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MIELIPIDE YTV:N JÄTEHUOLLON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, 
JOKA KOSKEE TUHKAN JA KUONAN ESIKÄSITTELYÄ JA 
LOPPUSIJOITUSTA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN 
LAAJENNUSALUEELLA 
 
 
Mielipiteenämme esitämme seuraavaa: 
 
Ensisijaisesti katsomme, ettei YTV:n jätehuollon hakemukseen tule suostua. Mikäli 
ympäristölupa kuitenkin myönnetään, on lupaehdot asetettava sellaisiksi, ettei toiminnasta 
ole haittaa ympäristölle eikä asutukselle. 
 
Mikäli ympäristölupa myönnetään, vaadimme myös, ettei tule sallia toiminnan aloittamista 
ennen luvan lainvoimaisuutta. 
 
Korostamme kuitenkin vielä sitä, ettei ympäristölupaa tulisi ainakaan nyt esitetyllä 
lupahakemuksella myöntää, koska hakemuksessa on perusluonteisia epätarkkuuksia, 
avoimia kohtia, puutteita ja aivan selviä virheitä. Niitä luettelemme mielipiteessämme 
tuonnempana. 
 
 
 
 
 
Perusteluiksi esitämme seuraavaa: 
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1. Ämmässuon – Kulmakorven – Kauhalan alueen soveltumattomuus 
jätteenkäsittelyyn 
 
Ämmässuon - Kulmakorven - Kauhalan alue on Nuuksion järviylänköä, 
vedenjakajaylänköä, ja on mm. luonnonolojensa vuoksi täysin soveltumatonta aluetta 
jätteen loppusijoitukseen ja muihin jätehuoltotoimintoihin. Missään tapauksessa alueelle ei 
tule sijoittaa sekajätteen massapoltossa syntyviä tuhkia ja kuonia, jotka ovat 
koostumukseltaan jopa ongelmajätteiksi luokiteltavia. Myöskään tällaisten aineiden 
käsittelyä alueella ei tule sallia. 
 
 
2. Alueen kokonaiskuormitus kohtuuton 
 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan alkamisen jälkeen alueelle on keskitetty 
yhä enemmän erilaista jätteenkäsittelytoimintaa sekä muuta häiriötä aiheuttavaa toimintaa. 
Tarkoituksena oli alunperin harjoittaa vain jätteen loppusijoitusta rajallisena aikana. 
Kuitenkin jo nyt kuormitus, toimijoiden, sijoitetun jätteen ja ympäristölle ja asutukselle 
vaaraa ja häiriötä aiheuttavan toiminnan määrä on kasvanut mittoihin, josta ei toimintaa 
aloitettaessa tiedetty. Soveltumattomalle alueelle tuotiin 80-luvulla toimintaa, jota sinne ei 
olisi lainkaan pitänyt tuoda. Kokonaiskuormitus on jo nyt kuitenkin moninkertainen sen 
ajan suunnitelmiin nähden. Tilanteen voidaan sanoa riistäytyneen täysin käsistä ja 
muodostuneen laajan alueen ympäristölle ja asukkaille vaaraksi ja kohtuuttomaksi 
rasitukseksi. 
 
Puheena olevasta hakemuksestakin käy selvästi ilmi kuinka mittavasti alueelle on keskitetty 
häiriötä aiheuttavaa toimintaa. Jo olemassa olevaa rasitusta käytetään ikään kuin perusteluna 
sille, että uutta toimintaa voidaan aina vain tuoda lisää, koska alue on jo luonnon oikeuksien 
ja terveellisen asumisympäristön näkökulmasta menetettyä. 
 
Katsomme, että Ämmässuon - Kauhalan - Kulmakorven alueelle ei tule myöntää enää 
yhtään uutta lupaa jätteenkäsittelytoiminnoille eikä muille häiriötä tuottaville toiminnoille, 
vaan nykyisiäkin toimintoja on ryhdyttävä ajamaan alas ja ryhdyttävä määrätietoisiin 
toimiin alueen sulkemiseksi. 
 
 
3. Seikat, joihin lupahakemuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
 
Lupahakemuksessa on lukuisia epätarkkuuksia ja osittain avoimia kohtia, joihin haluamme 
kiinnittää huomiota. Lisäksi on muita seikkoja, jotka vahvistavat näkemystämme siitä, ettei 
ympäristölupaa haetulle toiminnalle tule myöntää. Alla kiinnitämme huomiota tällaisiin 
lupahakemuksen kohtiin. 
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- Jo tiivistelmässä kerrotaan käsiteltävän ja sijoitettavan aineksen olevan lähinnä 
ongelmajätteeksi luokiteltavaa. Emme näe tällaisen toiminnan harjoittamista mahdolliseksi 
Ämmässuolla. Katsomme, että turvallisempi alue toiminnalle on löydettävä. 
 
- Tiivistelmässä kerrotaan, ettei tuhka pölyä käytännössä lainkaan. Pidämme ilmausta hyvin 
epämääräisenä. Asia tulisi ilmaista spesifisti. 
 
- Samassa yhteydessä kerrotaan, ettei normaalista toiminnasta synny pölypäästöjä. 
Epänormaalista toiminnasta siis syntyy. Kun on puheena ongelmajätteiden sijoittamien, 
tulisi lupaharkinnan perustua aina pahimpiin mahdollisuuksiin, siis poikkeustilanteisiin ja 
tilanteisiin, joissa järjestelmät pettävät. 
 
- Tiivistelmässä mainitaan, että ”Poikkeus- ja häiriötilanteisiin varaudutaan rakentamalla 
alueelle kasteluvalmius, jolla varmistetaan, ettei pöly leviä jätteenkäsittelykeskusalueen 
ympäristöön.” Millään valmiudella ei kuitenkaan varmisteta pölyn leviämättömyyttä. 
Lupahakemuksessa tulisi olla tarkka kuvaus toiminnasta, jolla pölyn leviäminen 
poikkeustilanteissa estetään. 
 
- Jo tiivistelmässä kerrotaan tarkoituksesta johtaa osa toiminta-alueen vesistä maastoon. 
Suhtaudumme tällaiseen ajatukseen hyvin kielteisesti. Ympäröivään maastoon johdetut 
vedet ohjautuvat osin jopa Espoon Veden raakavesilähteeseen, Dämmanin tekojärveen. 
Viime kädessä vedet ohjautuvat Loojärveen ja edelleen Espoonlahteen. Tämä myös 
kerrotaan lupahakemuksessa myöhemmin. Korostamme, että Itämeri-sopimuksen 
velvoitteet on tässä asiassa otettava huomioon. 
 
Valuma-alueella on myös maanviljelystoimintaa, hevostiloja ja asutusta, joiden kannalta 
pintavesien puhtaus on tärkeää, puhumattakaan mahdollisesti ongelmajätteiden ainesosia 
sisältävien pintavesien vaikutuksesta luontoon. Emme pidä mahdollisena sallia sellaista 
suunnitelmaa, että ongelmajätteen kaatopaikalta johdetaan vesiä maastoon. 
 
- Lupahakemuksen sivuilla 9 - 10 kerrotaan alueen kallioperässä olevan sekä vaaka- että 
pystyrakoilua. Asiasta kerrotaan epämääräisin ja vähättelevin ilmauksin. Arvioitaessa 
mahdollisuuksia sijoittaa ongelmajätteitä rikkonaisen kallioperän päälle tulee selvitysten 
olla yksityiskohtaisia ja arvioinnin olla hyvin tarkkaan tietoon perustuvaa. 
 
- Sivulla 16 kerrotaan Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä kumota Kirkkonummen 
kunnan laatiman asemakaavan määräys, jonka mukaan alueelle ei hyväksytä 
voimalaitostuhkan sijoittamista. Lupahakemustekstin epämääräisyydestä kertoo sekin, että 
tässä puhutaan useampaankin otteeseen kunnanhallituksen hyväksymästä asemakaavasta 
ja kaavamääräyksestä. Asemakaavoista päättää kuitenkin kunnanvaltuusto, jonka 
päätöksistä on todellisuudessa kysymys. 
 
Virhe ei sinänsä ole jätteiden sijoittamisen kannalta olennainen, mutta kuvastaa osaltaan 
hakemuksessa olevaa epämääräisyyttä. Pyydämme kiinnittämään tähän huomiota. Lisäksi 
toivomme ympäristökeskuksen siitäkin huolimatta, että hallinto-oikeus kumosi 
Kirkkonummen kunnanvaltuuston päättämän kaavamääräyksen ja Korkein hallinto-oikeus 
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piti kumoamispäätöksen voimassa, ottavan lupaharkintaa tehdessään huomioon, että 
Kirkkonummen kunnan tahto kaavaa tehdessään oli, ettei alueelle tulisi voimalaitostuhkia. 
 
- Luvun 7 alussa kerrotaan lähiasutuksesta. Korostamme, että lupahakemuksenkin mukaan 
lähin asutus sijaitsee 500 metrin päässä. Etäisyys ei ole suuri, kun kyseessä on 
ongelmajätteiden käsittely. 
 
Käsittämättömiä ovat luvun väitteet päiväkotien ja koulujen sijaintietäisyyksistä. Ainakin 
Kirkkonummen puolen etäisyysväitteissä on karkeita virheitä. Lähimmän koulun väitetään 
sijaitsevan 6 km:n päässä suunnittelualueesta. Lähempänä on kuitenkin Oitbacka skola. 
Erityisen virheellinen on väite lähimmän päiväkodin sijaitsemisesta 7 km:n päässä 
Hommaksessa. Todellisuudessa lähempänä sijaitsee useita päiväkoteja: ainakin Lapinkylän 
ruotsinkielinen päiväkoti, Haapajärven päiväkoti, Navalan päiväkoti, Veikkolan päiväkoti 
(samassa pihapiirissä koulun kanssa) ja Koskentorin päiväkoti. 
 
Tällaiset epämääräisyydet ja huolimattomuudet lupahakemuksessa antavat aiheen 
epäillä koko lupahakemuksen luotettavuutta. Vetoamme ympäristökeskukseen, jotta se 
suhtautuu varauksella kaikkeen hakemuksessa esitettyyn ja varmistaa hakemuksessa 
esitetyn oikeellisuuden ennen lupaharkintaa. Yhdistysten asiantuntemus ei voi riittää 
hakemuksessa esitettyjen seikkojen tarkastamiseen kovin laajasti. Päiväkotien ja koulujen 
etäisyyksien oikean esittämisen pitäisi olla kuitenkin niin perusluonteista ja yksinkertaista, 
ettei huolellisesti laaditussa hakemuksessa voisi tällaisia virheitä olla. Kysymme siis vielä, 
millaisia virheitä vaikeammin selvitettävissä ja arvioitavissa asioissa onkaan. 
 
- Loppusijoitustoiminnasta kerrotaan mm., että esikäsittelymenetelmä tulee 
todennäköisimmin olemaan kiinteytys sementillä. Emme voi ymmärtää, kuinka 
lupahakemuksessa voidaan näin keskeisessä asiassa esittää vain olettamuksia tai 
todennäköisyyksiä. Mielestämme lupahakemusta ei tule edes ottaa käsittelyyn ennen 
kuin hakija pystyy esittämään tarkan kuvauksen toiminnasta ja sen teknisistä 
ratkaisuista. 
 
- Kuljetuksesta hakemuksessa kerrotaan, että pölyävät tuhkat kuljetetaan yleensä kuiville 
hienojakoisille materiaaleille tarkoitetuissa säiliöautoissa. Nähdäksemme tulisi tässäkin 
kohtaa tarkkaan kertoa, kuinka toimitaan: jos autot eivät ole niitä, joita yleensä käytetään, 
mitä ne sitten ovat. 
 
- Sivulla 29 arvioidaan toimintaan liittyviä ympäristöriskejä ja kerrotaan toiminnasta 
häiriötilanteissa. Hakemuksessa usein toistuvaa epämääräisyyttä kuvaa jälleen teksti, joka 
kuuluu: ”Päästön kulkeutuminen alueen ulkopuoliseen ympäristöön on hyvin 
epätodennäköistä. Poikkeus-/onnettomuustilanteiden vaikutusten arvioidaan rajoittuvan 
jätteenkäsittelykeskusalueen sisäpuolelle.” Emme pidä hyväksyttävänä riskianalyysin 
perustumista todennäköisyyksiin tai arviointeihin, joiden perusteita ei yksityiskohtaisesti 
esitetä. 
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- Puhuttaessa liikenteestä kerrotaan aivan oikein, ettei Histan liittymän ja Ämmässuon 
välisellä tieosuudella ole kevyen liikenteen väylää. Jos mitään toimintaa Ämmässuon 
alueella ylipäätään on tarkoitus jatkaa, edellyttäisi se kevyen liikenteen väylän rakentamista. 
 
- Ympäristövaikutusten kohdalla viitataan 10.1.2005 julkaistuun YVA-selostukseen. Siltä 
osin toistamme kaiken sen, joka on sanottu Espoonkartanon omakotiyhdistys ry:n 
ensimmäisenä allekirjoittamassa mielipiteessä Uudenmaan ympäristökeskukselle 
(6.3.2005). 
 
 
4. Muita seikkoja, joihin toivomme kiinnitettävän huomiota 
 
- Mielestämme suunnittelualueen ympärillä olevat ja kaavoitetut suoja-alueet eivät ole 
riittävät ongelmajätteiden käsittely ja loppusijoitus huomioon ottaen, etenkin kun suoja-
alueita tarvittaisiin asutuksen, marjan- ja muun viljelyn sekä arvokkaan luonnon suojaksi. 
 
- Alue on vesistöinen, ja on vaarana, että päästöjä tulee valumien ja pölypäästöjen kautta. 
Veden mukana haitta-aineet kulkeutuisivat pitkälle. 
 
- Näkemyksemme mukaan loppusijoituskanjonit on suunniteltu niin, että on suuri vaara, että 
tuulten mukana pölyt leviävät suoraan Kolmperän asuinalueelle. Pyydämme erityisesti, että 
tämä mahdollisuus selvitetään tarkkaan ja otetaan huolellisesti huomioon lupahakemusta 
käsiteltäessä. 
 
- Olemme korostaneet, että toiminta-alueella syntyviä vesiä ei tulisi missään oloissa sallia 
laskettavaksi maastoon. Katsomme lisäksi, että lupahakemuksen yhteydessä tulisi olla 
selvitys siitä, pystyykö Espoon Veden jätevedenkäsittelylaitos käsittelemään alueelta tulevat 
raskasmetallipitoiset jätevedet haitattomiksi. Laitoksen voisi olettaa olevan suunniteltu 
yhdyskuntajätevesien käsittelyyn, ei ongelmajätteiden käsittelyssä syntyvien vesien 
käsittelyyn. 
 
- Hakemuksessa ei puhuta sanaakaan ilmastonmuutoksen huomioon ottamisesta. Oletettavaa 
on sadeolojen muuttuminen suunniteltuna toiminta-aikana. Myös tällaiseen varautumisen 
tulisi olla suunniteltuna hakemuksessa. 
 
 
5. Ämmässuolle etsittävä vaihtoehtoja 
 
Tuhkien ja kuonien sijoituspaikkana Ämmäsuo ei voi olla ainoa vaihtoehto. Esimerkiksi 
vuonna 2007 valmistuneessa Kirkniemen jätevoimalan YVA-selostuksessa mahdollisia 
tuhkien loppusijoituspaikkoja olivat Ämmässuon lisäksi Munkkaan kaatopaikka Lohjalla, 
Korvenmäen kaatopaikka Salossa ja muut kaatopaikat, joilla on laitoksen toiminnan aikana 
tuhkien sijoittamiseen tarvittavat luvat. Lisäksi YTV:n jätevoimalan YVA-ohjelmassa 
mainittiin Seutula Vantaalla ja Senkkeri Tuusulassa.  
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Yhteenvetona toteamme, että lupaa YTV:n jätehuollon hakemalle toiminnalle ei tulisi 
myöntää Ämmässuon alueelle. Toteamme lisäksi, että hakemuksessa olevien 
puutteiden, epämääräisyyksien ja virheiden johdosta hakemuksen käsittelylle ei edes 
ole edellytyksiä. 
 
 
 
Espoossa 7.4.2009 
 
 
Kolmperän asukasyhdistys ry. 
 
 
 
Kimmo Toivonen 
puheenjohtaja 
 
 
 
 
Mielipiteeseen yhtyvät: 
 
Föreningen för Norra Kyrkslätt - Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys ry. 
Espoon ympäristöyhdistys ry. 
Espoonkartanon omakotiyhdistys ry. 
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry. 
Nuuksio-seura ry. 
Arja Alho, Kolmperä, Kirkkonummi 
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