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KÄSITTELYN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 
1282-B9433 
LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA 
 
 
 
Pyydettyinä lausuntoina kyseisen YVA- ohjelman johdosta Kolmperän Asukasyhdistys ry ja  
Nuuksion Omakotiyhdistys ry lausuvat yhteisesti seuraavaa: 
 
Maantieteellisesti Nuuksion järviylänkö jatkuu kauas Turuntien eteläpuolelle ja alue oli 
kokonaisuutena Espoon suurin koskemattoman luonnon ja kulttuurimaiseman yhdistelmä. Se olisi 
pitänyt säilyttää nykyiselle ja tuleville sukupolville virkistysalueeksi ja perinteisten 
maaseutuelinkeinojen tarpeita varten. Espoon päättäjien ratkaisu uhrata Turuntien eteläpuoliset 
alueet ensin YTV:n kaatopaikkatoimintaa varten ja myöhemmin muunlaista kaatopaikka- ja siihen 
kuuluvaa liitännäistoimintaa varten oli lyhytnäköinen ja sitä voidaan pitää suorastaan barbaarisena. 
Nykyisillä kaatopaikoilla ja louhosalueilla vanha maisema on raiskattu ja hävitetty kokonaan. 
Ympäristöä rasittavien YTV:n ja Espoon Ison Ämmässuon ja Kulmakorven kaatopaikkojen lisäksi 
alueelle suunnitellaan jatkuvasti uutta ympäristöä  rasittavaa toimintaa. Huolimatta pohjavesiin, 
pintavesiin ja Dämmanin vedenottamoon kohdistuvista riskeistä, ympäristön pilaamisesta yleensä ja 
asukkaiden kärsimyksistä alueen turmeleminen jatkuu. 
 
Asukasyhdistysten näkemyksen mukaan: 
 
• kaatopaikkoja tarvitaan yhteiskunnassa ja jätteiden lajittelua, käyttöä ja kierrätystä pitää 

kehittää, 
 
• jokainen kaatopaikka rasittaa ympäristöään, 
 
• Nuuksion alue ei ole sopiva alue kaatopaikkoja varten eikä kaatopaikkojen 

liitännäistoimintoja varten, 
 

• Ämmässuon alue on luonnonolojensa vuoksi erityisen sopimaton 
kaatopaikkatoimintaa varten. 

 
Kolmperän Asukasyhdistys, Nuuksion omakotiyhdistys sekä yksityiset henkilöt olivat 
vuonna 1983 asiallisin perustein vastustaneet kaatopaikkatoiminnan sijoittamista 
Ämmässuon alueelle. Silloin esitetyt perusteet ovat tänäkin päivänä paikkansapitäviä ja 
silloin esitetyt huolet ovat käyneet yhtä aiheellisemmiksi. 

 
Silloinen vesi- ja ympäristöhallitus oli lausunnossaan tuonut esille mm. vesistöihin liittyvät 
riskitekijät ja esittänyt muiden sijoitusvaihtoehtojen tutkimista. 
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Alueen asukkaat ovat nykyisin entistä huolestuneempia Ämmässuon alueella sijaitsevien 
kaatopaikkojen ympäristövaikutuksista, yhä kasvavasta kaatopaikkatoiminnasta sekä 
suunnitelmista rakentaa alueelle uutta kaatopaikkojen liitännäistoimintaa. 

 
Ottaen huomioon, että Ämmässuon alue on sopimaton kaatopaikkatoimintaa varten, 
asukasyhdistykset vastustavat kaatopaikkojen olemassaoloa, laajentamista sekä 
liitännäistoimintojen perustamista Ämmässuolle ja sen lähialueelle. 

 
 
 
HUOMAUTUKSIA YTV:n JÄTEHUOLTOLAITOKSEN ÄMMÄSSUON KAATOPAIKAN 
LAAJENNUKSEN JA SAASTUNEIDEN MAIDEN KÄSITTELYN YVA-OHJELMASTA  
(Tekstimme noudattaa arviointiohjelman jaottelua.) 
 

1 JOHDANTO 
 

Johdannosta ilmenee, että saastuneiden maiden käsittelykentän 
rakentaminen on aloitettu ja, että kentän ympäristölupahakemus on 
käsiteltävänä Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Johdannosta ilmenee 
myös, että kaatopaikan laajennusalueen louhintatyöt on aloitettu. 
Johdannossa ei kerrota koska myönnettyihin ja mihin lupiin kyseiset 
hankkeen toimet perustuvat.  
Kaikille em. toiminnoille ilmoitetaan tarvittavan ympäristövaikutusten 
arviointi. Johdannossa viitataan liitteen 1 otteisiin voimassa olevasta 
YVA-lainsäädännöstä. Liite 1 otsikoidaan ”Voimassa oleva YVA-
lainsäädäntö”. Kuitenkin YVA-laista on otettu mukaan vain vuonna 
1999 tehdyt muutokset. Tällä tavalla oleellinen informaatio, esim. 2 
luvun 7 § ja 13 § on jätetty tahallisesti pois.  

 
YVA-lain 2 luku (Arviointimenettely) 7 § (Arvioinnin ajankohta) 
kuuluu: ”Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä tämän lain 
mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi 
ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Arviointi 
on kuitenkin suoritettava viimeistään ennen 13 §:ssä tarkoitettua 
päätöksentekoa.” 

 
YVA-lain 2 luku (Arviointimenettely) 13 § (Arvioinnin huomioon 
ottaminen) kuuluu: ”Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen 
toteuttamiseen tai tehdä siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on 
saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä 
antaman lausunnon. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä on käytävä 
ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto 
on otettu huomioon.” 

 
Emme pysty arvioimaan onko aina toimittu YVA-lain edellä mainittujen 
määräysten mukaisesti.  
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2 TIEDOT HANKKEESTA 
 

2.1 Hankekuvaus 
2.1.1  Hankkeen tarkoitus 

Hankkeen tarkoituksena ilmoitetaan toteutettavan ”YTV:n  
Jätehuoltolaitoksen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen seuraavat 
lähinnä pääkaupunkiseudun tarpeita palvelevat 
jätteenkäsittelytoiminnot:…” Mitä ilmoitetulla  ”lähinnä 
pääkaupunkiseudulla” tarkoitetaan jää epäselväksi. Asukkaat ovat 
todenneet, että käsite on joka tapauksessa liian laaja.    

 
Lievästi likaantuneiksi maiksi ilmoitetaan luokiteltavan pääasiassa 
SAMASE-ohje- ja raja-arvojen välissä olevat maamassat. Viitataan 
liitteeseen 2. Ilmaisu ”pääasiassa” ei ole selkeä ja todellisuudessa se voi 
pitää sisällään mitä tahansa. Jos luokittelu on jo YVA-ohjelmavaiheessa 
näin epäselvää, ei tulevaisuus lupaa hallittua käytäntöä. 

 
Tavoitteena ilmoitetaan saatavan saastuneiden maiden käsittelykentän 
työt valmiiksi lokakuussa 2000. Liitteessä 8, YVA-prosessin 
aikataulusta ilmenee, että YVA-selostus olisi valmis vasta samaan 
aikaan. Muistutamme edellä mainitusta YVA-lain § 7 ja § 13. Aikataulu 
ja toteutustapa on ristiriidassa YVA-lain kanssa. 

 
Kerrotaan, että saastuneiden maiden käsittelykentän suunnitelmat ovat 
valmiit ja niitä täydennetään YVA-menettelyn yhteydessä. Kyseinen 
menettely ei tuo julkisuuteen mitä suunnitelmat tulevat sisältämään. Asia 
jää asukkailta täysin hämärän peittoon. 

 
Lievästi likaantuneita, varastoitavia maita ilmoitetaan käytettävän 
kaatopaikan nykyisten täyttöalueiden viimeistelyssä pintarakenteissa, 
jolloin ne korvaavat muuten viimeistelyyn tarvittavia muualta tuotavia 
maamassoja.  Asukkaiden näkemyksen mukaan maisemointiin pitää aina 
käyttää puhtaita maamassoja jotta maisemoinnin jälkeen voitaisiin 
alueen marja- ja sienisatoa käyttää. Likaantuneet maat eivät muutenkaan  
ole ympäristön kannalta turvallinen ratkaisu pintarakenteisiin. Ei ole 
tarkoituksenmukaista, että Suomenojan puhdistamoa rasitetaan 
jätevesillä, joita puhdistamossa ei pystytä tehokkaasti käsittelemään tai, 
jotka huonontavat puhdistamolietteen laatua, siten ettei sitä voida 
käyttää maanviljelyssä eikä puutarhoissa  Asia pitää ottaa huomioon 
hankkeen suunnittelussa, YVA:ssa ja lupakäsittelyssä. 
Laajennusalueesta ei ole laadittu yhtenäistä yleissuunnitelmaa. Tämä on 
käsittämätöntä eikä alueesta näin olen voida laatia korrektia YVA-
ohjelmaa eikä -selostusta. 

 
2.1.2 Saastuneiden ja likaantuneiden maiden sekä kaatopaikkajätteiden määrät 

ja nykyiset käsittelymahdollisuudet 
Saastuneet ja likaantuneet maat ja niiden massamäärät esitellään hyvin 
epäselvästi. Helsingin kohdalla puhutaan sekaisin saastuneista ja 
likaantuneista maista. Espoon ja Vantaan kohdalla ilmoitetaan, että 
massamäärät ovat selvästi pienemmät. Ohjelmassa ei kerrota kuinka 
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paljon pienemmät ne ovat. Yleensäkin ilmoitetaan vain, että 
saastuneiden maiden määrän voidaankin olettaa edelleen kasvavan 
arvioidusta.  
Edelleen esitetään, että eristettäviksi suunniteltuja massoja voitaisiin 
käyttää kaatopaikan pintarakenteissa. Haitta-aineiden pitoisuudet olisivat 
hieman ohjearvojen yläpuolella. Ilmaisu ”hieman” on epäselvä ja jos 
näin epämääräiseltä pohjalta kyseisiä massoja otetaan Ämmässuolle,  
johtaa se hallitsemattomaan tilanteeseen, jossa ei ole tarkkaa tietoa 
massojen luokituksesta tai määristä. Varmaa olisi, että vastaanotettavien 
ainesten määrä vain kasvaisi. Likaantuneiden massojen pinta-
aineskäytön turvallisuuteen viittasimme jo kohdan 2.1.1 
kommenteissamme. 

 
Pääkaupunkiseudun saastuneiden maiden käsittelypaikat luetellaan 
YVA-ohjelmassa. Kuitenkin todetaan, että lievästi saastuneita maita on 
pääkaupunkiseudulla jouduttu muiden vaihtoehtojen puuttuessa 
sijoittamaan Ämmässuon kaatopaikalle. Ei kerrota mihin lupaan 
kyseinen käytäntö perustuu. Asia ilmenee vasta sivulla 19: lupaa ei ole. 
Ämmässuolle alati kasvanut maa-ainesten kuljetus on epäilyttänyt 
asukkaita. Asukkailla ei ole varmuutta siitä mitä ja miten paljon erilaisia 
maa-aineksia tai jätteitä viedään Espoon kaupungin Ison Ämmässuon ja 
YTV:n Ämmässuon kaatopaikoille. Asukkailla ei ole myöskään 
luottamusta valvonnan toimivuuteen. 

 
Uusia käsittelypaikkoja  ilmoitetaan suunnitellun sekä 
pääkaupunkiseudulle että lähialueille. YVA-ohjelmassa ei kuitenkaan 
kerrota asiasta tarkemmin. YVA-selostuksessa tulisikin ottaa huomioon 
nämä ohjelmassa tuntemattomaksi jäävät muut vaihtoehdot todellisina 
vaihtoehtoina. 

 
Lievästi likaantuneiden maiden loppusijoitus kaatopaikkalle sanotaan 
olevan perusteltu ratkaisu. Ehdotetaan jälleen niiden käyttöä 
pintarakenteissa ja puolustellaan sitä sillä, että ulkopuolelta hankittavien 
viimeistelymassojen tuontiin ei olisi niin suurta tarvetta. Kyseinen 
perustelu on keinotekoinen. Asiaa on tarve kaunistella, sillä puhtaat 
pintamassat YTV joutuisi ostamaan, kun taas likaantuneiden ja 
saastuneiden maiden vastaanottamisesta YTV saa tuloja. YTV hyötyisi 
näin lähiseudun asukkaiden ja luonnon kustannuksella. Asia on syytä 
tiedostaa hankevaihtoehtoja punnitessa. YVA-selostuksessa tuleekin 
selvittää Espoon kaupungin Ison Ämmässuon  ja Kulmakorven 
maankaatopaikoille sijoitettavien periaatteessa puhtaiden maa-ainesten 
käyttömahdollisuus YTV:n kaatopaikan pintarakenteissa. On ilmoitettu, 
että Espoon kyseiset alueet eivät riitä maanläjitykseen.  

 
Kaatopaikkajätteistä todetaan, että YTV:n Ämmässuon kaatopaikan 
nykyisten täyttöalueiden käytön loputtua joidenkin vuosien kuluttua 
pääkaupunkiseudulle tarvitaan uusi yhdyskuntajätteiden kaatopaikka. 
Alun perin YTV:n Pikku-Ämmässuolle perustettavan kaatopaikan piti 
lopettaa toimintansa 2005 mennessä. Tällä tiedolla torjuttiin asukkaiden 
vastustus perustettavasta kaatopaikasta. Asukkaita johdettiin myös 
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harhaan uskottelulla, että kaatopaikkatoiminta Ämmässuon alueella 
todella loppuisi siihen. Todellisuus on aivan toinen. Erilaisille 
kaatopaikka- ja niiden liitännäistoiminnoille on lohkaistu noin 350 ha, 
eikä loppua näille mammuttimaisille suunnitelmille näy. Tilanne on ollut 
jo pitkään kestämätön lähiseudun asukkaille ja luonnolle. Tämä tosiasia 
pitää tiedostaa YVA-selostuksessa. 

 
2.1.3 Saastuneiden maiden käsittelykenttä 

Ilmoitetaan, että hankkeen tarkoituksena on lisätä pääkaupunkiseudun 
saastuneiden maiden käsittelyn kapasiteettia ja että kenttää voidaan 
käsittelytarpeista riippuen käyttää myös biojätteiden ja muiden 
orgaanisten jätteiden kompostointiin. Toteutuessaan hanke varmasti 
lisäisi käsittelyn kapasiteettia. Tulevaisuudessa pinta-ala tuskin jäisi 5,5 
hehtaariin. Suunnitelmat käyttää kenttää myös muiden orgaanisten 
jätteiden kompostointiin jäävät hämäriksi. On muistettava, että kenttä on 
aivan liian lähellä asutusta, asuinalue ei ole liitetty kunnallistekniikkaan, 
asukkaiden juomaveden saanti on riippuvainen kaivoista ja että jo nyt 
kaatopaikkalokit aiheuttavat ongelmia levittämällä jätteitä asuinalueille. 

 
Käsiteltävien materiaalien enimmäismäärät on ilmoitettu aivan toisiksi 
kuin laskennassa kentän kapasiteettina käytetyt määrät. Laskentatapa jää 
lukijalle epäselväksi. 

 
Myös saastuneita maita ilmoitetaan käytettävän käsiteltyinä Ämmässuon 
kaatopaikan pintarakenteisiin. Hankkeen turvallisuutta kritisoimme jo 
lievästi likaantuneiden maiden sijoituksen yhteydessä. Asiaan on syytä 
paneutua YVA-selostuksessa. 

 
Ilmoitetaan, että talvella kentältä aurataan lumi. Voimme siis päätellä, 
että kentän toiminnot eivät tapahdu katoksen alla. Hanke ei siis noudata 
ympäristöministeriön julkaiseman kompostointioppaan ohjeita. 
Käsittelykentän pinta-alaksi ilmoitetaan noin 5,5 ha. On selvää, että näin 
suuren kentän sijoittaminen katoksen alle on vaikeaa tai peräti 
mahdotonta, mutta onko ympäristön kannalta turvallista ylipäätään 
toteuttaa näin suurimittaista hanketta. 

 
2.1.4 Lievästi likaantuneiden maiden välivarastointikenttä 

Kentän sijoittamista Ämmässuolle perustellaan täyttöalueen 
viimeistelytöillä. Ilmoitetaan, että kaatopaikan viimeistelyyn voitaisiin 
vuosittain käyttää arviolta noin 100 000 – 170 000 m3 lievästi 
likaantuneita maamassoja, mikäli niitä olisi saatavissa. Miksi 
täyttöalueen viimeistelytyössä tähdätään lievästi likaantuneiden maiden 
käyttöön, kun vieressä Espoon kaupungin maankaatopaikalla podetaan 
tilaongelmaa puhtaidenkin maa-ainesten sijoittamisesta? Ilmeisesti 
kyseessä on vain YTV:n hyötyajattelu, johon viittasimme jo edellä. Asia 
on otettava huomioon YVA-selostuksessa. 

 
Suunnitelmien mukaisesti osa lievästi likaantuneista maamassoista on 
tarkoitus varastoida tukiseinillä varustetuissa kasoissa 
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varastointikapasiteetin lisäämiseksi. Ratkaisun maisemallinen vaikutus 
jää hämäräksi. 

 
2.1.5 Kaatopaikan laajennusalue 

Ämmässuon kaatopaikkatoimintojen loppumiseen siihen liittyvine 
lupauksineen ja asukkaiden harhauttamiseen viittasimme jo edellä. 
Laajennusalueen louhintatyöt ilmoitetaan jo aloitetuksi. Lupa ei ilmene 
tekstistä. YVA-lain noudattamiseen viittasimme jo edellä. 

 
Ilmoitetaan, että esikäsittelystä huolimatta kaatopaikan pohjarakenteet 
tehdään valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen tavanomaisen jätteen 
kaatopaikan pohjarakennevaatimuksen mukaisina. Ei kai VNP 
(861/1997) anna vapauksia vaatimattomampiin pohjarakenneratkaisuihin 
esikäsiteltyjen jätteiden sijoittamisessa kuin käsittelemättömien jätteiden 
sijoittamisessa? Esikäsittelyyn vedoten kaatopaikkakaasun keräys 
kaavaillaan toteutettavan nykyistä ratkaisua suppeampana. Todettakoon, 
että nykyinenkään ratkaisu ei läheskään täytä laatuvaatimuksia. 
Asukkaat ovat valittaneet asiasta jatkuvasti. Kyseessä on YTV:n 
taloudellisten säästöjen tavoittelu, joka on otettava  huomioon 
lupakäsittelyssä. 

 
2.2 Hankkeen maankäytölliset lähtökohdat 

2.2.1 Alueiden sijainnit 
Ilmoitetaan, että kaikki suunnittelukohteet sijaitsevat YTV:n 
omistamalla alueella Espoossa. Kirkkonummen puoleisista alueista ei 
kerrota. Noin puolet kaatopaikan laajennusalueesta ja likaantuneiden 
maiden varastointialue melkein kokonaan sijaitsevat Kirkkonummen 
puolella.    

 
2.2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.2.1  Seutukaava 
Ilmoitetaan, että Kirkkonummen puolella Läntisen Uudenmaan 
seutukaavaliiton kaavassa laajennusalue on varattu osittain maa- ja 
metsätalousalueeksi (MM) ja osittain virkistysalueeksi (VI 2).  Alueen 
suunniteltu käyttö ei siis noudata seutukaavaa. 

 
2.2.2.2  Yleiskaavat 

Espoon pohjoisosien yleiskaava on ympäristöministeriön vahvistama.   
YVA-ohjelmassa kerrotaan, että Kolmperän asutuksen ja kaatopaikan 
välinen alue on varattu virkistys-, ulkoilu- ja urheilukäyttöön 
tarkoitetuksi virkistysalueeksi.  
 
YTV:n Ämmässuon kaatopaikan perustamisen aikaan silloisen 
lääkintöhallituksen etäisyyssuosituksen mukaan YTV:n kaatopaikan ja 
Kolmperän asutuksen väliin piti aukealla suoalueella jäädä noin 1000 
metrin suojavyöhyke. Tälle suojavyöhykkeelle Espoon kaupunki on 
perustanut oman kaatopaikkansa, joka sisältää rakennus- ja 
voimalaitosjätteitä ja jolla on kompostoitu avoaumoissa turpeen kanssa 
jätevesilietettä. Alue ei todellakaan toimi suojavyöhykkeenä eikä 
kaavoituksen mukaisena virkistysalueena, V-alueena.  
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Ympäristöministeriön vahvistaman Espoon pohjoisosien yleiskaavan 
tekstissä määrätään itse EK-, kaatopaikka-alueesta: ”Alue varataan 
kaatopaikkatoimintaan. Kaatopaikkatoiminnan päätyttyä alue on 
kunnostettava ja istutettava. Aluevaraus sisältää myös suoja-alueen, jolla 
ei sallita uusien rakennuspaikkojen muodostamista ja jonka puustoa on 
hoidettava tehokkaan näkösuojan ylläpitämiseksi.” Suojavyöhyke siis 
sisältyy jo EK-alueeseen. Arviointiohjelmassa kuitenkin ilmoitetaan 
valheellisesti, että kaava ei sisällä erityisiä kaatopaikan 
suojavyöhykkeitä. Kaavan toteuttamista ei ole valvottu. Asia on otettava 
huomioon YTV:n kaatopaikan lupakäsittelyn yhteydessä. 

 
Kirkkonummen yleiskaava on myös vahvistettu. Ilmoitetaan, että 
likaantuneiden maiden välivarastointiin suunniteltu alue on osin EK- ja 
osin ET-alueella. Tämän mukaan kyseinen alue ei siis 
kokonaisuudessaan sijaitsisi kaavan käyttötarkoituksen mukaisella 
alueella. YVA-ohjelmassa todetaan  Kirkkonummen yleiskaavasta, että 
yleiskaava ei sisällä erityisiä kaatopaikan suojavyöhykkeitä. Viitataan 
liitteeseen 6, josta EK-alueen määräykset puuttuvat. Kunnalta saimme 
seuraavan tekstin: ”Kaatopaikka-alue (EK)  
Merkintää on käytetty Kauhalassa, jossa on varauduttu Ämmässuon 
kaatopaikan laajennukseen. Kauhalassa kaatopaikka-aluevaraus on 
YTV:n laatiman laajennussuunnitelman mukainen ja sijoittuu 
kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin ja YTV:n maalle. Kaatopaikka-
alueiden ympärille on lisäksi osoitettu noin 500 metrin suojavyöhyke, 
jolla asuntojen rakentaminen ei ole mahdollista.”  
Tämä ei ole riittävä etäisyys hankkeelle, jossa terveydellisiin tekijöihin 
vedoten siirretään likaantuneita tai saastuneita maita sekä jätteitä 
muualta pois täällä olevan asutuksen viereen.  
 

2.2.2.3   Detaljikaavat 
Viitataan Espoon Ämmässuon alueen asemakaavaluonnokseen. Kyseistä 
luonnosta ei ole liitteenä, vaikka se lukijaa luonnollisesti kiinnostaisi.
  

2.2.3 Maanomistus 
Maanomistusta selostava osa on huolimattomasti laadittu. 

 
2.2.4 Nykyinen maankäyttö, suhde asutukseen 

Etäisyydet asutukseen ilmoitetaan arviointiohjelmassa väärin. On 
ärsyttävää, että aina tämän kaltaisten hankkeiden, joita alueella on 
paljon, lupakäsittelyissä etäisyydet asutukseen ilmoitetaan tilannetta 
kaunistellen suuremmiksi kuin ne todellisuudessa ovat. Muistutamme 
jälleen, että pihapiiri kuuluu asuinalueeseen ja siksi etäisyydet on 
mitattava tonttien rajoista hankkeen rajaan. Tilanteessa, jossa asukkaat 
yrittävät puolustaa oikeuksiaan puhtaaseen ja rauhallisiin ympäristöön 
yhä lähemmäksi siirtyviltä kaatopaikkatoiminnoilta, on muutamankin 
metrin virheellä suuri merkitys. Kaatopaikan laajennusalueen etäisyys 
Laitamaan lähimmän tontin rajaan on alle 500 metriä. Vastaava etäisyys 
Kolmperän kohdalla on noin 800 eikä 850 metriä. Laajennusalueen 
eteläpuolista asutusta ei vaivauduta edes mainitsemaan, ilmeisesti siksi, 



 8

että siellä etäisyydet ovat hankkeen luonteeseen nähden todella 
olemattomat, vain alle 200 metriä! Mistään suojavyöhykkeestä ei voida 
puhua, ei edes epämääräisesti ”riittävästä” etäisyydestä. Edelleen 
saastuneiden maiden välivarastointialueen (vai tarkoitetaanko 
likaantuneiden maiden välivarastointialueen ?) ja Kolmperän lähimmän 
asutuksen välinen etäisyys on vain noin 500 metriä eikä ilmoitetut 600 
metriä. Tämäkään ei ole riittävä etäisyys hankkeelle, jossa terveydellisiin 
tekijöihin vedoten siirretään likaantuneita tai saastuneita maita muualta 
pois täkäläisen asutuksen viereen. Todettakoon vielä, että jo tässäkin 
yhteydessä hankkeesta vastaava sekoittaa likaantuneet ja saastuneet 
maat. Kuinka asia pystyttäisiin valvomaan ja kontrolloimaan jatkossa?  

  
                    2.2.5.   Liikenne 

Todetaan, että autoliikenteen pääreitti kulkee ”… Nupurintietä noin 1,5 
kilometriä Ämmässuon kaatopaikan liittymään. Tällä osuudella 
Nupurintien varressa ei ole asutusta.” Ilmaisu on tarkoitushakuinen. Ei 
ole haluttu kertoa, että raskaan kaatopaikkaliikenteen rasittama 
Nupurintie on ainoa reitti Kolmperän asuinalueelta ulos. Nupurintietä 
käyttävät myös lähellä asuvat kolmirantalaiset, siikajärveläiset, 
nupurilaiset ja bemböleläiset. 
Aiheellisesti todetaan, että Nupurintien liikennetiedot ovat ilmeisen 
puutteelliset. 2500-3000 auton vuorokausimäärästä puuttuu suurin osa 
alueen nykyisten ja tulevien kaatopaikkahankkeiden ja niiden 
liitännäistoimintojen liikenteestä. Ohjelmassa luvataan selvittää ja 
arvioida edellyttävätkö uudet suunnitellut toiminnot muutoksia 
liikennejärjestelyihin tai toimenpiteitä liikenteen haittojen torjumiseksi. 
Unohdetaan, että jo nykyiset toiminnot ovat kauan sitten edellyttäneet 
muutoksia näihin järjestelyihin. Kevyen liikenteen väylä luvattiin 
asukkaille YTV:n kaatopaikan perustamisen yhteydessä. Valheellisesta 
lupauksesta on jo liki 20 vuotta eikä kevyen liikenteen väylää ole 
toteutettu vieläkään, vaikka nykyinen raskas liikenne on aiheuttanut jo 
useita vaaratilanteita. Liikennejärjestelyt on selvitettävä YVA-
selostuksessa suunniteltu kokonaistilanne kartoittaen. 

 
2.2.6  Pintavedet 

Pintavesiä koskeva teksti on huolimattomasti  tai tahallaan virheellisesti  
kirjoitettu.  Arviointiohjelmassa ei selosteta selkeästi miten  käsittelyssä 
olevien kolmen hankkeen sijaintipaikoilta pintavedet purkautuvat. 
Puhutaan nykytilanteen jätteenkäsittelyalueesta ja  
jätteenkäsittelykeskuksesta  selostamatta mitä ne pitävät sisällään.  
 
Ohjelmassa  todetaan, että jätteenkäsittelyalueen luontainen pintavesien 
purkureitti on ojia pitkin Loojärveen ja edelleen Mankinojaa pitkin 
Espoonlahteen, siis ojia pitkin mereen asti. Yritetään ilmeisesti  
vähätellä päästöjen määrää. Vesilaissa määritellään selkeästi oja, puro ja 
joki. Arviointiselostuksessa pitää ottaa huomioon nämä määritelmät  
sekä  eri pintavesiä koskevat määräykset.  Ehdotamme että Mankinjoki  
YVA-menettelyssä saa pitää nimensä eikä esiintyä Mankinoja-nimisenä.  
Ohjelmassa ei myöskään kerrota, että  purkualueen rannat ovat Natura-
aluetta. 
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Arviointiohjelmassa  todetaan, että  jätteenkäsittelyalueelta tulevat vedet 
eivät purkaudu Dämmanin vesilaitoksen suuntaan. Tieto on virheellinen. 
Asia on syytä katsoa topografikartasta. Apuna voisi käyttää myös 
vanhoja topografikarttoja, joista purot ja niiden virtaussuunnat on 
selkeästi havaittavissa ilman nykykartoille levittäytyviä, valkoisella 
merkittyä kaatopaikka- tai maankaatopaikka-alueita. Asia on korjattava 
YVA-selostuksessa. 
 
YTV:n kaatopaikan kalvon alapuolisista vesistä, ts. Ämmässuonpuron 
vesistä ja niiden purkautumisesta Loojärveen ja edelleen Järvikylän 
kautta mereen ei YVA-ohjelmassa puhuta. Kuitenkin asialla on 
ratkaiseva vaikutus jo nykyisellään Loojärven kuormitukseen. Asiaa on 
käsitelty esim. Espoon ympäristölautakunnan pöytäkirjassa 22.9.1999.  
YVA-ohjelmassa kuitenkin todetaan, että Loojärveen johtavia 
pääpurkureittejä on kaksi. Vaadimme, että YVA-selostus tehdään 
kriittisesti ja tietoa salaamatta. 

 
Arviointiohjelman sivulla 13 todetaan, että ”Likaantuneiden maiden 
varastointikentän pohjoispuolelta pintavesiä purkautuu myös pohjoiseen 
Kolmperän järveen”.  Asia ilmenee selkeästi myös ohjelman kuvasta 7. 
Espoon kaupungin toimet Isolla Ämmässuolla uhkaavat Kolmperä-
järven tilaa. Voidaan lähteä siitä, että Espoon kaupungin 
maankaatopaikan ja likaantuneiden maiden varastointialueen 
mahdollisten päästöjen yhteisvaikutukset Kolmperä-järveen huonontavat 
järven tilaa. Vuoden 1999 talvena järven happitilanne on Espoon Veden 
mittausten mukaisesti ollut jo kriittinen. Tässä yhteydessä on otettava 
huomioon, että Espoon kaupungin maankaatopaikalle on läjitetty 
voimalaitosjätteitä ja että siellä sijaitsee kaupungin kompostointikenttä. 
  
On myös muistettava, että läheisen Suonsilmä-lammen vettä virtaa 
Kolmperä-järveen ja, että kyseinen hanke sijoittuisi Suonsilmä-lammen 
välittömään läheisyyteen. Myös nämä taustatiedot on otettava huomioon 
YVA-selostuksessa. YVA-menettelyn hengen mukaisesti järveen 
vaikuttavat yhteistekijät on selvitettävä ja tiedostettava. Tosiasiat 
huomioon ottaen likaantuneiden maiden varastointikenttää ei pidä 
toteuttaa kyseiselle alueelle. 
 

2.2.7 Maaperä ja pohjavedet 
Todetaan, että Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella on 
suoritettu maastotutkimuksia useassa eri vaiheessa. Kyseiset tutkimukset 
on kuitenkin pääasiassa tehty Pikku-Ämmäsuon alueelta, jossa 
olosuhteet ovat hyvin erilaiset kuin Isolla Ämmässuolla. Tähän seikkaan 
puuttui jo YTV:n kaatopaikan perustamisen aikoihin Kolmperän 
Huvilanomistajain yhdistys. Käsitteet Pikku ja Iso Ämmässuo sotketaan 
jatkuvasti, kunnes puhutaan vain Ämmässuon kaatopaikasta. Vaadimme, 
että YVA-menettelyssä ollaan tarkkoja ja kriittisiä kyseisen seikan 
suhteen. 
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Ohjelmassa todetaan, että ”Perinteisillä painannealueilla on 
tutkimustulosten perusteella tulkittu esiintyvän useita suunnaltaan 
vaihtelevia kallioperän rakoilu- ja rikkonaisuusvyöhykkeitä.” Maaperän 
rikkonaisuuden vaikutukset pohjavesiin on syytä selvittää tarkoin 
YVA:ssa. 
    
Ohjelmassa todetaan, että ”Lähimpien asuinkäytössä olevien 
kiinteistöjen talousvesikaivot sijaitsevat ….. noin 0,6 –0,7 km 
etäisyydellä.” Etäisyydet on ilmoitettu jälleen väärin. Laajennusalueen 
pohjoispuolella Kolmperässä etäisyydet ovat vain 0,5 km. 
Laajennusalueen luoteis- ja länsipuolelle jäävien Laitamaan asukkaiden 
kaivoja ei tekstissä noteerata lainkaan  Kyseiset etäisyydet jäävät alle 0,5 
km. Myös laajennusalueen eteläpuolella on asutusta ja kaivot jäänevät 
vain alle 200 metrin päähän laajennusalueesta. Edelleen todetaan, että 
lähiympäristössä ei ole vedenhankinnan kannalta merkittäviä 
pohjavesiesiintymiä. Muistettakoon, että nämä vähäisemmätkin 
pohjavesiesiintymät ovat ainoa juomavesilähde lähiasutukselle, jota 
kaupunki ei ole liittänyt kunnallistekniikkaan ympäröivistä riskitekijöistä 
huolimatta. 
Edelleen ohjelmassa viitataan Järvikylän tärkeään pohjavesialueeseen. 
Tosiasia on, että jätteenkäsittelyalueelta virtaavat vedet Loojärveen, joka 
purkautuu Järvikylän kautta kohti Espoonlahtea.  On pelättävää, että 
tällä on vaikutus myös Järvikylän pohjavesialueeseen. Asia on 
selvitettävä objektiivisesti ja kriittisesti YVA-selvityksessä. 
 
Pohjavesikartta puuttuu YVA-ohjelman aineistosta ja se on syytä liittää 
YVA-selostuksen aineistoon. 
 

2.2.8 Kasvillisuus ja eläimistö 
Ohjelmassa todetaan, että laajennusalueelta ja likaantuneiden maiden 
välivarastointialueelta ei ole riittäviä selvityksiä alueen kasvillisuudesta 
ja eläimistöstä. Ne tehdään kesän 2000 aikana. Mitä ilmeisemmin lyhyt 
kesän aikana tehty selvitys ei anna riittävää kuvaa alueen 
kasvillisuudesta ja eläimistöstä. Alueella sijaitsevat  kaatopaikat ovat jo 
vaikuttaneet erittäin näkyvästi luontoon. 
 

2.2.9 Tekninen huolto 
Laajennushankkeiden tekninen huolto on tarkoitus liittää olemassa 
oleviin järjestelmiin. Hankkeilla on oleellinen merkitys lähiasutukseen. 
YVA-selostukseen tulisi liittää myös selvitys läheisten asutusalueiden 
liittämisestä kyseisiin järjestelmiin. 
 

2.3. Katsaus Ämmässuon ja Kulmakorven alueiden muuhun jätehuoltotoimintaan ja 
vireillä oleviin hankkeisiin 
2.3.1 Ämmässuon ja Kulmakorven alueiden aikaisempi kehitys 

Ohjelmassa kerrotaan täyttöalueiden no.1-4 täytön ajankohdista. Koska 
tekstin tueksi ei ole liitetty karttaa, josta nämä täyttöalueet ilmenisivät, 
jää teksti epäselväksi. 
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Kaatopaikan louhintatyöt ilmoitetaan alkaneeksi vuonna 1991. YVA-
ohjelmassa ei kerrota millä ja kenen myöntämällä luvalla louhintatyöt 
suoritetaan. 

 
2.3.2 Ämmässuon ja Kulmakorven alueilla vireillä olevat muut hankkeet 

Hankkeiksi listataan mm. täyttöalueen pohjoisosien huoltotiepenkereen 
tiivistys vesienhallinnan tehostamiseksi. Mm tämä asia olisi kipeästi 
kaivannut tarkempaa selvitystä. Seikka on korjattava YVA-selostukessa. 

 
Sivu 17 kuva 8: kuvan hanke no.6, maankaatopaikka. Ovatko rajat 
todella oikein piirretyt? Rajat poikkeavat oleellisesti Espoon kaupungin 
maanläjitysalueen ympäristölupahakemuksen liitekartasta. 

 
         2.4      YTV:n Jätehuoltolaitoksen ympäristö- ja laatujärjestelmä 

Kyseinen kappale on kaunis kiiltokuva ja mainos hankkeelle. 
Todettakoon  kuitenkin, että tämä kiiltokuva ei toteudu lähiseudun 
asukkaille ja luonnolle. Hanke ei ole tasapuolinen eikä se turvaa samoja 
asioita lähiseudulle ja pääkaupunkiseudulle. Ympäristö- ja 
laatunäkökohtia ei toteuteta niin, että myös lähiasukkaat voisivat nauttia 
niistä. Lähiseudulla ei tarvitse kuin katsella ympäristöään, roskaista 
Nupurintietä, lokkien aiheuttamia harmeja, ei tarvitse kuin haistella 
kaatopaikkakaasuja, seurata Kolmperä-järven tilaa ja pelätä mitä tulevat 
ja loputtomat hankkeet tuovat tullessaan, saadakseen asian tilasta aivan 
toisen kuvan.  

 
3 HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Saastuneiden maiden käsittelyn toteuttamisvaihtoehdot 
3.1.1 Hankkeen toteuttamatta jättäminen, VE 0 

Hankkeesta on yritetty selitellä, että muita sijoitusvaihtoehtoja ei ole. 
Kun vertaa 0-vaihtoehtoa vaihtoehto1:n mukaisiin jo toteutettuihin 
toimenpiteisiin, ei 0-vaihtoehdon asettaminen tunnu edes uskottavalta. 
Muistutamme kuitenkin YVA-lain 7 § ja 13 §. 0-vaihtoehdon on oltava 
todellinen vaihtoehto eikä vain muodollinen koristus lain kirjaimen 
noudattamiseksi. Ämmässuon-Kulmakorven aluetta on jo rasitettu 
liikaa yli asukkaiden ja ympäristön sietokyvyn. 

 
3.1.2 Hankkeen toteuttaminen laadittujen suunnitelmien mukaisesti, VE 1 

Viittaamme edelliseen kohtaan. Mikä lupa oikeuttaa rakennuttamaan 
kentän joka tapauksessa? Ilmoitetaan, että kenttää käytetään muihin 
jätehuollon tarpeisiin, mikäli lupaa ei saada. Ei ilmoiteta kuitenkaan mitä 
nuo muut tarpeet ovat. Asia on selvitettävä YVA-selostuksessa. 

 
3.1.3 Mahdollisten muiden vaihtoehtojen rajaus, VE 2 

Lupahakemus, jonka lopullista sisältöä ei kerrota julkisuuteen, on jo 
vireillä. Todetaan vain, että sitä tarkistetaan tarpeen mukaan. 
Sisältävätkö nämä muut vaihtoehdot esim. jätteenpolttolaitoksen. VE 2:n 
mukaisessa ratkaisussa päästöt ympäristöön ovat täysin selvittämättä ja 
esittelemättä. Asia on selvitettävä YVA-selostuksessa. 
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3.2. Lievästi likaantuneiden maiden välivarastointikentän toteuttamisvaihtoehdot 
3.2.1 Hankkeen toteuttamatta jättäminen, VE 0 

Ohjelman sivun 4, 1. kpl ilmenee, että lievästi likaantuneita maita on 
sijoitettu YTV:n Ämmässuon kaatopaikalle. Tekstistä saa käsityksen, 
että lupaa tähän ei kuitenkaan ole. Mitä pintaviimeistelyyn käytettävistä 
likaantuneista maista tulee, viittaamme edellä kirjoittamaamme. 
Hankkeen toteuttamisessa on kyse hyvin pitkälti YTV:n säästöistä 
koskivat ne sitten puhtaiden massojen hankintaa, logistiikkaa tai muuta 
taloudellista hyötyä. Asetelma on tiedostettava YVA-selostuksessa. 0-
vaihtoehdon on oltava todellinen vaihtoehto eikä vain muodollinen 
koristus lain kirjaimen noudattamiseksi. Ämmässuon-Kulmakorven 
aluetta on jo rasitettu liikaa yli asukkaiden ja ympäristön sietokyvyn. 

 
3.2.2 Hankkeen toteuttaminen laadittujen suunnitelmien mukaisesti, VE 1 

Todetaan, että ympäristölupahakemusta valmistellaan YVA-menettelyn 
yhteydessä. Tämä vaihtoehto jättää hankkeen toteuttamistavan täysin 
auki. Asia on tarkennettava YVA-selostuksessa. 

 
3.2.3 Mahdollisten muiden vaihtoehtojen rajaus, VE 2 

Ilmenee, että lievästi likaantuneita maita on sijoitettu kaatopaikalle 
vaikka riskejä ei tunneta. Riskianalyysi on vasta tekeillä, vaikka sen olisi 
pitänyt olla valmis jo ennen likaantuneiden maiden sijoittamista 
Ämmässuolle. Analyysin olisi pitänyt sisältyä myös YVA-ohjelmaan. 
Puute on korjattava YVA-selostuksessa. 

 
3.3    Kaatopaikan laajennusalueen toteuttamisvaihtoehdot 

3.3.1 Hankkeen toteuttamatta jättäminen, VE 0 
Vaihtoehdossa 0-hanketta ei toteuteta, jolloin Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikkatoiminta loppuu vuonna 2004 
nykyisten täyttöalueiden täytyttyä. Tämä ratkaisu vastaa sitä, mitä 
aikanaan luvattiin. Kuitenkin ilmoitetaan, että  tässä tapauksessa uusi 
kaatopaikka-alue tarvitaan esim. muualta Ämmässuon alueelta. Tämä ei 
todellakaan ole mikään nollavaihtoehto ja se asettaa kyseenalaiseksi 
koko YVA menettelyn. Ämmässuo on jo niin täyteen kuormitettu 
kaikenlaista kaatopaikkatoimintaa ja sen liitännäistoimintoja, ettei 
kyseinen hanke enää Ämmässuolle edes mahtuisi. Mikäli puhutaan 
todellisista 0-vaihtoehdoista, puhutaan kaatopaikka-alueen sijoituksesta 
muualle pääkaupunkiseudulle tai sen ulkopuolelle. 0-vaihtoehdon on 
oltava todellinen vaihtoehto eikä vain muodollinen koristus lain 
kirjaimen noudattamiseksi. Ämmässuon-Kulmakorven aluetta on jo 
rasitettu liikaa yli asukkaiden ja ympäristön sietokyvyn.  

 
3.3.2 Hankkeen toteuttaminen laadittujen suunnitelmien mukaisesti, VE 1 

Todetaan, että louhintatyöt alueella ovat olleet käynnissä jo useita 
vuosia. Ei kerrota millä luvalla louhintatyöt tehdään. Muistutamme 
jälleen YVA-lain 7 § ja 13 §. Mikäli louhintalupa on myönnetty ennen 
YVA-lain voimaantuloa, on lupaviranomaisen syytä muistaa, että 
louhintalupa on vain louhintalupa, ei kaatopaikan perustamislupa. 
Alueen louhimisella ei saa puolustella ja perustella kaatopaikka- 
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hankkeen toteuttamista kyseiselle alueelle. Jos näin kuitenkin toimitaan 
menetellään YVA-lain 7 § ja 13 § vastaisesti. 

 
3.3.3 Mahdollisten muiden vaihtoehtojen rajaus, VE 2 

Todetaan, että ”Kaatopaikkatilan rajallisuudesta johtuen tarkastelussa on 
kuitenkin joka tapauksessa lähtökohtana koko kaatopaikan 
laajennusalueen käyttö tavanomaisen jätteen kaatopaikkasijoitukseen.” 
Asukkaiden silmissä kyseinen toteamus vaikuttaa uhkaukselta ja herättää 
turhautuman koko YVA-prosessin uskottavuudesta. 
 

 
4 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA 

PÄÄTÖKSET 
4.1 Aikaisemmat luvat ja sopimukset 

Sisältö on esitelty puutteellisesti. Ei kerrota mikä taho on myöntänyt 
luvat, ei lupien tarkkaa ajankohtaa eikä sovellutettuja lakeja. Todetaan, 
että ”…jätteenkäsittelykeskuksella on seuraavat koko aluetta ja eri 
toimintoja koskevat lupapäätökset ja sopimukset.” Edelleen todetaan, 
että ”Kaatopaikan laajennusalue sijoittuu lähes kokonaisuudessaan 
myönnettyjen sijoituspaikkalupien mukaiselle alueelle…”. Todetaan 
myös, että ”Myös lievästi likaantuneiden maiden välivarastointikenttä on 
em. sijoituspaikkalupien alueella.” Jos kentän rakentaminen on aloitettu 
ilman kyseisen välivarastointikentän ympäristölupaa, ei se vielä takaa 
sitä, että alueella voi varastoida likaantuneita maita. Sama koskee 
saastuneiden maiden käsittelykenttää. Teksti ei ole luotettava. 

 
4.2 Saastuneiden maiden käsittelykenttä 

4.2.1 Suunnittelutilanne 
Suunnitelmien mukaisesti kenttä valmistuu lokakuussa 2000 siis ennen 
YVA-selostusta. Lisäksi todetaan, että ”Mikäli lupaa saastuneiden 
maiden käsittelyyn ei myönnetä, rakennettavaa kenttää käytetään muihin 
jätehuollon tarpeisiin”. Ei ilmoiteta mihin tarpeisiin.  

 
4.2.2 Suunnitelmien täydentäminen 

Ilmoitetaan lyhyesti, että suunnitelmia täydennetään YVA-menettelyn ja 
ympäristölupahakemuksen täydentämisen edellyttämällä tavalla ja, että 
rakentamisen edellyttämät yksityiskohtaiset suunnitelmat tehdään YVA-
selostuksen toteuttamisvaiheessa. Täten lopullinen tieto hankkeesta ja 
hankkeen todellinen luonne jää asukkaille hämäriksi. 

 
4.3. Lievästi likaantuneiden maiden varastointikenttä 

4.3.1 Suunnittelutilanne 
Tekeillä olevaan riskianalyysiin ja jo toteutettuihin toimiin, joihin ei ole 
lupaa puutuimme jo edellä. 

 
4.3.2 Suunnitelmien täydentäminen 

Katso kommenttimme kohdassa 4.2.2. 
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4.4. Kaatopaikan laajennusalue 
4.4.1 Suunnittelutilanne 

Todetaan, että ”Kaatopaikan laajennusalueesta ei ole laadittu yhtenäistä 
yleissuunnitelmaa.” Tilanne on käsittämätön ja kertoo sen tosiasian, että 
hankkeet keskitetään Ämmässuolle ilman, että niiden sijoittamista 
suunnittelijat, päättäjät ja lupaviranomaiset ehtivät riittävästi punnita. 
Olemme kirjoittaneet useaan eri otteeseen puolueellisesta ja 
lukkiutuneesta asenteesta, joka mukaan ei edes vakavasti harkita tai 
nähdä muita sijoitusvaihtoehtoja kaatopaikkatoiminnoille kuin 
Ämmässuo. Laajasta keskittämisestä on tullut Ämmässuon 
lähiympäristölle ongelma, rasite ja riski, jonka seuraukset ovat 
nähtävissä jo tänään. 

 
Todetaan, että ”Laajennusalueen periaateratkaisusta on tekeillä 
suunnitelma, joka valmistuu toukokuussa 2000.” Tämä periaateratkaisu 
perusteluineen olisi pitänyt ehdottomasti sisällyttää YVA-ohjelmaan. 
Ilmeisesti YVA-hankkeisiin käytettävä aika on riittämätön ja oleellista 
tietoa jää hyödyntämättä. Periaateratkaisun sisältö ja ratkaisun tekijätaho 
tai hyväksyntä jää epäselväksi. Paikallisten asukkaiden on kokemuksen 
pohjalta kuitenkin helppo arvata, että ratkaisu ei pyrikkään olemaan 
asukkaille myönteinen. Edellä mainittuihin seikkoihin on paneuduttava 
YVA-selostuksessa. 

 
4.4.2 Suunnitelmien täydentäminen 

Katso kommenttimme  kohdassa 4.2.2. Kohdassa kuitenkin luetellaan 
seikat, joihin täydennyssuunnittelua tarvitaan. Suunnittelussa tulisi myös 
kriittisesti ottaa huomioon hankeen kielteiset vaikutukset lähialueeseen 
yhdessä alueen muiden kaatopaikkatoimintojen ja niiden 
liitännäistoimintojen kanssa. Kaatopaikkatoimintojen vaikutusten 
kokonaiskartoitus alueeseen puuttuu siis täysin. 

 
5 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT 

             Katso kommenttimme kohdassa 4.1. 
 
6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOININ POHJANA KÄYTETTÄVÄT 

SELVITYKSET 
6.1. Laaditut selvitykset 

Suurin osa luetelluista selvityksistä ei kuulu avoimeen kirjallisuuteen, 
emmekä ole voineet tutustua muihin kuin YVA-menettelyn yhteydessä 
jaettuun aineistoon. Ehdotamme, että Espoon ympäristökeskukseen 
sijoitetaan Espoon ympäristöoloja koskeva aineisto siten, että se on 
tarvittaessa nähtävissä tai kopioitavissa. 

 
6.1.1. Ympäristövaikutusten arvioinnit 

Arvioinnin pohjana ilmoitetaan käytettäväksi kolmea YVAa, joista kaksi 
on tekeillä. Näistä Rakennusjätteiden käsittelylaitoksen ja Tuhkien 
läjityksen YVA- ohjelmista olemme jättäneet lausuntomme. Valmistunut 
Ämmässuon ja Kulmakorven läjitysalueiden YVA-selostus on moneen 
otteeseen todettu huonoksi ja puutteelliseksi. Siksi sitä on käytettävä 
hyvin kriittisesti.  
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6.1.2. Jätehuollon kehittämistä koskevat suunnitelmat 

Todettakoon, että kaikki suunnitelmat ovat perin tuoreita ja vasta 
valmisteilla. Kaikkia suunniteltuja hankkeita ei siis ole vielä toteutettu ja 
siksi niiden aiheuttamista seurauksista ei vielä ole tietoa. Hankkeiden 
ympäristöseuraukset ovat valitettavan usein todettavissa vasta useiden 
vuosien tai vuosikymmenten jälkeen. Olemme viitanneet jo edellä YVA-
selostusten nopeaan käsittelytahtiin ja kiireen aiheuttamiin haittoihin.  

 
6.1.3. Yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen liittyvät selvitykset ja 

suunnitelmat 
Kohdassa on lueteltu aluetta koskevat kaavat ja asemakaavaluonnos. 
Ovatko kaavat yksin riittävä pohja yhdyskuntarakenteen 
kartoittamiseen? Espoon Ämmässuon asemakaavaluonnos 1987 olisi 
suuntaa-antavana ollut syytä liittää ohjelman liitteeksi. Asia on 
täydennettävä YVA-selostuksessa 

 
6.1.4. Luontoa ja eläimistöä koskevat suunnitelmat 

Kohdassa ilmoitetaan Kulmakorvesta tehty luontoselvitys, joka 
muutama päivän aikana tehtynä on aikaisemmissa lausunnoissamme jo 
todettu riittämättömäksi. Lisäksi ilmoitetaan Ämmässuon ja 
Kulmakorven läjitysalueista tehty YVA-selostus, jonka tasosta 
kommentoimme jo aikaisemmin. Todettakoon, että kumpikaan näistä 
dokumenteista ei ole luontoa ja eläimistöä koskeva suunnitelma. Jo 
toteutettujen hankkeiden toteuttamistapa kertoo tosiasian, että alueen 
luontoa ja eläimistöä suojaavat suunnitelmat on tyystin jätetty tekemättä. 
Seuraukset myös näkyvät. 

 
6.1.5. Maaperää koskevat aineistot 

       Katso kommenttimme kohdassa 6.1. 
 
6.1.6. Pinta- ja pohjavesiä koskevat aineistot 

       Katso kommenttimme kohdassa 6.1. 
 

6.2. Suunnittelun selvitykset 
6.2.1 Kasvillisuus ja eläimistö 

Todetaan, että tietoja täydennetään maastoinvestoinneilla kesällä 2000. 
Käytettävän aineiston vaatimattomuudesta ja suoranaisesta 
puutteellisuudesta  kirjoitimme jo edellä. Todettakoon, että kartoitus on 
osin jo mahdoton suorittaa. Asiaa on turha yrittää kaunistella. Vielä 
koskemattoman luonnon kohdalta kartoitustyö on syytä toteuttaa 
ensitilassa ja riittävällä  huolellisuudella. Muistutettakoon, että 
lähialueen flora ja fauna vielä osittain on erittäin runsas ja moninainen. 
Valitettavasti alueelle sijoitetut laajat kaatopaikkatoiminnat ovat 
verottaneet ja verottavat koko ajan luonnon moninaisuutta. Kartoitustyön 
yhteydessä kannattaisi kuunnella myös paikallisten asukkaiden tekemiä 
havaintoja. 
Kartoitustyön on oltava objektiivinen, eikä vai tyytyä tukemaan 
suunniteltujen  hankkeiden toteuttamista toteamuksella, että ”alueella ei 
ole suojeltavia tai uhanalaisia kasveja tai eläimiä”. Kartoitustyön on 
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ulotettava myös suunniteltua laajemmalle alueelle, koska toimintojen 
massiiviset vaikutukset ulottuvat suunniteltujen hankkeiden 
sijoituspaikkaa huomattavasti laajemmalle alueelle. Mikä taho 
kartoituksen suorittaa ei ilmene ohjelmasta. 

 
6.2.2 Maaperätiedot 

    Katso kommenttimme kohdassa 6.1. 
 

6.2.3 Pohjavedet 
Pohjavesitutkimusten mahdollinen täydentämisen tarve todennäköisesti 
ei  selviä maastokäyntien pohjalta.  
 

         Pintavedet 
Pohjavesitutkimusten täydentämisen lisäksi pitää selvittää miten 
pintavesiä koskeva arvio tehdään. Tämä edellyttää uuden otsikon 
sisällyttämistä tekstiin.  

 
6.2.4 Yhdyskuntarakenne 

Kysyimme jo aikaisemmin onko kaavoitus yksin riittävä pohja 
yhdyskuntarakenteen tai siihen kohdistuvien vaikutusten 
kartoittamiseksi. Kysymme edelleen riittääkö yksin 
kaavoitusasiantuntijoiden haastattelu. Lisäksi toteamme, että alueen 
kaavoitus on epäonnistunut. Huonon kaavan sinnikäs toteuttaminen 
johtaa ennen pitkään ympäristöllisesti ja sosiaalisesti hallitsemattomaan 
ja vaikeaan tilanteeseen. Asiassa pitää ehdottomasti kuunnella myös 
muita yhdyskuntarakenteen asiantuntijoita. 

 
6.2.5 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

Tässä viittaamme edellä kirjoittamaamme ja kohdan 6.2.4. 
huomautuksiin. On muistettava, että viime kädessä kaikki vaikutukset 
kohdistuvat ihmisiin. Terveessä ja tasapainoisessa luonnossa viihtyy 
terve ja tasapainoinen ihminen. Jos luonnon tasapaino järkkyy ovat 
seuraukset ennen pitkään nähtävissä myös ihmisistä, joko suoraan 
fyysisinä tai ainakin psyykkisinä ilmentyminä.  
 
Alueella on suunniteltu tehtävän asukaskysely. Kaatopaikoilla ja niiden 
liitännäistoiminnoilla on oleellinen vaikutus alueen arvostukseen ja 
asuinkiinteistöjen reaaliseen arvoon. Koti ja sen sisältämä taloudellinen 
ja henkinen turva ovat oleellinen tekijä ihmisten elämisen laatuun ja 
viihtyvyyteen. Nämä tekijät vaikuttavat monin tavoin tehtyihin 
ratkaisuihin. Mikäli nämä seikat seurauksineen, liian itsestään selvinä 
pidettyinä, jätetään kartoituksessa huomioimatta, ei kartoituksessa 
uskalleta puuttua todelliseen ongelmaan eikä ongelman seurauksia 
tiedosteta. Tällöin kartoituksessa askarrellaan toisarvoisten tekijöiden 
kanssa ja kartoituksen antama tieto vääristyy. On tärkeää, että kyseisen 
kyselyn sisällön laatii henkilö, jolla on asiaan soveltuva riittävän laaja ja 
monipuolinen koulutus elämänkokemustakaan unohtamatta.  
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Ympäristö-lehdessä 6/99 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan 
laitoksen tutkija Johanna Välimäki kirjoitta aartikkelissaan ”Onko 
ihminen unohtunut YVAsta”: 
”…Sosiaalialan ammattilaisilta löytyy vastapaino teknis-taloudelliselle 
näkökulmalle kustannuslaskelmiin. Myös poliittiset päättäjät pitäisi 
saada mukaan hankkeita esittelevin tilaisuuksiin, jotta he päätöksiä 
tehdessään tietävät, mitä ristiriitoja päätöksiin sisältyy. 

Ihmisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voitaisiin kysyä 
paikallisilta sosiaalityöntekijöiltä tai opettajilta. Heillä on myös 
käytännön ideoita siitä, miten haitallisia vaikutuksia voidaan 
lieventää…. 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tulee arvioida ennen hanketta ja 
hankkeen valmistumisen jälkeen. Jälkiarviointia ja seurantaa toteutetaan 
nykyisin pääasiassa vain luontovaikutusten osalta. 
   Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ei saisi olla irrallinen osa 
ympäristövaikutusten arviointia. Myös ympäristövaikutuksilla on 
ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. … Kokonaisvaltaisella 
ympäristövaikutusten arvioinnilla voidaan välttää terveyteen, 
viihtyvyyteen ja elinoloihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Hyvällä 
arvioinnilla voidaan myös välttää vuosia kestävät ja kalliit haitallisten 
vaikutusten lievittämisprosessit….YVA-laki antaa mahdollisuuden ottaa 
myös subjektiiviset tunteet ja pelot huomioon esimerkiksi viihtyvyyden 
arvioinnissa. Laki ei anna vain toiminnan rajoja ja puitteita, vaan se on 
myös toiminnan mahdollistaja.” 

 
Mielestämme Johanna Välimäen ajatukset ovat järkeviä ja tarkkaan 
punnittuja. Ne tulisi ottaa huomioon tässäkin YVA-selostuksessa. 

 
 

7 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA ARVIOINNISSA KÄYTETTÄVÄT 
MENETELMÄT 
7.1 Mitä vaikutuksia arvioidaan 

          Katso mm. kohdan 6 kommenttimme. 
 

        7.2   Tarkasteltavan vaikutusalueen rajaus 
Suunniteltujen hankkeiden kuvaaminen yhteisellä 
vaikutusaluerajauksella on mahdotonta, eikä YVA-ohjelmassa olla siinä 
onnistuttu. Jokainen vaikutusilmiö vaatii oman selvityksensä. Alueista, 
joilla esimerkiksi pintavesiin, pohjaveteen, Dämmanin vedenottamon 
vedenlaatuun ja kasvillisuuteen sekä eläimistöön on odotettavissa 
vaikutuksia, ei voida kuvata yhdellä rajauksella. Ei myöskään hajun, 
melun, roskaantuminen ja liikenteen aiheuttamia haittoja voida tuoda 
esille sillä samalla rajauksella. Eri vaikutusmuodot vaativat kaikki oman 
vaikutusaluerajauksensa. Tämä olisi pitänyt todeta YVA-ohjelmassa, 
eikä pyrkiä keinotekoiseen yhteiseen vaikutusaluerajaukseen. 
Lopputulos on epätyydyttävä, eikä se perustu tosiasioihin. 
Vesistökuormitus ulottuu Espoonlahteen, siis mereen asti, eikä pysähdy 
Myllylammen ja Dämmanin väliin. Loojärven halki kulkeva raja on 
limnologinen mahdottomuus. Haju- ja meluhaitat eivätkä lokit noudata 
Turunväylää, johon vaikutusalueen pohjoinen rajaus on sijoitettu.  



 18

 
7.3   Menetelmät, joita arvioinneissa käytetään 

Kerrotaan, että ”Vaikutusten arviointi tehdään pääasiassa asiantuntija-
arvioina käyttäen hyväksi tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, aikaisempia 
kokemuksia, joita on saatu vastaavista hankkeista.” Todettakoon, että 
Suomessa ei näin laajoja vastaavia hankkeita ole. Ottaen huomioon 
ilmastolliset olosuhteet ja hankkeen laajuus, voidaan todeta, että 
vastaavia hankkeita tuskin on rajojemme ulkopuolellakaan.   
Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyden tai yhdyskuntarakenteen 
arvioinista on todettava, että arviointiaika ei ole riittävä antaakseen 
luotettavaa tietoa. Sama koskee arvioitaessa vaikutuksia maaperään sekä 
pinta- ja pohjavesiin tai muihin luonnon olosuhteisiin. Liian kireällä 
aikataululla suoritetut YVA-hankkeet antavat harhaanjohtavaa tietoa. Ne 
perustuvat suurin osin pelkkiin arvailuihin, jotka palvelevat yksin 
poliittisia päämääriä ja lyhyen tähtäimen hyötynäkökantoja ihmisten ja 
luonnon kustannuksella. 

 
7.4  Haitallisten vaikutusten seuranta ja vähentämismahdollisuudet 

         Nämä seikat olisi pitänyt kertoa alustavati YVA-ohjelmassa.  
 

8 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU  
Katso kommenttimme kohdassa 3. Kuinka vaihtoehtoja voidaan 
objektiivisesti ja kriittisesti vertailla jos todellisia vaihtoehtoja ei edes 
aseteta? Ilmoitetaan, että vertailun pohjalta tehdään alustava päätös 
kunkin toteutuksen laajuudesta myös kustannusvaikutukset huomioon 
ottaen. Todettakoon, että hankkeen monet suunnitelmat ovat osittain 
kesken tai ainakaan niitä ei valoteta YVA-ohjelmassa. Kun hankkeiden 
lopullista laajuutta ja toteutusta ei edes tiedetä,  on vaara, että 
kustannusvaikutukset huomioidaan yksin YTV:n säästötavoitteiden 
pohjalta. 

 
9 OHJELMAN TARKISTAMINEN JA ARVIOINTIMENETTELY 

Ympäristövaikutusten arvioinnin ilmoitetaan tehtävän 
ympäristövaikutusten arvioinnista annettujen lain ja asetusten 
mukaisesti. Viittaamme YVA-lain 7§ ha 13 §, muilta osin katso esim. 
kommenttimme kohdasta 7.3. 
 
Tämä YVA-ohjelma sisältää kolmen eri hankkeen yhdistetyn YVA-
ohjelman. Yhteisten vaikuttajien vuoksi YVA-ohjelmien yhdistäminen 
on hyvä ratkaisu. Kuitenkaan tämä ei saa johtaa siihen, että hankkeet 
esitellään tai niitä tarkastellaan vastaavasti suppeammin tai sekavammin 
kuin jos niitä tarkasteltaisiin jokaista erikseen. Valmistuvan YVA-
selostuksen on oltava riittävän kattava ja selkeä jokaisesta hankkeesta, 
vaikka ne tarkastellaankin samanaikaisesti. 

 
10 OSALLISTUMINEN, TIEDOTUS JA AIKATAULU 

Arviointiohjelma esiteltiin tiedotustilaisuudessa kesäkuussa 2000. 
Kyseisessä tilaisuudessa asukkaat kritisoivat järjestetyn tilaisuuden 
tiedottamista. Osalle lähiseudun asukkaista oli järjestettävästä 
tilaisuudesta jaettu postilaatikkoon lehtinen. Menetelmä olisi ollut 
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toimiva, jos se olisi toteutettu koko YTV:n Ämmässuon kaatopaikan 
ympäröivän asutuksen kohdalla. Hanke on siksi laaja, että myös sen 
vaikutusalue on suuri  ja tämä tulee huomioida YVA-lain mukaisesti 
asian tiedottamisessa. Kun tiedottaminen järjestettävästä tilaisuudesta 
vielä hoidettiin huonosti piilottamalla pienellä painettu ilmoitus 
Helsingin Sanomien urheilutulosuutisiin, vaikuttaa menettely 
tarkoitushakuiselta. Helsingin Sanomat todellakin ilmoitti toimineensa 
ilmoituksen jättäjän toivomusten mukaisesti. Tilaisuudesta ei informoitu 
ruotsinkielistä väestöä. Ainut lehti, joka on kirjoittanut kyseisen seudun 
hankkeista laajasti ja kriittisesti on Hufvudstadsbladet. Kyseisessä 
lehdessä ei tilaisuutta kuulutettu eikä lehden toimitusta ilmeisen 
tarkoituksellisesti haluttu järjestäjän tai hankkeesta vastaavan taholta 
informoida. Nämä menettelyt toimivat, kuten niiden haluttiinkin. 
Hankkeen laajuuteen ja tärkeyteen nähden yleisöä oli paikalla vain 
kourallinen. Näkemyksemme mukaan menettely ei ollut julkisuus-, kieli- 
eikä YVA-lain ja –asetuksen mukainen, eikä järjestettyä tilaisuutta siksi 
voida pitää virallisena.  

 
Kaksi asukkaiden edustajaa on pyydetty mukaan arviointiselostuksen 
ohjaustyöryhmään. Tämä on positiivinen menettely. YTV:n Ämmässuon 
kaatopaikan laajennushanke sisältää kolme YVA- hanketta, sen 
vaikutusalue on laaja ja monia ihmisiä koskettava, ympäristövaikutusten 
seuraukset ulottuvat kymmenien vuosien päähän. Edellä mainitun vuoksi 
kahden asukasedustajan sisällyttäminen ohjaustyöryhmään on 
mielestämme liian vähän. Tietenkään määrä ei aina korvaa laatua ja 
monesti pieni, mutta tehokas ryhmä voi toimia paremmin kuin suuri ja 
työskentelyä ehkä hajauttava ryhmä. Olisi suotavaa, että 
asukasedustajien määrää nostettaisiin.  

 
YVA-hankkeiden tuikkoihin aikatauluihin, kiireen  kielteisiin 
vaikutuksiin, aloitettujen toimenpiteiden ennenaikaisuuteen, YVA-
menettelyjen kannalta ristiriitaisiin ja suorastaan lain vastaisiin 
ajoituksiin olemme puuttuneet jo johdannon ja kohtien 2.1.1 ja 4.4.1 
kommenteissamme. 

 
LIITTEET 
1 Voimassa oleva YVA-lainsäädäntö 

Liite ei suinkaan ole kokonaisuus. Oleelliset osat 2 luvun §7 ja §13 
puuttuvat. 

 
2 SAMASE-ohje ja raja-arvot 

         Jo nimi kertoo sisällön ja valvonnan luotettavuudesta.  
 

3 Ote taajamaseutukaavasta 
Olisi toivottavaa, että kyseiset kartat painettaisiin edes puolta 
suurempina  taitekarttoina, jotta ne  olisivat riittävän selkeät. 

 
4 Ote Läntisen Uudenmaan seutukaavasta 

Katso kohta 3. Kaatopaikan laajennusalue sijaitsee seutukaavassa 
virkistysalueella. Kaavan symboliselityksessä sanotaan: ”Alueen käytön 
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suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen pääasiallinen käyttötarkoitus 
retkeilyalueena, jonne tulee varata tukialueet 
retkeilytoiminnalle….Ympäristöön soveltuvien rakennuksien, jotka 
palvelevat virkistystä ja siihen liittyvää majoitus- ja ravitsemustoimintaa, 
rakentaminen on sallittu…. Alueelle tulisi tarvittaessa laatia 
käyttösuunnitelma, jossa osoitetaan eri virkistystoimintoihin tarvittavat 
alueet. Maiseman erityispiirteet tulee säilyttää.” Mikä on seutukaavan 
funktio, kun mitään kyseisistä tavoitteista ei toteudu? 

 
5 Ote Espoon pohjoisosien yleiskaavasta 

Tähän sisältyy maininta kaatopaikka-alueen suoja-alueesta. 
Ympäristöministeriön vahvistamassa Espoon pohjoisosien yleiskaavassa 
EK-alueesta määrätään: ”Aluevaraus sisältää myös  suoja-alueen, jolla ei 
sallita uusien rakennuspaikkojen muodostamista ja jonka puustoa on 
hoidettava tehokkaan näkösuojan ylläpitämiseksi.” Tekstin mukaan itse 
EK-alueen täytyy siis sisältää kyseinen suojavyöhyke. Sivulla 9 
väitetään, että ”Kaava ei sisällä erityisiä kaatopaikan suojavyöhykkeitä.” 
Katso aikaisemmat kommenttimme kohdasta 2.2.2.2. 

 
6 Ote Kirkkonummen yleiskaavasta 

Sivulla 10 ilmoitetaan, että ”Yleiskaava ei sisällä erityisiä kaatopaikan 
suojavyöhykkeitä.” Kirkkonummen kunnalta saimme kaavaan ja EK-
alueeseen liittyvän seuraavan tekstin: ”…Kaatopaikka-alueiden 
ympärille on lisäksi osoitettu noin 500 metrin suojävyöhyke,…”  

 
7 YVA-prosessin aikataulu 

Koko esityksen viimeisenä pisteenä on esitetty lausuntovaiheen lopussa 
hymyilevä symboli. Katso aikaisemmat kommenttimme kohdista 2.1.1, 
4.4.1 ja 7.3. 
 

Lähdeluettelossa mainitut raportit ja selvitykset ovat osittain laadultaan heikkoja, eikä niitä 
pidä kritiikittömästi käyttää YVA-selostuksen todellista tilannetta kuvaavina. Espoon 
kaupungin itselleen laatima Ämmässuon ja Kulmakorven läjitysalueiden YVA-selostus (1999) on 
jo aikaisemmin todettu huolimattomasti laadituksi ja puutteelliseksi. Tälläisilla taustatiedoilla 
vaihtoehtojen vertailusta ei voida laatia luotettavaa YVA-selostusta. 
 
Vaadimme, että: 
 
• YVA-ohjelman 0 vaihtoehdot on oltava todellisia vaihtoehtoja eikä vain muodollisia 

koristuksia lain kirjaimen noudattamiseksi. 
 
• YVA-ohjelman sijoituspaikkavaihtoehdot on harkittava uudelleen ja muita vaihtoehtoja 

on otettava käsiteltäviksi. 
 

• YVA-ohjelman on oltava hengeltään kriittinen ja objektiivinen, eri vaihtoehtoja  
      tarkasteleva eikä manipuloiva ja käytännössä jo tehtyjä ratkaisuja puolusteleva. 

 
• YVA-ohjelman ja -selostuksen liitekartat on oltava oikein ja asianmukaisesti piirretyt. 
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• hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi  
ryhdytään ympäristönvaikutusten kannalta oleellisiin toimiin (no. 468/1994, muutos 
267/1999, YVA-laki, 7§). 

 
• viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä siihen rinnas-

tettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysvi-
ranomaisen siitä antaman lausunnon (no. 468/1994, muutos 267/1999, YVA-laki, 13 §). 

 
• varovaisuusperiaatetta on noudatettava YVA-selostuksessa ja päätöksenteossa. 
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