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Yllä mainitut yhdistykset ja tahot yhtyvät Brunowin ym. nimissä 12.9.2002 päivättyyn 
Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy:n laatimaan lausuntoon/ mielipiteeseen YVA-
selostuksesta. 
  
Edellä mainitussa mielipiteessä/lausunnossa esitettyjen näkemysten lisäksi uudistamme 
näkemyksemme, jotka esitimme YVA-ohjelmaa koskevassa lausunnossamme sekä aikaisemmin 
jättämissämme Ämmässuon hankkeita koskevissa valituksissa, muistutuksissa, lausunnoissa  ja 
lausumissa. 
 
 
Lisäksi toteamme seuraavaa:   
 
Selostuksen mukaan sekajätteen käsittelylaitoksen olisi tarkoitus: 
 
1.   merkittävästi  vähentää jätteiden käsittelyn haitallisia ympäristövaikutuksia 
2. täyttää uudet käsittelyvaatimukset 
3. täyttää valtakunnalliset yhdyskuntajätteen hyötykäyttöasteen nostamista koskevat vaatimukset 
 
Mielestämme jättimäisten ja kalliiden laitosten keskittäminen Ämmässuolle ei johda näiden 
tavoitteiden toteutumiseen, etenkään kohdan 1 osalta. 
 
Nyt suunnitellulla käsittelylaitoksella pyritään lisäämään Ämmässuon jätteenkäsittelykeskittymän  
käyttöaikaa jopa 80:llä vuodella.  Mielestämme tavoitteena tulisi olla Ämmässuon jo nyt 
hallitsemattoman suuren jätekeskittymän hallittu lopettaminen ja toimintojen hajasijoittaminen.  
Selostuksen mukaan sekajätteen käsittelylaitos liittyy osana Ämmässuon jätealueen kokonaistoiminnan 
kasvattamiseen: 
• biojätteen käsittelykapasiteettia nostetaan 60.000 tonniin  
• nykyisen kaatopaikan lopettaminen ja jälkihoito vie 50-100 vuotta, jolloin jatkuvasti on riski 

puutteellisten pohjarakenteiden pettämisestä. 
• tarvitaan uusia loppusijoitus- ja välivarastointialueita mm. sekajätelaitoksen tuotteita ja tuhkia sekä 



savukaasun puhdistusjätteitä varten. 
 
Jo pitkään tiedossa olleiden tiukentuvien vaatimusten edellyttämiä suunnitelmia on viivytelty.  Kaiken 
aikaa ollaan aikataulullisesti kiireessä ja sillä perustellaan vaihtoehtojen vähyyttä ja mahdottomuutta. 
Aikatauluja tulee muuttaa, jotta asiat voidaan selvittää perusteellisemmin ja aikaansaada hyvä 
lopputulos.  Esimerkiksi vaihtoehtoinen sijoituspaikkaselvitys tulisi osallistaa laajasti. 
 
Hanketta tulisi viedä eteenpäin vasta kun tekeillä oleva Ämmässuon jätealueen 
ympäristövaikutusten kokonaisselvitys ja vireillä olevat asemakaavat ovat valmiit ja 
käytettävissä. 
 
Nyt kiireen ja viivyttelyiden vuoksi ollaan käsittelemässä käytännössä vain yhtä sijoitusvaihtoehtoa. 
 
Selostuksessa esitetyt ympäristö- ja laatujärjestelmien kunnianhimoiset tavoitteet eivät voi näin 
toteutua.  Vaihtoehtoja ei ole voitu riittävästi selvittää ja analysoida.  
 
YTV:n jätelaitoksen ympäristö- ja laatupolitiikan mukaan halutaan minimoida jätteiden haitalliset 
vaikutukset ja varmistaa kaupunkialueen viihtyisyys.  Tämä ratkaistaan “nimby-ajattelulla“ 
keskittämällä jätteet Ämmässuon alueen ja sen asukkaiden rasitteeksi ja riskiksi. 
 
YTV:n jätelaitos on myös sitoutunut ympäristönsuojelun jatkuvaan parantamiseen käyttäen parasta 
tietotaitoa ja tekniikkaa.  Mielestämme jätetoimintojen jättimäinen keskittäminen ei ole tällaista 
parantamista. 
 
 
Muita selostuksessa ilmenneitä puutteita, virheitä ja kysymyksiä herättäviä asioita: 
 
• Miksi sekajätelaitoksen tuottaman jätepolttoaineen käyttämiseen soveltuvia voimalaitoksia ei 

vieläkään ole selvitetty eikä myöskään syntyvien tuhkien ym. jätteiden loppusijoittamista? 
 
• Paljonko on odotettavissa välivarastoja vaativia seisokkeja ja miten suuria määriä sekajätettä 

tullaan loppusijoittamaan käsittelemättömänä laitoksen ohi? 
 
• Mihin perustuu väite, että paalattu jätepolttoaine ei aiheuttaisi ympäristöhaittoja? 
 
• Onko selvitetty rinnakkaisia tarjous- ja toimintavaihtoehtoja muilta alan toimijoilta? 
 
• YTV:n jätehuoltoa ja jätteenkäsittelyä koskeva politiikka ei kaikin puolin vastaa nykyajan 

vaatimuksia. 
 
• Jätteiden syntypaikkalajittelua on voimakkaasti kehitettävä. Syntypaikkalajittelu on saatava 

toimimaan koko sillä alueella, jolta jätteitä toimitetaan YTV:n käsiteltäväksi, myös haja-
asutusalueilla. Sekajätteen käsittelylaitoksen rakentaminen ei millään tavalla edistä 
syntypaikkalajittelun tehostumista. 

 
• YVA-selostuksessa esitettyjen käsittelyvaihtoehtojen toimivuudesta ei ole riittäviä takeita. Ei ole 



varmaa, että ne toimivat Suomen ilmastossa. Saksasta saadut kokemukset eivät takaa tekniikkojen 
toimivuutta maassamme. 

 
• Kaatopaikalle sijoitettavaksi jäävä fraktio ei pienene kustannuksiin nähden riittävästi. 
 
• TVA- ja SVA-selostukset puuttuvat hankkeen tarkastelusta huolimatta seuraavasta: 

• Sekajätteiden käsittelylaitos molemmissa vaihtoehdoissa sijoittuisi liian lähelle asutusta. 
• Laitoksen toiminnan aiheuttamilla päästöillä on mahdollisesti vaikutuksia lähialueen pinta- ja 

pohjavesiin. 
 

• Rakentajien Ekopark Oy:n YVA-selostuksen yhteydessä parin kuukauden aikana Kolmperänkujan 
päässä suoritetut pölymittaukset ovat tässä yhteydessä kelvottomia. Hankkeen ympäristöön 
leviävistä pölypäästöistä ei ole riittävää ja luotettavaa tietoa. Sama koskee mikrobipäästöjä. 

 
• VTT:n suorittama hajututkimus oli ajallisesti lyhyt ja maantieteellisesti suppea.  Hankkeen 

aiheuttamista ympäristöön leviävistä hajupäästöistä ei ole luotettavaa ja riittävää tietoa. 
 
• Alueella varaudutaan jätteiden välivarastointiin, jonka aikana jätteitä ei ole tarkoitus peittää. 

Jätteiden varastointi - väliaikaisestikin - minimissään 400 metrin päähän asutuksesta on ehdottoman 
tuomittava suunnitelma. 

 
• Hanke lisäisi entisestään Ämmässuon ja sen ympäristön raskasta liikennettä ja liikenteen päästöjä. 

Turhalta liikenteeltä vältyttäisiin, jos hanke sijoitettaisiin esim. tuotettavaa kierrätyspolttoainetta 
käyttävän voimalaitoksen yhteyteen. 

 
• Molemmilta esitetyiltä vaihtoehtoalueilta pintavedet valuvat Loojärveen, joka jo nyt on pahoin 

kuormitettu. 
 
• Jätteenpoltosta syntyviä voimalaitosten tuhkia ja savukaasunpuhdistuksen jätteitä saatetaan sijoittaa 

Ämmässuon kaatopaikan laajennusalueelle. Kyseessä on siis ongelmallisten jätteiden sijoitus 
yhdyskuntajätteiden kaatopaikalle. Näin siitä huolimatta, että YVA-selostuksen mukaan jo nyt 
esim. Loojärven haitallisten aineiden pitoisuudet ovat nousseet moninkertaisiksi vuodesta 1966. 

 
• Molempien sijoitusvaihtoehtoalueiden kohdalla puhutaan pintavesien nykyisistä purkureiteistä. 

Tällä ennakoidaan  purkureittien muuttamista.  Tällöin järvien ja pienvesien vesitalous on vaarassa 
muuttua.  Myös alueen luonnon monimuotoisuus ja virkistysarvot ovat uhattuina. 

 
• Molemmissa harkituissa sijaintivaihtoehdoissa hanke sijoittuu liian lähelle asutusta (lähimmillään 

noin 400 metrin päähän). Emme pidä oikeana kuulutusmenettelyä, koska kuulutuksissa ei kerrottu 
hankkeen etäisyyttä asutukseen. Se olisi ollut olennainen tieto. Kuulutuksessa kerrottiin kuitenkin 
mm. vaihtoehtoalueiden luonnontilaisuudesta. 

 
• Ämmässuolle keskitettyjen hankkeiden lähiasutuksella ei ole kunnallistekniikkaa. Asukkaat saavat 

talousvetensä yksityisistä kaivoistaan. Jätehuollon keskittäminen vesistöllisesti vaikeasti 
hallittavalle alueelle uhkaa pohjaveden laatua ja näin vaarantaa asukkaiden terveyden. 

 



• Ämmässuon ympäristöä rasittavien hankkeiden yhteisvaikutus on jo nyt ympäröivälle asutukselle ja 
luonnolle kestämätön. Toteutettuna tämä hanke lisäisi jätehuollon keskittämistä alueelle entisestään 
ja kasvattaisi siten myös yhteisvaikutuksia.  

 
• YVA-lain edellyttämä vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen selvitys on tehty täysin riittämättömästi. 

Ämmässuon ulkopuolisia vaihtoehtoja käytiin läpi vain tarkastelemalla pääkaupunkiseudun 
kaavoitustilannetta. Alueella ei ole missään valmiiksi kaavoitettuna jätteenkäsittelylaitokselle 
soveltuvaa paikkaa. Sillä perusteella ei kuitenkaan pitäisi hylätä mahdollisuutta löytää laitokselle 
sijoituspaikka Ämmässuon ulkopuolelta. Katsomme, että laitokselle tulisi vakavasti etsiä 
sijoituspaikkaa muualta pääkaupunkiseudulta: läheltä jätteentuottajia ja kierrätyspolttoainetta 
käyttävää voimalaitosta. 

 
• Esitetyt vaihtoehtoiset alueet Ämmässuolla ovat rakennus- ja toimenpidekiellossa eikä alueilla ole 

asemakaavaa. 
 
• 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. 

 
Edellä mainituin perusteluin katsomme, että ehdotetuille vaihtoehtoalueille sekajätteiden 
käsittelylaitokselle ei tule myöntää ympäristölupaa. Ämmässuolle keskitettyjä jätetoimintoja 
liitännäistoimintoineen on lähdettävä supistamaan eikä sinne tule sallia enää uusia ympäristöä 
rasittavia toimintoja. 
 
 
 
Kolmperässä 12. syyskuuta 2002 
 
Edellä mainittujen yhdistysten ja tahojen valtuuttamana 
 
Kolmperän Asukasyhdistys ry. 
 
 
 
 
Karin Blomberg 
puheenjohtaja 
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