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VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE 
PL 204 
65101 Vaasa 
 
 
 
Viite:  

Vaasan hallinto-oikeuden tarkastuskäynti  13.11.2001 Pääkaupunkiseudun rakennusjäte 
Oy:n rakenteilla olevalla rakennusjätteen käsittelylaitoksella osoitteessa 
Ämmässuonkuja 2, Espoo. 
 

 
 
 
TARKASTUSKÄYNNIN YHTEYDESSÄ ESITETYT KOMMENTIT JA NIIDEN TÄYDEN-
NYKSET UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN, 
Dnro 0100Y0317-111 
 
VALITUKSEMME TÄYDENNYSLIITE 
 
 
Valituksemme on jätetty  9.7.2001 liitteen lopussa mainittujen yhdistysten ja Arja Alhon  
nimissä. 
 
 
YLEISTÄ 
 

Pitäydymme 9.7.2001 päivätyn valituksemme vaatimuksissa.  
 
Kommenttimme on annettu lupaehtojen puutteellisuuksien ja heikkouksien vuoksi. 
 
Aluksi kiinnitimme huomiota seuraaviin seikkoihin, jotka koskevat kaikkia 
Ämmässuon-Kulmakorven alueen jätteenkäsittelytoimintoja: 
 
1.   Alueen ympäristön tilan kattavia ja monipuolisia taustaselvityksiä ei tehty ennen  

jätteenkäsittelytoiminnan alkamista mainitulla alueella. Tämä huomautus koskee 
myös PROY:n hallitsemaa aluetta. 
 

2.   Koordinoituja ja riittävän kattavia seurantatutkimuksia ei  ole tehty Ämmässuon- 
       Kulmakorven alueella. 

  
3.   Eri hankkeiden yhteisvaikutusselvityset puuttuvat Ämmässuon-Kulmakorven  

       aluetta koskevissa YVA-menettelyissä. 
 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen lupahakemusta koskeva selostus 
  

Kommenttimme lupahakemukseen on tarvittaessa mainittu ratkaisua koskevassa 
tekstissä.  
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VIRANOMAISEN RATKAISU - 
KOMMENTTIMME RATKAISUUN JA SEN PERUSTELUIHIN 
 

Ratkaisun perusteluissa (Luvan myöntämisen edellytykset) Uudenmaan ympäristö-
keskus toteaa: ”Toiminnot ovat pääosin seutu- ja yleiskaavojen aluevarausten mukaisia 
ja rakennusjätteenkäsittelylaitoksen osalta asemakaavoituksessa määritellään lai-
toksen soveltuvuus alueella.” Ratkaisun perusteluna ja luvan myöntämisen edellytyk-
senä tämä asettelu tuntuu varsin epäloogiselta, koska asemakaavaa ei alueella ole. Toi-
sin sanoen tuleva asemakaava ”määrittelisi” takautuvasti laitoksen soveltuvuuden 
alueelle. 
  
Ratkaisun perusteluissa (Lupamääräyksen perustelut) Uudenmaan ympäristökeskus 
toteaa: ”Laitoksen sijaintipaikka on Ämmässuon kaatopaikan välittömässä 
läheisyydessä. Alueen ympäristö on rakennettua. Alueen itäpuolella on asfalttiasema, 
eteläpuolella YTV:n jätteenkäsittelykeskus ja länsipuolella Espoon kaupungin maan-
kaatopaikka.” Laitoksen sijaintipaikkaa koskeva kuvaus ei ole totuudenmukainen. 
Länsipuolella sijaitseva alue on virkistysalueeksi kaavoitettu alue, joka ulottuu 
Kolmperän asutukseen asti ja pohjoisessa Turun tielle. Virkistysalueella sijaitsee myös 
Espoon kaupungin tilapäinen maankaatopaikka, joka peittää osan virkistysaluetta. 
Kaatopaikan sulkemisen jälkeen alue maisemoidaan ja otetaan yleiskaavan mukaiseen 
virkistyskäyttöön. Nupurintien ja Turunväylän pohjoispuolella sijaitseva vielä 
rakentamaton Histan alue on tarkoitus kaavoittaa asunto- ja työpaikka-alueeksi. 
Kaavoitettavan alueen läheisyyteen rakennusjätteiden käsittelylaitos sopii huonosti.  
 
 
Vastaanotettavat jätteet, niiden käsittely ja varastointi

  
1. Rakennusjätteen käsittelylaitoksella saadaan ottaa vastaan sekä lajitella ja 

murskata polttoaineeksi ympäristölupahakemuksen mukaisia jätteitä, kuten 
syntypaikkalajiteltua puujätettä ja rakennussekajätettä, noin 70 000 t/a. Jätteiden 
vastaanotossa tulee asettaa etusijalle pääkaupunkiseudulta tuotavat jätteet. (YSL 
43 §, 45 §, JL 6 §, JA 3 §) 

  
 Ei kommenttia. 
 
2. Jätteet tulee pääsääntöisesti ottaa vastaan katettuun tilaan ja jätteiden lajittelu ja 

murskaus tulee suorittaa sisätiloissa. (YSL 43 §, NaapL 17 §) 
 

Käytännössä määräyksellä ei tule olemaan merkitystä, sillä ulkotilassa oleva kattamaton 
kausivaihteluvarasto tulee toimimaan myös käsiteltävien jätteiden välivarastona. 
Ulkotilassa olevat jätteet ovat sään armoilla. Ulkotilassa olevat jätekasat aiheuttavat 
pöly- ja hajupäästöjä ilmaan sekä vesipäästöjä maaperään ja pintavesiin. (Katso 
tarkemmat perustelumme Määräyksissä 8. ja 10.). Käsite ”pääsääntöisesti” on 
epämääräinen. 

 
3. Alueella saa varastoida erottelematonta jätettä enintään 7 000 t (noin 20 000 m3) ja 

puuhaketta ja kierrätyspolttoainetta yhteensä enintään 16 000 t (noin 80 000 m3). 
Yhtäaikaisesti varastoitavien käsiteltyjen ja käsittelemättömien jätteiden määrä 
saa kuitenkin olla vain 18 000 t. Varastokentille ei saa muodostua pysyviä 
varastokasoja ja jätteitä ei saa varastoida yhtäjaksoisesti yli vuotta pitempää aikaa. 
(YSL 43 §, 45 §, JL 4 §, JA 8 §) 
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Käytännössä vaihtuvia varastokasoja tulee olemaan pysyvästi kattamattomassa ulko-
tilassa. Seikalla, että varasto olisi vain tilapäinen ei ole merkitystä, koska uutta jätettä 
tulee koko ajan poiskuljetettavan käsitellyn jätteen tilalle. Viittaamme Kolmperän 
Asukasyhdistys ry:n vastineeseen 1.11.2001, s.4. 

 
 

Jätteen vastaanottoa koskevat rajoitukset
 
4. Rakennusjätteen käsittelylaitos ei saa ottaa vastaan yhdyskuntajätettä tai siihen 

verrattavaa jätettä, ongelmajätettä, pilaantunutta maata tai jätettä sellaisilta pur-
kutoiminnan työmailta, joilla mitä ilmeisemmin syntyy asbestijätettä eikä työ-
maalla ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, 
jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimi-
tettava yleiseen jätteiden käsittelypaikkaan tai paikkaan,  jonka ympäristönsuo-
jelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä ko. jätteen vastaanotto 
on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. (YSL 43 §, 45 §, JL 3 §, 6 §, 9 §, 
15 §, YMp 867/1996) 

   
Jätteen vastaanottoa koskeva määräys on eräissä tapauksissa erittäin vaikeasti nouda-
tettavissa. (Ks. Määräys 28.)  

 
 
 Toiminta-aika  
 
5. Toimintaa saa harjoittaa rakennusjätteen käsittelylaitoksella arkipäivisin maa-

nantaista torstaihin pois lukien arkipyhät klo 6.00 - 22.00  ja perjantaisin klo 6.00 - 
18.00. Puu- ja rakennussekajätteen murskausta saa suorittaa klo 7.00 - 21.00.  
(YSL 43 §, NaapL 17 §, JA 8 §) 

 
Melun leviämisalue ulottuu lähinaapurina olevalle virkistysalueelle ja Kolmperän loma-
asutusalueelle. Siksi toiminta-aikaa koskevien rajoitusten pitää noudattaa taajamien 
ulkopuolella sijaitsevia virkistysalueita ja loma-asutusalueita koskevien meluohjearvojen 
aikarajoituksia riippumatta YTV:n jätteenkäsittelylaitoksen jätteiden vastaanottoajoista. 
Viittaamme valitukseemme 9.7.2001, s. 7-8, (Osayleiskaavan huomioimatta jättäminen) 
sekä Kolmperän Asukasyhdistys ry:n vastineeseen 1.11.2001, s. 5.  

 
 

Melu
 
6.                  Rakennusjätteen käsittelylaitoksen toiminnoista, liikenne mukaan lukien,     

aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa yöllä klo 6.00 -  
7.00 ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq) eikä päivällä klo 7.00 - 22.00 
ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq). (YSL 43 §, NaapL 17 §, JL 6 §, JA 7 §, 8 §) 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen lupahakemusta koskevan selostuksen mukaisesti: 
”Laitoksen toiminnasta aiheutuvan 55 dB:n melualueen arvioidaan ulottuvan kor-
keintaan 250 m päähän laitoksesta ja olevan lähimmällä asuntoalueella Kolmperässä 
enintään 48 dB. Laitoksen aiheuttama melutason lisäys Kolmperässä mitattuhin 
melutasoihin arvioidaan olevan korkeintaan luokkaa 0,5 dB.”  Melun leviämisalue 
kattaa siis huomattavan osan virkistysalueesta. On myös otettava huomioon, että 
tosiasiassa osa meluista leviää vielä kauemmaksi. Taajamien ulkopuolisen virkistys-
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alueen melutason ohjearvo on päivällä 45 dB ja yöllä 40 dB.  Kolmperän asutusalue on 
suurimmaksi osaksi loma-asutusta ja se sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella, joten 
melutason ohjearvo on päivällä 45 dB ja yöllä 40 dB. Laitoksen aiheuttamat melutasot 
ylittävät siis annetut ohjearvot. Toisin sanoen koko virkistysalue ja sen lisäksi vielä 
ainakin osa Kolmperän asutusalueesta ovat melun leviämisalueella. 
 
Ratkaisussaan viranomainen ei ota huomioon, että käsittelylaitoksen rajanaapurina on 
taajamien ulkopuolinen virkistysalue eikä sitä, että Kolmperän asutusalue on suurim-
maksi osaksi loma-asutusta. Näin ollen määräys ei noudata näitä alueita koskevia me-
lun ohjearvoja. 
 
Tässä yhteydessä on myös taustamelu otettava huomioon ja siitä pitää olla maininta 
määräystekstissä. 
 
Määräystekstissä pitää myös olla maininta huoltotöistä esim.: Rakennusjätteen 
käsittelylaitoksen toiminnoista, mukaan lukien huoltotoiminnot ja liikenne, … 

 
7. Ekvivalenttimelutaso lähimmässä häiriintyvässä kohteessa, osoitteessa 

Kolmperänkuja 10, on mitattava kertaluonteisesti puolen vuoden kuluessa 
rakennusjätteen käsittelylaitoksen toiminnan alkamisesta. Mittaukset on 
suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” 
mukaisesti. 
 

 Mittaustulokset on toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Espoon  
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten 
suorittamisesta. Uudenmaan ympäristökeskus antaa tarvittaessa tehtyjen 
melumittausten perusteella lisämääräyksen tarvittavista melun 
vähentämistoimenpiteistä ja melutason uusintamittauksista. (YSL 43 §, 46 §, NaapL 
17 §, JL 6 §, JA 7 §, 8 §) 

 
Lähin häiriintyvä kohde ei ole Kolmperänkuja 10, vaan laitoksen vieressä, Ämmäs-
suontien toisella puolella sijaitseva virkistysalueeksi kaavoitettu alue. Siksi ekviva-
lenttimelutaso on mitattava virkistysalueen itälaidalta, tien toiselta puolen laitosta 
vastapäätä. (Määräys 7.,  ks. myös Määräystä 6. koskeva kommentti.)   
  
Mittauksissa taustamelu on otettava huomioon. Kun laitoksen aiheuttamaan melutasoon 
lisätään vielä taustamelut, kasvaa melutaso entisestään. On otettava huomioon, että esim. 
Kolmperän asutusalueella Kolmperäntien alkupäässä on jo mitattu 58.1 dB (A) 
melutaso. Näin ollen käsittelylaitoksen aiheuttama melu nostaa kokonaismelutason vielä 
korkeammaksi.        
 
 
Päästöt ilmaan

 
8. Kuljettimet ja muut pölyävät kohteet tulee koteloida ja sijoittaa sisätiloihin. 

Rakennussekajätteen murskauksessa ja seulonnassa muodostuva pöly tulee johtaa 
kohdepoistoilla pölynerottimeen. Pölynerotinlaitteiston puhdistustehon tulee olla 
vähintään sellainen, ettei ulos johdettavan ilman hiukkaspitoisuus ylitä 
0,5 mg/m3(n). (YSL 43 §, JL 6 §, JA 8 §) 

 
 Ulosjohdettavan ilman hiukkaspitoisuuden maksimimäärää on korjattu. Korjattu 

hiukkaspitoisuusluku on Uudenmaan ympäristökeskuksen ilmoituksen mukaan 5 
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mg/m3(n). Huomattava osa toiminnasta (mm. jätteiden ja valmiiden tuotteiden kuljetus, 
siirto ja varastointi kentällä) tapahtuu ulkotiloissa, joissa pölynerotinlaitteistoista ei ole 
hyötyä. Viittaamme Kolmperän Asukasyhdistys ry:n 1.11.2001 päivättyyn vastineeseen, 
s. 6. 

 
 Määräyksessä olisi pitänyt ottaa huomioon myös ulkotiloissa tapahtuvien toimintojen 

aiheuttamat pölypäästöt. Määräyksessä 25 oleva teksti ei ole riittävän kattava tässä yh-
teydessä. 
  

9. Pölynerotinlaitteiston kuntoa ja toimintaa tulee tarkkailla päivittäin. Letkusuo-
timen tai lamellierottimen rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti 
lisäävän häiriön sattuessa on laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, 
kunnes laitteisto on korjattu tai häiriö on poistettu. (YSL 43 §, 46 §) 

 
 Ei kommenttia. 
 
 

Päästöt vesiin ja viemäriin
 
10. Sosiaali- ja tuotantotilojen jätevedet tulee johtaa Espoon kaupungin viemäriin. 

Piha-alueen hulevedet kuljetus- ja kuormausalueilta tulee johtaa hiekan- ja öljyn-
erotuskaivon sekä sulkuventtiilillä varustetun tarkastus- ja näytteenottokaivon 
kautta sadevesiviemäriin. Piha-alueen muut hulevedet saa johtaa viemärein ja 
salaojin maastoon ja avo-ojiin. (YSL 43 §, JA 8 §) 

   
 Lupamääräysten yksilöidyissä perusteluissa (Määräykset 10. ja 11.) todetaan, että 
”Muiden kuin sosiaalijätevesien johtaminen kunnan jätevesiviemäriin ei ole tarpeen.”  
Määräyksiin 10. ja 11. sisältyy vaatimus, että tietyt hulevedet tulee johtaa sadevesi-
viemäriin. Emme kuitenkaan ole löytäneet lupahakemusta koskevasta selostuksesta tai 
määräyksistä mainintaa siitä minne sadevesiviemärin vedet lopuksi johdetaan. Sekä lu-
pahakemus että määräykset ovat tältä osin puutteelliset. Sadevesien lopullinen pää-
määrä pitää käydä ilmi lupamääräyksistä. Uudenmaan ympäristökeskuksen kanta, että 
muiden kuin sosiaalijätevesien johtaminen kunnan jäteviemäriin ei ole tarpeen, on ris-
tiriidassa jäteasetuksen 8 §:n kanssa. Jäteasetuksen 8 § edellyttää, että valumavesien 
pääsy ympäristöön tulee ehkäistä asianmukaisesti. Uudenmaan ympäristökeskus ei ota 
tässäkään yhteydessä huomioon toiminnan laatua eikä siitä johtuvien pölylaskeumien 
vaikutusta pinta- ja pohjavesiin. YTV:n sadevesiviemäreiden kautta johdettavat vedet 
päätyvät avo-ojaan. Kaikki määräyksessä mainitut hulevedet on johdettava kaupungin 
viemäriverkostoon. 
 
Lupahakemuksessa oli arvioitu, että laitoksella muodostuva pölyn kokonaismäärä ei 
todennäköisesti ole kovin merkittävä ja että kiintoainekuormitus alapuolisissa vesissä on 
vähäinen. Nämä arviot ovat hyvin epävarmalla pohjalla. 

 
Uudenmaan ympäristökeskuksen ratkaisun perusteluissa (Luvan myöntämisen edel-
lytykset) todetaan: ”Häiriötilanteissa toiminnoista voi olla vaikutuksia maaperään ja 
pohjaveteen, mutta toimintojen häiriötilanteiden todennäköisyys on pieni. Rakennus-
jätteen käsittelylaitoksen vaikutus ilmastoon ja ilman laatuun rajoittuu paikallisiin pö-
lypäästöihin.” Uudenmaan ympäristökeskus ei ota huomioon edes niitä vaikutuksia, 
joita hankkeesta vastaavan teettämässä YVA-selostuksessa on tuotu esille. YVA-
selostuksen liitekartasta VIII ilmenee selvästi, että  pölyn pääasiallinen leviämisalue  
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( 200 - 300 m) ulottuu myös Nupurintien viereiseen ojaan, joka sijaitsee Dämmanin 
vedenottamon valuma-alueella. Pölyn maksimaalinen leviämisalue on pääasiallista 
leviämisaluetta huomattavasti laajempi. Uudenmaan ympäristökeskuksen 
lupahakemusta koskevan tekstin mukaan (Ympäristökuormitus, sen rajoittaminen ja 
toiminnan vaikutukset, Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset), joka noudattaa hankkeesta 
vastaavan YVA-selostuksen  tekstiä (s.32): ”Päästömäärien ja -korkeuden perusteella 
sekä Keravalla tehtyihin leijumamittauksiin perustuen pölyn leviämisalueen arvioidaan 
olevan maksimissaan 1 km:n säteellä laitoksesta.”  Kun otetaan huomioon vallitsevat 
tuulen suunnat, pölykuormitus painottuu päästölähteen koillispuolelle mikä lisää 
Dämmanin valuma-alueen rasitusta. Määräyksessä Uudenmaan ympäristökeskus ei ole 
ottanut luonnon pintavesiä huomioon.  
 
Yleisten perusteluiden kolmannessa kappaleessa kerrotaan, että ”Liikenne- ja toiminta-
alueet asfaltoidaan pohjavesien suojelemiseksi ja pölyämisen vähentämiseksi ja 
sadevedet kuljetus- ja kuormausalueilta johdetaan hiekanerotuksen ja öljynerotuksen 
kautta viemäriverkostoon.”  Päästömääräysten mukaisesti mainittuja vesiä ei johdeta 
viemäriverkostoon vaan sadevesiviemärin kautta maastoon. (Määräykset 10. ja 11.; ks. 
myös s.34, 3. kappale)  
 
Yleisten perusteluiden viimeisessä kappaleessa todetaan, että ”Toimittaessa tämän 
ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa.” Tässä yhteydessä viittaamme Kolmperän Asukasyhdistys ry:n 
1.11.2001 päivättyyn vastineeseen.  
 

11. Varastoalueet ja alueet, joilla työkoneet liikkuvat, tulee kestopäällystää. 
Polttoainesäiliöt sekä ajoneuvojen ja työkoneiden mahdolliset huolto-, säilytys-, 
tankkaus- ja pesupaikat tulee sijoittaa alueille, jotka on päällystettävä tiiviiksi ja 
varustettava reunakorokkein tai muuten vastaavasti. Hulevedet näiltä alueita tulee 
johtaa hiekan- ja öljynerotuskaivon sekä sulkuventtiilillä varustetun tarkastus- ja 
näytteenottokaivon kautta sadevesiviemäriin.  (YSL 43 §, JA 8 §) 

 
 Katso Määräyksen 10. kohdassa mainitut kommentit.  Lupaviranomainen ei ota 

toiminnan laatua ja siitä johtuvia pölylaskeumia huomioon. Myös tämän määräyksen 
tarkoittamat hulevedet on johdettava kaupungin viemäriin.  

 
12. Piha-alueen viemäröinti- ja päällystyssuunnitelma tulee toimittaa ennen 

rakennustöiden aloittamista tiedoksi Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 §) 

 
  Ei kommenttia. 
  
 

Varastointi
 
13. Puujätteet ja rakennussekajätteet sekä puuhake ja kierrätyspolttoaine tulee 

varastoida kasoissa kestopäällystetyillä kentillä siten, ettei niistä aiheudu 
pölynmuodostusta, eikä sadevesi pääse huuhtomaan niitä ympäristöön. 
Varastokasat tulee pitää toisistaan erillään niin, ettei valmiiden lopputuotteiden 
joukkoon joudu niihin kuulumattomia jätejakeita.(YSL 43 §, NaapL 17 §) 

  
 Avokentällä kyseisen määräyksen alkuosan (1. lause) noudattaminen tuntuu 

mahdottomalta. Katso Määräyksen 2. kommentit. 
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14. Polttoaineita, kemikaaleja ja jätteitä on varastoitava ja käsiteltävä alueella siten, 

ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, saastumisvaaraa maaperälle, 
pinta- ja pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. (YSL 43 §, JL 6 §, 19 §, 
JA 8 §) 

 
Katso Määräysten 2., 3., 8., 10., 11., 13., 17. ja  25. kommentit. 
 
 
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen  

 
15. Hyötykäyttökelpoiset jätteet, kuten puuhake, kierrätyspolttoaine, metalli- ja 

paperijätteet, on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäviksi 
asianmukaiseen käsittelyyn. Ensisijaisesti jätteet tulee toimittaa kohteeseen, jossa 
hyödynnetään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti kohteeseen, jossa 
hyödynnetään jätteen sisältämä energia. Jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi 
tai käsiteltäväksi sellaiseen laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa 
luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty.  

 
Rakennusjätteen käsittelylaitokselle käsiteltäviksi toimitettujen jätteiden joukossa 
olevat ja laitoksen toiminnassa muodostuvat hyötykäyttöön kelpaamattomat 
jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole ongelmajätteiksi 
luokiteltavia aineita. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §, 15 §) 

 
 Ei kommenttia. 
 
16. Rakennussekajätteen rejektin ja pölynpoistojätteen kaatopaikkakelpoisuus tulee 

selvittää ennen niiden toimittamista yleiselle kaatopaikalle kaatopaikan pitäjän 
edellyttämällä tavalla. Selvitykset tulee toimittaa Uudenmaan 
ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
tiedoksi.  

 
Kaatopaikkakelpoisuustestissä saatujen ominaisuuksien vastaavuus tulee 
varmistaa laadunvalvontatestein kaatopaikan pitäjän edellyttämin väliajoin. 
Testien tulokset tulee toimittaa Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ko. vuoden vuosiraportin yhteydessä. 
(YSL 43 §, 45 §, JL 6 §) 
 
Katso kommenttimme Määräyksen 17. kohdalla. 

 
17. Ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet on 

varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai 
muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja 
ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa 
varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa 
tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava 
tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa 
tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään on estettävä. (YSL 43 
§, 45 §, JL  6 §,  JA 3 a §, 5 §, 6 §, VNp 659/1996, VNp 101/1997)   

 
Ongelmajätteiden pääsy on estettävä koko ympäristöön. Pelkästään maaperän esille 
tuominen on liian suppea.  
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Lupamääräykseen olisi pitänyt sisällyttää aikaraja ongelmajätteiden varastoinnille. 
Mikäli kyseinen aikaraja sisältyy voimassa oleviin ongelmajätteitä koskeviin 
määräyksiin, olisi se pitänyt olla luettavissa suoraan lupaehdoista. 
 
Painekyllästettyä puuta ei tällä hetkellä luokitella ongelmajätteeksi ja sitä voidaan 
sijoittaa YTV:n kaatopaikalle. On kuitenkin odotettavissa, että lähitulevaisuudessa 
painekyllästetty puu luokitellaan ongelmajätteeksi. (Katso myös Määräys 18.) 

   
Uudenmaan ympäristökeskuksen lupahakemusta koskevan selostuksen mukaan jätteen-
käsittelylaitoksella ei ole tarkoitus vastaanottaa painekyllästettyä puuta. Näiden jätteiden 
erottelu muusta materiaalista ennen käsittelyprosessia on kuitenkin käytännössä hyvin 
vaikeasti hoidettavissa. 

 
18. Ongelmajätteet, kuten öljyjäte, öljynsuodattimet, trasselit, akut ja paristot, on 

toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa 
luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty.  

 
Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, 
josta ilmenevät tiedot ongelmajätteistä valtioneuvoston päätöksen 659/1996 
mukaisesti. 
 
Hyödyntämiskelpoiset jäteöljyt ja öljyä sisältävät jätteet tulee kerätä erikseen ja 
toimittaa hyödynnettäviksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa 
luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto on 
hyväksytty. (YSL 43 §, 45 §, JL 3 §, 6 §, 9 §, 15 §, 78 §, JA 3 a §, VNp 659/1996, 
VNp 101/1997, YMp 867/1996)  

 
Ei kommenttia. 

 
 

Vastaava hoitaja, jätteiden vastaanotto ja valvonta 
 
19. Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö,  jonka 

nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai 
yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille 
viranomaisille. (YSL 43 §, 45 §, JA 10 §) 

 
  Ei kommenttia. 
 
20. Rakennusjätteen käsittelylaitoksen aukioloaikoina tulee alueella olla valvoja, joka 

tarkastaa kuormat ja niitä koskevat asiakirjat sekä osoittaa jätteelle sijoituspaikan. 
(YSL 43 §, JL 51 §, JA 8 §) 

 
 Ei kommenttia. 
 
 

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet
 
21. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan 

aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa  
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polttoaineita pääsee vuotamaan maaperään, pinta- tai pohjavesiin, on viipymättä 
ilmoitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 §, 46 §, 62 §, YSA 30 §)   

 
 Ei kommenttia.  
 
22. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä 

imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut 
aineet on kerättävä välittömästi talteen. (YSA 43 §, JL 6 §, JA 8 §) 

 
  Ei kommenttia. 
 
 

Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen 
vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

 
23. Ulkopuolelta tulevien valumavesien pääsy laitosalueelle tulee estää ojitusten avulla. 

(YSL 43 §, JL 19 §, JA 8 §)  
 
  Ei kommenttia.  
 
24. Koko laitosalueen ympärille on rakennettava aita ja se on pidettävä kunnossa. 

Ajotie on varustettava portilla, joka on pidettävä lukittuna muina kuin laitoksen 
aukioloaikoina. (YSL 43 §, JL 19 §, JA 8 §)  

 
  Ei kommenttia. 
 
25. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminnat on järjestettävä siten, 

ettei niitä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, 
pinta- ja pohjavesien pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Alueet, joilla 
työkoneet liikkuvat ja alueelle johtava tie, on hoidettava siten, että pölyäminen jää 
mahdollisimman vähäiseksi. Alueita on tarvittaessa kasteltava. (YSL 43 §, JL 4 §, 6 
§, 19 §, JA 8 §) 

   
  Alueita ei voida kastella pakkasella. Tällöin pölypäästöt ympäristöön kasvavat. 
 
26. Varastointi- ja liikennöintialueiden rakenteiden kuntoa, kuten halkeilua ja 

painumista, tulee tarkkailla säännöllisesti ja havaitut viat tulee korjata viipymättä. 
(YSL 43 §, JL 19 §, JA 8 §) 

 
 Ei kommenttia. 
 
27. Rakennusjätteen käsittelylaitokselle tuotavat jätteet sekä edelleen toimitettavat 

haketettu puu ja kierrätyspolttoaine tulee kuljettaa suljetuissa säiliöissä tai tiiviisti 
peitettynä siten, ettei niistä kuljetuksen aikana pääse leviämään jätteitä 
ympäristöön. Kuljetuskaluston puhtaudesta tulee huolehtia siten, ettei toiminta 
aiheuta roskaantumista. Mikäli roskaantumista kuitenkin tapahtuu, tulee 
roskaantunut lähialue siivota välittömästi. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §, 19 §, 20 §, JA 7 §, 
NaapL 17 §) 

 
  Ei kommenttia. 
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Kierrätyspolttoaineen valmistus

 
28. Polttoaineeksi murskattavan puujätteen ja rakennussekajätteen on oltava polt-

tokelpoista ja riittävän puhdasta. Kyllästetyn puun hakettaminen polttoaineeksi on 
kielletty. Mikäli murskataan muuta muovia kuin polyeteeniä tai polypropeenia, on 
sen polttokelpoisuus selvitettävä puolueetonta tutkimuslaitosta  (esim. VTT) 
käyttäen. Polttoaineeksi tarkoitettua tuotetta saa toimittaa vain laitoksiin, joilla on 
lupa polttaa sitä. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §) 

 
Määräyksessä 28. käytetty termi ”kyllästetty puu” on epämääräinen ja juridisesti 
epätäsmällinen. On odotettavissa, että rakennusjätteiden joukossa on suhteellisen paljon 
eri tavoin kyllästettyä puuta, jonka haitallisuusaste voi vaihdella suuresti. Eri laatujen 
erottaminen silmämääräisesti toisistaan on käytännössä mahdotonta. Polttokelpoisuuden 
selvittäminen puolueettomassa tutkimuslaitoksessa on todennäköisesti kallista ja pienten 
jäte-erien kohdalla kannattamatonta. Epäilemme, että monessa tapauksessa määräystä ei 
voida näistä syistä käytännössä noudattaa. 
 

29. Puu- ja rakennussekajätteen vastaanotossa sekä kierrätyspolttoaineen 
valmistuksessa, varastoinnissa ja edelleen toimittamisessa on noudatettava 
standardia SFS 5875 ”Jätteen jalostaminen kiinteäksi polttoaineeksi. 
Laadunvalvontajärjestelmä”. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §) 

 
 Ei kommenttia. 
 
 

Tarkkailu- ja raportointimääräykset
 
30. Pölynpoistolaitteiston hiukkaspäästöt on mitattava ensimmäisenä toimintavuotena 

ja sen jälkeen joka kolmas vuosi rakennusjätteen käsittelylaitoksen toimiessa 
normaalisti. Mittausraportissa on esitettävä mittaustulokset yksikössä mg/m3(n) 
kuivaa kaasua ja kg/h ja t/a sekä arvio mittaustulosten edustavuudesta ja kuvaus 
laitoksen toiminnasta mittausaikana. Mittausraportti tulee toimittaa ko. vuotta 
koskevan vuosiraportin yhteydessä Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Espoon 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 §, 46 §) 

  
 Alueen kokonaiskuormitus huomioon ottaen tulosten raportointi olisi pitänyt määrätä 

toimitettavaksi myös Kirkkonummen ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
31. Rakennusjätteen käsittelylaitoksen pölypäästöjen vaikutuksia ympäristön ilman 

pölypitoisuuteen tulee tarkkailla. Vähintään 60 vuorokauden mittaiset standardin 
SFS 3863 mukaiset kokonaisleijumamittaukset laitoksen piha-alueella ja 
Kolmperän asuntoalueella tulee toteuttaa ennen laitoksen rakentamista, 
ensimmäisenä toiminta vuotena ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Mittausten 
yhteydessä tulee selvittää pölyn koostumus vähintään kolmesta eri aikoina 
kerätystä näytteestä. Yksityiskohtainen suunnitelma leijumamittausten 
järjestämisestä, pölystä määritettävistä aineista ja tulosten raportoinnista on 
toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Espoon 
ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukautta ennen suunniteltujen 
mittausten aloittamista. (YSL 43 §, 46 §, JL 4 §, 6 §, 51 §)   
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Lupahakemusta koskevassa tekstissä todetaan, että Ämmässuon alueelta ei ole tehty 
ilmanlaatututkimuksia.  Sama asia todetaan myös toukokuun lopulla vuonna 2001 
valmistuneessa YTV:n laajennuksen YVA-selostuksessa. YTV:n kaatopaikka on 
toiminut alueella yli 10 vuotta ja Ämmässuon – Kulmakorven alueelle on sijoitettu 
useita muitakin ilmanlaatuun vaikuttavia toimintoja. Hämmästyttää, että vasta tässä 
vaiheessa on herätty vaatimaan ilmanlaatua koskevia selvityksiä. Kritisoimme 
Uudenmaan ympäristökeskusta siitä, ettei ympäristöluvan myöntämisen jälkeen 
suoritetuista ilmanlaatututkimuksista ole kerrottu ennen tarkastuksen yhteydessä 
esitettyä kommentointia. Suoritettujen tutkimusten yksityiskohtaisista tavoitteista, 
menetelmistä ja tuloksista ei ole myöskään tiedotettu.  
 

 Lisäksi kyseiset tutkimukset olisi pitänyt suorittaa ennen luvan myöntämistä. Koska 
rakennusjätteiden käsittelylaitoksen vakavin ympäristöuhka aiheutuu pölypäästöistä, 
ympäristöluvan myöntäminen oli täysin ennenaikainen. 

 
 Kokonaisleijumamittaukset pitää suorittaa ajallisesti siten, että eri vuodenaikoina 
esiintyvät leijumatilanteet voidaan luotettavasti kartoittaa koko leijuma-alueella.  

 
Lähin pölyistä häiriintyvä kohde ei ole Kolmperän asutusalue, vaan laitoksen vieressä, 
Ämmässuontien toisella puolella sijaitseva virkistysalueeksi kaavoitettu alue. Siksi 
pölymittaukset on mitattava myös virkistysalueen itälaidalta, tien toiselta puolen laitosta 
vastapäätä.  Asutusalueen lisäksi myös virkistysalueen pölyttömyys on turvattava, jotta 
sitä voitaisiin käyttää yleiskaavan tarkoittamalla tavalla. 
 
Määräys yksityiskohtaisesta pölymittausta koskevasta suunnitelmasta on hyvin 
ylimalkainen. Lupaviranomaisen olisi itse pitänyt antaa tarkemmat määräykset 
mittaustutkimuksista ja määrätä analyysityön tavoitetaso. Tavoitetasossa olisi pitänyt 
ottaa huomioon myös Määräyksen 32. aiheuttamat tarpeet, jotta pölypäästöjen 
vaikutukset ympäristön pohja- ja pintavesien laatuun voitaisiin selvittää. 
  
Määräystä pölynkoostumusta koskevan selvityksen mittausfrekvenssistä pitää tarkentaa. 
Määräys, että koostumus selvitetään vähintään kolmesta eri aikoina kerätyistä näytteistä 
on liian epätarkka. Tässäkin tapauksessa eri vuodenaikoina esiintyvät tilanteet pitää 
selvittää. 

 
Alueen kokonaiskuormitus huomioon ottaen tulosten raportointi olisi pitänyt määrätä 
toimitettavaksi myös Kirkkonummen ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 

32. Rakennusjätteen käsittelylaitoksen vaikutuksia ympäristön pohja- ja pintavesien 
laatuun tulee tarkkailla kohdassa vaikutusten tarkkailu (s. 18) esitetyn mukaisesti. 
Pintavesistä tulee analysoida myös mineraaliöljyt ja tarkkailun yhteydessä tulee 
aina mitata tai arvioida myös virtaama. 

 
Putkien 206 ja 207 sijainti- ja asennustiedot tulee toimittaa Uudenmaan 
ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ensimmäistä toimintavuotta koskevan vuosiraportin yhteydessä.  

 
Pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa tarvittaessa Uudenmaan 
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla ja se voidaan liittää osaksi myöhemmin 
hyväksyttävää Ämmässuon alueen yhteistarkkailua. (YSL 43 §, 46 §)  
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Pintavesien tarkkailu on käsitelty hyvin suppeasti lupamääräyksissä. Pidämme 
puutteena, että suurin osa määräyksen edellyttämistä parametreistä on mainittu 
ainoastaan lupahakemuksessa.  Ne olisi pitänyt olla luettavissa määräyksestä. 
 
Varsinaista vesistöjä koskevaa tarkkailua ei edellytetä, joskin liittyminen Ämmässuon-
alueen myöhemmin hyväksyttävään yhteistarkkailuohjelmaan mainitaan eräänä 
mahdollisuutena.  
 
Jätteenkäsittelylaitoksen kokonaispölymäärään sisältyy erityyppisiä fraktioita, jotka 
ovat terveydelle ja ympäristölle haitallisia. Käsittelylaitoksen välittömässä 
läheisyydessä ja rajanaapurina, pölyn leviämisalueella, on  vahvistetun yleiskaavan 
mukainen virkistysalue, jonka pitäisi olla puhdas ja meluton, terveellinen ulkoilualue. 
Uudenmaan ympäristökeskuksen lupahakemusta koskevan selostuksen mukaisesti 
”pölyn pääasiallinen leviämisalue arvioidaan olevan n. 200 – 300 m etäisyydellä 
laitoksen ympärillä”. Pölyn leviämisalue kattaa siis huomattavan osa virkistysalueesta. 
On myös otettava huomioon, että tosiasiassa osa pölystä leviää vielä kauemmaksi. 
(Katso kommenttimme Määräys 10.) 
 
Laitoksen pölypäästöjen laskeuma kohdistuu myös alueeseen, joka on osa Dämmanin 
valuma-aluetta. Ratkaisun perusteluista ilmenee, että Uudenmaan ympäristökeskus ei 
ota tätä huomioon, koska se ei määrää toiminnan harjoittajaa osallistumaan 
Ämmässuon-alueen pintavesien yleistarkkailuun YSL 46 §:n tarkkailumääräysten 
mukaisesti. YSL 46 §:ssä määrätään, että ”Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä 
useat luvanhaltijat yhdessä tarkkailemaan toimintojensa vaikutusta.”   

 
33. Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n on vuosittain maaliskuun loppuun 

mennessä toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät 
ilmi pohja- ja pintavesitarkkailutulosten lisäksi muun muassa seuraavat 
rakennusjätteen käsittelylaitosta koskevat tiedot:  

 
Rakennusjätteen käsittelylaitokselle toimitetun puu- ja rakennussekajätteen 
määrä ja alkuperä, laskennalliset ja/tai mitatut hiukkaspäästöt ilmaan, päästöjen 
laskentatavat ja mittausmenetelmät sekä arvio tulosten edustavuudesta. 

  
Käsittelylaitoksella muodostuneet ja varastoidut sekä hyötykäyttöön ja 
kaatopaikalle toimitetut jätteet sekä ongelmajätteet, niiden alkuperä, laatu, määrä 
ja varastointi sekä edelleen toimittaminen.  

 
Raportissa on lisäksi esitettävä tiedot suoritetuista huoltotoimenpiteistä ja 
ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista 
(syy, kestoaika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden 
ympäristövaikutuksista ja suoritetut toimenpiteet). (YSL 46 §, JL 51 §, 52 §, JA 22 
§, VNp 101/1997) 
 
Alueen kokonaiskuormitus huomioon ottaen tulosten raportointi olisi pitänyt määrätä 
toimitettavaksi myös Kirkkonummen ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 

34.             Rakennusjätteen käsittelylaitoksen toiminnasta, päästöistä ja jätteistä on   
pidettävä kirjaa. Käyttöpäiväkirjaan on kirjattava muun muassa edellä esitetyt 
raportointia varten tarvittavat tiedot, ympäristönsuojelun kannalta merkittävät 
tapahtumat ja toimenpiteet (häiriötilanteet, poikkeuksellisen suuret päästöt, 
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mahdolliset vuodot sekä muut vahingot ja onnettomuudet, niiden torjunta ja 
ympäristövaikutukset) sekä vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat 
muutokset laitoksen toiminnassa. Kirjanpito koskee myös öljynerotuskaivojen 
tarkkailua ja tyhjennyksiä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan 
valvontaviranomaisille. (YSL 46 §, JL 51 §, 52 §) 

 
Kirjanpito olisi pitänyt määrätä esitettäväksi automaattisesti vuosiraporttien yhteydessä 
ympäristöluvan valvontaviranomaisille. 

 
 
 
LOPPUKOMMENTIT 
 

Toiminnanharjoittaja ei ole riittävästi selvillä toimintansa aiheuttamista 
ympäristövaikutuksista,  ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista (YSL 5§). 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämässä ympäristöluvassa on oleellisia 
heikkouksia. Syntyvää ympäristöhaittaa ei ole pystytty ennakoimaan lupatarkastelun 
pohjaksi. Lupapäätöksessä ei ole otettu huomioon, että laitoksen eräät 
ympäristövaikutukset saattavat ilmetä vasta vuosikymmenien kuluttua. Eräät 
rakennusjätteissä pieninä pitoisuuksina  esiintyvien  haitallisten tai vaarallisten aineiden 
pitoisuudet kasvavat ympäristössä vasta pitkän aikavälin kuluttua vaarallisiksi eliöstölle 
ja ihmisten terveydelle. Siinä vaiheessa ympäristön ennallistaminen on käytännössä 
mahdotonta tai ainakin erittäin korkeita kustannuksia vaativaa ja vaikeaa. 

 
Valitamme, että poikkeamispäätös ja ympäristölupapäätös on annettu ja, että päätöksen 
täytäntöönpano sallitaan muutoksen hausta huolimatta. Tämä menettely helposti mitätöi 
asiasta jätetyt valitukset. Laitoksen rakentaminen valmiiksi ja toiminnan 
käynnistäminen ennen päätöksestä tehtyjen valitusten käsittelyä luo erittäin vaikeita 
paineita asian lopullista ratkaisua silmälläpitäen. Onhan kysymys toiminnanharjoittajan 
huomattavista taloudellisista riskeistä. 
 
Pölymittaustutkimukset olisi pitänyt suorittaa ennen luvan myöntämistä. Koska 
rakennusjätteiden käsittelylaitoksen vakavin ympäristöuhka aiheutuu pölypäästöistä, 
ympäristöluvan myöntäminen oli täysin ennenaikainen. 

 
Osa lupapäätöksen määräyksistä on ristiriidassa ennaltaehkäisyn ja haittojen 
minimoinnin periaatteen sekä varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteen sekä parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan periaatteen kanssa. (YSL 3 §, 4 §) 
 
Viranomaisen ratkaisusta puuttuu pölyn sallittua imissiotasoa koskeva määräys. Ottaen 
huomioon, että sekä osa Kolmperän asutusalueesta että osa Histan alueelle 
suunnitellusta asuinalueesta sijaitsevat käsittelylaitoksen pölyn maksimaalisen leijuma-
alueen rajan sisällä, käsittelylaitosta ei olisi pitänyt sijoittaa sen nykyiselle paikalle. 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen lupahakemustekstin mukaan (Ympäristökuormitus, 
sen rajoittaminen ja toiminnan vaikutukset, Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset), joka 
noudattaa hankkeesta vastaavan YVA-selostuksen  tekstiä (s.32): ”Päästömäärien ja -
korkeuden perusteella sekä Keravalla tehtyihin leijumamittauksiin perustuen pölyn 
leviämisalueen arvioidaan olevan maksimissaan 1 km:n säteellä laitoksesta.”  
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Ympäristöluvassa Uudenmaan ympäristökeskus ei ole ottanut huomioon hankkeesta 
600 metrin päässä olevaa asutusaluetta eikä rajanaapurina olevaa virkistysaluetta. 
 
Laitoksen sijoituspaikan valinta on ristiriidassa ympäristösuojelulain 6 §:n kanssa. (YSL 
6 §) 

 
 
 
 
 
 
 

Espoossa 20.11.2001. 
 
 
 

Tarkastuksessa mukana olleiden ja edustettujen  tahojen  
Nuuksion Omakotiyhdistys ry.  
Kolmperän Asukasyhdistys ry. 
Espoonkartanon Omakotiyhdistys ry.  
Mankinjoki-Gumbölejoen vesiensuojeluyhdistys ry.  
Espoon Ympäristöyhdistys ry. 
Arja Alho 

 
sekä  
Espoon Nuuksion Työväenyhdistys ry. 

 Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys ry. 
Kirkkonummen Ympäristöyhdistys ry. 
   
valtuuttamana 

 
 
 

Julius Lassig    
 

     Espoo    
 
 
 
 Valtakirjat toimitetaan myöhemmin.   
   
 
 
 
 

  
  Pitäydyn 6.7.2001 jättämääni valitukseen ja yhdyn edellä esitettyihin kommentteihin. 
  Kolmperässä  20.11.2001 
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Kolmperän Asukasyhdistys ry      LÄHETE 
Arja Alho 
        21.11.2001        
Espoo 
 
 
 
 
 
 
VAASAN HALLINTO-OIKEUS 
Kalarannanpuisto, Rantakatu 
PL 204 
65101 VAASA 
 
p. (06) 328 2111, f. (06) 328 2760 
vaasa.hao@om.fi 
 
 
 
 
Viite: Vaasan hallinto-oikeuden tarkastuskäynti 13.11.2001 Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n 
rakenteille olevalla rakennusjätteenkäsittelylaitoksella osoitteessa Ämmässuonkuja 2, Espoo 
 
 
 
Oheinen 
  
TARKASTUSKÄYNNIN YHTEYDESSÄ ESITETYT KOMMENTIT JA NIIDEN TÄYDEN-
NYKSET UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LUPAPÄÄTÖKSEEN, 
Dnro 0100Y0317-111  
 
VALITUKSEMME 9.7.2001 TÄYDENNYSLIITE 
  
on allekirjoitettuna faksattu Vaasan hallinto-oikeudelle  21.11.2001. 
 
 
 
 
Kolmperässä marraskuun 21. päivänä 2001. 
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Kolmperän Asukasyhdistys ry 
 
 
 
Arja Alho, pj. 
 
 Espoo 
 


