
 1

 
Uudenmaan ympäristökeskus 
PL 36  (Asemapäällikönkatu 14) 
00521 HELSINKI 
 
fax: 020 490 3200   
 
 
 
 
 

MUISTUTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN (YTV:N) 
JÄTEHUOLTOLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, JOKA KOSKEE 
ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEEN RAKENNETTAVAKSI 
SUUNNITELTUA SEKAJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOSTA (UUS-2003-Y-576-121) 

 
 
 
 

HAETTUA LUPAA EI TULE MYÖNTÄÄ  
 
 

       Yhdyn mielipiteeseen, joka on jätetty Espoonkartanon omakotiyhdistys ry. –    
Esbogårds egnahemsförening rf:n nimissä ja samalla viiden muun alueen 
asukkaita ja ympäristöä edustavien yhdistyksien puolesta. 

 
 
 
       Lisäksi muistutan, että  
 
 
 
     ● YTV varautuu sijoittamaan Ämmässuon alueelle sekajätteitä 180.000 tn/vuosi  

sekajätteiden laitoksen toiminnasta huolimatta. 
 

 YTV:n varautuu sekajätteiden laitoksen toiminnasta huolimatta  ja EU-direktiivien 
vastaisesti läjittämään sekajätteitä Ämmässuon kaatopaikalle vuosittain 180.000 
tonnia. Tämä osoittaa sekajätteiden käsittelylaitoksen kapasiteetin, joka jo sinällään on  
430 000 t/a, lasketun väärin.  

 
Edelleen se kertoo, että keskittämällä pääkaupunkiseudun sekajätteiden käsittelyn 
Ämmässuolle ja turvautumalla yhden ainoan suuren käsittelylaitoksen toiminnan 
varaan, laitoksella tulee olemaan pitkiä seisokkiaikoja mm. häiriötekijöistä johtuen. 
Laitoksen toimintaa ei siis pystytä takaamaan. 
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● Investoinnit 
 

Tällä taustalla sekajätteen käsittelylaitoksen laitosinvestoinnit (130-150 M€ ) ja esi-
käsitellyn jätteen loppusijoitusalueen kokonaisinvestointikustannukset viimeistely-
kustannukset mukaan lukien  (n. 110 M€)  yhteensä n. 260 M€  ( = n. 1.545,89 Mmk) 
eivät ole luotettavassa linjassa. Näin suuren investoinnin kohdistaminen mammutti-
maiselle hankkeelle, jonka toiminassa on paljon epävarmuustekijöitä, ei ole järkevää. 
Nämä ilmeisen virheelliset investoinnit ja toiminnoista aiheutuvien terveys- ja ympä-
ristöhaittojen seuraukset maksavat viimekädessä veronmaksajat. 

 
Varainkäyttö on huomattavasti terveemmällä pohjalla, jos sekajätteet ohjataan useiden 
erillisten jätteenkäsittely-yritysten hyödynnettäväksi. Tästä luonnollisena seurauksena 
myös toiminnot ja niistä aiheutuvat riskit saadaan hallittavimpiin mittoihin. Tätä 
kehitystä tulee tukea myös verotuksellisesti. 
 
Ympäristöviranomaiset puolustelevat keskitettyjen laitosten perustamista mm. sillä, 
että ne olisivat paremmin valvottavissa. Ämmässuon ympäristötilanne on jo moneen 
otteeseen osoittanut valvonnan mahdottomuuden. Mikäli ympäristöviranomaisilla ei 
riitä kapasiteettia hoitamaan tehtäviää, on tilanne hoidettava riittävällä henkilöstömää-
rän lisäyksellä. Edelleen toimintojen luvitus ja sijoitus on hoidettava niin, että ympä-
ristönvalvonta tulee luotettavasti hoidettua. Nyt säästö tapahtuu väärästä päästä ja 
ympäristöä rasittavat hankkeet on helpompi runnoa poliittisen päätökseteon läpi. 

       
 

     ● Toimintojen keskittämisen haitat 
 

Yhden massiivisen laitoksen häiriöseisokit aiheuttavat hallitsemattoman tilanteen  ja  
tarpeen sijoittaa sekajätteitä edelleen Ämmässuon kaatopaikka-alueelle. 
 
Kaatopaikka-toiminnot tulisi hajauttaa niin, että yhden laitoksen seisokkien, huoltojen, 
häiriötilanteiden yms. vuoksi ei koko käsittely seiso. Hajautettuna useamman 
laitoksen toimintoihin eripuolille pääkaupunkiseutua seisokkitilanteet ovat paremmin 
hallittavissa eivätkä häiriötilanteet satu yhtä aikaa kaikkiin laitoksiin.  
 
Lisäksi pienempiin laitoksiin hajautettuina investointikustannukset eivät muodostaisi 
niin suurta taloudellista riskiä kuin satsaaminen yhden suuren laitoksen ylläpitoon. 
Myös materiaalivirtojen vaihtelut olisivat joustavammin hallittavissa ja mahdolliselta  
sekajätteiden varastoinnilta ja varastoinnin haitoilta vältyttäisiin.  
 
Jätekuljetukset muodostavat Ämmässuolle mittavan ympäristöhaitan. Sosiaali- ja 
terveysministeriön mukaan jätekuljetukset muodostavat myös terveysriskin. 
Hajauttamisen myötä vältyttäisiin kohtuuttomilta jätekuljetuksilta. Nykyisillä 
suunnitelmilla entisestään kasvava massiivinen jätteiden rahtaus aina Helsingin 
itärajalta Espooseen Ämmässuon sekajätteiden käsittelylaitokseen, Espoosta edelleen 
Vantaalle Martinlaaksoon poltettavaksi ja sieltä taas polttojätteet sijoitettavaksi 
Kirkkonummen  puoleiselle Ämmässuon kaatopaikka-alueelle on hullun hommaa, 
joka hyödyntää ainoastaan jätekuljetusfirmoja. 
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   ● Sekajätteiden varastointi 
 

Hankkeen YVA-infossa ilmoitettiin, että laitokseen meneviä sekajätteitä ei voida 
peittää varastoinnin aikana.  Jo nykyisellään kaatopaikkajätteiden riittämätön peitto on 
aiheuttanut pahoja haitta- ja päästötilanteita sekä terveysriskejä. Suunniteltu hanke 
muodostaisi lähialueiden asutukselle kestämättömän viihtyvyys- ja terveysriskin.  

 
 
   ● Sekajätteiden käsittelylaitoksen sijoittaminen Ämmässuolle    
 
  Ämmässuon ympäristön asutukselle ja ympäristölle riittäviä suoja-alueita toimintojen 

laatuun ja massiivisuuteen nähden suhteutettuina ei voida turvata. 
 

Yleiskaavamääräysten mukaisesti Ämmässuolle kaavoitettujen EK- ja ET-alueiden 
(kaatopaikka ja yhdyskuntateknisten toimintojen alueiden) piti pitää sisällään riittävät 
suoja-alueet. YTV on rikkonut yleiskaavamääräyksiä. Ämmässuon kaatopaikka-alue 
on jo kasvanut suoja-alueiden yli.  
 
Käsittelylaitoksen sijoittaminen Ämmässuolle ja laitoksen vaikutusalueet nakertaisivat 
edelleen yleiskaavamääräysten mukaisia EK- ja ET-alueiden suoja-alueita. 

 
 
● Maankäyttö ja aluevaraukset 
  

Selittely, että pääkaupunkiseudun kaavoituksessa ei ole varattu muita EK-alueita kuin 
Ämmässuo, joihin kyseisiä laitoksia voitaisiin sijoitta, ontuu. Ympäristöturvallisuus-
tekijöistä johtuen kyseisiä hankkeita markkinoidaan  Espoon ja Kirkkonummen  
päättäjille teollisuuslaitoksina. Näin ollen näitä laitoksia voidaan sijoittaa myös T-
alueille, joita on kaavoitettu runsain mitoin muuallekin pääkaupunkiseutua.  
 
Kyse on siitä pystyykö ja ymmärtääkö Espoo ja Kirkkonummi pitämään puoliaan 
muuta pääkaupunkiseutua vastaan. Ovatko Espoo ja Kirkkonummi edelleen valmiit 
uhraamaan laajat alueensa pääkaupunkiseudun jätteille, tässä tapauksessa vieläpä 
poltosta syntyville ongelmajätteille, sekä toiminnoista aiheutuville terveys- ja 
ympäristöriskeille? Vai varaisivatko Espoo ja Kirkkonummi edellisen vaihtoehdon 
sijaan nämä alueet ja niiden lähivyöhykkeet riskittömämpään ja verotuksellisesti 
tuottavampaan käyttöön? 

 
Ämmässuon kaatopaikka-alue on jo nykyiselläänkin kasvanut kohtuuttoman 
suureksi ja hallitsemattomaksi. Sen laajenemista vielä nykyisistä mitoistaan ei 
tule missään muodossa hyväksyä.  Kyseistä lupaa ei siis tule puoltaa eikä sitä tule 
myöntää. 

 
 
 

Kolmperässä  7.6.2004       
    Arja Alho 
   
     Espoo 
     


