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ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VASTINEESEEN ESITÄMME 
VASTINEENAMME SEURAAVAA: 
 
Vastineessamme viittaamme valtaosin jäljempänä esittämiimme perusteluihin, jotka ovat esitetyt 
Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n vastineen  käsittelyn yhteydessä. 
 
Ympäristölautakunta ei ota vastineessaan huomioon sitä, että valitus oli jätetty paitsi 
yksityishenkilöiden nimissä myös eri asukas-, omakoti- ja ympäristöyhdistysten nimissä. Valittajien 
joukossa on Kolmperän Asukasyhdistys ry:n, joka toiminnallaan pyrkii edistämään ja  valvomaan 
asuinalueen viihtyvyyttä ja asukkaiden etuja. Kolmperän asukkaiden lähimpien tonttien etäisyys 
hankkeesta on vain n. 600 metriä. Kun vielä otetaan huomioon, että koko lähiympäristön 
asukkaiden sietokyky on jo ylitetty Ämmässuon-Kulmakorven alueelle keskitettyjen toimintojen 
vuoksi, on PROY:n hanke vielä entisestään kuorimittava haittatekijä. 
 
Espoon ympäristölautakunta viittaa tehtyyn meluarvioon, jonka mukaan lähimmällä asuinalueella, 
Kolmperässä melu on enintään 48 dB. Koska Kolmperän alueella on jo nyt laskettu 58.1 dB 
meluarvoja (Pääkaupunkiseudun energialaitokset, Tuhkan läjitysalueen YVA, Suunnittelukeskus 
5.1.2001), olisi PROY:n tuoma lisämelu entisestään aluetta kuormittava. 
 
Espoon ympäristölautakunnan kantaan, että Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymä toiminta-
aika on riittävä melusta aiheutuvan häiriön ehkäisemiseksi ja yrittäjien tasapuolisen kohtelun 
toteuttamiseksi, toteamme, että asukkaita ei kohdella tasapuolisesti. Kyseinen kaatopaikan 
liitännäistoiminta on siirtynyt entisestään lähemmäksi asutusta ja kaavoitettua virkistysaluetta. 
Virkistysalue pölyisenä ja meluisena ei toimi käyttötarkoituksena mukaisesti ja hankkeen 
sijoittaminen k.o. paikalle estää virkistysalueen osalta kaavan toteuttamista. Virkistysalueelle 
määrätty meluraja 45 dB ylittyy. Seikka, että virkistysalue on Espoon kaupungin toimista 
kaavoituksen vastaisessa käytössä, ei riitä hankkeen sijoituksen puolusteluiksi. 
 
Ympäristölautakunnan kannan mukaisesti lupamääräyksessä annetun melumittauksen perusteella 
voidaan arvioida, sitä onko tarpeen nostaa laitoksen melusuojauksen tasoa myöhemmin. Koska 
alueelle on jo nyt keskitetty lukuisia meluavia toimintoja, on niiden melupäästöjen erittely 
myöhemminkin mahdotonta. Siksi käytännössä tulee vaikeaksi osoittaa mikä aiheuttaja nostaa 
kokonaismelun rajaa ja olisi siis velvollinen nostamaan melusuojauksensa tasoa. Kokonaismelu siis 
nousisi ja asukkaat ja ympäristö kärsisivät tilanteessa, jossa jo nyt alueen sietokyky on ylitetty.  
 
Muilta osin  viittaamme siis jäljempänä esittämiimme perusteluihin, jotka ovat esitetyt 
Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n vastineen  käsittelyn yhteydessä. 
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UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTOON ESITÄMME 
VASTINEENAMME SEURAAVAA: 
 
 
”Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, ettei valituksessa esitetä mitään sellaista uutta asian 
ratkaisemisen kannalta olennaista, joka olisi jäänyt huomioon ottamatta luvan myöntämisen 
edellytyksiä harkittaessa tai lupapäätöksiä perusteltaessa.” 
Toteamme, että asukkaat ovat jatkuvasti kiinnittäneet huomiota eri hakkeiden vastaavanlaisiin 
heikkouksiin, niitä ei vain ole otettu riittävästi huomioon. 
 
”Rakennusjätteiden käsittelykapasiteetin nopea lisääminen pääkaupunkiseudulla on tärkeää 
jätelain asettamien velvoitteiden noudattamiseksi ja valtakunnallisten jätehuoltotavoitteiden 
saavuttamiseksi.” 
Toteamme, että valtakunnallisten jätehuoltotavoitteiden toteutuminen ei saa olla ristiriidassa 
ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteiden kanssa. 
 
Muilta osin  viittaamme jäljempänä esittämiimme perusteluihin, jotka ovat esitetyt 
Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n vastineen  käsittelyn yhteydessä. 
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN RAKENNUSJÄTE OY:N VASTINEESEEN ESITÄMME 
VASTINEENAMME SEURAAVAA: 
 
 
Ennakkotäytäntöönpanolupa  
 

Myönnetyllä ennakkotäytäntöönpanoluvalla mitätöidään hankkeesta tehdyt valitukset. 
Vaikka toiminta olisikin perusteltua, sen sijoitus on epäonnistunut. Sijoitus on liian 
lähellä asutusta ja mitätöi myös hankkeen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan 
virkistysalueen käyttötarkoituksen. 

  
 
Maankäytön kaavanmukaisuus 
 

Vastineessaan PROY ilmoittaa, että ”Laitos tulee sijaitsemaan 
asemakaavaehdotuksen mukaisella teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella 
… ja on alueella vallitsevaan maankäyttöön liittyvää.” Todettakoon, että asemakaava 
on ollut vasta luonnosvaiheessa, sitä ei näin ollen ole kuulutettu eikä siitä ole kuultu 
asukkaita. Hankkeelle on saatu poikkeamispäätös. 
 
Edelleen PROY ilmoittaa, että ”Rakennusjätteen käsittelylaitos sisältyy yleiskaavassa 
teollisuuden ja varastoinnin aluevaraukseen (T) ollen siten kaavan mukainen.” 
Hankkeen toiminta on kaatopaikan liitännäistoimintaa, jätetoimintaa, joka tulisi 
sijoittaa EK-alueelle.  PROY:n tulkinnan mukaisesti kaatopaikkatoimintojakaan ei 
tarvitsisi sijoittaa EK-alueelle, koska nekin verhotaan nykyisin 
jätteidenkäsittelylaitoksina teollisiksi toiminnoiksi. Nykyisinkin rakennusjätteiden 
käsittelyyn sisältyvä puunhaketus tapahtuu EK-alueella. 
 
”Sijoittumista on arvioitu jo poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan myöntämisen 
yhteydessä ja todetu niissäkin toiminnan olevan alueella vallitsevaan maankäyttöön 
liittyvää ja sellaista, joka ei vaikeuta kaavoituksen toteuttamista.”  Hankeen 
rajanaapurina on yleiskaavassa virkistysalueeksi vahvistettu alue. Hankkeen melut ja 
pölyt leviävät kyseiselle virkistysalueelle ja vaikeuttavat siten kaavoituksen 
toteuttamista. 
 
”Laitoksen toiminta vastaa kaavoituksen mukaista teollisuus- ja varastotoimintaa eikä 
tontilla tulla harjoittamaan kaatopaikkatoimintaa missään muodossa vaan kaikki 
käsitellyt jätteet kuljetetaan tontilta pois joko tuotteina myyntiin tai 
käsittelyjäännöksenä kaatopaikalle. 
 … 
Puuhaketta ja kierrätyspolttoainetta joudutaan tontilla väliaikaisesti…varastoimaan.” 
Käytännössä alueesta muodostuisi jatkuva jätteiden varastoalue. Jatkuva siksi, että 
käsiteltyjen jätemassojen tilalle tulisi jatkuvasti uutta eikä massojen vaihtuvuudella 
ole käytännössä mitään merkitystä. Ympäristölle jatkuva jätteiden varastoalue on 
käytännössä kaatopaikkaa vastaavaa aluetta. Lisäksi laitostontin rajoille rakennettava 
n. 3 m korkea maavalli ei ole riittävä näkösuoja useiden metrien korkeuteen 
kohoaville jätevarastoille. Hanke aiheuttaa siis myös tuntuvan maisemallisen haitan, 
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joka tulisi häiritsemään esim. virkistysalueen käyttäjiä. Viittamme esim. Keravalla 
sijaitsevan vastaavan laitoksen toimintaan. 
 
 

Melun aiheutuminen 
 

”…lähimpien…kohteiden etäisyys rakennettavasta käsittelylaitoshallista on n. 1000 m 
eikä 600 m…” 
Rakennusjätteiden käsittelylaitoksen toimintaan varatun tontin, lastien purku- ja 
varastointialueineen, etäisyys lähimmästä Kolmperän omakotitontista on n. 600 m. 
 
”Asuinrakennusten ja käsittelyhallin välissä sijaitsee Espoon kaupungin 
maankaatopaikka.” 
Asuinrakennusten ja käsittelyhallin välissä sijaitsee 27.6.1996 vahvistetun yleiskaavan 
mukaisesti virkistysalue. Ympäristöministeriön kaavavahvistuksessa todetaan, että 
”Ympäristöministeriö on määrännyt, että tätä osayleiskaavaa on noudatettava ennen 
kuin se on saanut lainvoiman”. Kaava on lainvoimainen 23.12.1997 alkaen. Tästä 
huolimatta Espoon kaupunki harjoittaa alueella maankaatopaikkatoimintaa. 
 
”Laitoksen sijoittaminen halliin… ehkäisevät tehokkaasti melun leviämistä 
ympäristöön ja Kolmperän asuinalueelle.” 
Lastien purku ja kuormaus sekä varastointi tapahtuvat avotilassa. Lisäksi hallin ovet 
materiaalien siirtelyn vuoksi joutuvat olemaan käytännössä huomattavan ajan auki.  
Melua kantautuu halliratkaisusta huolimatta viereiselle virkistysalueelle ja 
asuinalueelle. 
 
”Kolmperänkujan päässä sijainneessa mittauspisteessä todettiin moottoritien ja 
maantie 110:n (Nupurintien) liikenne sekä tuuli Laeq 53.8 dB (A).” 
Kolmperäntien alkupäässä mitattu melu oli Laeq 58.1 dB (A). Mittausskaala on 
logaritminen ja ero on huomattavasti suurempi kuin miltä se näennäisesti vaikuttaa. 
Moottoritien ja Nupurintien liikenne rasittaa aluetta jo ennestään liikaa, mutta melu 
hiljenee ruuhka-aikojen jälkeen. Toimintaa saa harjoittaa laitoksella ma-to klo 6.00-
22.00 ja pe klo 6.00-18.00. Aikarajoituksia puolustellaan vastaavilla YTV:n 
jätteenkäsittelykeskuksen jätteen vastaanottoajoilla. Todettakoon, että rakennusjätteen 
käsittelylaitoksen huoltotoimet tapahtuisivat vielä k.o. toiminta-ajan ulkopuolella ja 
että YTV:n jätteiden vastaanotto ei toiminnaltaan ole yhtä meluavaa kuin 
rakennusjätteen käsittelylaitoksen toiminta.  
 
”…puunmurskaustoiminta tulee laitoksen rakentamisen ansiosta siirtymään YTV:n 
avoimelta kentältä halliin, mikä tulee selvästi vähentämään niin melua kuin pölyäkin 
nykyiseen toimintaan verrattuna.” 
Nykyinen YTV:n puunmurskaustoiminta sijaitsee asuin- ja virkistysalueesta 
huomattavasti kauempana, eikä tilanne siksi mitenkään tule parantamaan k.o. asuin- ja 
virkistysalueen tilaa. Päinvastoin, alueiden, joiden sietokyky on jo nyt ylitetty, 
rasittuvat hankkeen päästöistä entistä enemmän. 
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Pöly 
 
 Pölymittaukset uusitaan laitoksen valmistumisen jälkeen joka kolmas vuosi. Alueelle  

keskitettyjen toimintojen vuoksi suoritettavat mittaukset ovat liian harvat. 
Pölynpoistolaitteiston toiminta ei estä mikrobileijumia, jotka saattavat olla 
ympäristölle ja ihmisille vaarallisia. Osa toiminnoista, esim. varastointi, 
hihnakuljettimelta tapahtuva vapaa pudotus varastointikekoon ja kuormaus, tapahtuvat 
ulkotiloissa, jossa hallissa sijaitsevilla pölynpoistolaitteistosta ei ole hyötyä. 
 

 
Alueen liikenne 
 
 Vastineessa annettujen automäärien yhteenlaskettu osuus on 360 autoa/vrk 

edestakaisin laskettuna. YTV:n jätteenkäsittelykeskukseen sijoitettavien jätteiden 
määrän ennakoidaan joka tapauksessa nousevan. Koska ympäröivän alueen sietokyky 
on jo nyt ylitetty myös liikenteen päästöjen (pakokaasut, melut, tienvarsien 
roskaantuminen ja likaantuminen) on pienikin lisäys kohtuuton. Kun vielä otetaan 
huomioon, että ”… Ämmässuontiellä toukokuussa v. 2000 mitattu liikennemäärä 
(kahteen suuntaan) oli 3095 autoa/vrk sisältäen YTV:n jätteenkäsittelykeskukseen, 
Espoon maankaatopaikalle ja Ämmässuonkujalle tapahtuvan liikenteen…” on alueen 
liikennerasite Kolmperän asuinalueelle ja muille läheisille asuinalueille kestämätön.  
Muistettakoon vielä, että liikenteen laatuun, raskauteen ja määrään nähden 
Nupurintien liikennejärjestelyt ovat täysin puutteelliset. Kevyenliikenteenväylän ja 
jalankulkijoille tarjottavan väylän puuttuminen tekee liikkumisen Nupurintiellä paitsi 
erittäin epämiellyttäväksi myös vaaralliseksi. Nupurintien liikenneturvallisuus on 
täysin laiminlyöty.  Puolustelu, että  ”… laitoksemme toiminnasta aiheutuvaa 
liikenteen lisäystä, verrattuna alueen nykyiseen liikennemäärään, pidettävä varsin 
vähäisenä”  on kyseisessä tilanteessa perusteeton. 

 
  
Vesien johtaminen ja tarkkailu 
 

”Tasausaltaasta valumavedet pumpataan tarkastuskaivoon, josta ne johdetaan 
viettosadeviemärissä Ämmässuontien sivuojaan, jota pitkin vedet johdetaan etelään 
liittyen YTV:n jätteenkäsittelyalueelle rakennettuun sadevesiviemäröintiin.” 
Todettakoon, että jos käytettäisiin parasta mahdollista saatavilla olevaa tekniikkaa 
(BAT), jätevedet johdettaisiin viemäröintiin suljetussa putkissa puhdistuslaitokseen 
eikä tien sivuojaan ts. avo-ojaan. Lisäksi Ämmässuontien avo-oja laskee Nupurintien 
sivuitse Histan maiden kautta Nupurinjärveen ja sieltä edelleen kohti Dämmania, 
Espoon vedenottamoa. PROY:n YVA-selostuksesta, lupahakemuksesta ja vastineesta 
jää epäselväksi kuinka asia on teknisesti ratkaistu. Onko kyse todella samasta ojasta? 
  
 

Yhteisvaikutusten arviointi 
  

”Väite yhteisvaikutusten huomiotta jättämisestä ei pidä paikkaansa. Alueelle 
toteutettavaksi aiottujen hankkeiden yhteisvaikutuksia on tutkittu Ämmässuon 
kaatopaikan laajennusta ja pilaantuneiden maiden käsittelyä koskevan YVA-
menettelyn yhteydessä…” 
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Yhteisvaikutusten arviointia ei ole otettu huomioon PROY:n ympäristövaikutusten 
arvioinnin yhteydessä. PROY:n oma YVA-selostus nojautui YTV:n YVA-
selostukseen, joka valmistui vasta PROY:n YVA-selostuksen jälkeen. Myös YTV:n 
YVA-selostus oli monin osin puutteellinen. Lisäksi yhteisvaikutusten arviointi, joka 
on tehty PROY:n YVA-menettelyn ulkopuolella, perustuu konsulttien subjektiivisiin 
käsityksiin vailla mitallisia määreitä. Nämä subjektiiviset käsitykset puoltavat vain 
hankkeiden luvituksia eivätkä anna objektiivista tietoa. 
 
”…rakennusjätteen käsittelylaitos on valtakunnallisten ja seudullisten 
jätehuoltotavoitteiden mukainen ja aiheuttaa vaikutuksia alueen maaperään ja 
pohjaveteen vain mahdollisissa häiriötilanteissa…” 
Todettakoon, että valtakunnallisten jätteidenhuoltotavoitteiden toteutuminen ei saa 
olla ristiriidassa ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteiden kanssa. Hankkeet on  
suunniteltava niin, että ne ovat suhteutetut ympäristöönsä ja häiriötilanteita ei synny. 

 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
 

” Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n toteutettavaksi aiotusta rakennusjätteen 
käsittelylaitoksesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, joka täyttää lain 
menettelylle asettamat vaatimukset. …Hankkeesta laadittu arviointiohjelma täyttää 
kaikki asetuksessa säädetyt vaatimukset. …Sama voidaan todeta … 
arviointiselostuksen osalta. Myös se on laadittu asianmukaisesti ja lakia noudattaen.” 
Kyseisessä tapauksessa YVA-menettelyä ei ole voitu korrektisti soveltaa, koska suurin 
osa sijoitusalueesta oli jo louhittu ennen kuin YVA-selostus valmistui. Muissa kohdin 
katso edellisen kappaleen perustelut. 
 
”Viittauksella tehtyyn kokonaisarvioon katsotaan yhteisvaikutusten 
arviointivelvollisuuden tulleen täytetyksi.” 
Katso edellisen kappaleen perustelut. 
 
”Rakennusjätteen käsittelylaitoksen käyttöönotto merkitseekin sitä, että ainoastaan 
kuormituksen luonne muuttuu ja samalla voidaan merkittävästi lisätä materiaalien 
kierrätystä ja vähentää käsittelystä aiheutuvia päästöjä verrattuna nykyiseen 
tilanteeseen.” 
Kuormituksen luonne ja sijoitus muuttuvat. Jätetoiminnot siirtyvät asutusta ja 
virkistysaluetta lähemmäksi. 
 
”Laaditussa arviointiselostuksessa on käytetty kattavasti hyväksi saatavilla olevia 
Espoon kaupungin ja YTV:n teettämiä alueen ympäristöselvityksiä ja vesitutkimuksia. 
Menettely täyttää kaikilta osin YVA-lainsäädännön sille asettamat vaatimukset.” 
Arviointiselostuksessa on käytetty aikaisempia alueen ympäristöselvityksiä, jotka 
monin osin on todettu puutteellisiksi tai niitä ei ole edes ollut saatavilla. Saatavilla 
olleet vesistöselvitykset ovat olleet puutteellisia, alueen ilmanpuhtausmittauksia ei 
oltu tehty, jotta ne olisivat olleet käytettävissä k.o. arviointiselostuksessa, lisäksi 
alueen meluselvitykset ovat olleet puutteelliset eikä riittäviä eliöstöselvityksiä ole 
alueelta  koskaan tehty, ei myöskään minkään alueelta myöhemmin valmistuneen 
YVA-menettelyn yhteydessä. Hanke liittyy Pohjoismaiden suurimpaan kaatopaikka-
kompleksiin, joka vastaanottaa n. 20 % koko Suomen talousjätteistä sekä huomattavan 
osan koko pääkaupunkiseudun liikelaitosten jätteistä. Kuitenkaan sosiaalisten 
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vaikutusten arviointia (SVA:ta) ei ole pidetty aiheellisena. Lisäksi viittaamme jo 
aikaisemmin mainitsemaamme hanke-alueen louhintaan ennen kuin YVA-selostus 
valmistui. YVA-menettely ei voi täyttää kaikilta osin YVA-lainsäädännön sille 
asettamia tavoitteita ja se on YVA-lain hengen vastainen. 
  
 

Lupahakemuksen yhteiskäsittely 
 

”Ympäristösuojelulain 40 §:ssä säädetään eri toimintojen lupien samanaikaisesta 
käsittelystä. Pykälän mukaan, jos ympäristön pilaantumisen vaara aiheuttavien 
toimintojen yhteisvaikutus on lupaharkinnan kannalta huomattava ja toimintojen 
ympäristölupahakemukset ovat vireillä samassa lupaviranomaisessa, asiat on 
käsiteltävä ja ratkaistava samanaikaisesti.  YSL:a koskevassa hallituksen esityksessä 
… todetaan kuitenkin, että käytännössä tilanteet liittyvät usein vesistön pilaantumista 
aiheuttaviin hankkeisiin, kuten kalankasvatuslaitoksiin.” 
Todettakoon siis, että kyseistä pykälään olisi tullut noudattaa jo tässäkin tilanteessa. 
Hallituksen esitys ei sulje pois sitä, etteikö juuri tällainen tilanne liittyisi myös 
jätteiden käsittelyn. 
 
”… väitetty Ämmässuon eri toimintojen muodostavan ympäristösuojeluasetuksen 2 
§:ssä tarkoitetun toimintakokonaisuuden, jonka vaikutuksia tulisi tarkastella yhdessä. 
Kyseisen lainkohdan tarkoittaman toimintakokonaisuuden katsotaan muodostuvan 
pääasiallisesti toiminnasta ja samalle toiminta-alueelle sijoitetuista, sitä palvelevista 
toiminnoista, jos ne muodostavat teknisesti ja tuotannollisesti kokonaisuuden. 
Rakennusjätteen käsittelylaitos on sekä sijainniltaan että teknisesti ja tuotannollisesti 
Ämmässuon muista toiminnoista täysin riippumaton itsenäinen yksikkö, eikä sillä ole 
mitään palvelusuhdetta muihin alueen toimintoihin.” 
Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n yksi osakas on YTV. PROY:n muut osakkaat, 
Skanska ja NCC tuovat nykyisessä tilanteessa rakennusjätteitä YTV:n Ämmässuon 
kaatopaikalle. Nykyinen rakennusjätteiden puuhaketus siirretään YTV:n EK-alueelta 
PROY:n  käsiteltäväksi, jonka osakas YTV siis on. PROY:n tuottama REF sijoitetaan 
taas YTV:n alueelle. PROY:n toimintojen sijoittamista YTV:n naapuriksi perustellaan 
juuri logistisin säästöin ja sillä, että YTV:n ja PROY:n toiminnot täydentävät toisiaan, 
katso YVA-selostus s. 7 kohta 3.3.1.  Samaisen YVA-selostuksen kohdassa 3.4. s.10 
todetaan, että ”Hanke liittyy myös käynnissä olevaan YTV:n Ämmässuon 
jätteenkäsittelyalueen laajentamiseen ja kehittämiseen.” Ja kohdassa 6.1.s.23: 
”Rakennusjätteen käsittelylaitoksen rakentaminen pienentää kaatopaikalle menevän 
rakennusjätteen määrää ja lisää rakennusjätteen hyötykäyttöastetta.” 
Rakennujätteen käsittelylaitos ei siis ole Ämmässuon muista toiminnoista riippumaton 
itsenäinen yksikkö ja sillä on osoitettavissa selvä palvelussuhde alueen muihin 
toimintoihin. Omistussuhteen ilmenevät kiistatta jo kaupparekisteristä. 
 
Lupahakemuksen käsittelyssä on siis tapahtunut menettelyvirhe ja valittajien 
vaatimukset asian palauttamiseksi ovat perusteltuja. 
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Lupa-asian siirtäminen 
 

”Lupa-asiain siirtämistä koskevassa ympäristösuojelulain 33 §:ssä säädetään 
lupaviranomaisen mahdollisuudesta/velvollisuudesta siirtää päätösvaltaansa kuuluva 
lupa-asia toisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi. 
 
Valituksissa väitetään, että alueellisen ympäristökeskuksen olisi tullut siirtää lupa-
asiain ratkaisu ympäristölupavirastolle ja perustellaan tätä väitettä viittaamalla 
virheellisesti lain esitöihin 33 §:n 1 momentin …osalta. Kyseisen momentin kohdalta 
hallituksen esityksessä …todetaan, että erityisenä syynä asian siirtämiselle 
ympäristösuojeluviranomaiselta alueelliselle ympäristökeskukselle voidaan pitää 
esim. tilannetta, jossa useita toimintoja on sijoitettu samalle rajatulle alueelle ja jossa 
eri toimintojen ympäristövaikutuksia olisi tarpeen tarkastella yhdessä. 
 
YSL 33§:n 2 momentissa säädetään alueellisen ympäristökeskuksen mahdollisuudesta 
erityisestä syystä siirtää päätösvaltaansa kuuluva lupa-asia ympäristöviraston 
ratkaistavaksi. 
… 
… Lain sanamuodosta käy kiistatta ilmi, että kyseessä on mahdollisuus eikä 
velvollisuus…” 
Ämmässuon-Kulmakorven alueelle on keskitetty useita ympäristöä rasittavia 
toimintoja. Näiden hankkeiden luvitus ja valvonta on jakautunut useille eri tahoille, 
joka on käytännössä johtanut hallitsemattomaan tilanteeseen. Espoon kaupunki on 
myöntänyt hankkeelle louhintaa varten rakennuslain 124 a §:n mukaisen 
toimenpideluvan. Alueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. 
Espoon kaupunki myönsi hankkeelle niin ikään poikkeamispäätöksen. Myönnettyjen 
lupien  jälkeen Uudenmaan ympäristökeskus on ollut jo toteutetun pakkotilanteen 
edessä myöntäessään ympäristölupaa. Louhintaluvat on myönnetty YVA-lain aikaan 
ja poikkeamispäätös on myönnetty sekä louhintatyö on suoritettu ennen YVA-
selostuksen valmistumista. Asetelmana on YVA-lain hengen vastainen. Lisäksi alueen 
kokonaiskuormituksessa vaikuttavat useiden muiden samanaikaisesti jo toimivien tai 
suunniteltavien hankkeiden päästöt, joiden luvat ja valvonta on niin ikään hajautettu 
akselilla Espoon kaupunki, Kirkkonummen kunta, Uudenmaan ympäristökeskus. 
Kyseinen menettely ei ole kokonaisuuden kannalta mielekäs eikä hallittavissa. Jo tämä 
riittää perusteluksi sille, että YSL 33§:n 1. ja 2. momentin suomia mahdollisuuksia 
olisi tullut hyödyntää. Valittajien esittämä vaatimus asian palauttamisesta 
menettelyvirheen vuoksi on siis hyväksyttävä. 
 
 

Suullinen käsittely ja katselmus 
 

Vaikka PROY pitääkin katselmusta tarpeettomana, olemme tyytyväisiä Vaasan 
hallinto-oikeuden välipäätöksestä pitää tarkastus Ämmässuon alueella kyseisen ja 
erinäisten muiden vireillä olevien hankkeiden osalta, jotta alueen kokonaisuus tulisi 
huomioon otetuksi. 
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Oikeudenkäyntikulut 
 

Oikeudenkäyntikuluista toteamme, että alueen asukkaat on asetettu äärimmäisen 
eriarvoiseen tilanteeseen joutuessaan peräämään perusoikeuksiaan kaikkien 
Ämmässuon alueelle kuormitettujen hankkeiden keskellä. Tämä aiheuttaa asukkaille 
ylimääräisiä kuluja, joita emme pidä oikeudenmukaisina kannettavaksemme. 
Pitäydymme vaatimuksessamme. 
 
 
 
 
Kolmperässä marraskuun 31. päivänä 2001. 
 
 
 
Kolmperän Asukasyhdistys ry 
 
 
 
Arja Alho 
puheenjohtaja 
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Oheinen vastine diaarinumero 01144/01/3605,  
on allekirjoitettuna faksattu Vaasan hallinto-oikeudelle määräpäivään mennessä 1.11.2001. 
 
 
 
 
 
 
Kolmperässä marraskuun 1. päivänä 2001. 
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