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Viite: Uudenmaan ympäristökeskuksen kuulutus 5.5.2004 
 
Asia: MIELIPIDE YTV:N JÄTEHUOLTOLAITOKSEN 

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, JOKA KOSKEE ÄMMÄSSUON 
KAATOPAIKAN LAAJENNUSALUETTA (UUS-2004-Y-133-121) 

 
             Mielipiteenä esitämme seuraavaa: 
 

Ämmässuon kaatopaikan laajennusalueelle ei tule myöntää ympäristölupaa. 
 
 

1. ALUEELLE EI TULE MYÖNTÄÄ LUPIA HAETUNTYYPPISEEN TOIMINTAAN 
 
1.1. Alueelle on jo nyt keskitetty liikaa jätteenkäsittely- ja teollisuustoimintaa 
 

Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan raja-alueelle, Ämmässuon - 
Kulmakorven - Kauhalan alueelle on jo nyt keskitetty runsaasti kaatopaikka-, 
jätteenkäsittely- ja teollisuustoimintaa. Toimintaa olisi kiireesti vähennettävä, jotta 
asukkaiden elinolot ja ympäristö eivät tuhoutuisi. 

 
1.2. Ämmässuon alue on kaatopaikkatoimintaan soveltumaton 
 

Ämmässuon - Kulmakorven - Kauhalan alue on pääkaupunkiseudun hienoimpia 
luonto- ja maatalouskulttuurialueita. Alue on täysin verrattavissa Nuuksion 
kansallispuiston alueeseen. 
 
Alue sijaitsee vedenjakaja-alueella, josta vedet valuvat mm. Kolmperänjärveen, 
Loojärveen, Dämmaniin ja Espoonlahteen. 
 
Alueen asukkaiden juomavesi saadaan omista kaivoista. Alueen vaikutuspiirissä on 
myös laajat pohjavesialueet mm. Kirkkonummen Kauhalassa  ja Espoon Järvikylässä. 
Ämmässuon toiminnot uhkaavat vakavasti alueen pinta- ja pohjavesiä. 
 

1.3. Jo olemassa olevat toiminnat ovat vahingoittaneet vakavasti ympäristöä 
 
 Luontoarvoja alueella on tuhoutunut jo nyt vakavasti. Myös seudun järvien tila on 

heikentynyt huomattavasti. Myös pohjavesien tila on heikentynyt. 
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1.4. Asukkaiden elinolot on pilattu jo olemassa olevalla toiminnalla 
 
 Asukkaat laajalla alueella kärsivät jo nyt olemassa olevan toiminnan aiheuttamasta 

melusta, hajusta, liikenteestä, roskaantumisesta, pinta- ja pohjavesien pilaantumisesta, 
haittaeläimistä jne. 

 
Näillä perustein katsomme, että alueelle ei tule myöntää uusia lupia enää mihinkään 
jätteenkäsittely- tai teollisuustoimintaan. Ei siis tule missään tapauksessa myöntää 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle lupaa kaatopaikan laajentamiseen. 
 
 
2. ÄMMÄSSUON TOIMINTOJA ON ALETTAVA SUPISTAA, NIITÄ EI SAA 
KASVATTAA 
 

Katsomme, että Ämmässuon jo nyt hallitsemattoman suurta jätekeskittymää on 
ryhdyttävä määrätietoisesti supistamaan ja alueen toimintoja sulkemaan ja 
hajasijoittamaan jätteenkäsittelyä. 
 
On systemaattisesti etsittävä uusia jätteenloppusijoituspaikkoja. On myös paljon 
nykyistä voimakkaammin ehkäistävä jätteen syntymistä ja kehitettävä jätteen 
lajittelemista syntypaikalla. 

 
 
3. HUOMAUTAMME SEURAAVISTA SEIKOISTA LUPAHAKEMUKSESSA JA LUPAAN 
LIITTYVÄSSÄ MENETTELYSSÄ 
 

- Laajennusalueen YVA-prosessi on kesken. On YVA-lain vastaista viedä itse 
lupahakemusta kuulemisvaiheeseen, kun YVA-prosessi on kesken. Kuuleminen 
on uusittava YVA-prosessin valmistuttua. 

- Vakituisen asutuksen sijainnista on annettu osin virheellistä tietoa. Siten myös 
ilmoitetut etäisyydet asutukseen ovat osin virheelliset. 

- Pohjavesitarkastelu puuttuu. 
- Sijoitettavien tuhkin stabiloinnista ei ole tietoa. 
- Sijoitettavien voimalaitosjätteiden alkuperästä ei ole tietoa. 
- Voimalaitostuhkien kaltaisia ongelmajätteitä ei alueelle saa missään tapauksessa 

sijoittaa. Niissä on monia äärimmäisen vaarallisia aineita, mm. vanadiinia, jonka 
pitoisuudet ovat jo nyt alueella kasvaneet. 

- Asbestijätteiden pakkaustavasta ei ole tietoa. 
- Eritysjätteistä (4500 t) ei ole tietoa. 
-  Tuulien suuntien ja niiden vaikutusten tarkastelut puuttuvat. 
- Ilmanlaadun tutkimukset puuttuvat. 
- Terveysvaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi puutuu. 
 

Katsomme, että Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuoltolaitokselle ei tule 
myöntää ympäristölupaa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen sijoitettavalle sekajätteen 
käsittelylaitokselle. 
 
Yllä mainittujen perustelujen lisäksi uudistamme näkemyksemme, jotka olemme tuoneet julki 
kaikissa Ämmässuon hankkeita koskevissa valituksissamme, muistutuksissamme, lausunnoissamme 
ja lausumissamme. 
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Espoonkartanon omakotiyhdistys ry. – Esbogårds egnahemsförening rf. 
 
 
 
 
Aaro Harju 
puheenjohtaja  
 
 ESPOO 
 
 
Lausuntoon yhtyvät valtakirjalla: 
 
Föreningen för Norra Kyrkslätt – Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys ry. 
Espoon ympäristöyhdistys ry. 
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry. 
Kolmperän asukasyhdistys ry. 
Nuuksion asukasyhdistys ry. 
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