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Museovirasto                        01.03.2001 
PL 913 
00101 HELSINKI 
 
 
 
 
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN ENERGIAN, ESPOON SÄHKÖ OYJ:N JA VANTAAN 
ENERGIA OY:N KIVIHIILEN POLTOSSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN KAATOPAIKAN 
SIJOITUSPAIKKAA KOSKEVAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN 
LAINMUKAISUUDESTA JA MUINAISMUISTOLAIN MUKAISESTA MENETTELYSTÄ 
 
 
 
Helsingin Energialla, Espoon Sähkö Oyj:llä ja Vantaan Energia Oy:llä on  Ämmässuon alueella vireillä 
voimalaitosjätteiden kaatopaikkahanke. Hankkeelle tarvitaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiprosessi käynnistettiin vuoden 2000 keväällä. 
Arviointiohjelma valmistui 27.3.2000 ja yhteysviranomainen, Uudenmaan ympäristökeskus, antoi 
lausuntonsa arviointiohjelmasta  16.6.2000 (liite 1). Arviointiselostus valmistui 5.1.2001. 
Ympäristövaikutusten arvioinnin suorittaa ympäristökonsultti Suunnittelukeskus Oy, Opastinsilta 6, 
00520 Helsinki. Ympäristövaikutusten arviointia ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluvat myös paikallisten 
asukkaiden ja asukasyhdistysten edustajat.  
 
Hankkeella on ympäristövaikutusten arvioinnissa neljä eri sijoitusvaihtoehtoa, joista kolme on 
Ämmässuon alueella. Yksi sijoitusvaihtoehto sijaitsee Kirkkonummella aivan Espoon rajalla, ET 
alueeksi kaavoitetulle alueella (liite 2).  Kirkkonummen kunnalta pyytämämme faxlähetyksen mukaan  
kyseisellä alueella on  sm-100 kiinteä muinaisjäännös, koordinaatiksi on annettu 434 Kauhala (liite 3). 
Kirkkonummen yleiskaavan ja muinaisinventoinnin mukaan alueella sijaitsee 
muinaismuistoinventoinnissa todettu (Lehtosalo 1963 Asp 35 – Råbacka), Kirkkonummen yleiskaavaan 
merkitty kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen asuinpaikka, suojelukohde nro 434. 
 
Ohjaustyöryhmän asukasedustajina olemme muinaismuistolakiin vedoten vaatineet hankkeesta 
vastaavia ja ympäristökonsulttia kääntymään asiassa museoviraston puoleen ja pyytämään 
museovirastolta asiasta lausuntoa. Ympäristökonsultin suullisen ilmoituksen mukaan museoviraston 
lausunto on valmistuneesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Kyseinen lausunto ei 
kuitenkaan sisälly arviointiselostukseen tai sen liitteisiin. Tiedusteltuamme asiaa myöhemmin saimme 
ympäristökonsultilta suullisen vastauksen, että asiasta on oltu yhteydessä museovirastoon ja että asia on 
täten hoidettu. 
 
Mikäli voimalaitosjätteiden kaatopaikka ei sijoitu kyseiselle vaihtoehtoalueelle, alue jää YTV:n 
Ämmässuon kaatopaikan muuhun käyttöön, jolloin sille suunnitellaan kaatopaikan tasausallasta ja 
pumppaamoa (liite 4). Kyseistä tasausaltaan ja pumppaamon rakentamista ei kuitenkaan ole sisällytetty 
YTV:n YVA-ohjelmaan, joka valmistui 24.5.2000. YTV:n Ämmässuon kaatopaikan laajennuksen ja 
pilaantuneiden maiden käsittelyn YVA-selostus valmistuu kevään 2001 kuluessa. 
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Suomi allekirjoitti Euroopan arkeologista kulttuuriperinnön suojelemista koskevan sopimuksen vuonna 
1994. Sopimus astui voimaan 25.5.1995. Suomen muinaismuistolaki noudattaa sopimuksessa esitettyjä 
pääperiaatteita. Tähän sopimukseen ja muinaismuistolakiin (295/63) vedoten pyydämme museovirastoa 
tutkimaan kyseisen alueen ja antamaan lausuntonsa kyseinen alueen soveltumisesta voimalaitosjätteiden 
kaatopaikaksi. 
 
Viittaamme myös asetukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (268/1999) 7§ 
arviointimenettelyn soveltamiseen yksittäistapauksessa kohtaan 2)c historiallisesti, kulttuurisesti tai 
arkeologisesti merkittävät alueet. Tiedustelemme museoviraston kantaa siitä onko asiassa menetelty 
YVA-lain määräysten mukaisesti. 
 
Hankeen ohjausryhmän asukasedustajina olemme kyseenalaistaneet arviointimenettelyn laillisuuden 
edellä mainittuihin seikkoihin viitaten.  
 
Samalla pyydämme museovirastoa sisällyttämään lausuntoonsa kantansa kyseisen alueen 
soveltumisesta YTV:n laajennushankkeisiin.  
 
Toivomme, että museovirasto antaa lausuntonsa 12.3.2001 mennessä, jotta se olisi käytettävissämme 
ennen voimalaitosjätteiden kaatopaikan YVA-selostusta koskevan lausuntomme jättöaikaa (15.3.2001).  
 
Pyydämme, että museovirasto postittaa lausunnon osoitteella:  
Kolmperän Asukasyhdistys ry, c/o Arja Alho, Espoo 
 
 
 
 
 
Arja Alho      Julius Lassig 
Kolmperän Asukasyhdistys ry        Nuuksion Omakotiyhdistys ry 
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1    Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta 
2    Ote pääkaupunkiseudun energialaitoksien tuhkan läjitysalueen YVA:sta s. 16 
3    Kirkkonummen kunnan 25.7.2000 lähettämä fax  karttoineen 
4       Kaavio YTV:n Ämmässuon kehittämishankkeet vuoteen 2005 


