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(Pyydämme vahvistamaan kirjautumisen osoitteeseen jussi.pesola@kolumbus.fi)
VIITE:
Uudenmaan ympäristökeskuksen kuulutus YTV:n YSL 86/2000 §35 mukaisesta
ympäristölupahakemuksesta koskien Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen
kaatopaikan laajennusalueen louhinta-alueen lupamääräysten muuttamista
Kirkkonummella ja Espoossa, (drno. UUS-2008-Y-99-111)
ASIA:

Muistutus ja mielipide YTV:n YSL 86/2000 §35 mukaisesta
ympäristölupahakemuksesta koskien Ämmässuon
jätteidenkäsittelykeskuksen kaatopaikan laajennusalueen louhintaalueen lupamääräysten muuttamista Kirkkonummella ja Espoossa,
(drno. UUS-2008-Y-99-111)
Vaatimukset
1)
YTV:n ympäristölupahakemus voimassa olevan ympäristöluvan (YS 1115, 1.10.2003)
muuttamiseksi tulee virheellisenä ja lain vastaisena hylätä. YTV:n tulee hakea kokonaan
uusi ympäristölupa mahdolliselle hankkeelleen tuoda Ämmässuolle ulkopuolista louhetta ja
murskata sekä varastoida sitä kaatopaikan laajennusalueella.
2)
Mikäli lupahakemuksen mukaiselle hankkeelle haetaan lupaa tulee hankkeesta suorittaa
asianmukainen YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).
3)
Mikäli lupahakemuksen mukaiselle hankkeelle haetaan lupaa tulee ko. alueen
Ämmässuon asemakaavaa ensin muuttaa sekä Kirkkonummen että Espoon puoleisten
alueiden osalta.
4)
Mikäli lupahakemuksen mukaiselle hankkeelle haetaan lupaa tulee hankkeen vaikutukset
lähiluontoon, alapuoliseen vesiluontoon ja vesistöön selvittää asianmukaisesti.
Perusteluita
YTV:n Ämmässuon kaatopaikan laajennusalueen louhintatyö on päättynyt 2007 kuten
lupahakemuksessakin todetaan. Samoin on päättynyt paikalla louhitun kiviaineksen
murskaustoiminta. Näihin toimintoihin kohdistetut ympäristöluvat ovat täten myös
päättyneet, koska toiminta ja toimintaedellytykset ovat päättyneet. Aiempi lupa on
myönnetty vain paikalta louhitun kiviaineksen murskaukseen. Jos suunnitellaan uusia
kiviainestoimintoja, tulee niille hankkia uudet asianmukaiset luvat ja asianmukaisessa
järjestyksessä, ensin YVA ja sitten vasta ympäristölupahakemukset. On virheellistä ja lain
vastaista käsitellä uuden hankkeen eli ulkopuolisen louheen tuomista alueelle ja sen
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murskausta aiemman jo päättyneen toiminnan ympäristöluvan muutoksena. Lupa on
käsiteltävä kokonaan uutena ympäristölupahakemuksena, jolle on myös suoritettava ensin
asianmukainen YVA-menettely.
Lupahakemuksen mukainen toiminta on lainvastaista, koska se ei ole voimassa olevan
asemakaavan mukaista. Hakemuksen mukaisen hankealueen asemakaavamerkintä
EJ/VR ja sen kaavamääräys ei salli ulkopuolisen kalliokiviaineksen murskausta ja
varastointia.
YTV:n murskaustoimintaa tulee käsitellä kokonaisuutena, jolloin se on selkeästi kaupallista
toimintaa. Murskaustoiminta ei todellisuudessa ole "vain omaan käyttöön", sillä aiempien
vuosien ja vuosikymmenten aikana kaatopaikan laajennusalueelta ulos myyty, paikalla
louhittu kalliokiviaines olisi ainakin osittain pitänyt säästää tulevaan
kaatopaikkarakentamiseen. Nyt se on myyty hyvällä hinnalla muualle ja YTV on
"pakoitettu" tuomaan alueelle ulkopuolista louhetta tarpeidensa tyydyttämiseksi. On
kohtuullista, että aiemmasta kiviainesmyynnistään saamilla rahoilla YTV hankkii valmista
murskattua kiviainesta tarvitsemansa määrän aivan naapurissaan olevalta jättimäisiltä
Kulmakorven murskaus- ja louhintatyömailta, joilla on jo olemassa olevat
ympäristölupansa. Näin vältetään päällekkäisiä toimintoja ja toimintojen määrän sekä
melulähteiden lisääntymistä Ämmässuon alueella. YTV ei ole hakemuksessaan maininnut
mistä louhe toimitettaisiin heidän murskaamoilleen. Todennäköistä on, että Kulmakorvesta
tuotu paikalla louhittu valmis murske olisi merkittävästi kokonaistehokkuudeltaan
ekologisempaa ja ilmastoystävällisempää kuin jostain kauempaa tuotettu ja
laajennusalueella erikseen murskattu murske, joka vielä edelleen uudelleen jouduttaisiin
kuormaamaan ja kuljettamaan käyttökohteisiinsa.
VN:n asetus 713/2006 ympäristövaikutusten arvioinnista edellyttää YTV:n ko.
murskaushankkeelta YVA:n soveltamista ennen lupahakemuksen käsittelyä. Oheisena
osakopio VN:n YVA-asetuksesta:
----------Valtioneuvoston asetus
N:o 713
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2006

2 luku
Arviointimenettelyn soveltaminen
6§
Hankeluettelo
Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla, ovat:
…
11) jätehuolto:
…
a) ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joihin ongelmajätteitä otetaan poltettaviksi, käsiteltäviksi
fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettaviksi kaatopaikalle, sekä sellaiset biologiset käsittelylaitokset,
jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle ongelmajätemäärälle;
b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset,
joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa, sekä biologiset
käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu
vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle;
c) yhdyskuntajätteiden tai -lietteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin
vuotuiselle jätemäärälle;
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d) muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu
vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle;
12) 1—11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset.

(FINLEX)
----------------Lupahakemuksen mukainen murskaus ja läjitystoiminta kuormittaa lähiluontoa ja jo
muutenkin Ämmässuon pintavesien raskaasti kuormittamaa Bockträskiä ja Laitamaan
puroa sekä niiden alapuolista vesistöä päästöillään, jotka on kiistatta todettu aiemmissa
yhteyksissä, kun kaatopaikan laajennusalueen louhintalupamenettelyt olivat käynnissä.
Louheesta ja murskaustoiminnasta aiheutuu etenkin nitraatti(nitriitti?)pitoisuuksien
lisääntymistä mm. räjähdysainejäämien johdosta. Koska laajennusalueen louhinta ja
murskaus ovat päättyneet tulisi haitallisten päästöjenkin päättyä.
Murskaustoiminta myös lisää ympäristöönsä tarpeetonta melu- ja pölyhaittaa, joka olisi
kohtuullisin keinoin vältettävissä.
YTV:n lupahakemuksessa perustellaan hanketta, että "…Alueella on harjoitettu jatkuvaa
kalliokiviaineksen otto- ja jalostustoimintaa 1990-luvun alusta lähtien. Nyt
kalliokiviaineksen ottotoiminta on lakannut jatoiminta jatkuu pienimuotoisempana
murskaustoimintana. Alueella on myös jatkuvaa suuren mittakaavan kaatopaikkatoimintaa.
Voidaan perustellusti arvioida, ettei louheen murskaustoiminta juurikaan vaikuta alueen
toimintojen kokonaispäästöihin." YTV:ltä on outoa ja älyllisesti epärehellistä ensin
vuosikymmenten aikana pikkuhiljaa ja väkipakolla kasvattaa Ämmässuon
jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja ja alueellista laajuutta ja sitten perustella taas uusia,
toimintoja laajentavia ja lisääviä hankkeitaan lausumalla, että suuren mittakaavan
kaatopaikkatoiminnasta johtuen "… Voidaan perustellusti arvioida, ettei louheen
murskaustoiminta juurikaan vaikuta alueen toimintojen kokonaispäästöihin…" Luvan
hakijalta ja useilta osin myös ympäristöluvat myöntäneiltä viranomaisilta on hämärtynyt
Ämmässuon alueen toimintojen toiminta-alueen todellinen koko ja haittavaikutukset
ympäristöönsä. YTV:n vähättelevät ja virheellisen mielikuvan antavat selitykset
hakemuksen mukaisen hankkeen haitallisista päästöistä ja ympärisövaikutuksista on
perusteltu vajavaisesti, asiattomasti ja virheellisesti.
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