkista). 
…Espoon kaupungin maaläjitysalueen veden laatu on heikentynyt 
olennaisesti vuodesta 1996 lähtien. Lähellä maanläjitysalueen 
alapuolella olevilla purotarkkailupisteillä sähkönjohtavuus ja 
kloridipitoisuudet ovat nousseet yli 10-kertaisiksi vuosien 1996 ja 2002 
välisenä aikana. … 
 
Kolmperä-järven korkeat kloridipitoisuudet ovat tosiasia, mutta siitä ei 
ota vastuuta enempää YTV kuin Espookaan. Se, että kukaan ei kanna 
vastuuta ja prosessi vesistöissä vääjäämättä jatkuu on edesvastuutonta. 
Muistutan vielä, että myös YTV:n alueelle on läjitetty voimalaitosjätteitä 
mm. Helsingin Energialta. Asiasta on dokumentit diakuvina ja videona. 
Myös juuri myönnetty valituksen alainen lupa antaa YTV:lle luvan 
läjittää voimalaitosjätteitä alueelleen. Vaatimukseni syyn selvittämiseksi 
ja aiheuttajan tai aiheuttajien edesvastuuseen saattamiseksi on perusteltu 
ja myönnetty lupapäätös tulee kumota. 
 

2.1.1.21 Vaikutus Dämmanin vesistöön 
 



 12

YTV ymmärtää väitteen siten, että valittajan mukaan kaatopaikalta on 
pintavesiyhteys Dämmanin suoalueelle. Valittajan väite perustunee 
hänen omaan tutkimukseensa alueen kartoista. … 
 
Alueen topografikartat ovat kaikkien luettavissa ja yhteys kaatopaikalta 
Dämmaniin on löydettävissä. Topografikarttakopiot sekä kartta 
topografikarttojen  mustavalkoisten kopioiden pohjalle vahvistetut 
riskialttiit valumat on aikanaan toimitettu sekä Vaasan hallinto-
oikeudelle, Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungille.  
Muistutan edelleen, että tulvavesien aikaan suoalueen vesien 
virtaussuunnat saattavat muuttua yllättävästi. Joka tapauksessa vesien 
valuman yhteydessä suoalueen maaperään sitoutuu aineksia, jotka 
kulkeutuvat mm. Dämmaniin vuosikymmenienkin kuluttua. 
 
…”Ämmässuon – Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu-
ohjelmassa”, on käsitelty pintavesien valumista. Ohjelmassa (s. 6-7) on 
Ämmässuon alueesta todettu, että alueen  ”Pohjoisreunalle on louhittu 
avo-oja, jota pitkin Ämmässuontien maanläjitysalueen pohjoisosan vedet 
johdetaan … ja edelleen Dämmänin vesistöön, jota Espoon Vesi käyttää 
raakavesilähteenä. …tulee myös vesiä motocross-radan, betoniaseman, 
asfalttiaseman, rakennusjätteen käsittelyalueen pohjoisreunalta ja 
mullanvalmistuksen alueilta. …Kulmakorven alueelta valumavedet 
purkautuvat … ja edelleen Dämmanin vesistöön. …valittajan väite siitä, 
että ympäristöluvassa tarkoitetulla toiminnalla olisi yhteyttä 
Dämmanista mahdollisesti tehtyihin vanadiinihavaintoihin on 
toteennäyttämätön. 
 
Dämmanin vanadiiniesiintymät ovat tosiasia, joka ilmenee Espoon 
ympäristölautakunnan pöytäkirjoista. Kuten YTV omastakin vastineesta 
ilmenee, alueella on useita eri toimintoja, joiden valumavedet 
purkautuvat Dämmaniin. Jo aikaisemmin viittasin tekstissäni siihen, että 
myös YTV:n alueelle on läjitetty voimalaitosjätteitä Helsingin 
Energialta. Vaatimukseni päästöjen selvittämiseksi ja päästöjen 
aiheuttajan tai aiheuttajien edesvastuuseen saattamiseksi on siis 
perusteltu.  

 
2.1.1.22 Toiminta-aika ja melu 

 
YTV toteaa, että valittaja ei ole täsmentänyt kuinka lupaehtoja tulisi 
näiltä osin tiukentaa. Toiminnan rajoittaminen ajalle 07.00 – 21.00 on 
täysin kohtuullista, kysymys ei ole yöaikaan harjoitettavasta 
toiminnasta.  
 
Valituksessani totesin, että toimintaa saa harjoittaa myönnetyn luvan 
mukaisesti poikkeustapauksissa myös arkipyhisin ja viikonloppuisin klo 
7.00- 16.00. Muistettakoon vielä, että huoltotoimet ovat aiheuttaneet 
melua vielä varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella joskus jopa puoleen 
yöhön. Koska alue on rasitettu milloin minkäkin toimen poikkeuksilla, 
aiheuttaa se kohtuutonta rasitusta asukkaille ja luonnolle.  
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Toiminta-aika on rajoitettava vain arkipäiviin klo 16.00 lopetettavaksi, 
jotta asukkailla jäisi edes osa vapaa-ajastaan hiljaisemmaksi. Lisäksi 
huoltotoimet on sisällytettävä varsinaisen toiminta-aikaan. Toiminta 
arkipyhisin ja viikonloppuisin on kiellettävä. Nykyiseltään 
poikkeustapaukset ovat olleet enemmän sääntö kuin poikkeus. 
 
Viittaan edelleen usein todettuihin alueen yhteisvaikutuksiin. Alue on 
rasitettu milloin milläkin toiminnalla tai niiden poikkeustapauksilla. 
Melut muodostavat siis asutukselle ja ympäristölle kohtuuttoman 
rasituksen.    
 
Muilta osin yhdyn Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n vastaselitykseen, jonka 
laatii Ympäristölakiasiaintoimisto Sario & Niemelä Oy. 

 
2.1.2.24 Yhteistarkkailuohjelma 

 
…kyseinen tarkkailuohjelma on toimitettu Uudenmaan ympäristö-
keskukseen 17.4.2003.  …Näin ollen ohjelmassa esitetyt tiedot ovat 
olleet viranomaisen käytössä lupaharkinnassa.  
 
Kuten puolin ja toin on todettu, yhteistarkkailuohjelman olisi tullut olla 
valmis ennen luvan myöntämistä. Uudenmaan ympäristökeskus tekee 
siitä erillisen päätöksen ja juuri tuo päätös olisi tullut olla valmis, jotta 
sen soveltaminen lupaan olisi voinut toimia hyvin. 

      
2.1.2. Päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen 

 
YTV toteaa, että päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä ei ole perusteltu 
millään tavoin. Näin ollen vaatimus tulee sivuuttaa perusteettomana. 
 
Perusteet vaatimukselleni olen esittänyt valituksessani eri toimien 
perusteluissa. Perusteet vaatimukselleni ilmenevät myös kaikissa niissä 
aikaisemmissa kirjelmissäni, jotka olen jättänyt Kolmperän 
Asukasyhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi yhdyn niihin perusteluihin, 
jotka Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy on laatinut  ja 
tulee laatimaan. Vaatimukseni perusteluina on siis jo esitetty lukematon 
määrä sivuja, jotka ovat viranomaisten käytössä. 
 
YTV toteaa, että päätöksen liitteenä on ollut valitusosoitus, josta 
valitusaika ilmenee. … Uudelleen kuuluttaminen edellyttäisi muodollista 
virhettä kuulutusmenettelyssä. …Tällä perusteella valittajan vaatimus 
uudelleen kuuluttamisesta ei perustu lakiin ja se on siten hylättävä. 
 
Sain Uudenmaan ympäristökeskukselta kirjeen, jossa oli pelkkä kuulutus 
ilman valitusosoitusta tai päätöstekstiä. Päätöksen printtasin Uudenmaan 
ympäristökeskuksen nettisivuilta. Nämä olivat asiapaperit, joiden 
pohjalta jouduin toimimaan juuri ennen juhannusta.   
 
 
Varsinaisen valitusosoituksen ja päätöstekstin sain vasta myöhemmin.  
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Lupapäätöstä ei ole kuulutettu Kirkkonummella ja siksi vaatimukseni 
uudelleen kuuluttamiseksi on perusteltu ja käsiteltävä. Annettu 
lupapäätös on myös kumottava virheellisen kuulutuksen vuoksi. Näiltä 
osin ydyn myös Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen nimissä jätettyyn 
vastaselvitykseen. 

      
 
 
 
 
 
 

VASTASELITYKSENI ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN 
ANTAMAAN VASTINEESEEN 
Lainaukset Espoon ympäristökeskuksen vastineesta kursiivilla. 

 
 
      Espoon ympäristökeskuksen antama vastine ei vastaa valitukseni sisältöä. 
      Tiedossani ei ole, oliko ympäristölautakunnalla alkuperäinen valitustekstini käytettävissään    
      vastineesta päättäessään. 
        
 
      Valituksessani ilmenee mm. että: 
 

●           vaadin ympäristöluvan kumoamista, koska sen sisältö oli väärin rajattu, sen    
ehdot ovat liian väljät ja osittain epämääräiset ja vastustan osaa siinä luvitetuissa 
uusista toiminnoista (= kaatopaikan alueellinen ja kaatopaikkatoimintojen 
laajeneminen). En ole vastustanut toimintoja, jotka pyrkivät jo aiheutuneiden haittojen 
ehkäisyyn. 

 
● vaadin, että ympäristöluvan sisältö ja ehdot käsitellään ja valmistellaan uudelleen. 

Ämmässuon kaatopaikka on toiminut ilman ympäristölupaa. Kyseiset toiminnot  tulee 
saattaa luparajoitteiden ja valvonnan piiriin tai sitten todeta, ettei niille yksinkertaisesti 
voida myöntää lupaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa koko toiminto tulee 
luvattomana kieltää. Tilanne, jossa Pohjoismaiden suurimman kaatopaikan sallitaan 
toimia ympäristöluvatta, on käsittämätön. 

 
● vaadin luvan täytäntöönpanon kieltoa, kunnes ympäristöluvan sisältö ja ehdot on 

käsitelty ja valmisteltu uudelleen ja lupa on saanut lainvoiman 
  
●            en ole vastustanut nykyisen kaatopaikka-alueen sulkemista 
 
●            vastustan kaatopaikka-alueen kasvattamista, kaatopaikkatoimintojen   

laajentamista ja niiden keskittämistä Ämmässuolle. Kaatopaikkatoiminnoille on 
löydyttävä alueita, jotka ovat riittävän kaukana asutuksesta ja arvokkaista 
luotokohteista ja jotka ovat vesistöllisesti hallittavissa.  

 
●               en ole vastustanut toimintoja, jotka pyrkivät jo aiheutuneiden haittojen   
              ehkäisyyn. Olen vaatinut ehkäisevien toimintojen kiireellistä valmistelua ja   
              käyttöönottoa esim. yhteistarkkailussa. 
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●            en ole vastustanut kompostointihallin rakentamista, jotta edes nykyinen  

biojätteiden määrä saataisiin kompostoitua suljetussa tilassa,  mutta vastustan  
biojätteiden keräämisen keskittämistä ja biojätteiden kompostointimäärän kasvattamista 
Ämmässuolle. Biojätteiden kompostoinnille on löydyttävä alueita, jotka ovat riittävän 
kaukana asutuksesta ja arvokkaista luotokohteista ja jotka ovat vesistöllisesti 
hallittavissa.  
 

● en ole vastustanut puhdistamolietteiden kompostoinnin lopettamista  Ämmässuolla 
 

 
 

 
       Valitustekstissäni mm. 
 
         ●  vaadin kaatopaikan pikaista sulkemista   
                     (ks. valitukseni alaotsikot: lupasisältö, yhteistarkkailu) 
 

Espoon ympäristökeskus: 
"...Kaatopaikan sulkemiselle ja hakemuksessa esitetyille uusille toiminnoille 
haetaan luvan kumoamista..." 
"...Valittaja ei ole perustellut, miksi myös kaatopaikan sulkemista koskeva 
päätöksen osa olisi kumottava..." 
Kaatopaikan sulkemisen on luokiteltu uudeksi toiminnoksi. Eikö kaatopaikan 
sulkemisen ole luokiteltava kaatopaikkatoiminnon lopettamiseksi? Lupakäsittelyssä 
on määriteltävä uudelleen mitkä ovat varsinaisia kaatopaikkatoimintoja ja mitkä 
toimintoja, jotka pyrkivät estämään  kaatopaikkatoimintojen haitat ja päästöt 

 
● vaadin kaatopaikan peittämistä riittävillä maa-aineksilla, jotka ovat puhtaat  

                (ks. valitukseni alaotsikot: kaatopaikan pintarakenteet, pilaantuneet maat) 
 

● vastustin pilaantuneiden tai lievästi pilaantuneiden maa-ainesten käyttöä              
kaatopaikan peittoon  (ks. valitukseni alaotsikot: kaatopaikan pintarakenteet, 
pilaantuneet maat) 

           
  ● vastustin pilaantuneiden ja lievästi pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyä ja 

varastointia Ämmässuolla. 
(ks.  valitukseni alaotsikot: kaatopaikan pintarakenteet, pilaantuneet maat) 

 
 Espoon ympäristökeskus: 

"...Kaatopaikan sulkemiseen liittyy ylijäämämaiden tai kompostointituotteen 
hyödyntäminen peittomaina. Valituksessa mainitaan mm, että peittomaita ei ole 
käytetty riittävästi, mutta lupaa niiden välivarastointiin  ja käyttöön ei kuitenkaan 
tulisi myöntää..." 
Lautakunnan teksti on harhaanjohtava, eikä paljasta, että neutraalin ylijäämämaa-
käsitteen taakse piiloutuvat myös pilaantuneet ja lievästi pilaantuneet maat. 
"... Pilaantuneiden maiden käsittely tehdään suljetussa hallissa... Valituksessa 
mainitut, mahdollisesti allergiaoireita ja syöpää aiheuttavat mikrobit eivät 
myöskään suljetusta hallista vapaudu ulkoilmaan..."  
YVA-selostuksen mukaan: 
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- lievästi pilaantuneiden maiden varastointialue sijaitsee avotilassa n. 500 m päässä 
Kolmperän ja Laitamaan asutuksesta 

- mikrobileijumat saattavat aiheuttaa allergia- ja astmaoireita, jopa syöpää 
- mikrobileijumista vapaa vyöhyke alkaa 700 m päässä.  
Pöly- ja mikrobilaskeumat vaikuttavat vesistöön. Suonsilmä sijaitsee n. 200 m päässä 
varastointialueesta. Suonsilmän vedet laskevat Kolmperäjärveen.  
YVA-selostuksessa mm. mikrobileijumien terveydelliset vaikutukset ja leijumista 700 
m päässä vapaa vyöhyke on kirjattu sekä pilaantuneiden maiden että lievästi 
pilaantuneiden maiden kohdalle. 
Ämmässuon-Kulmakorven alueen kokonaisarviossa todetaan YTV:n pilaantuneiden 
maiden käsittelylaitoksesta: ” Käsittelylaitoksen ja liikenteen aiheuttamat pölyhaitat 
alentavat asumisviihtyvyyttä. Hienojakoinen pöly voi myös edesauttaa 
hengitystiesairauksien kehittymistä.”  Sama todetaan myös lievästi pilaantuneiden 
maiden välivarastoinnista ja liikenteestä. 

  
●            kaatopaikan sulkemiselle ja koko kaatopaikkakompleksin alasajolle perusteluni    

olivat mm.  
- kaatopaikan perustamisen aikaisen vesihallituksen kanta (ks. valitukseni 

alaotsikot: lupasisältö, yhteistarkkailu)  
- lääkintöhallituksen suositus (ks. valitukseni alaotsikot: suojaetäisyydet)  
- sosiaali- ja terveysministeriön lausunto (ks. valitukseni alaotsikot: biojätteet, 

pilaantuneet maat)  
-  YVA-ohjelmista & -selostuksista ilmenevät tiedot (ks. valitukseni alaotsikot: 

biojätteet, pilaantuneet maat, pohjavedet, pintavedet)  
- ympäristökeskuksen omat pöytäkirjat (ks. valitukseni alaotsikot: pohjavedet, 

pintavedet) 
 
Espoon ympäristökeskus: 
"...Valittaja ei ole perustellut, miksi myös kaatopaikan sulkemista koskeva 
päätöksen osa olisi kumottava..." 

 
       ●            kaatopaikkakaasun käsittelyä soihtupolttimilla en valituksessani käsitellyt, enkä  

siinä ilmenneiden haittojen ehkäisyä vastustanut  
     
Espoon ympäristökeskus: 
"...Myös kumottavaksi vaadittu kaatopaikkakaasun talteenotto- ja polttolaitos..." 

   
Valituksestani Espoon ympäristökeskus toteaa, että 
”… YTV:n toimintojen pinta- ja pohjavesivaikutukset eivät kohdistu Kolmperän 
asuinalueelle tai Kolmperän järveen. Tämä on voitu todeta useissa alueen 
vesiolosuhteita koskevissa selvityksissä.”   
Kuitenkin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen kohdassa 
”Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö” todetaan, että ”… Kaatopaikan suunnalta 
ja kaatopaikan pohjoispuoleisen Ison Ämmässuon alueelta kulkeutuu valumavesiä 
Kolmperän järveen yhden ojan kautta….”    
Ja mm. Espoon kaupungin teettämässä Ämmässuon-Kulmakorven alueen 
kokonaisarviossa YTV:n lievästi pilaantuneiden maiden välivarastointialueesta 
todetaan, että ”… Kentän pohjoispuolelta vedet purkautuvat pohjoisen suuntaan 
Kolmperän järveen…”(ks. liite 5 s. 9). Sama asia ilmenee myös YTV:n YVA-
selostuksesta. 
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      ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS EI OTA KANTAA 
 

Vastineessaan Espoon ympäristökeskus ei sen sijaan ota kantaa tai tuo ilmi, että     
       valituksessani mm. 
 

 ●            yhdyin lakiasiaintoimisto Niemelä & Sarion laatimaan valitukseen, joka on   
          jätetty Urberga Kb-Niemis Kb nimissä sekä Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry:n       
          ym.  asukasyhdistysten valitukseen   
 

● vaadin selvitystä ja päästöjen aiheuttajia edesvastuuseen aiheutuneista pohjavesien 
likaantumisista (mm. virkistysalueen pohjoisosan, kompostointilaitoksen ja kalvon 
alaiset pohjavedet) 

 
●              vaadin selvitystä ja päästöjen aiheuttajia edesvastuuseen aiheutuneista vesistöjen 

(Kolmperä-järvi, Loojärvi) korkeista kloridi ja sulfaattipitoisuuksista 
 
● vaadin selvitystä ja päästöjen aiheuttajia edesvastuuseen aiheutuneesta 

vanadiinipäästöstä Dämmanin, jonka vettä vedenottamo käyttää 
 
● vaadin tutkimaan YTV:n kaatopaikan maaperään ja pohjavesiin imeytyneet  

 päästöt 
 
● vaadin tutkimaan ja selvittämään uudelleen Ämmäsuon kaatopaikan ja Kolmperän 

asutuksen välisten pohjavesien virtaussuunnan ja varmistumaan siitä  mikä annetuista 
tiedoista koskien päinvastaisia virtaussuuntia pitää paikkansa.  

 
● vaadin, että kaatopaikkatoimintojen lähipiirin vaikutuksissa tulee huomioida 

havaittujen liito-oravien elinpiiri ja että se on otettava huomioon kaavoituksessa (ks. 
valitukseni liite, alaotsikko: suojaetäisyydet) 

 
 

Urberga Kb-Niemis Kb:n nimissä jätettyyn valituksesta totean, että tilojen omistajilla 
on talonpoikaisjärkeni mukaan oikeus puolustaa maitaan, oli siellä sitten asutusta/ 
rakennuksia tai ei. 
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry ym. valituksesta totean, että yhdistys jätti 
valituksensa, uudisti siinä aikaisempien asiakirjoissa esitetyt vaatimukset ja perustelut 
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sekä ilmoitti täydentävänsä sitä tarvittaessa myöhemmin. Tästä Espoon 
ympäristökeskus ilmoittaa, ettei sitä saanut.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VASTASELITYS UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN ANTAMAN 
VASTINEEN JA LAUSUNNON JOHDOSTA 
Lainaukset Uudenmaan ympäristökeskuksen vastineesta ja lausunnosta kursiivilla. 
 
Lausunnossaan Uudenmaan ympäristökeskus toteaa, että 
 
Uudenmaan ympäristökeskus on tiedottanut päätöksestä kuuluttamalla Uudenmaan 
ympäristökeskuksen ja Espoon kaupungin ilmoitustauluilla sekä ilmoittamalla vähintään 
yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. … 
 
Koska Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikka laajenee Kirkkonummen 
puolelle ja sen Espoonkin puoleiset toiminnot vaikuttavat myös Kirkkonummen alueella 
sekä Espoon ja Kirkkonummen yhteisiin järviin,  Loojärveen ja Kolmperä-järveen sekä 
molempien kuntien alueen läheisyyden asuviin asukkaisiin, lupapäätös olisi pitänyt 
kuuluttaa naapuruuslain mukaisesti myös Kirkkonummen puolella. Koska näin ei 
kuitenkaan ole tehty, kuulutuksessa on tapahtunut muotovirhe. Muotovirheen vuoksi 
annettu päätös on kumottava ja asia on käsiteltävä ja kuulutettava uudestaan  
 
…Vastineen ovat toimittaneet: 

- YTV/Jätehuoltolaitos, päivätty 29.8.2003 
- Espoon kaupungin ympäristökeskus, päivätty 27.8.2003 

 
 

Arja Alhon valituksessa esitetään lupapäätöksen kumoamista ja luvan täytäntöönpanon 
kieltämistä. Valituksessa esitetään myös jätteenkäsittelykeskuksen uusien toimintojen ja 
olemassa olevien toimintojen laajennuksen kieltämistä. 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen vastine: Uudenmaan ympäristökeskus ei katso 
tarpeelliseksi antaa vastinetta Arja Alhon valituksesta.  
 
Totean, että valituksessani yhdyin Ympäristölakiasiantoimisto Niemelä & Sario Oy:n 
laatimaan valitustekstiin. Valitus on jätetty Urberga Kb:n ja Niemis Kb:n nimissä.  
 
Lisäksi yhdyin Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry:n nimissä jätettyyn Ämmässuon 
alueen ympäristössä toimivien asukas- ja ympäristöyhdistysten jättämään valitukseen. 
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Näin ollen yhdyn myös edellä mainittujen tahojen antamiin vastaselvityksiin. 
 
 
 
Yhteenvedossaan Uudenmaan ympäristökeskus esittää, että kaikki jätetyt valitukset 
hylättäisiin aiheettomina … koska valitusasiakirjoissa ei ole tuotu esiin Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskuksen toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista mitään sellaista uutta 
tietoa, jonka tähden Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No. YS 33/26.5.2003 olisi 
syytä kumota tai palauttaa vaadituilta osin käsiteltäväksi Länsi-Suomen lupavirastossa. 
 
 
 
 
 
Uudenmaan ympäristökeskus, YTV ja Espoon ympäristölautakunta vastineissaan 
esittävät, että omani ja jätetyt muut valitukset hylättäisiin perusteettomina. Vaikka 
valittajien edut ja näkemykset eivät yhdy edellä mainittujen viranomaistahojen tai 
hankkeesta vastaavan kanssa, ei se kuitenkaan tee valituksiamme ja esittämiämme 
perusteluitamme aiheettomiksi ja perusteettomiksi. Se, että Ämmässuon alueen 
kehitykseen ei puututa, aiheutetuista päästöistä ei oteta vastuuta eikä päästöjen 
aiheuttajaa tai aiheuttajien saateta edesvastuuseen  vaan alueen ympäristöä rasittavien 
toimintojen sallitaan päästöistä huolimatta kasvaa, loukkaa kansalaisten oikeustajua. 
Toivon, että Vaasan hallinto-oikeus puuttuu valittajien esittämiin epäkohtiin ja 
vaatimuksiin  ja päätöksellään korjaa syntyneen tilanteen. 
 
Lopuksi muistutan vielä, että omassa ja myös muissa valituksissa oli vaatimus 
välittömästä luvan täytäntöönpanokiellosta. 
Keskustelin puhelimitse 22.9.2003 Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeussihteeri  
Matti Suontaustan kanssa. Tuolloin Suontaustan ilmoituksen mukaan välitöntä 
toimeenpanokieltoa ei ole vielä käsitelty istunnossa eikä vielä ollut 
tietoa tehdäänkö toimeenpanokiellosta erillistä päätöstä, aina ei annetun tiedon mukaan 
tehdä. Emme ole saaneet tietoa välittömän toimeenpanokiellon päätöksestä ja odotamme 
sitä edelleen pikaisesti. Muistuttaisin vielä, että mikäli kyseistä päätöstä ei tehdä 
välittömästi, ei päätöksellä ole enää vastaavaa merkitystä.  
 
Tämä vastaselitykseni on lähetetty Vaasan hallinto-oikeudelle faksilla 
allekirjoituksellani varustettuna. Alkuperäinen kappale toimitetaan postitse. 
Mikäli tarvetta ilmenee täydennän vastaselvitystäni myöhemmin. 
 

 
 

Kolmperässä 07. 11. 2003.  
    Arja Alho 
   
     Espoo 
    p. 040-  


