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FÖRENINGEN FÖR NORRA KYKSLÄTT -  MUISTUTUS 
POHJOIS-KIRKKONUMMI-YHDISTYS  
 
LAPINKYLÄ    15.12.2000 
 
 
 
Uudenmaan ympäristökeskus 
PL 36 
00521 Helsinki   
 
 
Viite: Uudenmaan Ympäristökeskukseen saapunut hakemus 1.8.2000. 
 
Asia: MUISTUTUS HYVINKÄÄN TIELUISKA OY:N HAKETUS-

LIETELAITOKSEN  SIJOITTAMISESTA ESPOON KULMAKORPEEN 
 
             Muistutuksena Hyvinkään Tieluiska Oy:n ympäristölupahakemuksesta Föreningen för 

Norra Kyrkslätt - Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys esittää seuraavaa: 
 

Hakemuksessa esitetylle toiminnalle ei tule myöntää ympäristölupaa. 
 
 

1. ALUEELLE EI TULE MYÖNTÄÄ LUPIA HAETUNTYYPPISEEN TOIMINTAAN 
 
1.1. Alueelle on jo nyt keskitetty liikaa jätteenkäsittely- ja teollisuustoimintaa 
 

Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan raja-alueelle, Ämmässuon - 
Kulmakorven - Kauhalan alueelle on jo nyt keskitetty runsaasti kaatopaikka-, 
jätteenkäsittely- ja teollisuustoimintaa. Toimintaa olisi kiireesti vähennettävä, jotta 
asukkaiden elinolot ja ympäristö eivät tuhoutuisi. 

 
1.2. Seutu on tämäntyyppiseen toimintaan soveltumaton 
 

Ämmässuon - Kulmakorven - Kauhalan alue on pääkaupunkiseudun hienoimpia 
luonto- ja maatalouskulttuurialueita. Alue on täysin verrattavissa Nuuksion 
kansallispuiston alueeseen. 
 
Alue sijaitsee vedenjakaja-alueella, josta vedet valuvat mm. Kolmperänjärveen, 
Loojärveen, Dämmaniin ja Espoonlahteen. 
 
Alueen asukkaiden juomavesi saadaan omista kaivoista. Alueen vaikutuspiirissä on 
myös laajat pohjavesialueet mm. Kirkkonummen Kauhalassa  ja Espoon Järvikylässä. 
Ämmässuon toiminnat uhkaavat vakavasti alueen pinta- ja pohjavesiä. 
 

1.3. Jo olemassa olevat toiminnat ovat vahingoittaneet vakavasti ympäristöä 
 
 Luontoarvoja alueella on tuhoutunut jo nyt vakavasti. Myös seudun järvien tila on 

heikentynyt huomattavasti. Myös pohjavesien tila on heikentynyt. 
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1.4. Asukkaiden elinolot pilattu jo olemassa olevalla toiminnalla 
 
 Kirkkonummen Kauhalan kylässä asukkaat kärsivät jo nyt olemassa olevan toiminnan 

aiheuttamasta melusta ja hajusta. Hajuhaittoja on usein Lapinkylässä ja Oitmäessä 
saakka. Lisäksi Kauhalan kylän Laitamaan asukkaat kärsivät runsaasta raskaasta 
liikenteestä. 

 
Näillä perustein katsomme, että alueelle ei tule myöntää uusia lupia enää mihinkään 
jätteenkäsittely- tai teollisuustoimintaan. Ei siis myöskään Hyvinkään Tieluiska Oy:lle tule 
myötää sen hakemaa ympäristölupaa. 
 
 
2. HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINTAA UHKAA YMPÄRISTÖÄ JA ASUTUSTA 
 
2.1. Liikenne lisääntyy 
 

 Jo lietteen kuljettaminen Hyvinkäältä Ämmässuolle saakka on vaikea hyväksyä ja 
pitää taloudellisesti kannattavana. Liete tulisi käsitellä ja jalostaa lähempänä sen 
syntypaikkaa. Alueen raskas liikenne lisääntyy entisestään. 

 
2.2. Hajuhaitat lisääntyvät 
 
 Lietteen käsittely on toimintaa, joka haisee. Jo nykyiset toiminnat alueella aiheuttavat 

kohtuuttomasti hajuhaittoja. Hyvinkään Tieluiskan hakemuksesta ei käy ilmi, miten 
hajuhaittoja on tarkoitus tehokkaasti ehkäistä. 

 
2.3. Meluhaitat lisääntyvät 
 

Kantojen murskaus ja lietteen sekoittaminen tapahtuu raskailla koneilla, jotka 
meluavat. Se häiritsee mm. n. 900 metrin päässä sijaitsevaa asutusta ja Kakarlammen 
luonnonsuojelualuetta. Hakemuksessa esitetään vain miten työntekijöitä suojataan 
melulta. 

 
2.4. Pohja- ja pintavedet vaarantuvat 
 

Hakemuksessa kerrotaan, että toiminta sijoitetaan paljaan kallion päälle. 
Viemärilietteitä - joissa on mm. raskasmetalleja ja runsaasti ravinteita - ei voida 
käsitellä tällä tavoin. Alueen vesiin kohdistuvia uhkia ei voida enää lisätä. 

 
Katsomme siis, että Hyvinkään Tieluiska Oy:n hakemaa ympäristölupaa ei tule myöntää, 
koska hakemus on puutteellinen ja koska kyseisentyyppinen toiminta ei alueelle sovellu.  

 
 
Kirkkonummella  15.12.2000   

 
 

Föreningen för Norra Kyrkslätt - Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys ry. 
 

 
Jan Broman   Kristo Savola 
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puheenjohtaja  hallituksen jäsen 
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