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MIELIPIDE / LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA 

 

 Yleisesti ottaen katsomme, ettei Rakennusjäte Oy:n laatima YVAL:n mukainen 

ympäristövaikutusten arviointiselostus anna yksityiskohtaisuudestaan huolimatta 

oikeaa ja riittävää tietoa niistä haitallisista vaikutuksista, joita hanke ympäröivälle 

asutukselle ja luonnolle aiheuttaa. Erityisen puutteellisena selostusta on pidettävä 

alueella jo olevien ja sinne suunniteltujen hankkeiden yhteisvaikutusten arvioimisen 

kannalta. Jos ympäristövaikutusten arvioinnissa ei riittävästi oteta huomioon alueen 

tämän hetkisiä ja todennäköisesti tulevia olosuhteita, ei vaikutuksen kohteina oleville 

asukkaille ole esitetty riittäviä tietoja heidän olosuhteisiinsa liittyvistä 

ympäristövaikutusten muutoksista. Esitämme seuraavassa yksityiskohtaisin 

esimerkein eräitä selostuksessa havaittuja puutteita, jotka osoittavat, ettei selostusta 

ole laadittu YVAL tavoitteiden mukaisesti.  

 

 

1 Sijoituspaikan valinta ja vaihtoehtojen vertailu 

 

Sijaintitiedoissa (s. 7) luetellaan kiinteistön lähiympäristössä sijaitsevat 

teollisuuskiinteistöt mutta jätetään mainitsematta, että kiinteistö rajautuu myös 

virkistyskäyttöalueeksi kaavoitettuun alueeseen.  

 

YVAA:n 12.1 §:n mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin 

hankkeen totuttamisvaihtoehdot. Selostuksessa on myös esitettävä tarpeellisessa 

määrin selvitys vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista (12.5 §). 

 

Arviontiohjelmassa (s. 24) ja -selostuksessa (s. 6) todetaan, että laitoksen 

vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina on tarkasteltu Ämmässuon aluetta ja Seutulan 
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vanhan kaatopaikan aluetta. Varsinaista vertailua ei kuitenkaan ole suoritettu. 

Ohjelmassa ja selostuksessa ei punnita Ämmässuon YVAL:n 1 §:n mukaisia 

ympäristövaikutuksia suhteessa Seutulan ympäristövaikutuksiin. Nyt sijoituspaikan 

valintaa perustellaan vain luettelemalla Ämmässuon etuja. Selostuksesta ei ilmene, 

että sijoitusvaihtoehtoja olisi edes tutkittu. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että 

vaihtoehtojen tavoitteellinen valinta antaa ympäristövaikutusten arvioinnista juuri 

sellaisia tuloksia kuin hankkeesta vastaava haluaa. 

 

 

 

2. Suunnitellusta hankkeesta aiheutuvien päästöjen riittävä arviointi 

 

2.1 Pölypäästöt 

 

Laitoksen ei YVA-selostuksessa arvioida aiheuttavan nykyisten ilmanlaadun 

ohjearvojen ylityksiä lähimmillä asuinalueilla (s. 32). Pölyn pääasiallisen 

leviämisalueen arvioidaan olevan n. 200-300 m laitoksen ympärillä.  Liitteen III 

karttaan on merkitty pölypäästöjen arvioitu vaikutusalue. Pölypäästöjen arvioidaan 

vähenevän nykytilanteeseen verrattuna, koska puunmurskauslaitteisto sijoitetaan 

katettuun tilaan. 

 

Selostuksessa (s. 31-32) todetaan, ettei kuormien kippaamisesta, varastoinnista ja 

kuormauksesta aiheutuvia pölypäästöjen määrää voida mitata. Myöskään 

puunmurskauslaitteistosta aiheutuvien pölypäästöjen määrästä ei ole arviota. Tiedon 

puutteesta huolimatta selostuksessa annetaan melko tarkka arvio pölypäästöjen 

vaikutusalueesta ja päädytään tulkintaan, etteivät ohjearvot asutusalueella ylity. 

Arvion epävarmuutta ei edes tuoda esiin YVAA 12.1,5 §:n edellyttämin tavoin. 

Selostuksessa ei oteta huomioon, että puunmurskaus tapahtuu lähempänä Kolmperän 

asutusaluetta kuin nykytilanteessa. Myös alueelle suunniteltujen muiden hankkeiden 

vaikutus kokonaispölypäästöjen kasvuun on jätetty kokonaan arvioimatta. 

(Suunniteltujen hankkeiden pölypäästöjä käsitellään vielä jäljempänä). 
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2.2 Meluhaitat 

 

Selostuksen (s. 19) mukaan laitoksen aiheuttama melu aiheutuu pääasiassa 

prosessissa käytettävistä laitteista; ensisijaisesti murskaimista ja toissijaisesti seuloista 

ja puhaltimista. Lisäksi melua aiheutuu vastaanottoalueella tapahtuvasta kuormien 

purkamisesta ja siirrosta käsittelylinjoille sekä laitosalueella toimivista 

kauhakuormaajista, kahmarilajittelijasta ja alueelle tulevasta liikenteestä. Melu on 

luonteeltaan yhdistelmä tasaista ja jatkuvaa “hurisevaa“ ääntä sekä voimakkuudeltaan 

vaihtelevaa “kolisevaa“ melua.  Kulloinkin käsiteltävän jäte-erän laatu vaikuttaa 

osaltaan meluun. Selostuksessa arvioidaan (s. 35) 55 dB:n melun ulottuvan 

korkeintaan 200 m:n alueelle. Laitoksen arvioidaan lisäävän Kolmperän asutusalueen 

melutasoa 0.5 dB. Arvion lähtökohtana on, että laitoksella on yhtä aikaa toiminnassa 

kaksi murskainta, kaksi kauhakuormaajaa ja kaksi kuorma-autoa. 

 

Meluhaitan arvioinnin lähtökohtaisena puutteena on alueelle, erityisesti 

lähikiinteistölle, suunniteltujen muiden hankkeiden yhteismeluvaikutuksen 

huomioimatta jättäminen. Nyt tarkastellaan vain alueen tämän hetkistä melutasoa ja 

rakennusjätteen käsittelylaitoksen tuomaa yksittäistä lisäystä melutasoon. 

Selostuksessa olisi tullut arvioida ylittyykö lähimmän häiriintyvän kohteen 

terveydellisin perustein annetut ohjearvot, jos hanke ja sen lähistölle suunnitellut 

muut hankkeet toteutetaan. Melutasoa arvioitaessa olisi tullut analysoida jäljempänä 

käsittelemämme kiinteistön läheisyyteen suunnitellut alueen kokonaismelutasoa 

lisäävät hankkeet.  

 

Melun aiheuttaman häiritsevyyden arvioimiseksi selostuksessa on taulukko (s. 19) 

valtionneuvoston meluntorjuntalain nojalla antaman päätökseen (993/1992) 

melutason ohjearvoista. Selostuksen taulukossa esitetään päätöksen 2 §:ssä ilmoitetut 

keskiäänitason ohjearvot mutta ei mainita mitä päätöksen 4 §:ssä on säädetty mittaus- 

ja laskentatulosten korjauksista. Myöskään muualla selostuksessa ei ilmene, että 

päätöksen 4 §:ssä tarkoitetut  mittaus- ja laskentatulosten korjaukset olisi otettu 

huomioon: selostuksessa ei tarkastella murskaimen ja puhaltimien melun luonnetta 

(impulssimaisuutta ja kapeakaistaisuutta). VnP:n 4 §:n mukaan “Jos melu on 

luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 

dB ennen sen vertaamista edellä tai 2 tai 3 §:ssä mainittuun ohjearvoon.” Sosiaali- ja 
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terveysministeriön sisäilmaohjeessa, jossa on määritelty melun terveydellisiä 

haittavaikutuksia, on käsitelty myös impulssimaisen melun korjauksia. Ohjeiden 

mukaan murskausmeluun tulisi käyttää 5 dB korjausta. Suomen ympäristökeskuksen 

julkaisussa 373 puolestaan todetaan puhaltimien melun olevan kapeakaistaista. Jos 

melunarvioinnissa halutaan käyttää mainittua päätöstä, olisi selostuksessa tullut 

käyttää VNp:n 4 §:n mukaisia korjauksia murskaimen ja puhaltimien melun 

häiritsevyyden arvioimiseksi.  

 

On myös huomattava, että kaavamaisten raja-arvojen perusteella ei yksin voida tehdä 

johtopäätöksiä toiminnan aiheuttaman melun häiritsevyydestä. Pelkästään ohjearvon 

alittumisen ei siten voida katsoa merkitsevän yleisen viihtyisyyden vähenemisen tai 

NaapL:n mukaisen  kohtuuttoman rasituksen täyttymistä eikä pelkkä desibelimäärä 

muutoinkaan sinänsä osoita naapurin kärsimän haitan astetta. Selostuksessa ilmenevät 

tiedot ovat siis riittämättömiä naapuruussuhdelain mukaisen kohtuuttoman rasituksen 

arvioimiseksi. Kohtuuttoman rasituksen arviointi edellyttäisi luotettavaa tietoa 

vastaavanlaisten toimintojen aiheuttamista enimmäistasoista lähimmissä 

häiriintyvissä kohteissa eri vuorokauden aikoina vähän ääntä vaimentavissa 

olosuhteissa. (Ks. liitteenä oleva asiantuntijalausunto meluhaitan arvioimisesta) 

Selostuksen perusteella ei ole luotettavasti pääteltävissä, mikä tulee olemaan 

toiminnasta aiheutuvan melun tosiasiallinen häiritsevyys lähistön asutusalueella. 

 

Selostuksessa (s. 35) todetaan yleispiirteisesti, että “Laitoksen melu voi kuulua 

asutusalueelle tietyissä sääolosuhteissa ja/tai erityisten yksittäisen tapahtuman 

seurauksena kuten kovan kappaleen jouduttua murskaimeen.“ Selostuksesta puuttuu 

meluhaitan arvioimisen kannalta oleellinen tieto siitä mitä ovat “tietyt sääolosuhteet“ 

ja arvio siitä kuinka usein kovia kappaleita joutuu murskaimeen.  

 

Meluhaitan arvioimisessa olisi tullut edelleen ottaa huomioon myös maastoprofiili 

(maan pinnan laatu ja muoto), joka vaikuttaa äänen leviämiseen. Melun 

leviämislaskelmien luotettavuuden arvioimiseksi olisi tullut arvioida melupäästötiedot 

taajuuskaistoittain 63 - 8 hrz.  Lisäksi arviointiselostuksessa ei ole tuotu ilmi, että 

meluohjearvot ylittyvät luoteispuolella olevalla virkistyskäyttöalueella. 

Virkistysalueen meluohjearvo on 45 db (Vnp 993/92). Vaikka virkistyskäyttöalue 

toimii tällä hetkellä Espoon kaupungin maan läjitysalueena, tästä huolimatta 

kysymyksessä on virkistyskäyttöön kaavoitettu alue, jota on Uudenmaan 
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ympäristökeskuksen (vastaus valvontapyyntöön, 16.6.2000) mukaan tarkoitus 

maisemoida virkistyskäyttöön.  

 

Selostuksessa (s. 28) rakennusvaiheen meluhaittojen todetaan olevan lyhytkestoisia. 

Mahdollisia häiriöitä aiheuttavan ajanjakson on arvioitu kestävän noin kuusi 

kuukautta. Selostuksessa ei arvioida rakennusvaiheen hetkellisiä melutasoja (dB), 

vaikka vertailukohteita olisi löytynyt. Rakennusvaiheen melutason arvioinnin 

suorittamatta jättäminen vaikeuttaa alueen lähivuosien kokonaismelutason 

hahmottamista. Ämmässuolle suunniteltujen useiden hankkeiden rakennusvaiheiden 

aiheuttama melu voi johtaa asutusalueen melutason ohjearvojen pitkäaikaiseenkin 

ylittymiseen.  

 

Kun Kolmperän asuntoalueella eli lähimmässä häiriytyvässä kohteessa (piste 10, 

selostuksen s. 35) melun keskiäänitason on jo nyt mitattu olevan 53.8 dB ja aivan sen 

tuntumassa 58.1 dB, on odotettavissa, että rakennusjätteen käsittelylaitos yksin tai 

yhdessä muiden alueelle suunniteltujen hankkeiden kanssa aiheuttaa väistämättä 

terveydellisin perustein annettujen meluohjearvojen ylittymisen lähimmällä 

asutusalueella.  

 

 

2.3 Vaikutus pintavesiin 

 

Arviointiselostuksen (s. 33-34) mukaan pintavedet johdetaan Turunväylän ja 

Nupurintien välissä sijaitsevaan ojaan, joka virtaa Nupurinjärven, Svartbäckträsketin, 

Kvarnträsketin ja Dämmanin kautta Espoonlahteen. Valumavesien arvioidaan 

lisäävän vähäisessä määrin kiintoaineen määrää, happea kuluttavaa kuormitusta ja 

fosforikuormitusta ojassa. Laitoksen pintavalumavesille ei katsota olevan yhteyttä 

Kolmperän järveen.  

 

Selostuksessa ei käydä läpi pintavalumavesiin liittyviä epävarmuus- ja riskitekijöitä 

YVAA:n 12.5 §:n edellyttämällä tavalla. Selostuksessa olisi tullut tarkastella 

pintavesien mahdollista pääsyä Dämmanin lisäksi myös kriittisessä tilassa olevaan 

Loojärveen. 
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2.4 Vaikutus pohjavesiin 

 

Pohjaveden korkeustietojen perusteella kiinteistön eteläreunalla sijaitsee 

pohjavedenjakaja, osa vesistä virtaa pohjoiseen ja osa etelään.  Selostuksessa 

katsotaan, ettei toiminnasta ole vaaraa Kolmperän alueen kaivovesille, koska 

pohjaveden virtaussuunta on Kolmperästä Ämmässuon alueelle päin.  

 

Muiden alueiden pohjavesien osalta selostuksessa (s. 37) todetaan yleispiirteisesti, 

että “mikäli laitokselle rakennetaan kattavasti pinnoitukset ja 

vedenkeräilyjärjestelmät, haitallisia aineita ei juurikaan joudu pohjaveteen ja 

suunnitellun laitoksen pohjavesiä kuormittava vaikutus jää erittäin pieneksi.“ 

Selostuksessa ei kuitenkaan mainita miten vedenkeräily aiotaan käytännössä toteuttaa 

ja onko tehokkaiden vedenkeräilyjärjestelmien rakentaminen käytännössä 

mahdollista. 

 

Kiinteistön välittömässä läheisyydessä olevan pohjavesinäytepisteen 37 veden laadun 

on pohjavesitarkkailussa todettu olevan kriittisessä tilassa. Vedessä esiintyy 

typpiyhdisteitä ja orgaanisia aineita ja sähkönjohtavuus sekä kloridipitoisuus ovat 

selvästi luonnontilaista kohonneella tasolla. Myös COD (Mn)-arvot ja 

nitraattipitoisuudet ovat korkeat. Selostuksessa olisi tullut kriittisesti tarkastella 

pohjaveden pilaantumista koskevia riskejä ja jätevesien viemäröintiin liittyviä 

epävarmuustekijöitä, kuten esimerkiksi sitä,  voiko jätevesiä suotautua asfaltin läpi, 

kuten on arvioitu tapahtuvan kaatopaikan hyötykäyttöalueella.  

 

 

 

3. Hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin 

 

3.1 Yhteisvaikutusten huomioimatta jättäminen 

 

Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 

(85/337/ETY, muutettu direktiivillä 97/11/EY, jälj. YVA-direktiivi) annetun 

Neuvoston direktiivin 4 artiklan 3 kohdan mukaan tutkittaessa hankkeita 

tapauskohtaisesti liitteessä III vahvistetut kyseistä hanketta koskevat olennaiset 

arviointiperusteet on otettava huomioon. Liitteen III 1 kohdan mukaan “hankkeiden 
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ominaisuuksia on arvioitava ottaen huomioon erityisesti hankkeen koko, 

yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa,…” .  Direktiivin mukainen säännös on 

myös sisällytetty muutettuun asetukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 

sen 7 §:ään. Lisäksi  saman asetuksen 11.1 §:n mukaan arviointiohjelmassa on 

esitettävä tarpeellisessa määrin tiedot hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. 

Edelleen asetuksen 12 §:n mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa 

määrin 11 §:ssä tarkoitetut tiedot tarkastettuina. Vaikka edellä mainittu YVAA 7 § ei 

varsinaisesti ohjaakaan YVA-selostuksen sisältöä, edellyttää se kuitenkin mainitun 

selkeästi näiden yhteisvaikutusten  arviointia vaikka siten, että alueelle sijoittuvista 

pienemmistäkin hankkeista on tehtävä oma arviointinsa, ellei yhteisvaikutuksia 

arvioida muiden selostusten yhteydessä. 

  

Arviointiselostuksessa hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin (s. 

10-11) ohitetaan tuomalla esiin luettelomaisesti ja puutteellisesti Ämmässuon alueelle 

suunnitellut hankkeet arvioimatta niiden kumuloivaa ympäristövaikutusta. 

Selostuksessa  todetaan, että alueelle suunnitteilla olevien hankkeiden 

yhteisvaikutuksia tullaan käsittelemään Ämmässuon kaatopaikan laajennusta 

koskevassa YVA-selvityksessä.  Tällöin nyt käsillä oleva selostus ei täytä YVAL:n 

vaatimuksia, koska sen yhteydessä ei ole mahdollista lausua mielipidettään 

yhteisvaikutuksista, joita ei ole edes vielä selvitetty. 

 

Ottaen huomioon, että alueella jo olevien ja alueelle suunniteltujen hankkeiden 

kokonaisvaikutus on alueen ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja 

viihtyisyyden kannalta olennaisin tekijä, yhteisvaikutusten arvioimatta jättämistä ja 

viittausta kaatopaikan laajennushankkeen yhteydessä suoritettavaan 

kokonaisarviointiin ei voida pitää perusteltuna. Erityisesti kiinteistön itäpuolelle 

suunnitellun kantojen poltto- ja lietteen käsittelylaitoksen ja rakennusjätteen 

käsittelylaitoksen yhteispäästöjä olisi tullut arvioida. (Laitosta ei ole merkitty edes s. 

11 olevaan kuvaan suunnitelluista hankkeista.) Laitoksien päästöillä voi olla 

merkittäviä yhteispäästöjä ja näiden arviointi kuuluu hankkeesta vastaavalle.  

 

Selostuksessa annetaan siis harhaanjohtava kuva alueen nykytilasta ja suunnitteilla 

olevista hankkeista. Laiminlyönnin vakavuutta lisää se, että lähialueen hankkeiden 

huomioimatta jättämisestä ja sijaintikartan puutteellisuudesta on huomautettu jo 

Kolmperän Asukasyhdistys ry:n ja Nuuksion Omakotiyhdistys ry:n YVA-ohjelmasta 
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antamassa lausunnossa ja se, että YVA:n ohjausryhmän kokouksessa 17.11.2000 

painotettiin yhteisvaikutusten merkitystä.   

 

Jotta YVA-selostusta voitaisiin pitää objektiivisesti tehtynä, selostuksessa olisi tullut 

tuoda selvästi julki alueen ympäristön kriittinen tila ja huonot kehitysnäkymät, jos 

kokonaiskuormitus jatkaa kasvamista. Kun selostuksessa käsitellään lähinnä vain 

PROY:n erillistä ympäristövaikutusta, saadaan kuormitus näyttämään vähäiseltä ja 

lähes merkityksettömältä. 

 

Yhteisvaikutusten arvioinnin jättäminen muiden hankkeiden yhteydessä myöhemmin 

tehtäväksi johtaa myös siihen, ettei hankkeen vaikutuspiiriin joutuvilla ole 

mahdollisuutta saada tietoa hankkeen tosiasiallisesta ja oleellisimmasta 

ympäristövaikutuksista ennen lausuntokierroksen päättymistä 15.2.2001. Menettelyllä 

evätään asianosaisten mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikutusmahdollisuus 

elinympäristöään koskevaan suunnitteluun. Menettelyä voidaan pitää sekä YVA-lain 

1 §:n että perustuslain 20 §:n vastaisena.  

 

 

3.2 Kokonaismelu- ja pölypäästöjä lisäävät suunnitteilla olevat hankkeet 

 

Seuraavat Ämmässuon alueelle v. 2001-2005 suunnitteilla olevat välittömästi tai 

välillisesti kokonaismelu- ja pölypäästöjä lisäävät hankkeet on jätetty selostuksessa 

kokonaan huomioimatta: 

 

-    Hyvinkään tieliuska Oy:n Kantojen poltto- ja lietteen käsittelylaitos  

- Kivihiilivoimalaitosten tuhkan läjitysalue (Helsingin energia, Espoon sähkö,    

Vantaan energia) 

-     Sekajätteen käsittelylaitos (YTV) 

-     Jätteiden vastaanotto ja käsittelyterminaali (YTV) 

-     Nurmijärvi Oy:n betoniasema 

-     Kaasunkeräysjärjestelmä ja voimalaitos (YTV) 

-     Kaasunkeräyksen kompressoriasema (YTV) 

-     Kompostointikentän laajennus (YTV) 

-     Ampumarata (Kirkkonummen yleiskaava) 
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Edellä mainituista hankkeista kokonaismelutasoa välittömästi lisääviä hankkeita ovat 

erityisesti PROY:n naapurikiinteistölle sijoittuva kantojen poltto- ja lietteen 

käsittelylaitos sekä ampumarata. Kokonaispölyhaittoja lisäävät välittömästi erityisesti 

kivivoimalaitosten tuhkan läjitysalue ja betoniasema. Muut hankkeet lisäävät pöly- ja 

meluhaittoja välittömästi vain vähän mutta välilliset haitat ovat merkittäviä: hankkeet 

lisäävät oleellisesti liikennettä ja yhteensä useita vuosia kestävän rakennusvaiheen 

kokonaismelu- ja pölyhaitat ovat mittavia.   

  

 

4. Johtopäätökset 

 

 

PROY:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksen oleellisin puute alueen 

kokonaiskuormituksen kasvun aiheuttamien ympäristövaikutusten totaalinen 

huomioimatta jättäminen. YVA:ssa ei ole otettu huomioon alueen 

kokonaiskuormituksen jatkuvan kasvun suhdetta ympäristön sietokykyyn.  

 

Selostuksessa jätetään mainitsematta, että juuri yhteisvaikutukset ovat alueen 

asukkaiden ja todellisten ympäristövaikutusten kannalta oleellisimpia. Lisäksi 

kokonaisuuden hahmottamista vaikeutetaan puutteellisella kartalla suunnitelluista 

hankkeista. Hankkeen erottaminen muista alueella olevista ja suunnitelluista 

laitoksista vaikuttaa siihen, ettei hankkeella näytä olevan merkittäviä 

ympäristövaikutuksia.  

 

Käytettyjen tietojen epävarmuus- ja riskitekijöitä ei käsitellä YVAA:n 12.1,5 §:n 

edellyttämällä tavalla juuri lainkaan. Selostuksessa olisi tullut arvioida käytetyn 

materiaalin objektiivisuutta. Nyt kriittinen lähestymistapa puuttuu lähes täysin. 

 

Hankkeen perustamista ei voida hyväksyä sillä perusteella, että alueella on muutakin 

teollisuutta ja kaatopaikan liitännäistoimintoja. Teollisuudella ja kaatopaikalla 

liitännäistoimintoineen ei ole naapuruussuhdelain mukaista aikaprioriteettisuojaa. 

Päinvastoin: valtaosa Ämmässuon ja Kulmakorven asukkaista on ostanut alueelta 

kiinteistön ennen kaatopaikan ja sen liitännäistoimintojen perustamista juuri 

luonnonrauhan ja viihtyisän elinympäristön takia. Heitä varten on Ämmässuontien 

länsipuolelle  kaavoitettu myös virkistyskäyttöalue, josta sittemmin asukkaiden 

oikeutetuista odotuksista huolimatta on tehty voimalaitosjätteiden kaatopaikka. 
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Alueen asukkaiden immissiosietokynnyksen ja ympäristön ekologisen sietokyvyn 

ollessa kriittisessä pisteessä alueelle ei tule enää perustaa kokonaiskuormitusta 

lisääviä hankkeita.  

 

Ennalta-arvaamattomien ympäristövaikutusten hahmottamiseksi hankkeen toteuttaja 

aikoo järjestää seurantaohjelman (s. 53), johon kuuluisivat melu- ja pölytason 

mittaukset sekä pohja- ja pintavesitarkkailut. Tätä ei voida pitää riittävänä 

toimenpiteenä tulevien ympäristöriskien hallitsemiseksi. Seurantaohjelmat kertovat 

jälkikäteen satunnaisesti tapahtuneista. Alueen kokonaiskuormitus on kasvamassa 

niin suureksi, että riskienhallinnan kannalta kokonaiskuormituksen ja 

riskientorjunnan arviointi on välttämätöntä suorittaa ennen hankkeiden toteuttamista 

eikä jälkikäteen raportoiden.  

 

Vaikka Suomessa omaksuttuun YVA-lainsäädäntöön ei sisällykään kovin tehokasta 

oikeudellista laadunvarmistusmekanismia, on huomattava, että EU:n 

tuomioistuinkäytännössä (päätös C-72/95, annettu 24.10.1996) YVA-direktiiville on 

annettu ns. välittömän oikeusvaikutuksen  synnyttävä asema. Tämä tarkoittaa sitä, 

että direktiivi takaa kansalaisille oikeuden osallistua direktiivin mukaiseen 

kuulemismenettelyyn. Tällöin on huomattava, että säännöksen mukainen 

osallistuminen on mahdollista vain silloin, kun arviointiselostuksessa on mielipiteen 

ilmaisun perustaksi esitetty riittävät ja riittävän oikeat tiedot hankeen 

ympäristövaikutuksista. 

 

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2001  

 

Berndt Brunowin ym. valtuuttamana 

 

Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy 

 

_____________________  _____________________ 

Juha Sario, lakimies  Sakari Niemelä, lakimies 

 

 

____________________ 

 Ismo Pölönen, avustaja 
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