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Mielipiteenä esitämme seuraavaa:
Hakemuksessa esitetylle toiminnalle 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. Seutu on tämäntyyppiseen toimintaan 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 myöskään tule myöntää Pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunnalle lupaa rakentaa sekajätteen käsittelylaitosta Ämmässuolle.

2. SEKAJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOSTA EI TULE SIJOITTAA ÄMMÄSSUOLLE
2.1. Liikenne lisääntyy
Lupahakemuksen mukaan tarkoituksena on kuljettaa sekajäte Ämmässuolle laitokseen
käsiteltäväksi. Sieltä eri osa jakeista on tarkoitus kuljettaa edelleen: mm. polttojae
mahdollisesti Martinlaakson voimalaitokselle. Myös muita hyödynnettäviä jakeita
kuljetetaan edelleen hyödynnettäväksi ja sijoitettavaksi.
Katsomme, että laitoksen tulisi sijaita toisaalta lähellä jätteen syntypaikkoja,
toisaalta lähempänä esimerkiksi polttojaetta hyödyntävää voimalaitosta.
2.2. Laitoksen rakentaminen Ämmässuolle lykkäisi alueen sulkemista
Nyt suunnitellulla käsittelylaitoksella pyritään lisäämään Ämmässuon
jätteenkäsittelykeskuksen käyttöaikaa jopa 80 vuodella. Mielestämme tavoitteena
tulisi olla Ämmässuon jo nyt hallitsemattoman suuren jätekeskittymän hallittu
lopettaminen ja toimintojen hajasijoittaminen.

3. VAIHTOEHDOT ON SELVITETTY RIITTÄMÄTTÖMÄSTI
Mm. vedoten valtioneuvoston kaatopaikkapäätökseen, jonka mukaan kaatopaikoille ei
saa sijoittaa esikäsittelemätöntä jätettä 1.1.2005 jälkeen, on hankeen kiireellisyyden
vuoksi ilmoitettu Ämmässuon olevan ainoa realistinen sijoituspaikka. Päätös on
kuitenkin jo vuodelta 1997, ja hanketta olisi voitu lähteä määrätietoisesti
suunnittelmaan heti.
Kiireeseen vedoten ei saa tehdä huonoa ratkaisua, joka jättimäisen laitoksen
rakentaminen Ämmässuolle olisi. Vielä tässäkin vaiheessa tulee mieluummin
huolellisin selvityksin ja hyvällä suunnittelulla löytää pitkällä tähtäyksella paras
mahdollinen ratkaisu.
YVA-prosessin aikana tehtiin ns. selvitys vaihtoehtoisista sijoituspaikoista. Selvitys
tehtiin karttatarkasteluna, jossa tarkasteltiin valmiiksi jätteenkäsittelytoiminnoille
kaavoitettujen alueiden soveltuvuutta Ämmässuolle suunnitellun kokoisen
käsittelylaitoksen sijoittamiseen.

2

3

Tarkastelussa ei haettu lainkaan lainkaan alueita, joita voitaisiin kaavoittaa
tarkoitukseen. Ei myöskään tarkasteltu sellaista vaihtoehtoa, että rakennettaisiin useita
pieniä laitoksia, joiden kaavavaatimukset eivät ole ainakaan kooltaan nyt suunnitellun
jättilaitoksen kaltaiset.
Katsomme, että mikäli valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen vaatimuksien
täyttämiseksi on välttämätöntä rakentaa laitoksia käsittelemään sekajätettä, on
pääkaupunkiseudulla valittava ratkaisu, jossa rakennetaan useita pieniä
laitoksia lähelle jätteentuottajia ja kierrätyspolttoainetta käyttäviä laitoksia.

4. VAROJA SUUNNATTAVA ENNEMMIN JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISEMISEEN JA
SYNTYPAIKKALAJITTELUN EDISTÄMISEEN
Erittäin kalliiseen suureen sekajätteen käsittelylaitokseen investoiminen edustaa
väärää jätehierarkista ajattelua. Olisi sen sijaan suunnattava enemmän voimavaroja
jätteen synnyn ehkäisemiseen ja jätteen syntypaikkalajitteluun. Sekajätteen
käsittelylaitoksen rakentaminen ei millään tavalla edistä syntypaikkalajittelun
tehostumista.

Katsomme siis, että Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuoltolaitokselle ei tule
myöntää ympäristölupaa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen sijoitettavalle sekajätteen
käsittelylaitokselle.
Yllä mainittujen perustelujen lisäksi uudistamme näkemyksemme, jotka esitimme hankkeen YVAohjelmaa ja YVA-selvitystä käsittelevissä muistutuksissamme sekä kaikissa muissa Ämmässuon
hankkeita koskevissa valituksissamme, muistutuksissamme, lausunnoissamme ja lausumissamme.

Espoonkartanon omakotiyhdistys ry. – Esbogårds egnahemsförening rf.
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Espoon ympäristöyhdistys ry.
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry.
Kolmperän asukasyhdistys ry.
Nuuksion asukasyhdistys ry.
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