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YMPÄRISTÖKESKUKSELLE BIOJÄTTEIDEN KÄSITTELYÄ 
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YTV:N JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN KEHITTÄMISEN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA 

 
 
             Mielipiteenämme/lausuntonamme esitämme seuraavaa: 

 
 

1. Ympäristövaikutusten kokonaisarviointi 
 

Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan raja-alueelle, Ämmässuon - 
Kulmakorven - Kauhalan alueelle, on keskitetty runsaasti kaatopaikka-, 
jätteenkäsittely- ja teollisuustoimintaa. Osalle toiminnoista on myönnetty luvat YVA-
prosessin jälkeen, osa toiminnoista on saanut luvat ilman YVA-prosessia. 
 
Alueella on erittäin lukuisia erityyppisiä toimintoja, joille eri lupaviranomaiset ovat 
myöntäneet lupia erilaisten prosessien kautta ja hyvin eritasoisten 
ympäristövaikutusten arviointien jälkeen. Yhteistä kaikkien hankkeiden 
lupaprosesseille on ollut, että ne ovat olleet yksittäisiä, erillisiä prosesseja. 
 
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 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. 
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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. 
YVA-lain tarkoitus ei toteudu, jos eri toimintojen kokonaisvaikutusta on koetettava 
selvittää useiden erilaisten ja eriaikaan tehtyjen dokumenttien avulla. 
 
Tämä ns. YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen kehittämisen YVA toimii edellisten tapaan 
omana prosessinaan. Siinä käsitellään äärimmäisen vähän Ämmässuon – Kauhalan – 
Kulmakorven alueen toimintojen yhteisvaikutuksia. 
 
 

2. YVA:n nimeäminen 
 
 Kritisoimme voimakkaasti sitä, että tämä YVA on nimetty ”jätteenkäsittelykeskuksen 

kehittämisen” yvaksi. On epärehellistä kutsua uusien toimintojen tuomista ja vanhojen 
laajentamista kehittämiseksi. Nykyisen kompostointilaitoksen korvaamista voidaan 
vielä pitää kehittämisenä, mutta tuhkan ja kuonan loppusijoittamista ei millään tavalla 
voida pitää alueen kehittämisenä. 

 
 
3. Ämmässuon – Kulmakorven – Kauhalan alueen soveltumattomuus jätteenkäsittelyyn 
 
 Ämmässuon – Kulmakorven – Kauhalan alue on Nuuksion järviylänköä, 

vedenjakajaylänköä, ja on mm. luonnonolojensa vuoksi täysin sopimaton 
kaatopaikaksi ja muihin jätehuoltotoimintoihin. Tässäkään YVA-selostuksessa ei 
tuoda sitä seikkaa lainkaan esille. 

 
 
4. Selvitetyt vaihtoehdot 
 
4.1. Bio-YVA 
 

Selvitetyt sijoituspaikkavaihtoehdot ovat ehdottoman riittämättömät. Vaihtoehtoja 
olisi tullut etsiä monipuolisemmin: selvittää vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja muutenkin 
kuin kaavatilanteen pohjalta ja tarkastella mahdollisuutta rakentaa useampia 
pienempiä laitoksia eri puolille pääkaupunkiseutua ja sen ympäristöä. Olisi tullut 
selvittää toteutusta myös aivan toiselta pohjalta, esim. ammattimaisena yritysten 
hoitamana kompostointina asiakkaan luona soveltuvissa rivitalo-, kerrostalo-, yritys- 
ja teollisuuskiinteistöissä. 
 
Nyt arviointiselostuksessa käsitellään kolmea tekniikaltaan erilaista prosessia, jotka 
kaikki sijoitettaisiin Ämmässuolle (VE 1, VE 2 ja VE 3), sekä 0-vaihtoehtoa, joka 
tarkoittaa nykyisen kompostointilaitoksen toiminnan jatkamista Ämmässuolla. Kaikki 
selostetut vaihtoehdot merkitsevät siis biojätteen käsittelyn sijoittumista 
Ämmässuolle. 
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Koska Ämmässuon alue on soveltumaton jätteenkäsittelyyn, emme hyväksy mitään 
vaihtoehtoa, joka merkitsee toiminnan jatkumista saati laajentumista alueella. nyt 
esitetyistä vaihtoehdoista pidämme ainoana siedettävänä vaihtoehtoa 0, mikäli se on 
väliaikainen ja lyhytaikainen: ryhdytään aktiivisesti etsimään muita paikkoja ja 
ratkaisuja biojätteen käsittelemiselle ja toiminta jatkuu Ämmässuolla välttämättömän 
ylimenokauden ajan. 
 

4.2. Tuhka-YVA 
 
 Myöskään tuhka-YVAssa ei vaihtoehtoja Ämmässuolle sijoittamiselle ole riittävästi 

haettu. Valmiiksi kaavoihin merkittyjen jätehuollon aluevarausten listaaminen ei ole 
riittävä selvitys. 

 
VE 2, sekajätteen massapoltossa syntyvien tuhkien ja kuonien loppusijoitus 
Ämmässuolle, on varsin arveluttava vaihtoehto. YTV on juuri ympäristösyistä 
ilmoittanut pitävänsä massapolttoa poissuljettuna. Nyt kuitenkin suunnitellaan juuri 
siitä syntyvän jätteen sijoittamista Ämmässuolle. 
 
VE 2 on joko vain keinotekoinen vaihtoehto, joka on laadittu muodon vuoksi, jotta 
näyttäisi siltä, että vaihtoehtoja on, tai sitten nyt kuitenkin suunnitellaan massapolttoa. 
Onko mahdollista, että sekäjätettä poltettaisiin jonkin toisen toimijan laitoksessa ja 
tuhkat sijoitettaisiin Ämmässuolle? 
 
Jos VE 2 ei ole näennäinen vaihtoehto, on sen käytännön toteutus niin avoin, että sen 
todellisia ympäristövaikutuksia ei voida kohtuullisellakaan tarkkuudella arvioida. Jos 
massapolton tuhken sijoittamista Ämmässuolle todella suunnitellaan ja niin muodoin 
on mahdollista, että pääkaupunkiseudun jätettä aletaan polttaa massapolttolaitoksessa, 
tulisi koko ketjun ympäristövaikutukset arvioida.  
 
Pidämme Ämmässuota, joka on vedenjakajaylänköä, erityisen soveltumattomana 
osittain ongelmajätteeksi luokitellun tuhkan ja kuonan sijoituspaikaksi. Myöskään 
”stabiloituina” tällaisia aineksia ei tulisi alueelle sijoittaa. 
 
 

5. Hankkeiden vaikutukset ympäristöön 
 
 Selostuksessa kerrotaan, että biojätelaitoksen poistoilma käsitellään hajujen 

eliminoimiseksi ennen sen johtamista ulkoilmaan. Käsittelytapa olisi tullut esittää 
tarkkaan. 

 
 Selostuksessa kerrotaan, ettei hajulaskelmissa ole tarkasteltu hajuyhdisteiden muita 

kemiallisia vaikutuksia ympäristöön tai terveyteen kuin haju. Emme voi pitää tätä 
hyväksyttävänä. Kaikkiin hajujen aiheuttamiin terveysvaikutuksiin – niin fyysisiin 
kuin psyykkisiin – on suhtauduttava erittäin vakavasti. 

 
 Selostuksessa väitetään, ettei jätteenkäsittelykeskuksen alueelta purkautuisi vesiä 

Dämmanin vesilaitoksen suuntaan. Olisi tullut kertoa ne objektiiviset kriteerit, joiden 
perusteella niin esitetään. Käsityksemme mukaan väite ei pidä paikkaansa. 
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Selostuksessa viitataan useaan otteeseen, että häiriötilanteisiin on varauduttu. 
Useimmiten ei kuitenkaan ole selostettu, miten on varauduttu. Menettelyt erilaisissa 
häiriötilanteissa olisi selostettava tarkasti. 
 
Tuhkan kiinteytys ja stabilointi suunnitellaan suoritettavaksi Ämmässuolla. 
Ympäristövaikutusten ja –riskien arvointi olisi edellyttänyt prosessin hyvin tarkkaan 
läpikäymistä. 
 
  
 

6. Loppupäätelmä 
 

Tämän YVA-prosessin keskeinen puute on se, että siinä ei ole vakavasti selvitetty 
mahdollisuuksia sijoittaa suunniteltuja toimintoja jonnekin muualle kuin 
Ämmässuolle. Muut vaihtoehdot olisi tullut selvittää systemaattisesti. 
 
Lisäksi olisi tullut selkeästi analysoida nyt selvityksen alla olleiden toimintojen 
ympäristövaikutukset niin, että olisi esitetty paitsi niiden yksinään aiheuttamat 
vaikutuksen myös niiden ja kaikkien muiden alueen toimintojen yhteisvaikutukset 
riippumatta siitä, mikä toiminnanharjoittaja niitä aiheuttaa. 
 
Korostamme, että jätehuollon YVA-prosesseissa emme voi pitää riittävänä sitä, että 
mekaanisesti tarkastellaan teknisiä ratkaisuja ja vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja – joka 
tarkastelu tässä YVAssa on kuten sanottu puutteellinen. Jotta nykyistä parempaan ja 
ympäristöä vähemmän kuormittavaan jätehuoltoon päästään, olisi aina – myös näiden 
YVA-prosessien yhteydessä – haettava aktiivisesti myös aivan uusia tapoja käsitellä 
jätettä. Olisi myös pohdittava, miten jäteongelmaan löydetään perusluonteisia 
ratkaisuja, joista tärkein olisi syntyvän jätteen määrän olennainen vähentäminen. 
 
 
Viittaamme lisäksi Arja Alhon jättämään mieliteeseen YVA-selostuksesta. 
 
Lisäksi toistamme aikaisemmissa muistutuksissamme, huomautuksissamme, 
lausunnoissamme, mielipiteissämme ja valituksissamme esitetyt perustelut sille, 
ettei Ämmässuon – Kulmakorven – Kauhalan alueen kuormitusta tulisi lisätä 
vaan jo olemassa oleviakin toimintoja on ryhdyttävä ajamaan alas.  

 
 
 
Espoossa 6.3.2005 
 
 
Espoon omakotiyhdistys ry. – Esbogårds egnahemsförening rf. 
 
 
 
Aaro Harju    Tiina Tallberg 
puheenjohtaja   sihteeri 
ESPOO 
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Lausuntoon yhtyvät valtakirjalla: 
 
Föreningen för Norra Kyrkslätt – Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys ry. 
Espoon ympäristöyhdistys ry. 
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry. 
Kolmperän asukasyhdistys ry. 
Nuuksion omakotiyhditys ry. 
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