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Uudenmaan ympäristökeskus 
PL 36  (Asemapäällikönkatu 14) 
00521 HELSINKI 
 
fax: 020 490 3200 
 
 
 
MUISTUTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN (YTV) JÄTEHUOLTOLAITOKSEN 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN KOSKIEN ÄMMÄSSUON KAATOPAIKAN N. 60 
HEHTAARIN SUURUISTA LAAJENNUSALUETTA KIINTEISTÖILLÄ RN:o 1:384 ja 
1:375 ESPOON KAUPUNGISSA SEKÄ KIINTEISTÖILLÄ  RN:o 2:58, 3:16, 3:41 JA  8:8 
KIRKKONUMMEN KUNNASSA (UUS-2004-Y-133-121) 
 
     
        
 
HAETTUA LUPAA EI TULE MYÖNTÄÄ 
 

 
 
● Lupahakemus käsittää Ämmässuolle perustettavan ongelmajätteiden 

käsittelylaitoksen- tai alueen sekä ongelmajätteiden kaatopaikan. Hankkeita ei 
tule hyväksyä eikä niiden sijoittamista Ämmässuolle tule puoltaa.  
 

● Ongelmajätteet on sijoitettava ongelmajätelaitoksiin ja ne on käsiteltävä 
ongelmajätelaitoksissa, ei Ämmässuolla. 
 

● Ämmässuon kaatopaikka-alueen ja kaatopaikkatoimintojen laajenemista ei tule 
hyväksyä. Ämmässuon alue ei sovellu kyseiseen käyttöön ja kaatopaikka-alue on 
jo nykyiselläänkin paisunut kohtuuttomiin ja hallitsemattomiin mittoihin. 
Asutukselle ja ympäristölle ei voida turvata riittäviä suoja-alueita suhteutettuna 
toimintojen laatuun ja massiivisuuteen.  Alueen sietokyky on jo nykyiselläänkin 
ylitetty. 

 
 
 
 
LUPAHAKEMUSMENETTELY  
  
 
● Lupahakemusmenettely on vaikeuttanut vaikutusmahdollisuuksia 
 

Lupaa ongelmajätteiden (tuhkat & asbesti) sijoittamiselle Ämmässuolle YTV haki jo 
ympäristölupansa yhteydessä, josta Uudenmaan ympäristökeskus teki päätöksensä no 
YS 553,  Dnrot  0101Y0882-111, 0197Y0208-111, 0196Y0435-111. 
Vasta sen jälkeen, kun valitin Vaasan hallinto-oikeudelle kyseisestä luvasta ja mm.  
tuhkien, asbestin sijoittamista sekä siitä, että biojätteiden käsittelyä suuresta määrästä 
huolimatta ei ollut yvattu, hankkeet yvattiin niiltä osin. 
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Nyt vasta 5.5.04 kuulutetaan siis hankkeet, josta jo valituskierros Vaasassa on 
meneillään ja itse YVA-prosessi vasta alkutekijöissään. Menettely on nurinkurinen ja 
sekoittaa ja vaikeuttaa jo entisestään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. 

 
 
● Lupahakemuksen pohjalle tehty Uudenmaan ympäristökeskuksen YVA-

menettely ei ole YVA-lain ja sen hengen mukainen. 
 

YVA-lain ”… tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä 
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä 
kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.” (YVA-laki, 1 luku,1§) 
YVA-menettelyn pitäisi siis antaa asukkaille, päättäjille ja asianosaisille 
mahdollisimman tarkkaa tietoa luvitettavan hankkeen ympäristövaikutuksista.  
Nyt lausunnot ja muistutukset pyydetään keskeneräisen YVA-prosessin aikana. Tämä 
ei edistä yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa, päätöksenteossa eikä lisää 
kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 
 
”Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä tämän lain mukaisessa 
arviointimenettelyssä ennen kuin hankeen toteuttamiseksi ryhdytään 
ympäristövaikutusten kannalta oleellisiin toimiin…” (YVA-laki, 2 luku, 7§) 
Lupa alueen louhintaan on annettu ja louhintatyöt käynnistetty. 
 
”Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen 
rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja 
yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon…” (YVA-laki, 2 luku, 13§) 
Kuten edellä, lupa alueen louhintaan on annettu ja louhintatyöt käynnistetty. 

 
”Arviointiohjelmasta ei tarvitse tiedottaa, jos se on ilmeisen tarpeetonta siksi, että 
hankkeesta on jo muussa yhteydessä tässä laissa edellytetyllä tavalla tiedotettu ja 
kuultu niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa.” (YVA-laki, 2 luku, 8§) 
Hankkeessa on kyse ongelmajätteiden kaatopaikan ja ongelmajätteiden käsittelyalueen 
sijoittamisesta asutuksen viereen. Hankeen vaikutukset asukkaiden ja kiinteistöjen 
sekä maanomistajien oloihin ja etuihin ovat siis merkittävät. Ongelmajätteiden 
kaatopaikan ja ongelmajätteiden käsittelyalueen sijoittamisesta asutuksen viereen ei 
ole aikaisemmin tiedotettu eikä osallisia kuultu. Uudenmaan ympäristökeskus ilmoitti 
hankkeen esittelytilaisuudesta Helsingin Sanomissa 2 päivää ennen esittelytilaisuutta.  
Tilaisuudesta ilmoitettiin tahallisen myöhään, jotta osalliset eivät ehtisi kyseiseen 
esittelytilaisuuteen. Koska hanke on laaja ja siihen vaadittaviin asiakirjoihin 
paneutuminen vaatisi osallisilta paljon aikaa, olisi mahdollisuutta esittelytilaisuuteen 
osallistumiseen pidettävä kohtuullisena. Näin menetellen yhteysviranomainen ei 
lisännyt ”kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia” (YVA-laki 1 
luku, 1 §).  
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LUPAHAKEMUKSEN JA -MENETTELYN PUUTTEET 

 
 

●          lupahakemuksen pohjalle tehty YVA-ohjelma ja YVA-prosessi  
 

Lupahakemuksen pohjalle tehty YVA-ohjelma  on puutteellinen ja koko YVA-
prosessi on kesken. Menettely paljastaa, että Uudenmaan  ympäristökeskus ja YTV 
haluavat runnoa kyseisen hankkeen Ämmässuon alueelle keinoja kaihtamatta. Hanke 
ei kestä julkisuutta eikä menettely kriittistä tarkastelua. 
Jotta lupamenettely olisi korrekti, tulisi muistutus-  ja lausuntokierros uusia ja 
kuuluttaa uudelleen YVA-prosessin valmistuttua. 
 
 

● rejektit 310 000 tn/a 
  

Tekniikka ei riitä erottamaan sekajätteistä mm. lyijyjä ja muita raskasmetalleja. 
Rejektit tulevat siis sisältämään raskasmetalleja, jotka aiheuttavat ympäristörasitteen 
ja -riskin. Sijoitettavien rejektien määrän ollessa 310 000 tn vuodessa ja toiminnan 
jatkuessa suunnitelmien mukaan useita kymmeniä vuosia on alue pilattu lopullisesti ja 
sen aiheuttamat ympäristörasitteet ovat lähialueiden ympäristölle ja asukkaille  
kohtuuttomat.  
 

 
● sekajätteet 180 000 tn/a 
  

YTV varautuu sijoittamaan Ämmässuon alueelle sekajätteitä 180.000 tn/vuosi 
sekajätteiden laitoksesta huolimatta. Tilanne on käsittämätön ja EU-direktiivien 
vastainen.  Varautuminen näin suuren sekajätemäärän sijoittamiseen kertoo 
sekajääteiden käsittelylaitoksen kapasiteetin, joka jo sinällään on 430 000 t/a, lasketun 
väärin. Edelleen se kertoo siitä, että keskittämällä pääkaupunkiseudun sekajätteiden 
käsittelyn Ämmässuolle ja turvautumalla yhden ainoan suuren sekajätteiden 
käsittelylaitoksen toiminnan varaan, laitoksella tulee olemaan pitkiä huolto- ja 
seisokkiaikoja mm. häiriötekijöistä johtuen. Laitoksen toimintatekniikkaa ei siis 
pystytä takaamaan. Tätä taustaa vasten myös sekajätteen käsittelylaitokseen ja 
sekajätteiden läjitykseen investoitavat varat eivät ole vakaassa linjassa. 

 
 
● erityisjätteet 4 500 tn/a   
 

Eritysjätteiden laadusta ei ole tietoa. 
 
 

● jätepolttoaineet 120 000 tn/a ja paloturvallisuus 
 

Jätepolttoaineiden varastolla (120 000 tn/a) tapahtuvat tulipalot ovat oleellinen 
ympäristö- ja terveydellinen riski. Asiaa ei ole noteerattu. 
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● asbestijätteet 500 tn/a 
  

Asbestijätteet eivät ole tavanomaisiksi luokiteltavia jätteitä, kuten kuulutuksen 
sanamuodossa annetaan ymmärtää. Asbestijätteet ovat ongelmajätteitä. 
Vastaanotettavan asbestijätteiden (500 tn/a) pakkaustavasta ei ole annettu luotettavaa 
tietoa. Asbestijätteet otetaan vastaan säkitettynä muovipusseihin, jotka rikkoutuvat 
kaatopaikkalanauksen yhteydessä. Sidosryhmäkokouksessa (26.5.04)  YTV:n väitti ne 
otettavan vastaan kapseloituina. YTV:n antama informaatio ei pidä paikkaansa. 
Asukkaita ja päättäjiä pyritään harhauttamaan. 
 
 

● jätteenpolton tuhkat ja kuonat 20 000tn/a 
   

Uudenmaan ympäristökeskus kuulutti (28.3.04 HS) hankkeen YVA-sta. Tässä 
kuulutuksessa puhuttiin ongelmajätteiksi luokiteltavista tuhkista ja kuonista. 
Lupahakemuksen kuulutuksessaan (5.5.04) Uudenmaan ympäristökeskus sen sijaan 
puhui tavanomaisiksi luokiteltavista tuhkista ja kuonista. Ilmeisesti lupaviranomainen 
ei itsekään enää tiedä mistä on kyse vai taipuuko se jo luokitteluissaan YTV:n 
tahtoon?  
Jätteenpolton tuhkat ja kuonat eivät ole tavanomaisiksi luokiteltavia jätteitä, ne ovat 
ongelmajätteitä. 
 
Läjitettävistä voimalaitosjätteiden alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa eikä takeita. 
Käytännössä tämä johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen mm. voimalaitosjätteiden 
laadun suhteen. YTV:n menttaliteetin huomioiden tilanne johtaisi ennen pitkään 
siihen, että toimintaa laajennetteisiin ottamalla koko pääkaupunkiseudun tuhkat ja 
pohjakuonat Ämmässuon alueelle. Perusteluna toimisi jälleen kerran entisen 
toiminnan jatkaminen vähätellyin lisämäärin. 

 
 
● jätteitä yhteensä 635 000 tn/a 
 

Jätteitä halutaan sijoittaa Ämmässuon alueelle vielä 635 000 tn vuodessa. Tämä tulisi 
jatkumaan vuosikymmenien ajan. YTV:n menettelylle on ollut tyypillistä, että kerran 
luvan satuaan on ”jalka saatu oven väliin”. Tämän jälkeen toimintoja on laajennettu 
perustellen niiden laajentamista vain vanhan toiminnon jatkamisena. Ämmässuon, sen 
lähiympäristön ja lähiasutuksen rasitukselle ei tätä rataa näy loppua.  
 
Espoon ja Kirkkonummen etujen mukaista ei ole käyttää suuria alueitaan koko 
pääkaupunkiseudun jätteiden loppusijoituspaikaksi ongelmajätteiden 
loppusijoituspaikasta puhumattakaan. Etujen mukaista ei ole myöskään ottaa samalla 
osakseen moniksi vuosikymmeniksi jätteiden ja ongelmajätteiden sijoituksen 
aiheuttamat haitat ja riskit sekä menettää esim. verotulot vastaavien alueiden ja niiden 
lähiympäristöjen tuottavammasta käytöstä. 
 

 
● virheelliset tiedot 
 

Vakituisen asutuksen sijainnista annetut tiedot ovat virheelliset. Osa asutuksesta 
puuttuu,  ja siten ilmoitetut hankkeiden etäisyydet asutuksesta ovat virheelliset. 
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● ongelmajätteiden kaatopaikka asutuksen viereen  
 

Ongelmajätteiden kaatopaikka sijoitettaisiin asutuksen viereen, vain 400 m päässä 
Laitamaan asutuksesta ja 1 km päässä Kolmperän asutuksesta. Sijoituspaikka ja koko 
Ämmässuon kokonaisrasitteet huomioon ottaen hanke muodostaa alueelle 
kestämättömän tilanteen. 

 
 
● tuhkien stabilointimenettely 
 

Tuhkien stabilointimenettelystä ei ole annettu tietoa. Sidosryhmäkokouksessa 
(25.5.2004) YTV:n edustaja ilmoitti, että menettelytapa on edelleen tutkimuksen alla. 
Asukkaille kyllä annettiin mahdollisuus sopivan menettelyn löytämiseen. On 
käsittämätöntä, että lupahakemus voidaan jättää päätettäväksi ilman, että viranomaiset 
edes tietäisivät mille lupa annettaisiin. Yhtä epäselvässä tilanteessa Espoon kaupungin 
ja Kirkkonummen kunnan viranomaisten pitäisi päättää hankkeen mahdollisesta 
puoltamisesta. 

 
 

● ongelmajätteiden käsittelyalue ja/tai -laitos  
 

Ongelmajätteet (tuhkat, pohjakuonat, asbestijätteet) vastaanotetaan ja tuhkat 
stabiloidaan kaatopaikka-alueen pohjoisosassa n. 450 m päässä asutuksesta. Asia 
ilmenee lupahakemuksen liitekartoista 
Asutuksen viereen perustettaisiin siis ongelmajätteiden käsittelyalue ja/tai -laitos. 
Tämä aiheuttaisi asutukselle ja ympäristölle vielä suuremman terveys- ja 
ympäristöriskin kuin itse ongelmajätteiden sijoitus stabiloituina Ämmässuon alueelle, 
jota sitäkään ei missään tapauksessa tule hyväksyä.  
Ongelmajätteiden käsittelyalueen tarkastelu ja siitä annettu informaatio on 
puutteellinen. Sidosryhmässä (26.5.2004) YTV antoi asukkaille ja 
ympäristöviranomaisille valheellista tietoa. Tuhkat ilmoitettiin vastaanotettavan 
YTV:n alueelle stabiloituina.  Asukkaita ja päättäjiä pyritään harhauttamaan. 

 
 

● ongelmajätteiden leijumat ja päästöt vesistöön 
 

Ongelmajätteiden sijoitusalueelta ja ongelmajätteiden käsittely- & vastaanottoalueelta 
laskeutuvat leijumat Suonsilmään ja sen lähialueille mm. Laitamaan, Kolmperän ja 
Kauhalan asutusalueille. Suonsilmästä ja jo sen eteläpuoleiselta alueelta on edelleen 
vesien valumayhteys Kolmperä-järven kautta Loojärveen ja Espoon lahteen, Natura-
alueelle. Leijumat laskeutuvat myös suoraan Loojärveen ja Kolmperäjärveen. 
Voimakkaiden tuulien aikana laskeumien vaikutus tulee tuntumaan myös Veikkolan, 
Nupurin ja Espoonkartanon asutusalueilla. Vuosien saatossa leijumien vaikutus on 
nähtävissä Dämmanin vedenottamon veden laadussa. Päästöjä ja niiden aiheuttamia 
riskejä ei ole noteerattu. 
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● pohjavesitarkastelu  
 

Alueelle aiotaan sijoittaa ongelmajätteitä. Siitä huolimatta pohjavesitarkastelu ja –
kartat puuttuvat. 
Maaperän ja pintavesien kautta päästöt kulkeutuvat pohjevesiin.Lähiasutusalueet eivät 
on kunnallistekniikan piirissä vaan asutuksen talousveden saanti on rengas- ja 
porakaivojen varassa. Mm. Järvikylän suuren pohjavesialueen tilaa tullaan entisestään 
huonontamaan.   
 
 

● vanadiini ja terveys 
 

Espoon maankaatopaikoille ja YTV:n alueelle on vastaanotettu voimalaitosjätteitä. 
Ämmässuon alueelta on mitattu hälyttävän korkeita vanadiinipitoisuuksia.  
Sidosryhmäkokouksessa (26.5.04) YTV:n edustajat yrittivät kieltää, että YTV.n 
alueelle on vastaanotettu voimalaitosjätteitä. YTV:n edustajat joutuivat kuitenkin 
myöntämään tuhkia vastaanotetun. Miksi jo ennestään rasitetulle ja riskialttiinne 
alueelle sijoitettaisiin yhä lisää tuhkia, jotka sisältävät vanadiinia? Vanadiinit 
aiheuttavat ympäristö- ja terveysriskin levitessään ympäristöön paitsi leijumina ilmaan 
ja laskeutumina maaperään, sekä siitä edelleen päästöjä pinta- ja pohjavesiin.  
 
Vanadiini on todettu eläinkokeissa aiheuttavan keuhkovaltimoiden ylipainetautia. 
Vanadiinin riskiarvo ihmiselle hengitettynä on vain 0,2 mikrogrammaa/ elopainokilo. 
Vanadiinin riskiarvo ihmiselle nautittuna on vain 3 mikrogrammaa/ elopainokilo. 

 
 

● magneettikentät ja terveys 
 

Alueelle varaudutaan läjittämään mm. rejektejä 310 000 tn/a ja tuhkia ja kuonia  
20 000 tn/a. Nämä tulevat sisältämään raskasmetalleja, jotka aiheuttavat 
magneettikenttiä. Magneettikenttien aiheuttamista ympäristöhäiriöistä ja ennen 
kaikkea terveysriskeistä on tehty tutkimuksia. Kyseisiä riskejä ei ole selvitetty 
lupahakemuksen pohjaksi tehdyssä keskeneräisessä YVA-prosessissa. 
Magneettikenttien aiheuttamia terveysriskejä vähätellään. 
 
 

● ilmanlaatu ja terveys 
 

Ilmanlaadun tutkimukset ja seuranta sekä terveystarkastelut puuttuvat.  
 
YTV:n hallitus on päättänyt rekisteröidä ja informoida kotisivuillaan liikenteen 
ilmanpäästöistä. YTV:n ilmanlaaturaportissa on ilmoitettu ainoastaan hengitettävien 
pölyhiukkasten ja rikkiyhdisteiden määrä. Ei siis ole tutkittu eikä ilmoitettu 
hengitettävien hiukkasten laatua. Ämmässuon kaatopaikka-alueen ilman laatu ei ole 
jatkuvan seurannan ja informoinnin piirissä. 
  
Myös syntyneet kaasuyhdisteet ovat ilmoittamatta. Asia on akuutti jo siksikin, että 
par'aikaa YTV asentaa kaasuputkia ja vanhaa jo peitettyä kaatopaikka-aluetta rikotaan. 
Ilmaan pääsee kaasuyhdisteitä, jotka voivat olla hyvin vaarallisia. 
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Hajujen peittämiseen on käytetty eteerisiä öljyjä. YTV:n käyttöpäällikön antaman 
tiedon mukaan eteerisiä öljyjä on käytetty aina aumojen käännön yhteydessä. 
Eteerisillä öljyillä vain peitetään itse ongelma, sitä ei poisteta. Muodostuvat 
kaasuyhdisteet voivat olla myrkyllisiä ja aiheuttaa terveysriskin. 
 
Ämmässuolla ilmaan leijuvia mikrohiukkasia ei ole analysoitu. Tutkimusten mukaan 
mikrohiukkaset ovat vaarallisimpia, koska ne painuvat syvimmälle keuhkoihin. 

 
Tiedetään, että mm. kaasut ja kemikaalit aiheuttavat systeemistä skleroosia, joka 
pahimmillaan voi tappaa 2-6 vuoden sisällä. Potilas kuolee keuhkojen, sydämen ja/tai 
munuaisten vajaatoimintaan. Lisäksi taudin loppuvaihe on hyvin kivulias. 

 
Vanadiini on todettu eläinkokeissa aiheuttavan keuhkovaltimoiden ylipainetautia. 
Vanadiinin riskiarvo ihmiselle hengitettynä on vain 0,2 mikrogrammaa/ elopainokilo.  
 
Mikäli systeeminen skleroosi yhdistyy keuhkovaltimoiden ylipainetautiin on ennuste 
60%  tappava 2:n vuoden sisällä. 
 
Asbestikeuhkoista on jo pitkään ollut puhetta ja ongelma tunettu. 
 
Päätöksellään keskittyä yksin liikennepäästöihin ja ilman pölyhiukkasten laskemiseen 
YTV:n hallitus ottaa riskin. Ilmeisesti ilmanlaadun tilanne on ollut ja on niin huono, 
että sitä ei edes haluta kunnolla tutkia ja informoida. Asukkaita ja päättäjiä pyritään 
harhauttamaan ja tietoa pimitetään. 
 
Jo nykyisilläkin päästöillä ja rasitteilla kattava ilmanlaadun tarkkailu, jossa kerrotaan 
hengitettävien hiukkasten ja kaasuyhdisteiden laatu, on saatava aikaiseksi 
Ämmässuolle ja sen lähialueille. 

 
 

● tuulien virtaussuunnat 
 

Tuulien virtaussuuntien tarkastelut ja niiden vaikutusten tarkastelut puuttuvat. 
  
Tuulien valtavirtaukset lounaasta koilliseen ohjautuvat kaatopaikan laajennusalueen 
rakenteista muodostuvaan tuulikanjoniin, josta ne nykyisen kaatopaikka-alueen 
rinteeseen törmättyään ohjautuvat kohti pohjoista. Ne puhaltavat ongelmajätteiden 
sijoitusalueelta ongelmajätteiden käsittelyalueen läpi suoraan Kolmperän 
asutusalueelle. 
 Ilmeisesti tämä oli syynä  Espoon puoleisen yleiskaavassa virkistysalueeksi 
vahvistetun alueen asemakaavoittamiseen yleiskaavan vastaisesti EV/ky-alueeksi 
(suojaviheralue / kuntayhtymän tarpeisiin). Ongelmat ja riskit ovat siis tiedossa, mutta 
asukkaita ja päättäjiä pyritään harhauttamaan. YTV:n käyttöön pyritään kanavoimaan 
yhä laajempia alueita kaavoituksen avulla, tätä ei tule hyväksyä. 

 
 
 
 
 
 



 8

 
● lausunnot, muistutukset  ja mielipiteet puutteellisten tietojen pohjalta 
 

Puutteellisen YVA-ohjelman pohjalta ja koko YVA-prosessin vielä ollessa kesken  
pyydetään jo lausuntoja ja mielipiteitä lupahakemukseen.  
Menettely on mahdoton, harhaanjohtava ja YVA-lain ja sen hengen vastainen. 

 
 
 

 
Lupaviranomaisen ei tule myöntää haettua lupaa. 
Toivon myös, että Espoon ja Kirkkonummen viranomaiset ja päättäjät eivät 
tämän lupahakemuksen yhteydessä pakoile lisäselvityspyyntöjen taakse,  jotka 
ovat YTV:n ostamia ja hankeen luvittamisen puolesta manipuloivia selityksiä, 
vaan selkeästi ja jyrkästi vastustavat kyseistä hanketta. 
 

 
 

Ongelmajätteet on sijoitettava ongelmajätteiden kaatopaikoille ja ongelmajätteet 
on käsiteltävä ongelmajätelaitoksissa. Ongelmajätteiden kaatopaikkaa ja 
ongelmajätteiden käsittelylaitosta ja/tai –aluetta ei tule  perustaa Ämmässuolle.  
 

 
 
 
 
 

Kolmperässä  4.6.2004       
 
  
 
    Arja Alho 
   
     Espoo 
     
 
 
 
 
  

liite:   
 -  YTV:n lupahakemuskartta YMP 1282-C3357-007 

 


