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(8.6.2001), koskien ympäristöluvan ja ennakkotäytäntöönpanoluvan myöntämistä 
Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n rakennusjätteen käsittelylaitoksen sijoittamiseksi 
tilalle RN:o 1:327 osoitteessa Ämmässuonkuja 2. 
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Nuuksion Omakotiyhdistys ry.                                                                             Espoo 
pj. Tuula Jaakkola 
 
Espoo 
 
Nuuksion työväenyhdistys ry.                                                                               Espoo 
pj. Timo Rauhanen  
 
Espoo 
 
 
 



 2
 
Pohjois-Kirkkonummi yhdistys ry                                                                            Kirkkonummi 
pj. Jan Broman 
 
 Lapinkylä 
 
Espoon Ympäristöyhdistys ry.                                                                             Espoo 
pj. Kyösti Kolehmainen  
 
Espoo 
 
Kirkkonummen Ympäristöyhdistys ry.                                                                    Kirkkonummi 
pj. Jussi Pesola  
 
Luoma 
 
Mankinjoki-Gumbölejoen vesiensuojeluyhdistys rekisteröitaväksi jätetty              Espoo 
pj. Carl Axel Ehrnrooth 
 
Espoo 
 
 
 
 
 
VAATIMUKSET: 
 
 
 

1 Vaadimme, että myönnetty ennakkotäytäntöönpanolupa kumotaan, koska sille ei ole   
jäljempänä  esitetyin perustein YSL 101 §:n mukaisia edellytyksiä.  

 
2 Toissijaisesti, että valituksenalainen päätös kumotaan ja lupahakemus hylätään, koska 

laitos aiheuttaa alueen kokonaisrasitus huomioon ottaen niin naapuruussuhdelain 
mukaista kohtuutonta rasitusta kuin terveydellistäkin haittaa. Päätös tulee kumota 
myös siksi, ettei hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ole suoritettu 
YVAL:n mukaisesti. 

 
3 Lisäksi vaadimme, että lupahakemus palautetaan uuteen käsittelyyn menettelyvirheen 

vuoksi, koska ottaen huomioon samalle alueelle haetut ja vireillä olevat lupa-asiat 
tämän luvan ratkaisu olisi tullut siirtää YSL 33 §:n nojalla  ympäristölupaviraston 
ratkaistavaksi yhdessä muiden Ämmässuon ja Kulmakorven aluetta koskevien 
hankkeiden kanssa. Vaihtoehtoisesti lupahakemus olisi vähintään tullut YSL 40 §:n 
nojalla käsitellä yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksessa vireillä olevien muiden 
samalle alueelle haettujen lupien kanssa. 

 
 

4 Lisäksi vaadimme tästä valituksesta meille aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujemme 
korvaamista HLKL 74 §:n perusteella 400,00 markalla + ALV (yhteensä 488,00 mk)  
laillisine korkoineen. 
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PERUSTELUT: 
 
 

1 ENNAKKOTÄYTÖNTÖÖNPANOLUVAN KUMOAMINEN 
 

Aluksi on huomattava, että kaikkien ympäristöllisten lupien pääsääntö on se, ettei 
toimintaa aloiteta ennen kuin päätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 101 §:n 
mukaisen täytäntöönpanoluvan myöntämisen edellytyksenä onkin, että toiminnan 
aloittamiselle on perustellut syyt.  

 
Ennakkotäytäntöönpanoluvalle ei ole esitetty lainmukaisia perusteluja. Rakennusjätteen 
käsittelylaitoksen lupahakemuksen perusteella ei ole ollut mahdollista päättää millaisilla 
lupamääräyksillä ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyisivät. Kun 
lupaharkinnassa hankkeen yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheuttamaa 
kokonaisterveyshaittaa ei ole selvitetty, ei voida tietää, ylittyykö YSL 42 §:ssä kielletty 
terveyshaitan kynnys. Kun Kolmperän asutusalueella meluhaitta ylittää ajoittain jo nyt 
terveydellisin perustein annetut ohjearvot, voidaan varmuudella todeta, ettei 
rakennusjätteenkäsittelylaitoksen sallittavuus ole missään tapauksessa itsestään selvää.  

 
 
  

2 LUPAHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN 
 
 

2.1 Yhteisvaikutusten huomioimatta jättäminen 
 
 

Ympäristönsuojelulaki edellyttää yhteisvaikutusten arviointia. Kun ympäristönsuojelulain 
42 §:n mukaisen luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei hanke yksin tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa aiheuta terveyshaittaa, naapuruussuhdelaissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta tai muuta lainkohdassa tarkoitettua seurausta, alueen 
kokonaiskuormitus on arvioitava lupaharkinnassa. Alueella toimivien ja sinne suunnitteilla 
olevien hankkeiden yhteisvaikutukset tulisi siten tunnistaa, jotta voitaisiin päättää 
minkälaisilla lupamääräyksillä ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyisivät.  
 

Nyt käsiteltävässä lupapäätöksessä alueelle olevien ja sinne suunniteltujen hankkeiden 
yhteispäästövaikutukset on jätetty lähes täysin huomioimatta. Lupaa myönnettäessä olisi 
tullut arvioida ylittyykö lähimmän häiriintyvän kohteen terveydellisin perustein annetut 
pöly- ja meluohjearvot ja onko hankeen aiheuttamat päästöt naapuruussuhdelain 
mukaisesti kohtuuttomia, jos hanke ja sen lähistölle suunnitellut muut hankkeet 
toteutetaan. Kun lupapäätöksessä on arvioitu vain rakennusjätteen käsittelylaitoksen yksin 
tuomaa lisäystä melutasoon, hankkeen tosiasiallinen meluvaikutus lähistön asutusalueella 
on jäänyt käsittelemättä.  
 
Alueelle suunnitelluista hankkeista ei ole tehty luotettavaa melu- tai pölypäästöjen 
arviointia. Ämmässuon ja Kulmakorven alueita koskevista hajanaisista selvityksistä  
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voidaan kuitenkin päätellä, että kaatopaikka-alueiden vaikutuspiirissä olevien asuin- ja 
lomakiinteistöjen osalta kriittiset ympäristöhaitan rajat on jo nyt paikoin ylitetty. 
Suunnittelukeskus Oy:n  25.7.2000 tekemissä melumittauksissa (liite) Kolmperän 
asutusalueella melun keskiäänitasojen mitattiin olevan 58.1 dB ja 53.8 dB. Kaatopaikan 
pohjoispuolella olevassa kohteessa melutasoksi mitattiin 57.6 dB.       
 
Vaikka nyt valituksen kohteena oleva hanke ei oletettavasti yksin erittäin merkittävästi 
näitä haittoja lisäisikään, on huomattava, ettei esimerkiksi terveyshaitan kynnyksen 
ylittäviä lisäyksiä melu- ja pölyhaittoihin voida sallia. Jo pelkästään hankkeen 
lähituntumaan suunnitellun kartingradan meluhaitta voi yksin tai yhdessä rakennusjätteen 
käsittelylaitoksen aiheuttaman melun kanssa johtaa meluohjearvojen ylittymiseen. 
(Kartingradan aiheuttamista meluhaitoista ks. FT Björkin lausunto liite)  

 
Lupapäätöstä tehtäessä Uudenmaan ympäristökeskuksessa oli vireillä, suunnitteilla tai 
YVA-menettelyvaiheessa lukuisia hankkeita. (Hankkeet listattu kaatopaikan laajennuksen 
YVA-selostuksessa, ote selostuksesta liitteessä)  Kokonaismelu- ja pölytasoa välittömästi 
lisääviä hankkeita ovat erityisesti rakennusjätteenkäsittelylaitoksen välittömään 
läheisyyteen sijoittuvat kantojen haketus- ja lietteen käsittelylaitos, kartingrata, 
yhdyskuntajätteen läjitys, saastuneiden maa-alueiden käsittelyalueet, Ämmässuon 
maanläjitysalue ja Nurmijärven Betoni Oy:n betonitehdas ja näistä aiheutuva liikenne.  

  
Hankkeen toteuttaja on ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja lupahakemuksessa 
sivuuttanut alueen ympäristöongelmien ja hankeen sallittavuuden kannalta keskeisimmän 
kysymyksen päästöjen yhteisvaikutuksista toteamalla ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksessa (s. 11) ja muistutusten johdosta tekemässään vastineessa, että 
alueelle suunnitteilla olevien hankkeiden yhteisvaikutuksia tullaan käsittelemään 
Ämmässuon kaatopaikan laajennusta koskevassa YVA-selvityksessä.   

 
Myös lupaviranomainen on jättänyt alueen lukuisten hankkeiden yhteisvaikutusten 
arvioimisen kaatopaikan laajennuksen YVA-menettelyn yhteydessä suoritettavan 
arvioinnin varaan. UYK toteaa nyt tarkasteltavan hankeen YVA-selostuksesta antamassaan 
lausunnossa (Dnro 0100R0006-53, että arvio päästöjen yhteisvaikutuksista on oltava 
käytettävissä ennen kuin uudelle hankkeelle voidaan myöntää lupaa. Yhteisvaikutuksen 
arvioinnin toteuttamisesta todetaan seuraavaa: “Hankkeiden aikataulullisten syiden ja 
yhteysviranomaista sitovien lainsäädännöllisten (YVAA 16 §) seikkojen perusteella 
ympäristökeskus katsoo kohtuulliseksi, että yhteisvaikutusten arviointi voidaan suorittaa 
Ämmässuon kaatopaikan YVA-menettelyn yhteydessä.“ 

 
Mainittu YVA-selostus valmistui 21.5.2001 mutta siinä suoritettu yhteisvaikutusten ja 
rakennusjätteen käsittelylaitoksen osuuden arviointi on jäljempänä yksityiskohtaisesti 
esitetyin perusteluin täysin riittämätön luvanmyöntämisedellytysten arvioimiseksi.  
Rakennusjätteen käsittelylaitoksen lupaharkinnassa on jätetty täysin huomioimatta, ettei 
ko. YVA-menettelyssä ole suoritettu varsinaista mittaustuloksiin perustuvaa 
yhteisvaikutusten arviointia ja mm.  tiedot alueen kokonaismelu- ja pölypäästötasoista 
puuttuvat edelleenkin.  
 
Lupaviranomainen on lupapäätöksen perusteluissa s. 25 ja 36 viitannut YVA-selostukseen 
mutta ei arvioi yhteisvaikutusten arvioinnin riittävyyttä tai rakennusjätteen käsittelylaitosta 
koskevien arvioiden luotettavuutta. Uudenmaan ympäristökeskus on jättänyt 
huomioimatta, ettei YVA-konsultin selvitys ole tuonut lupaharkinnan kannalta  
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välttämätöntä mittaustuloksiin perustuvaa tietoa alueen päästötasoista vaan kysymys on 
epäluotettavasta, lähinnä konsultin subjektisiin käsityksiin perustuvista arvioista.   
 
Kaatopaikan laajennuksen ja saastuneiden maiden käsittelyalueiden YVA-selostuksessa on 
kartoitettu alueella toimivat ja suunnitteilla olevat hankkeet kattavasti, mikä luo sinänsä 
hyvän lähtökohdan kokonaisympäristöhaitan arvioimiseksi. Selostuksessa tyydytään 
kuitenkin lähinnä vain listaamaan hankkeet ja mahdolliset ympäristövaikutukset eikä 
tämän perusteella ole hahmotettavissa alueen tosiasiallista, kokonaiskuormituksesta 
aiheutuvaa ympäristöongelmaa. Selostuksessa ei ole tehty aineellista kartoitusta alueen 
kokonaisvesistö-, pöly- ja melupäästöistä, mikä olisi välttämätöntä hankkeiden lupien 
myöntämisedellytysten arvioimiseksi. 

 
Selostuksessa on tosin hyödynnetty alueella aiemmin tehtyjä selvityksiä mutta nämä ovat 
täysin riittämättömiä luotettavan yhteisvaikutusten arvioinnin tekemiseksi. Uudenmaan 
ympäristökeskuksen lausunnossa (14.5.2001, Dnro 0199R0004-53) alueen hankkeiden 
yhteisvaikutuksista todetaan seuraavaa: “Yhteisvaikutusten arviointia on vaikeuttanut 
tietojen puuttuminen Ämmässuo-Kulmakorpi-alueen liikennemääristä, kokonaismelusta, 
ilman pölymääristä ja vesistön kokonaiskuormituksesta.“ Myös nyt käsiteltävän hankkeen 
YVA-selostuksesta (15.3.2001) annetussa lausunnossa todetaan yhteisvaikutusten 
arviointiin liittyvä ongelma. Ympäristökeskuksen mukaan “Arviointia hankaloittaa alueen 
ympäristön tilaa koskevien tietojen puutteellisuus. Tällaisia ovat esimerkiksi täsmälliset, 
mittaustuloksiin perustuvat ilman laatua, kuten leijumaa koskevat tiedot ja kattavat melua 
koskevat tiedot.“ 

 
YVA-selostuksen yhteydessä olisi tullut tehdä ympäristökeskuksen mainitsemat puuttuvat 
melu- ja pölyselvitykset, jotta alueen hankkeiden tämän hetkistä ja tulevia 
yhteisvaikutuksia olisi voitu luotettavasti arvioida. Nyt arviot on tehty täysin 
riittämättömin perustein.  

 
Alueen nykyisestä ilman laadusta todetaan selostuksessa (s. 77)  seuraavaa: 
“Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurantatulosten (YTV, 1999) ja alueen päästölähteiden 
perusteella arvioituna on todennäköistä, että Ämmässuon lähialueilla hiukkas- ja 
rikkipitoisuudet eivät ylitä terveydellisin perustein annettuja ilmanlaadun ohjearvoja“ On 
merkillistä, että selostuksessa tehdään selkeä arvio nykyisistä ilmapäästöistä, vaikka 
alueella ei ole tehty ilmanlaatututkimuksia eikä selostuksessa ole käsitelty hankkeiden 
ilmapäästöjä määrällisesti. Selostuksen laatijalla, ei ole ollut riittäviä tietoja sen 
arvioimiseksi onko ohjearvojen ylittyminen todennäköistä. 

 
Rakennusjätteen käsittelylaitoksen osuudesta selostuksessa s. 130 todetaan muun ohella 
seuraavaa: ” Voi vaarantaa häiriötilanteissa ympäristön asukkaiden terveyttä (ilman 
kautta päästöt; pöly); vaikuttaa ympäristön asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen (haju, 
roskaantuminen, virkistysmahdollisuudet, alueen arvostus); haitat kuitenkin verrattain 
pienet.”  
 
Myös kaatopaikan laajennusta ja saastuneiden maa-alueiden käsittelyä pidetään osana 
kokonaisuutta ja niiden todetaan lisäävän alueen ympäristökuormitusta. Niiden osuuden 
kokonaisuudesta ei kuitenkaan katsota olevan ratkaiseva. On huomattava, ettei muidenkaan 
Ämmässuo-Kulmakorpi -alueella olevien yksittäisten hankkeiden yksin aiheuttamat 
vaikutukset tai osuus kokonaisuudesta ole ratkaisevia. Selostuksen yhteisvaikutuksia 
käsittelevässä kohdassa on jätetty käsittelemättä alueen ympäristöongelman ydinkysymys 
lukuisten hankkeiden yhteisvaikutuksista vähättelemällä yksittäisten, erityisesti  
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selostuksessa käsiteltävän hankkeen, osuutta. Alueen tosiasiallista ympäristöongelmaa ja 
sen hallitsemiseksi tarvittavia toimenpiteitä ei ole vielä kartoitettu. 

  
Ottaen huomioon, että terveydellisin perustein annetut meluohjearvojen on havaittu 
ylittyvän alueella paikoin jo nyt ja, että myös nykyiset pölypäästöt voivat aiheuttaa 
immissiosietokynnyksen ylittymisen, kvalitatiivista selvitystä alueella olevien ja sinne 
suunniteltujen hankkeiden päästövaikutuksista ei voida pitää riittävänä. Uusien hankkeiden 
ympäristövaikutuksia ja luvan myöntämisedellytyksiä ei voida arvioida YVA-laissa ja 
YSL:ssa tarkoitetulla tavalla ennen kuin ympäristökeskuksen lausunnossa mainitut 
“täsmälliset, mittaustuloksiin perustuvat ilman laatua, kuten leijumaa koskevat tiedot ja 
kattavat melua koskevat tiedot“ on selvitetty.  
 
 
 

2.2 Puutteellinen ympäristövaikutusten arviointi 
  

 
YVAA:n 12.1 §:n mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin 
hankkeen totuttamisvaihtoehdot. Selostuksessa on myös esitettävä tarpeellisessa määrin 
selvitys vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista (12.5 §). Ympäristöministeriön julkaisussa 
391 (s. 8) ympäristövaikutusten arvioinnissa suoritettavan vaihtoehtojen vertailujen 
tarkoituksena todetaan olevan vastata kysymykseen vaihtoehtojen paremmuudesta ja luoda 
perusteet sen arvioimiseksi onko hankkeen toteuttaminen perusteltua vai ei. Vertailussa 
tulisi kuvata eri vaihtoehtojen etuja ja haittoja sekä perustella vaihtoehtojen paremmuus- 
tai edullisuusjärjestyksiä eri näkökulmista. Nyt tarkasteltavana olevan hankkeen YVA-
menettelyssä tehtyä vaihtoehtojen vertailua on täysin riittämätön. 

 
Arviointiohjelmassa (s. 24) ja -selostuksessa (s. 6) todetaan, että laitoksen vaihtoehtoisina 
sijoituspaikkoina on tarkasteltu Ämmässuon aluetta ja Seutulan 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. 
Kun selostuksessa ei punnita suunniteltujen Ämmässuon sijoitusvaihtoehtojen YVAL:n 1 
§:n mukaisia ympäristövaikutuksia minkään vaihtoehtoisen sijoituspaikan kanssa, 
ympäristövaikutusten arviointia ei ole suoritettu laissa tarkoitetulla tavalla. 
 
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 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  
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tarpeellisessa määrin 11 §:ssä tarkoitetut tiedot tarkastettuina. Vaikka edellä mainittu 
YVAA 7 § ei varsinaisesti ohjaakaan YVA-selostuksen sisältöä, edellyttää se kuitenkin 
selkeästi yhteisvaikutusten arviointia siten, että alueelle sijoittuvista pienemmistäkin 
hankkeista on tehtävä oma arviointinsa, ellei yhteisvaikutuksia arvioida muiden selostusten 
yhteydessä. 

 
Lisäksi YVA-lain esityöt viittaavat selkeästi siihen, ettei ympäristövaikutusten arvioinnilla 
tarkoitetaan laissa pelkästään yksittäisen hankkeiden vaikutusten tarkastelua vaan 
määritelmällä tarkoitetaan kokonaisvaltaista arviointia.  Hallituksen esityksen (HE 
182/1999) mukaan “Uusi määritelmä korostaa laajaa ympäristövaikutuskäsitettä, eri 
tekijöiden välisten yhteyksien tarkastelua ja edistää kokonaiskuvan muodostamista 
arvioitavista vaikutuksista.“ 
 
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. Kuten edellä 
käsiteltiin näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.   

 

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 on johtanut myös siihen, ettei hankkeen vaikutuspiiriin joutuvilla ole ollut 
mahdollisuutta saada tietoa hankkeen tosiasiallisesta ja oleellisimmasta 
ympäristövaikutuksista ennen lausuntokierroksen päättymistä 15.2.2001. Menettelyllä 
evättiin asianosaisten mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikutusmahdollisuus 
elinympäristöään koskevaan suunnitteluun. Menettelyä voidaan pitää sekä YVA-lain 1 §:n 
että perustuslain 20 §:n vastaisena.  
 
 
 
3 Osayleiskaavan huomioimatta jättäminen  
 
 

Suunnitellun hankkeen länsipuolella oleva alue on varattu Espoon pohjoisosien 
yleiskaavassa (osa I) virkistyskäyttöön. Lupapäätöksessä ei ole tuotu ilmi, että hankkeen 
toteuttaminen aiheuttaa meluohjearvojen ylittymisen kyseisellä virkistyskäyttöalueella. 
Päätöksen perusteluissa (s. 33) on virheellisesti ilmoitettu, että Valtioneuvoston päätöksen 
(Vnp 993/92) mukainen virkistysalueen päiväohjearvo olisi 55 dB. Kyseisen päätöksen 
mukainen ohjearvo virkistysalueelle on 45 db.  
 
Vaikka virkistyskäyttöalue toimii tällä hetkellä Espoon kaupungin maan läjitysalueena, 
tästä huolimatta kysymyksessä on virkistyskäyttöön kaavoitettu alue, jota on Uudenmaan 
ympäristökeskuksen (vastaus valvontapyyntöön, 16.6.2000, ote vastauksesta liitteessä)  
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mukaan tarkoitus maisemoida virkistyskäyttöön. Hankkeelle ei tule myöntää lupaa, koska 
se tulisi aiheuttamaan meluohjearvojen ylittymisen ko. virkistyskäyttöalueella ja 
vaikeuttaisi kaavan toteuttamista. 
 
 
 

3 ASIAN PALAUTTAMINEN MENETTELYVIRHEEN VUOKSI 
 
 

Uuden ympäristönsuojelulain yhtenä keskeisenä tavoitteena on entistä lainsäädäntöä 
paremmin ottaa huomioon hankkeiden ja erilaisten alueellisten toimintakokonaisuuksien 
yhteisvaikutukset ympäristölle ja haitan kohteena oleville asukkaille. Tämän tavoitteen 
toteuttamiseen velvoittavat erityisesti YSL:n lupamenettelyä koskevat säännökset.  
 
YSA:n 2 §:n mukaan toiminnalla tarkoitetaan ympäristölupaa käsiteltäessä  
toimintakokonaisuutta, joka muodostuu pääasiallisesti toiminnasta ja samalla toiminta-
alueelle sijoitetusta, sitä palvelevista toiminnoista, jos ne muodostavat teknisesti ja 
tuotannollisesti kokonaisuuden, jonka ympäristövaikutuksia tai jätehuolto on tarpeen 
tarkastella yhdessä. Rakennusjätteen käsittelylaitos muodostaa alueella olevien ja sinne 
suunniteltujen jätteen, ylijäämämaiden ja pilaantuneiden maiden läjitys-  ja 
käsittelytoimintojen kanssa kiistatta asetuksessa tarkoitetun kokonaisuuden, jonka 
ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä.  
 
YSL:n 40 §:n mukaan jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien eri toimintojen 
yhteisvaikutus on lupaharkinnan kannalta huomattava ja toimintojen ympäristölupa-asiat 
ovat vireillä samassa lupaviranomaisessa, asiat on käsiteltävä ja ratkaistava 
samanaikaisesti, jollei sitä erityisestä syystä ole pidettävä tarpeettomana.  
 
On aivan selvää, että ko. lainkohdan perusteella rakennusjätteen käsittelylaitoksen lupa 
olisi tullut käsitellä samanaikaisesti muiden alueelle vireillä olevien lupahakemusten 
kanssa. Hallituksen esityksessä (HE 84/1999 vp.) tätä yhteiskäsittelyn tarvetta perustellaan 
seuraavasti: 

“Lupahakemukset tulisi pääsääntöisesti käsitellä samanaikaisesti, jolloin 
lupaharkinta tapahtuisi kokonaisuutena. … Tällöin ratkaistaan alueen 
kokonaissietokyvyn perusteella, kuinka monta ja minkä sisältöistä lupaa voidaan 
alueelle antaa.“ 

 
 
Uudenmaan ympäristökeskus viittaa lupapäätöksen perusteluissa (s. 36) YSL:n 40 §:ään ja 
toteaa Uudenmaan ympäristökeskuksessa olevan vireillä tällä hetkellä vain kantojen 
haketus- ja mullanvalmistuslaitosta koskeva lupahakemus. Tieto ei pidä paikkaansa, sillä 
lupaviranomaisessa oli päätöstä tehtäessä vireillä myös ainakin yhdyskuntajätteen 
läjityksen lupahakemus.   
 
Ämmässuon – Kulmakorven alueen häiriökeskittymä on laadultaan ja laajuudeltaan 
epäilyksettä merkittävä ja kun otetaan huomioon ne edellä esitetyt kaikki tälle alueelle 
vireillä olevat hankkeet, on täysin selvää, ettei tätä samanaikaista käsittelyä voida millään 
perustein pitää YSL 40 §:n tarkoittamassa merkityksessä “erityisestä syystä 
tarpeettomana“, jolloin samanaikaisuusperiaatteesta voitaisiin tinkiä. On selvää, että 
ainakin yhdyskuntajätteen kaatopaikkaa koskeva lupa olisi tullut käsitellä samanaikaisesti.  
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Kun lisäksi otetaan huomioon alueelle samanaikaisesti vielä YVA –menettelyssä olevat 
hankkeet, kuten kaatopaikan laajennus ja saastuneiden maa-alueiden käsittelykentät, 
voimalaitostuhkan läjitysalue ja maanläjitysalueet, sekä se, että osa hankkeista sijoittuu 
naapurikunnan eli Kirkkonummen puolelle (suunniteltu ampurata), on tyydyttävän 
yhteisvaikutusarvioinnin ja alueen kokonaissietokyvyn tarkastelu mahdollista vain, jos se 
tehdään laajempien hankkeiden lupaviranomaisena toimivan Etelä-Suomen 
ympäristölupaviraston toimesta. Uudenmaan ympäristökeskuksen olisikin pitänyt YSL 33 
§:n velvoitteiden perusteella siirtää tämän lupa-asian käsittely ympäristölupa virastolle. 
Siirtovelvoitteesta todetaan hallituksen esityksessä (HE 84/1999 vp.) mm. seuraavaa: 

“Erityinen syy voisi liittyä esimerkiksi tilanteisiin, joissa eri toimintojen 
ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä. Siirto olisi mahdollista 
myös esimerkiksi tilanteissa, joissa useita toimintoja olisi sijoitettu samalle 
rajatulle alueelle. Tällaisella laitosalueella sijaitsevien toimintojen kaikki luvat 
olisi tarpeen käsitellä samassa viranomaisessa erityisesti sen vuoksi, että 
muutoin erillisillä toiminnoilla saattaa olla yhteinen jätehuolto, jätevesien 
käsittely tai energiahuolto.“ 

Edellä esitetyn perusteella on siis kiistatonta, että Ämmässuon ja Kulmakorven alueet 
muodostavat täydellisen esimerkin lain tarkoittamasta alueellisesta kokonaisuudesta, jolle 
sijoittuvien eri hankkeiden luvat on käsiteltävä samanaikaisesti ja samassa 
lupaviranomaisessa, että ympäristöllisistä haitoista ja vahingoista ja sitä kautta eri 
toimintojen sallittavuudesta olisi mahdollista saada edes jonkinlainen kokonaisarvio.     
 
 
 
4 OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMINEN 
  
 
Koska hakija ei ole selvittänyt riittävästi hankkeensa ympäristövaikutuksia ja koska 
Uudenmaan ympäristökeskus on ainakin menettelyllisesti tehnyt selkeän lainvastaisen 
päätöksen, on pidettävä HLKL 74 §:n tarkoittamin tavoin kohtuuttomana, että meidän 
tulisi pitää tästä valituksesta meille aiheutuneet oikeudenkäyntikulumme vahinkonamme, 
vaan ne tulee määrätä yhteisvastuullisesti hakijan ja Espoon ympäristölautakunnan 
korvattavaksi laillisine korkoineen.  
  

 
 

5 YHTEENVETO 
 
 

Lupahakemuksessa ei ole esitetty riittäviä tietoja hankkeen aiheuttamista melu- ja 
pölypäästöistä suhteessa alueen sietokykyyn. Hakemuksessa ja lupapäätöksessä esitettyjen, 
Uudenmaan ympäristökeskuksen käytössä olleiden tietojen perusteella ei ole ollut 
mahdollista päättää millaisilla lupamääräyksillä ympäristöluvan myöntämisen edellytykset 
täyttyisivät. Kun lupaharkinnassa kokonaisterveyshaittaa ei ole selvitetty, ei voida tietää, 
ylittyykö YSL 42 §:ssä kielletty terveyshaitan kynnys. Kun Kolmperän asutusalueella 
meluhaitta ylittää ajoittain jo nyt terveydellisin perustein annetut ohjearvot, voidaan 
varmuudella todeta, ettei rakennusjätteenkäsittelylaitoksen sallittavuus ole missään 
tapauksessa itsestään selvää. Jo pelkästään tämä osoittaa, ettei ennakkotäytäntöönpanolle 
ole laissa tarkoitettuja perusteltuja syitä. 
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Ympäristölupaa ei voida hyväksyä sillä perusteella, että kiinteistö ei hakijan ja 
lupaviranomaisen mukaan yksin aiheuta melu- ja pölypäästöistä annettujen kaavamaisten 
ohjearvojen ylittymistä lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Hankkeen välittömällä 
vaikutusalueella immissiosietokynnyksen ollessa jo nyt kriittisessä pisteessä, hankkeiden 
riittävä yhteisvaikutusten arviointi on välttämätöntä ennen kuin alueelle tuodaan 
lisäkuormitusta. Tehdyt meluselvitykset viittaavat siihen, että alueen ympäristön kriittinen 
kuormitus on jo nyt ylittynyt tai ylittymässä.  
 
Tässä valituksessa käsitellyt puutteet lupahakemuksessa ja YVA-menettelyssä osoittavat 
selvästi, että lupaa on pidettävä YSL:n 42 §:n vastaisena.  Ympäristölupahakemus on niin 
puutteellinen, ettei sen perusteella ole ollut mahdollista päättää millaisilla lupamääräyksillä 
ympäristöluvan edellytykset täyttyisivät.  
 

 
 
 
 
 
Kolmperässä 9. päivänä heinäkuuta 2001 
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