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UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
Asemapäällikönkatu 14, PL 36
00521 Helsinki

ASIA:
Mielipide/ lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 1282-C1911.2
(28.11.2001) koskien YTV:n sekajätteen käsittelylaitoksen sijoittamista
Ämmässuolle, Espooseen.

MIELIPITEEN / LAUSUNNON ESITTÄJÄT:
Espoonkartanon Omakotiyhdistys ry.- Esbogårds Egnahemsförening rf.
pj. Aaro Harju
Espoo
Kolmperän Asukasyhdistys ry.
pj. Arja Alho
Espoo
Nuuksion Omakotiyhdistys ry.
pj. Timo Rauhanen
Espoo
Nuuksion Työväenyhdistys ry.
pj. Timo Rauhanen
Espoo
Pohjois-Kirkkonummi yhdistys ry
pj. Jan Broman
Lapinkylä
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Kirkkonummen Ympäristöyhdistys ry.
pj. Jussi Pesola
Luoma
Mankinjoki-Gumbölejoen vesiensuojeluyhdistys ry
pj. Carl Axel Ehrnrooth
Espoo
Kanta-Espoo alueneuvottelukunta
pj. Kaisa Lanttola
Espoo

Yllä mainitut yhdistykset ja tahot yhtyvät Brunow ym. nimissä 31. tammikuuta 2002
päivättyyn Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy:n laatimaan lausuntoon/
mielipiteeseen YVA-ohjelmasta.
Edellä mainitussa mielipiteessä/lausunnossa esitettyjen näkemysten lisäksi toteamme, että:
●

YTV:n jätehuoltoa ja jätteenkäsittelyä koskeva politiikka ei kaikin puolin vastaa
nykyajan vaatimuksia

●

jätteet pitää lajitella jo niiden syntypisteessä ja jätteiden keräily järjestää lajittelua
huomioon ottaen koko pääkaupunkiseudulla haja-asutusalueet mukaan lukien

●

YVA-ohjelman mukaiset käsittelyvaihtoehdot eivät edusta riittävän tehokasta
tekniikkaa. Lisäksi suunniteltua tekniikkaa ei ole Suomen oloissa kokeiltu (vrt.
huonosti toimiva kompostointilaitos)

●

kaatopaikalle sijoitettavaksi jäävä fraktio ei pienene kustannuksiin nähden
riittävästi

●

esitetyistä vaihtoehdoista V0 on pelkkä YVA-lain sanelema muodollisuus eikä
todellinen vaihtoehto

●

TVA- ja SVA-selostukset puuttuvat hankkeen tarkastelusta huolimatta siitä, että:
- sekajätteiden käsittelylaitos molemmissa vaihtoehdoissa sijoittuisi
liian lähelle asutusta
- laitoksen toiminnan aiheuttamilla päästöillä mahdollisesti on vaikutuksia
lähialueen pohjavesiin
- sekajätteiden käsittelylaitoksen aiheuttamat muut päästöt ja häiriötekijät
vaikuttavat ympäröivään asutukseen
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●

YTV:n jätteiden käsittelyn kehittämistä koskeva ympäristövaikutusten arviointi
olisi pitänyt järjestää kokonaisuutena siten, että käsittelylaitoksen sijoittamista,
jätteiden käsittelytekniikkaa mukaan lukien jätepolttoaineen kemiallisia
ominaisuuksia, polttotekniikkaa ja polton aiheuttamia ympäristövaikutuksia olisi
voitu tarkastella samanaikaisesti.

Aikaisemmissa Ämmässuon-Kulmakorven-Kauhalan aluetta koskevissa YVA-ohjelmissa ja selostuksissa on ollut selviä heikkouksia ja suoranaisia virheitä. On valitettavaa, että
kansalaisia ja päättäjiä usein pyritään johtamaan harhaan. Emme puutu tämän YVA-ohjelman
puutteisiin yksityiskohtaisesti. Huomautamme kuitenkin, että kohdassa 4.3.2.3. on selvä virhe,
joka ei saisi esiintyä asiantuntijan laatimassa tekstissä: ” Kaatopaikalle sijoitetaan biologisesti
stabiloidun jäännösjätteen lisäksi eri lajitteluvaiheessa muodostuneet hyötykäyttöön
kelpaamattomat jakeet. Nämä jätteet ovat ominaisuuksiltaan pysyvää jätettä.” Nämä jätteet
eivät ole kansainvälisesti ja Suomessa omaksutun jäteterminologian mukaisesti pysyvää
jätettä. Viittaamme esimerkiksi EU:n kaatopaikkoja koskevaan direktiiviin ja valtioneuvoston
päätökseen kaatopaikoista. Hankkeesta vastaava pyrkii ilmeisesti luomaan sellaisen kuvan,
että kaatopaikalle sijoitetaan vain jätelainsäädännön tarkoittamaa pysyvää jätettä. Kyseiset
jätejakeet ovat fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan kaukana pysyvästä jätteestä
siten kuin se on yleisesti hyväksytyssä jätealan terminologiassa määritelty.
Lopuksi viittaamme vielä Vesi-Ekon asiantuntijalausuntoihin Ämmässuon kaatopaikan
vesistövaikutuksista ja Ämmässuon kaatopaikan mahdollisista vaikutuksista Kolmperän
järven suuntaan.
Yllämainituin perusteluin katsomme, että hankeen YVA-ohjelma on riittämätön, eikä
arviointiselostusta tule laatia arviointiohjelman pohjalta. Sekajätteiden käsittelylaitoksen
suunnittelu ehdotetuille vaihtoehtoalueille tulee lopettaa.
Kolmperässä 31. tammikuuta 2002
Edellä mainittujen yhdistysten ja tahojen valtuuttamana
Kolmperän Asukasyhdistys ry.

Arja Alho, pj.
Espoo

LIITTEET:
-

Brunow ym. lausunto/mielipide 31.01.2002 (luonnos).

-

Vesi-Ekon lausunto Ämmässuon kaatopaikan vesistövaikutuksista 13.6.2001

-

Vesi-Ekon lausunto Kolmperänjärvestä 18.9.2001

-

Valtakirjat toimitetaan myöhemmin

