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Viite:  
Valituksemme, pvm. 17.6.2003, koskien Uudenmaan ympäristökeskuksen 
ympäristölupapäätöstä no.YS 553 YTV:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 
ympäristölupa-asiassa (pvm. 26.5.2003). 
 
 
Asia:   
Täydennys valitukseemme (pvm. 17.6.2003) koskien Uudenmaan ympäristökeskuksen 
ympäristölupapäätöstä no.YS 553 YTV:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 
ympäristölupa-asiassa (pvm. 26.5.2003).
 
Vakaa käsityksemme on, että otsikossa mainittu Uudenmaan ympäristökeskuksen 
ympäristölupapäätös, YS 553, on tapahtunut virheellisessä järjestyksessä ja 
menettelytapa päätöstä tehtäessä on ollut puutteellinen. Nämä virheellisyydet ja 
puutteellisuudet ovat yksi olennainen peruste aiemmille vaatimuksillemme, että ko. 
päätös on kumottava. Edellytämme, että tämä täydennys huomioidaan täysipainoisena 
osana valitustamme.  
 
Kirkkonummen kunnasta (kirjaamo/I.Borg) ja Uudenmaan ympäristökeskuksesta (kirjaamo/ L. 
Laine) saamiemme tietojen mukaan ko. ympäristölupapäätöstä ei ole kuulutettu 
Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla. (ks. liite 1) 
 
Ko. ympäristölupapäätöstä koskevan toiminnan laajuus ja luonne sekä haittavaikutusten 
laajuus ja luonne huomioiden ko. päätös olisi tullut kuuluttaa myös Kirkkonummen kunnan 
ilmoitustaululla. Koko ko. ympäristölupaprosessin ajan on ollut käsite-epäselvyyksiä, mitä 
aluetta eri nimikkeillä ”jätteenkäsittelylaitos”, ”-keskus” ja ”-alue” kulloinkin tarkoitetaan. Välillä 
puhutaan YTV:n alueesta, välillä Ämmässuon jätteenkäsittelyalueesta tai -keskuksesta jne. 
Laajimmillaan käsite oli Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksessa (n. 565ha !), juuri 
nähtävillä olevassa maakuntakaavan ehdotusvaiheessa alue on ”vain” n. 460ha (ks. liite 2) 
YTV puhuu omien tarkoitusperiensä nimissä vain muutamista kymmenistä hehtaareista, 
vaikka sen ko. alueella omistamat kiinteistöt ovat kokonaispinta-alaltaan moninkertaiset.  
 
Ko. päätöksen jätteenkäsittelyalue rajautuu pitkältä (yli 1 km) matkalta välittömästi 
Kirkkonummen kunnan rajaan. Ko. jätteenkäsittelyalueen sisällä ja sen välittömässä 
ympäristössä on parhaillaan ja on myös ollut koko ympäristölupaprosessin ajan vireillä useita 
sekä YTV:n että muiden ko. alueen ”jäte”-toimijoiden uudis- ja muutoshankkeita, jotka 
selkeästiliittyvät toisiinsa ja muodostavat yhtenäisen hankekokonaisuuden. Näistä hankkeista 
suuri osa sijoittuu myös Kirkkonummen kunnan puolelle, kuten mm. ”kaatopaikan 
laajennushanke”, ”jätepolttoaineen välivarasto”, ”uuden jättimäisen jätteenkäsittelylaitoksen 
käsittelemätön jäte”, ”lievästi pilaantuneiden maiden varasto” ym.( ks. liitteenä 2 olevat kartat, 
5kpl).  
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Kaikkien näiden hankkeiden haitat, päästöt ja valumat suuntautuvat suurelta osin suoraan 
Kirkkonummen kunnan puolelle. Myös alueen suunnitellut ja osin jo käytössä olevat päästöjen 
ja vaikutusten seurantaohjelmat levittäytyvät molemmin puolin Kirkkonummen-Espoon 
kuntarajaa. Näin esimerkiksi mm. Naapuruussuhdelain nojalla ko. ympäristölupapäätös olisi 
tullut kuuluttaa asianmukaisesti myös Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla. Jotta kaikilla 
osallisilla olisi ollut asianmukainen mahdollisuus mahdolliseen muutoksenhakuun asiassa, 
olisi kuulutus ko. päätöksestä myös pitänyt julkaista Kirkkonummen puolen paikallislehdissä, 
Kirkkonummen sanomissa, Länsiväylä-lehdessä ja Västra Nyland-lehdessä.   
 
Uudistamme, selvyyden vuoksi, tässäkin yhteydessä varsinaisessa valituksessamme (pvm. 
17.6.2003) jo kerran uudistamamme ko. ympäristölupa-asiassa jättämiemme muistutusten, 
mielipiteiden ja kannanottojemme vaatimukset ja perustelut (osa ko. aineistosta ks. liite 3) 
osaksi valitustemme vaatimuksia ja perusteluita. Yhdymme myös Urberga Kb-Niemis Kb / 
Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy:n asiassa jättämään valitukseen 
perusteluineen. 
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