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Muistutuksena/mielipiteenämme esitämme seuraavaa:

1. Ympäristövaikutusten kokonaisarviointi
Tarkasteltavana olevassa ympäristovaikutusten arvioinnissa on kyse toiminnasta, joka
sijoittuu Ämmässuon - Kulmakorven - Kauhalan alueelle, Espoon kaupungin ja
Kirkkonummen kunnan raja-alueella. Sinne on keskitetty runsaasti kaatopaikka-,
jätteenkäsittely- ja häiriötä aiheuttavaa teollisuustoimintaa. Osalle toiminnoista on
myönnetty luvat YVA-prosessin jälkeen, osa toiminnoista on saanut luvat ilman YVAprosessia.
Alueella on lukuisia erityyppisiä toimintoja, joille eri lupaviranomaiset ovat myöntäneet
lupia monenlaisten prosessien kautta ja hyvin eritasoisten ympäristövaikutusten
arviointien jälkeen. Yhteistä kaikkien hankkeiden lupaprosesseille on ollut, että ne ovat
olleet yksittäisiä, erillisiä prosesseja.

1

Kaikki Ämmässuon seudulle sijoitetut toiminnot muodostavat kuitenkin sekä asukkaiden
että ympäristön kannalta yhden kokonaisuuden. Merkitystä ei ole sillä, mikä yksittäinen
toiminto aiheuttaa häiriötä tai haittaa asutukselle tai uhkaa ympäristön hyvinvointia.
Merkitystä on sillä, mikä niiden yhteinen vaikutus on. Asukkaiden tai ympäristön
kannalta ei ole olennaista, mistä lähteestä tarkalleen häiriö tai haitta on lähtöisin, vaan
mikä on niiden vaikutus. Kaikkein olennaisinta on kaikkien alueen toimintojen
yhteisvaikutus.
Sen vuoksi kaiken ympäristövaikutusten arvioinnin tulee lähteä alueen kaikkien
toimintojen yhteisvaikutuksesta. Minkä tahansa hankkeen vaikutuksia arvioitaessa on
arvioitava, mikä olisi sen ja kaikkien muiden toimintojen yhteisvaikutus.
YVA-lain tarkoitus täyttyy vain niin, että esim. tässä YVA-prosessissa esitetään selkeästi
paitsi se, mitkä ovat siinä käsiteltävien hankkeiden eri vaihtoehtojen
ympäristövaikutukset, myös se, mitkä olisivat Ämmässuon alueen kaikkien toimintojen
yhteisvaikutukset siinä tapauksessa, että uusi hanke Ämmässuolle sijoitetaan.
Kokonaisuuden on kaikissa arvioinneissa ja selvityksissä hahmotuttava suoraan. YVAlain tarkoitus ei toteudu, jos osallisten on koetettava selvittää eri toimintojen aiheuttamia
kokonaisvaikutuksia useiden erilaisten ja eriaikaan tehtyjen dokumenttien avulla.
Katsomme, että myös tässä YVA-prosessissa tulisi tarkastella selkeästi kaikkien
Ämmässuon - Kulmakorven - Kauhalan alueen toimintojen yhteisvakutuksia ympäristöön
siinä tilanteessa, että vaihtoehto 1 toteutuu. Arviointiohjelmaa tulee korjata niin, että
yhteisvaikutukset näkyvät yksiselitteisesti kaikilta osin myöhemmin valmistuvassa
arviointiselostuksessa.
2. Yva-ohjelmassa esitetyt vaihtoehdot
Yva-ohjelmassa on esitetty arvioitavaksi vain seuraavat vaihtoehdot:
VE 0: Louhinta ja läjitys tehdään nykyisten louhinta- ja läjityssuunnitelmien mukaisesti.
VE 1: Vaihtoehto 1 perustuu uusiin maa-ainestenotto- ja läjityssuunnitelmiin.
Vaihtoehdot ovat ehdottoman puutteelliset. Yva-ohjelmaa on muutettava siten, että
tutkitaan toiminnan sijoittamista myös muualle kuin Ämmässuon - Kauhalan Kulmakorven jo nyt ylikuormittuneelle alueelle.
Hankkeen kuvauksessa todetaan, että nykyiset alueet ovat joko täyttyneet, juuri
täyttymässä tai täyttymässä kymmenen vuoden kuluessa. Tämän vuoksi lienee selvää,
että yva-ohjelmassa ei ole esitetty todellisia vaihtoehtoja. Kun 0-vaihtoehto tarkoittaa,
että aivan lähitulevaisuudessa läjitysalueiden kapasiteetti on täynnä, ja sille vaihtoehtona
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on vain Kulmakorpeen sijoittuva 1-vaihtoehto, ollaan käytännössä selvittämässä vai yhtä
mahdollisuutta tilanteen ratkaisemiseksi.
Katsomme, että ohjelmaa on täydennettävä useammalla sijoitusvaihtoehdolla.
Näkemyksemme mukaan yhtenä vaihtoehtona tulisi selvittää maamassojen sijoittamista
hajautetusti lähelle niiden syntypaikkoja ja tehokasta hyötykäyttöä esim. meluvallien
rakentamisessa.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioon otettavia asioita
Mm. seuraavia asioita olisi ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltava huolellisesti:
-

Maa-ainesten ottamisen ja läjityksen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin on tutkittava.
Vesien valumissuunnat on selvitettävä huolellisesti.
Toiminnasta aiheutuva melu ja tärinä on selvitettävä erittäin tarkkojen mallinnusten
avulla.
Toiminnasta aiheutuva pölyäminen ja muut vaikutukset ilman laatuun on tutkittava
huolellisesti.
Toiminnasta aiheutuvan liikenteen vaikutukset selvitettävä tarkkaan.
Ympäristövaikutusten oikean arvioinnin takaamiseksi tulee selostuksessa tehdä
tarkkaa selkoa mm. ylijäämämassojen syntypaikoista ja kuljetusreiteistä.
Vaikutusalueella oleva asutus tulee selostaa yksityiskohtaisesti.
Ylijäämämassojen tarkka laatu on selostettava: koostumus, pitoisuudet, maaperälaatu
jne.
Alueen luontoarvoista on oltava selostuksen yhteydessä tarkat selvitykset ja
kartoitukset. Esimerkiksi alueella oleva niittybiotooppi on huolellisesti kartoitettava.

Katsomme, että yva-ohjelmaa ei tulisi tällaisenaan lainkaan hyväksyä vaan sitä tulisi
tarkistaa ennen prosessin seuraavasti:
• Ensisijaisesti on laadittava ohjelma, jossa tarkastellaan Kulmakorpeen
suunniteltuja toimintoja osana koko Ämmässuon - Kauhalan - Kulmakorven
alueelle sijoitettuja ja sijoitettavaksi tarkoitettuja toimintoja, niin että saadaan
arviointi kokonaisuuden ympäristövaikutuksista.
• Lisäksi ohjelma, jossa on vain nyt esitetyt vaihtoehdot 0 ja 1, on nyt hankkeena
olevan maa-ainesten ottamisen ja läjittämisen ympäristövaikutusten
arvioinnissa riittämätön ja näkemyksemme mukaan yva-lain tarkoituksen
vastainen. Vaihtoehtoja on täydennettävä.
• Kun asianmukaisen yva-ohjelman pohjalta ryhdytään laatimaan yva-selostusta,
siinä on tutkittava huolellisesti toiminta-alue ja sen ympäristö sekä arvioitava
tarkkaan kaikki suunnitelluista toiminnoista aiheutuvat vaikutukset koko
toimintaketjulta mitään vaihetta pois jättämättä tai mitään vaikutusta
selvittämättä.
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