Vastine Espoon ympäristösuojelupäällikkö Ritva Veijosen ja ympäristötarkastaja Harri Anttilan
kirjoitukseen ”Ämmässuon toiminnot lainmukaisia” Kirkkonummen Sanomissa 29.10.00. Veijonen ja
Anttila halusivat oikaista ja tarkentaa asukasilloissa ilmenneitä väitteitä.
He kirjoittavat Ämmässuon viereisestä virkistysalueesta: ”Maantäyttöalue ulottuu osittain yleiskaavan
virkistysalueelle, mutta sen suhteen ympäristöministeriö on vahvistanut ohjevuodeksi 2030.” Väitettyä
ohjevuotta ei ole mainittu ympäristöministeriön kaavavahvistuksessa vuodelta 1996, sen sijaan
ympäristöministeriö toteaa kaavan noudattamisesta: ”Ympäristöministeriö on määrännyt, että tätä
osayleiskaavaa on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman.” Tiedusteluumme kerrotusta
ohjevuodesta 2030 päätöksen allekirjoittanut hallintosihteeri Marja Mäntynen ympäristöministeriöstä vastasi:
”Tällaisen aikarajoituksen kanssa ympäristöministeriöllä ei ole tekemistä. Tämä kaava on jo
lainvoimainenkin.” Korkeimman hallinto-oikeuden päätös yleiskaavasta on vuodelta 1997. Ohjevuotta 2030
ei löytynyt myöskään kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 19.01.1994 virkistysaluevarausta koskevasta
päätöksestä. Todettakoon vielä, että maantäyttöalueen suurin osa (n.2/3) sijaitsee virkistysalueella.
Veijonen ja Anttila kirjoittavat: ”Myös Kolmperän alueen kaivoja tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa
otettavilla näytteillä”. Kuitenkaan alueen kaikki kaivot eivät kuulu tarkkailun piiriin. Kolmperän
asukasyhdistys on 21.12.1999 Espoon kaupungille lähettämässä kirjelmässä vaatinut kaikkien kaivojen
välitöntä systemaattista tutkimista. Vaatimus on perusteltu, koska edellä mainitulle asutuksen viereiselle
virkistysalueelle on läjitetty rakennus- ja voimalaitosjätteitä. Jälkimmäiset ovat ympäristövaikutusten
arvioitiselostuksen (YVA-selostuksen) mukaan aiheuttaneet muutoksia pohjavesissä alle 200 metrin päässä
asutuksesta. Lisäksi läheisyydessä on YTV:n kaatopaikka. Kirjelmään ei ole vaivauduttu edes vastaamaan.
Virkistysalueella Espoon kaupunki on kompostoinut avoaumoissa Suomenojan jätevesilietettä vielä vuoden
1997 aikana. Avoaumat ovat virkistysalueella edelleen. Kompostointitoiminnasta ei ollut mainintaa tai
selvitystä alueen toimintaa koskevassa YVA-selostuksessa. Espoon kaupunki siis salasi tietoja
lupaviranomaisilta. Kyseiseen toimintaan ei ole haettu lupaa Uudenmaan ympäristökeskukselta. Nämä seikat
Veijonen ja Anttila unohtavat vakuuttaessaan toimintojen lainmukaisuutta. Todettakoon vielä, että
kompostointikentän pohja on asfaltoimaton. Alueen pohjavesistä on havaittu korkeita
ammoniakkipitoisuuksia. Tämä kerrotaan myös Espoon ympäristölautakunnan omassa pöytäkirjassa.
Maanläjitysalueina toimivien edellä kerrotun virkistysalueen ja Kulmakorven alueen pohjavesissä on YVAselostuksen mukaan todettavissa mm., että ”…suurin osa vedenlaatuparametreistä energiatuotannon
sivutuotteiden läjitystoiminnan kuluessa muuttunut huonompaa vedenlaatua
kuvaaviksi…juomavesivaatimukset eivät nykyisellään täyty…vesi on rauta- ja lyijypitoisuutensa vuoksi
talousvedeksi kelpaamatonta…Pisteen 10 pohjavettä pidetään yleisesti pilaantuneena… pohjaveden laatu on
lähes kaikkien mitattujen parametrien osalta muuttunut läjityksen kuluessa huonommaksi. Sameutensa sekä
rauta-, lyijy- ja sinkkipitoisuutensa puolesta vesi on talousvedeksi kelpaamatonta.” Nämä näytepisteet ovat
Espoon Ämmässuon ja Kulmakorven läjitysalueiden YVA-selostuksen mukaan jätteidenkäsittelykeskuksen
ulkopuolella. Kuitenkin ympäristönsuojelupäällikkö Veijonen ja ympäristötarkastaja Anttila kirjoittavat, että
”Pohjavesien laatu ei ole muuttunut jätteidenkäsittelykeskuksen ulkopuolella.” Muistettakoon, että
pohjavesien likaaminen on yksi vakavimpia ympäristörikoksia.
Mm. edellä kerrotuista Espoon kaupungin Ämmässuon ja Kulmakorven toimista sekä Uudenmaan
ympäristökeskuksen myöntämistä luvista Kolmperän asukasyhdistys ja Nuuksion Omakotiyhdistys ovat
valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksissa nojaudutaan mm. naapuruussuhdelakiin, vesilakiin,
rakennuslakiin, jätehuoltolakiin ja -asetukseen, terveydenhuoltoasetukseen sekä valtioneuvoston päätökseen
kaatopaikkojen sijoittamisesta. On siis herännyt kysymys: ovatko Ämmässuon toiminnot lainmukaisia?
YTV:n toimintaan Ämmässuon alueella olemme ilmeisesti pakotettuja palamaan myöhemmin.
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