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VAATIMUKSET  
 
 
1.1) Vaadimme, että haettua ympäristölupaa ei myönnetä, koska sille ei ole jäljempänä esitetyin 

perustein YSL 42 §:n mukaisia edellytyksiä. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 
lupahakemuksessa ei esitetä riittävää tietoa niistä ympäristövaikutuksista, joita hanke yksin ja 
yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheuttaa.  

 
1.2) Vaadimme, että tämän lupa-asian yhteydessä käsitellään YSL 71 §:n perusteella myös 

hakemuksessa tarkoitetun toiminnan sekä sen kanssa mahdollista YVL 8 §:n mukaista 
yhteispilaamista aiheuttaneiden muiden läjitysten luvattomasta vesipilaamisesta Kolmperän 
järvelle ja siihen laskeville vesialueille, pohjavesille sekä Kolmperän rantakiinteistöille ja siitä 
laskeville vesialueille, Kolmperän järven valuma-alueille, pohjavesille, sekä Kolmperän alueen ja 
Kolmperän järven vesioikeutta tai käyttöoikeutta omistaville kiinteistöille aiheutuneet haitat ja 
vahingot.  

 
1.3) Vaadimme, että YTV:lle kaatopaikan pitäjänä sekä mahdollisille muille yhteispilaajille asetetaan 

velvoite selvittää läjitysten mahdolliset vesipilaamisvaikutukset Kolmperän järven suuntaan sekä 
tarvittavat toimenpidevelvoitteet siten, että luvaton pilaaminen myös tässä valumasuunnassa 
estetään jatkossa. Lisäksi vaadimme, että hakija velvoitetaan tarvittaessa suorittamaan 
Kolmperän järvessä riittävät kunnostustoimenpiteet luvattoman pilaamisen aiheuttamien 
haittojen poistamiseksi. 

 
1.4) Vaatimus näiden ns. vanhojen vahinkojen korvaamisesta tulee YSL 71 §:n mukaisesti siirtää 

ympäristölupaviraston käsiteltäväksi, joten vaadimme, että myös koko lupa-asia siirretään YSL 
33.2 §:n perusteella ympäristölupaviraston ratkaistavaksi. 

 
1.5) Katsomme, että ympäristölupaviraston tulisi siirtää YSL 33.2 §:n nojalla samalla myös muut sen 

käsittelyssä olevat Ämmässuon – Kulmakorven - Kauhalan alueella vesipilaamisriskiä 
aiheuttavat lupa-asiat ympäristölupaviraston käsittelyyn. 

 
1.6) Lisäksi vaadimme, että ympäristölupavirasto määrää hakijan VL 16:27 nojalla korvaamaan 

meille asiamiehen käytöstä aiheutuneet oikeudenkäyntikulumme (10.980,00 mk sis. alv 22 %) 
laillisine korkoineen. sekä Vesi-Ekon lausunnon Kolmperän järvestä (ilmoitetaan täydennyksenä 
myöhemmin). 

 
   

 
 
PERUSTELUT: 
 
 
1 LUVATON VESIPILAAMINEN JA KORVAUSVELVOLLISUUS 
 
 
 
Edelleenkin käytössä olevalla Ämmässuon yhdyskuntajätteen kaatopaikalla ei ole ollut lupaa vuoden 1985 
sijoituspaikkaluvan jälkeen, vaikka jo ympäristölupamenettelylaki edellytti haettavaksi jätelain 42 §:n 
mukaista lupaa ja nyt ympäristönsuojelulaki edellyttää toiminnalta uutta lupaa. YTV haki 20.12.1996 
kaatopaikkatoiminnalle ympäristölupaa ja täydensi lupahakemustaan 19.2.1997 Suunnittelukeskus Oy:n 
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tekemällä toimintaselostuksella, mutta puutteellisista lupahakemuksista ei ole tehty päätöstä. 
Asianmukaisten lupien puuttumisesta huolimatta kaatopaikkatoimintaa on jatkettu ja jätemäärät ovat 
kasvaneet merkittävästi.  Vesilupaa kaatopaikalle tai muillekaan alueen jätteenkäsittelytoiminnoille ei 
missään vaiheessa ole haettu, joten kaikenalainen pilaava päästö vesistöihin tai pohjavesiin on VL 11:1 
:ssä tarkoitettua luvatonta vesipilaamista, joka tulee korvata YVL:n mukaisesti. 
 
Kolmperän järven suunta ei ole ollut järjestelmällisen vesitarkkailun piirissä, koska on oletettu, että 
alueella sijaitseva vedenjakaja estäisi Ämmässuon kaatopaikka-alueen vesistöpäästöt alueelle. Ämmäsuon 
kaatopaikan ja maanläjitysalueen velvoitetarkkailutuloksista voidaan kuitenkin havaita, että mahdollisuus 
kaatopaikka-alueen vesipilaamisvaikutukseen on kuitenkin olemassa myös Kolmperän suunnassa.  
 
Ämmässuon kaatopaikan viemäriin pumpattavien vesien, vesistövesien ja pohjavesien vuosien 1991-1994 
tarkkailuraporteista voidaan havaita, että Kolmperän järven välittömässä läheisyydessä olevan 
pohjavesitarkkailupisteen 29 vesi on ollut ajanjaksona koko ajan hapetonta ja sisältänyt runsaasti 
ammoniakkia. Kovuussuolojen määrä kasvoi koko tarkastelujakson ajan. Vuoden 1995 velvoitetarkkailun 
(s. 30) mukaan pisteen ammoniakkipitoisuudet olivat niin suuria, että ne riittävät pohjaveden likaamiseen. 
Samaa havaintoa tuki myös korkea alkaliteettiarvo sekä kovuuden ja alkaliteetin suhde. Kovuus- ja 
alkaliteettiarvot olivat selvästi suuremmat kuin suomalaisissa pohjavesissä yleensä. Korkeita arvoja voisi 
selittää maaperän kalkkipitoisuus mutta Ämmässuon kaatopaikka-alueella maaperä ei ole kalkkipitoista, 
vaan hapanta suoaluetta. 

 
Pisteen 29 tarkkailu lopetettiin v. 1994, vaikka juuri kyseisen pisteen tulokset olivat huolestuttavimmat ja 
kehityssuunta huononeva. Tilalle otettiin piste 29 A, jossa ammoniakkia oli selvästi vähemmän kuin 
pisteessä 29 ja myös happitilanne parempi. Myös CODcr –arvo oli selvästi pienempi kuin mitä pisteessä 
29. Molemmat  pisteet sijaitsevat isolla Ämmässuolla kaatopaikan pohjoispuolella. (Ks. v. 1995 
tarkkailuraportti, s. 30)  
  
Muistutusajan kuluessa ei ole ollut mahdollista saada asiantuntijalausuntoa niistä riskeistä ja mahdollisen 
pilaantumisen selvitystapeista, joita yksilöidysti kaatopaikan pitäjiltä tulisi vaatia. Varaammekin 
mahdollisuuden täydentää muistutustamme jo tilatulla limnologisella asiantuntijalausunnolla. 

 
Yksityiskohtaisen vesistötarkkailun ja asiantuntija-arvion puute estää meitä tässä vaiheessa 
yksityiskohtaisen korvaus- tai toimenpidevelvoitevaatimuksen esittämisen. Tässä vaiheessa onkin 
ensisijaista, että joko toiminnanharjoittaja velvoitetaan selvittämään mahdollisesti aiheutunut 
pilaantuminen tai tämä kysymys määrätään selvitettäväksi viranomaisten toimesta erillisessä 
vesioikeudellisessa katselmusmenettelyssä. Jos tarkemmat selvitykset ja asiantuntija-arviot osoittavat 
vesipilaantumista tapahtuneen ja jos pilaamisen katsotaan aiheutuneen YVL 3 §:n tarkoittamin tavoin 
todennäköisesti kaatopaikkatoiminnoista, vaadimme (muistuttajina esiintyvät kiinteistöomistajat),  näiden 
vahinkojen selvittämistä ja korvaamista YSL 71 §:n mukaisesti tämän lupa-asian yhteydessä.   

 
 
 
 

 
2 YHDYSKUNTAJÄTTEEN TÄYTÖN JATKAMINEN 
 
Lupahakemuksen (yleissuunnitelman s. 20) esitetään täyttöalueiden 1 - 4 perustamisvaiheen 
vesiensuojelutoimenpiteet. Suunnitelmassa todetaan, että täyttöalueen (1 - 2) pohjan muovikalvon 
alapuoliset vedet on aikaisemmin johdettu maastoon ja, että vesissä on kuitenkin havaittu parina viime 
vuotena kohoavaa kuormitusta, jonka johdosta vedet on johdettu 2001 lähtien viemäriin. 
 
Täyttöalueista ja tulevasta täytöstä todetaan s. 21 seuraavaa: “Täyttövaiheet 1 ja 2 on täytetty erillisinä 
alueina nykyisiin täyttökorkeuksiin. Täyttö siirtyi v. 1991 täyttöalueille 3 ja 4, jolloin täyttöalueet 1 ja 2 
viimeisteltiin väliaikaisesti … Täyttökorkeuden noustessa täyttö ulotetaan myös täyttövaiheiden 1 ja 2 
alueille.“ Kaatopaikan jäljellä olevan täyttötilavuuden todetaan (s. 2) riittävän hyvin v. 2005 asti ja 
tarvittaessa pitempäänkin, mikäli uuden kaatopaikan rakentamisaikataulu viivästyy lupakäsittelyn takia.  
 
Lupahakemuksessa sivuutetaan täytön jatkamiseen liittyvät riskit, vaikka jo täyttöjen vesistöpäästöjen 
hallinnassa on ilmennyt merkittäviä ongelmia. (Ks. Vesi-Ekon lausunto Ämmässuon kaatopaikan 
vesistövaikutuksista Loojärven ja Nupurinjärven suunnalla,  liitteessä 1) Kaatopaikka on toiminta-
aikanaan aiheuttanut merkittäviä päästöjä alapuoliseen vesistöön eivätkä kaatopaikan perustamisvaiheen 
vesiensuojelutoimet ole olleet riittäviä.  
 
Erityisesti täyttöalueiden 1 ja 2 täytön jatkamiseen liittyy huomattavia ympäristöriskejä. Täytön 
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jatkaminen lisäisi täytön painumisesta ja liikkeistä aiheutuvia vahinkoja. Muovikalvoon kohdistuvan 
paineen lisääntyessä myös vesistöpäästöt kasvaisivat. On merkillistä, että lupahakemuksessa todetaan 
ilmennyt ongelma kalvon alapuolisten vesien laadussa, mutta kaatopaikkavesien keräämiseen liittyviä 
riskitekijöitä ei käsitellä lainkaan. Jos kaatopaikan muovikalvoon kohdistuvaa painetta lisätään, viemäriin 
johdettavaksi aiottujen vesien keräily kalvon alapuolelta ja maastosta voi osoittautua mahdottomaksi.  
 
Myös lisääntyvien jätevesien käsittelyyn liittyvien ympäristöllisten riskitekijöiden käsittely on sivuutettu 
hakemuksessa. Kaatopaikan muovikalvon alaisten vesien johtaminen viemäriin, uudet 
jätteenkäsittelytoiminnot ja aikaisempien toimintojen laajennukset tulevat kuormittamaan 
viemäriverkostoa entisestään. Selostuksessa olisi tullut kattavasti selvittää jätevesipuhdistamon 
kapasiteetti ja siihen liittyvät riskitekijät (mm. voivatko jätevedet päätyä tulva-aikana Kolmperän järveen 
jätevedenpuhdistamon kapasiteetista johtuen, jos alueelle sijoitetaan uusia toimintoja ja entisiä toimintoja 
jatketaan/laajennetaan?) 

 
 Kun täytön jatkamiseen liittyviä ympäristövaikutuksia ja -riskejä ei ole selvitetty tai arvioitu, 

lupahakemusta on pidettävä riittämättömänä. Haettua lupaa ei tule myöntää, ennen kuin kaatopaikan 
aiheuttama aikaisempi pilaaminen on selvitetty ja riittävät toimenpiteet on suoritettu sen estämiseksi, ettei 
Ämmässuon läjitys- ja jätteenkäsittelyaluekokonaisuus aiheuta lisää luvatonta vesipilaamista. 
 

 
 
 
 
 
 

3 KOMPOSTOINTITOIMINTA 
 
 
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt 30.12.1997 päätöksellään (Dnro 0196Y0435-111 
ympäristöluvan YTV:n Ämmässuon biojätteen kompostointilaitokselle. Kompostointilaitos on toiminta-
aikanaan aiheuttanut huomattavia päästöjä sekä ilmaan että pinta- ja pohjavesiin. Lupahakemuksessa ei 
ole esitetty riittäviä selvityksiä siitä, miten päästöt aiotaan jatkossa saada hallintaan. 

 
Kaatopaikan kompostointikentän pinnalta ja tasausaltaasta on vuotanut jätevettä lisäten alapuoliseen 
vesistöön kohdistuvaa ravinnekuormitusta. Uudenmaan ympäristökeskuksen selvityspyynnön (4.12.2000) 
johdosta tekemässä selvityksessä (31.1.2001) YTV myöntää kompostointikentän aiheuttamat 
vesistöpäästöt toteamalla, että v. 1999 kompostointikentän pintarakenteen ja kompostointikentän 
tasausaltaan on havaittu vuotavan. YTV katsoo, että “luultavasti näitä vesiä on päässyt kaatopaikan 
alapuoliseen salaojakerrokseen lisäten vesien ravinnekuormitusta.“ 
 
Päästöjen estämiseksi kompostointikentän pintarakenne vahvistettiin vuoden 2000 aikana 
asfalttipinnoitteella ja kompostointikentän tasausallas korjattiin. Mittavista toimenpiteistä huolimatta 
kalvon alapuoliset vedet ovat olleet jätevesien kaltaisia ja tästä johtuen ne on yritetty kerätä ja johtaa 
tammikuusta 2001 alkaen jäteveden puhdistamolle. Kompostointitoimintojen jatkamiselle ja 
laajentamiselle ei tule myöntää lupaa ainakaan ennen kuin nykyiset päästöt on saatu hallintaan. 
 
Kompostointitoiminta on vesistöpäästöjen lisäksi aiheuttanut huomattavia hajuhaittoja erityisesti kahden 
viime vuoden aikana. Kompostointikentän aiheuttamista hajuhaitoista ovat kärsineet erityisesti läheisten 
asutusalueiden (Kolmperän, Laitamaan, Nupurin ja Kauhalan) asukkaat. Hajuhaitat ovat olleet em. alueilla 
erittäin vahvoja heikentäen merkittävästi alueen virkistyskäyttöarvoa. Hajuhaitat ovat lisäksi aiheuttaneet 
lähiasukkaille terveydellistä haittaa, päänsärkyä ja pahoinvointia. Hajuhaitat ovat heikentäneet myös 
asumisviihtyvyyttä. 
 
Myös Uudenmaan ympäristökeskus on havainnut kompostointikentän aiheuttavan huomattavia 
hajupäästöjä. Ympäristökeskuksen suorittamassa kompostointikentän ja –laitoksen tarkastuksesta 
(16.11.2000) koskevassa pöytäkirjassa todettiin muun ohella seuraavaa: “Ämmässuon 
jätteenkäsittelyalueella tapahtuva jätevesilietteen ja erilliskerätyn biojätteen kompostointi aiheuttaa 
hajuhaittoja ympäristöön“ Pöytäkirjan mukaan tarkastuksella havaittiin, että “Kompostointialue höyryää 
kauttaaltaan ja hajut alueella olivat erittäin vahvoja ja epämiellyttäviä.“  

 
Havaittujen hajuhaittojen johdosta Uudenmaan ympäristökeskus teki selvityspyynnön (Dnro 0196Y0436-
111) Ämmässuon alueen hajuhaitoista. Selvityspyynnössä Ympäristökeskus toteaa, ettei 
kompostointitoiminta vastaa täysin kompostointikentän ja laitoksen toimintaa koskevan 
ympäristölupapäätöksen (No YS 1326/30.12.1997) määräyksiä. Ympäristökeskus velvoitti 
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jätehuoltolaitosta tekemään selvityksiä kompostointilaitoksen toiminnan parantamiseksi.  
Lupahakemuksen mukaan (yleissuunnitelman s. 26) selvitykset ovat käynnissä ja niiden tulokset 
valmistuvat kesän-syksyn 2001 aikana.  

 
Kun kompostointitoiminta on jatkuvasti aiheuttanut huomattavia hajupäästöjä eikä niiden poistamis- tai 
vähentämistoimenpiteistä ole esitetty lupahakemusvaiheessa selvitystä, hakemusta ei voida pitää 
riittävänä. Aikaisempien vuosien kokemuksella on perusteluta olettaa, että kompostointilaitos aiheuttaa 
jatkossakin YSL:ssä tarkoitettua merkittävää viihtyisyyshaittaa ja NaapL:n mukaista kohtuutonta rasitusta. 
Lupapäätöstä ei voida tehdä keskeneräisten selvitysten perusteella. Alueen kokonaisilmapäästöjen 
aiheuttaessa immissiosietokynnyksen ylittymisen häiriintyvissä kohteissa (kuten Kolmperän, Laitamaan ja 
Kauhalan asutusalueilla), kompostointitoiminnoille tulee etsiä vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. 
 
 
 
 
 
4 PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KÄSITTELY 
 
Pilaantuneiden maa-alueiden käsittelyyn ja varastointiin liittyvien ympäristövaikutusten ja –riskitekijöiden 
osalta viittaamme aluksi liitteessä 2 olevaan, kaatopaikan laajennuksen ja pilaantuneiden maa-alueiden 
käsittelykenttien YVA-selostuksesta esitettyyn mielipiteen / lausuntoon.  
 
Käsittelykenttään liittyvät ympäristöriskit koskevat erityisesti käsittelykentän suotovesiä, joita voi 
vauriotapauksessa päästä purkautumaan alueen pinta- ja pohjavesiin. Toisin kuin lupahakemuksessa 
(yleissuunnitelman täydennyksen s. 11) katsotaan, vauriotapausten todennäköisyyttä ei voida pitää sillä 
perusteella pienenä, että rakenteiden alapuolella on louhittu kallio. Myös täyttöalueiden III ja IV “vettä 
läpäisemättömässä“ kalliossa on todettu olevan halkeamia, joista kaatopaikan suotovettä pääsee 
laajennusalueelle ja edelleen Loojärveen johtaviin puroihin. Alueen kallion on havaittu rakoilevan 
pintaosastaan vaakasuunnassa. Nykyisten täyttöalueiden alapuolisen kallion rakoilu todetaan myös nyt 
tarkasteltavassa lupahakemuksessa (yleissuunnitelman täydennyksen s. 15). Yleissuunnitelman mukaan 
vesimenekkikokeilla on todettu kallion pintaosissa tavattavien rakojen olevan vettäjohtavia.  
 
Lisäksi lupahakemuksessa (yleissuunnitelman s. 11)  perusteettomasti katsotaan, että vauriotapauksissa 
haitalliset vaikutukset rajoittuisivat joka tapauksessa vettä huonosti läpäisevien rakenteiden ansiosta 
pieniksi. On pidettävä mahdollisena, että pilaantuneiden maa-alueiden käsittelykentän häiriötilanne voi 
ilmentyä pitkäaikaisena haitta-aineiden suotautumisena esim. pintarakenteiden ja kalliohalkeamien kautta 
maastoon, jolloin haittavaikutusten ei voida katsoa olevan vähäisiä. Kompostointikokemukset 
Ämmässuolla ovat osoittaneet, että suojarakenteista huolimatta vesien pilaantumisriskiä ei voida pitää 
merkityksettömänä tai pienenä niin kuin hakemuksessa väitetään. Uusien, suuruusluokaltaan 
huomattavien, ympäristövaarallisten toimintojen sijoittaminen Ämmässuolle lisäisi osaltaan 
kokonaispilaamisriskiä, joka on alueella jo nyt hankkeiden lukumäärä ja laajuus huomioon ottaen 
merkittävä.   
 
Pilaantuneiden maa-alueiden kuljettamiseen liittyvät päästöt ja riskit koskevat erityisesti ilmapäästöjä.  
 
Pilaantuneiden maiden käsittelytoimintojen sijoittaminen Ämmässuolle lisäisi Kolmperään, Kauhalaan, 
Laitamaahan sekä Nupuriin kohdistuvaa kokonaispöly- ja melupäästöjä sekä vesipilaamis- ja 
onnettomuusriskiä (ml. kuljetukseen liittyvät riskit). Lisäksi jätteiden läjitys- ja käsittelytoimintojen 
laajeneminen merkitsisi alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien rajautumista entisestään. Alueen 
immissiosietokynnyksen ollessa kriittisessä pisteessä, pilaantuneiden maiden käsittelykentän sijoittamista 
alueelle ei voida pitää sallittavana.  
 
 

 
5 ÄMMÄSSUO-KULMAKORPI -ALUEEN KOKONAISKUORMITUS 
 
 
Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaisen ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei hanke yksin 
tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheuta terveyshaittaa, naapuruussuhdelaissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta tai muuta lainkohdassa tarkoitettua seurausta. Alueella toimivien ja sinne 
suunnitteilla olevien hankkeiden yhteisvaikutukset (kokonaiskuormitus) tulee siten tunnistaa, jotta 
voitaisiin päättää minkälaisilla lupamääräyksillä ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyisivät.  
 
Nyt käsiteltävä lupahakemus koskee seuraavia toimintoja: 
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- Yhdyskuntajätteen läjitys 800 000 t/a 
- Biojätteiden kompostointi, jätemäärä 60 000 t/a 
- Puhdistamojätteiden kompostointi, lietemäärä 30 000 t/a 
- Hyötyjätteiden esikäsittely ja välivarastointi, jätemäärä 200 00 t/a 
- Ongelmajätteiden vastaanottoa, lajittelu ja välivarastointi, jätemäärä 500 t/a 
- Kaatopaikkavesien käsittely 
- Kaatopaikkakaasun käsittely 
- Muut tarvittavat oheistoiminnot 
- Pilaantuneiden maamassojen kompostointi 50 000 t/a 
- Biojätteen ja muun orgaanisen jätteen kompostointi 55 000 m³/a. 

 
Hankkeiden lukumäärä ja laajuus huomioon ottaen kysymys on ympäristöllisiltä yhteisvaikutuksiltaan 
huomattavan suuresta hankekokonaisuudesta, jonka osuus Ämmässuo-Kulmakorpi-Kauhala -alueen 
kokonaispäästöistä on merkittävä. Lupahakemuksessa vesistöpäästöjä ja pöly- ja meluhaittoja käsitellään 
vain ko. olevan hankkeen osalta ja kysymys alueen yhteispäästöistä on sivuutettu täysin.  
 
Hankkeen aiheuttamista melupäästöistä todetaan yleissuunnitelmassa seuraavaa: 
Jätteenkäsittelytoiminnassa eniten melua aiheuttaa työmaaliikenne, joka ei ylitä yleisiä meluohjearvoja.“  
Vaikka jätteenkäsittelytoiminnot eivät yksin aiheuttaisi meluohjearvojen ylittymistä, ne aiheuttavat 
yhdessä muiden hankkeiden kanssa terveydellisin perustein annettujen meluohjearvojen ylittymisen. 
Suunnittelukeskus Oy:n 25.7.2000 tekemästä, lupahakemuksen liitteenä olevasta melumittausraportista 
voidaan havaita, että läheiselle asutusalueella (Kolmperä) terveydellisin perustein annetut meluohjearvot 
ylittävät jo nyt (58.1 dB). Jo yksin tämän perusteella uusien lupien myöntämistä alueelle olisi pidettävä 
YSL:n 42 §:n vastaisena.  

 
Myös kokonaispölyhaittojen osalta ongelma on sivuutettu lupahakemuksessa. Hankkeen yksin ja yhdessä 
muiden toimintojen kanssa aiheuttamaa pölypäästöjen määrää lähimmissä häiriintyvissä päästökohteissa 
ei arvioida. On selvää, että Ämmässuon hankkeiden kokonaispölypäästöt voivat aiheuttaa YSL:ssa 
tarkoitettua terveys- ja viihtyisyyshaittaa lähistön asutusalueilla. Lupahakemuksessa ei ole esitetty 
tarvittavaa, pölypäästöjä koskevia tietoja, joiden perusteella voitaisiin päättää millaisia lupamääräyksiä 
ympäristöluvan myöntäminen edellyttäisi.  
 
Hankkeen toteuttaja on tosin esittänyt arvioita Ämmässuo-Kulmakorpi-Kauhala –alueen 
kokonaiskuormituksesta kaatopaikan laajennuksen ja pilaantuneiden maa-alueiden käsittelykenttien YVA-
selostuksessa mutta, kuten selostuksesta esitetystä mielipiteestä/lausunnosta (liitteessä 2) ilmenee, 
selostuksessa tehty yhteisvaikutusten arviointi on täysin riittämätön ja epäluotettava. Arvioinnissa on 
tyydytty lähinnä listaamaan alueen hankkeet ja mahdolliset ympäristövaikutukset eikä tämän perusteella 
ole hahmotettavissa alueen tosiasiallista, kokonaiskuormituksesta aiheutuvaa ympäristöongelmaa. 
Selostuksessa ei ole tehty aineellista kartoitusta alueen kokonaisvesistö-, pöly- ja melupäästöistä, mikä 
olisi välttämätöntä hankkeiden lupien myöntämisedellytysten arvioimiseksi. Nyt haetun luvan 
myöntämisedellytyksiä ei voida arvioida YSL:ssa tarkoitetulla tavalla ennen mittaustuloksiin perustuvat 
ilman laatua, kuten leijumaa koskevat tiedot ja melua koskevat tiedot on selvitetty.  
 
Kuten kaatopaikan laajennuksen ja pilaantuneiden maiden käsittelykenttien YVA-selostuksen kaaviosta 
21 voidaan havaita, Ämmässuo-Kulmakorpi-Kauhala -alueelle on sijoitettu ja aiotaan sijoittaa 
valtakunnan ja myös Pohjoismaiden laajimpien kaatopaikkatoimintojen ja niiden liitännäistoimintojen 
lisäksi erittäin paljon raskasta teollisuutta ja muuta melu- ja pölypäästöjä aiheuttavia sekä pinta- ja 
pohjaveden pilaantumisriskiä lisääviä toimintoja. Keskittämistä voidaan pitää tiettyyn rajaan asti 
perusteltuna mutta nyt alueen ympäristön sietokynnys on niin kriittisessä tilassa, ettei uusien hankkeiden 
keskittämistä alueelle tai aikaisempien toimintojen laajentamista voida pitää enää millään tavoin 
hyväksyttävänä. Luvan hakija ei ole myöskään esittänyt riittäviä logistisia tai kustannustehokkuuteen 
perustuvia perusteita pääkaupunkiseudun jätteiden läjitys- ja käsittelytoimintojen keskittämiselle 
Ämmässuo-Kulmakorpi-Kauhala –alueelle. (Ks. vaihtoehtojen vertailun toteuttamatta jättämisestä 
kaatopaikan laajennuksen YVA-selostuksesta annettu lausunto s. 2 - 4, liitteessä 2.) 
 
Jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen jatkamiselle / laajentamiselle ja uusille toiminnoille ei  tule 
myöntää ympäristölupaa ennen kuin koko Ämmässuo-Kulmakorpi alueella tällä hetkellä olevien ja sinne 
suunniteltujen ympäristöllisten haitta- ja häiriötekijöiden yhteisvaikutus alueen ympäristössä oleville 
häiriytyville kohteille on selvitetty.  
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6 HÄIRIÖTILANTEET 
 
 
Lupahakemuksessa (yleissuunnitelman s. 35) katsotaan, ettei lyhytaikainen suoto- ja valumavesien 
vesistöön johtaminen häiriötilanteessa käytännössä näkyisi alapuolisen veden laadussa ratkaisevana 
laadun muuttumisena, koska kuormitus laimenisi suureen vesimäärään. Pitempiaikaisen 
kaatopaikkavesikuormituksen todetaan näkyvän selvimmin alapuolisen vesistön kokonaistyppipitoisuuden 
nousuna. Kokonaiskuormituksen noususta seuraisi hakemuksen mukaan voimistuva rehevöityminen ja 
happitilanteen heikkeneminen.  
 
Yleissuunnitelmassa annetaan vähättelevä kuva mahdollisen häiriötilanteen ympäristövaikutuksista. Kuten 
Vesi-Ekon lausunnosta (13.6.2001, liitteessä 1) ilmenee, kaatopaikka on jo nyt “normaalitilassa“ 
aiheuttanut merkittävän kuormituslisän kriittisessä tilassa olevalle Loojärvelle. (On pidettävä 
mahdollisena, että vastaava kuormitus on kohdistunut myös Kolmperän järveen.) Häiriötilanteessa 
haitalliset seuraukset voivat siten olla huomattavasti suurempia kuin hakemuksessa väitetään. On 
perusteltua olettaa, että lyhytaikainenkin häiriötilanne voi aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia 
Loojärven lisäksi myös Kolmperän järvessä ja Nupurinjärvessä.  
 
Hakemuksessa ei käsitellä lainkaan suojelutoimenpiteisiin (pintarakenteisiin, patoihin, tasausaltaisiin) ja 
kallion ruhjevyöhykkeisiin liittyviä epävarmuustekijöitä, vaikka kaatopaikalta on suotautunut jätevesiä 
vesien suojelutoimenpiteistä huolimatta aikaisemminkin vesistöön. Hakemuksessa ei myöskään tuoda 
esiin ongelmajätteiden (kuten öljyjen) mahdollista pääsyä häiriötilanteissa maastoon.  On pidettävä 
mahdollisena, että hankkeiden häiriötilanteet voivat ilmentyä myös pitkäaikaisena haitta-aineiden 
suotautumisena maastoon, kuten tapahtui kompostointikentän osaltakin. Lisäksi on huomioitava, että 
häiriötilanteet (esim. viemäröinnissä) voivat koskea useita hankkeita yhtä aikaa, jolloin kokonaispäästöt 
vesistöön, ilmaan ja maaperään ovat mittavia.  
 
Hakemuksessa hankkeen vesistövaikutusten tarkastelu on perusteettomasti rajattu koskemaan vain 
Loojärveä ja jätteenkäsittelykeskuksen vaikutuksista mm. luontoon ja eläimistöön annetaan siten 
virheellinen kuva. Esimerkiksi häiriötilanteessa haitalliset vaikutukset tulisivat mahdollisesti näkymään 
myös mm. Kolmperän järvessä ja Nupurinjärvessä ja varmuudella myös Mankinjoessa, johon vedet 
purkaantuvat Loojärvestä. Mankinjoen alkuperäisiksi lajeiksi on todettu mm. erittäin uhanalainen taimen 
ja rapu. Uudenmaan Maaseutuelinkeinopiirin päätöksessä (Dnro 2796/866/97) Mankinjoki ja sen itäinen 
haara Gumbölenjoen myllypatoon asti on todettu lohipitoiseksi. Päätöksen mukaan Gumbölenjoen 
Mynttilänkoski on taimenen poikastuotantoaluetta.  
 
 
 
7 LIIKENNE 
 
Kaatopaikan perustaminen ja laajeneminen liittännäistoimintoineen on moninkertaistanut alueen 
liikennemäärät aiheuttaen osaltaan edellä kohdassa 5 käsitellyn meluohjearvojen ylittymisen. Tämän 
lisäksi (kuorma-auto)liikenne on aiheuttanut kestämättömän liikenneturvallisuusongelman. 
 
Lupahakemuksessa (yleissuunnitelman s. 38 - 39) YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen ja sen ympäristössä 
sijaitsevien laitosten ja läjitysalueiden todetaan aiheuttavan “huomattavan paljon raskasta liikennettä 
Nupurintielle moottoritien Histan liittymän ja Ämmässuon liittymän välille.“ Kaatopaikkaliikenteen 
aiheuttamasta ongelmasta todetaan suunnitelmassa seuraavaa: “Vilkas kuorma-autoliikenne Nupurintiellä 
Ämmässuon ja Histan liittymän välillä aiheuttaa sen, että jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkeminen 
on tiellä turvatonta.“ Yleissuunnitelmassa luvan hakija esittää liikenteen haitallisten vaikutusten 
lieventämiseksi toimenpiteitä, kuten sopimusmenettelyn kehittämistä, jossa Ämmässuon alueelle ajavat 
kuljetusliikkeet ja autoilijat sitoutuisivat käyttämään pelkästään moottoritien reittiä eivätkä ajaisi 
Nupurintietä. 
 
Ottaen huomioon, että YTV on kaatopaikan ja sen liittännäistoimintojen omistajana 
liikenneturvallisuusongelmien suurin aiheuttaja, lupahakemuksessa olisi tullut esittää konkreettisia, 
riittäviin selvityksiin perustuvia suunnitelmia ongelman ratkaisemiseksi, eikä tyytyä luettelemaan 
mahdollisia toimenpiteitä, joiden toteuttamiskelpoisuudesta ei ole tietoa. Kaatopaikka lukuisine 
liittännäistoimintoineen aiheuttaa huomattavien yhteispäästöjen lisäksi myös kestämättömän 
liikenneturvallisuusongelman. Myös liikennekysymykset puoltavat sitä, ettei Ämmässuo-Kulmakorpi -
alueelle tule myöntää uusia lupia, ainakaan ellei hankkeen toteuttajalla ole konkreettisia ratkaisuja 
aiheuttamiensa ympäristö- ja liikenneongelmien hallintaan. (Liikenteen aiheuttamista ongelmista ja 
tarvittavista toimenpiteistä ks. tarkemmin Kolmperän asukasyhdistyksen muistutus maantie 110:n 
(Nupurintie) tiesuunnitelmasta, liitteessä 3) 
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Lupahakemusta on pidettävä puutteellisena erityisesti päästöjen yhteisvaikutusten arvioimisen kannalta. 
Kun alueen yhteispäästöjä ei tunneta, myös hankkeen aiheuttamien päästöjen suhde ympäristön 
sietokykyyn jää huomioimatta. Lähistön asutusalueiden immissiosietokynnyksen ollessa kriittisessä 
pisteessä hankkeiden yhteisvaikutusten arviointi on välttämätöntä ennen uusien toimintojen sijoittamista 
tai aikaisempien toimintojen jatkamista taikka laajentamista.  

 
 

Muistutuksessamme esitetyt tiedot osoittavat, että suunniteltu jätteenkäsittelykeskus tulisi aiheuttamaan 
yksin tai yhdessä muiden toimintojen kanssa haittaa terveydelle ja ympäristön merkittävää pilaantumista 
tai sen vaaraa sekä NaapL:ssa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Aineellisten, YSL:n 42 §:ssä säädettyjen 
luvanmyöntämisedellytysten puuttuessa hankkeelle ei tule myöntää ympäristölupaa. 
 
 
Helsingissä 10. syyskuuta 2001  
 
Kolmperän Asukasyhdistys ry:n ym. valtuuttamana 
 
Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Juha Sario, OTK, lakimies   Sakari Niemelä, OTK, lakimies 
 
 
 
 
_________________________  
Ismo Pölönen, HTM, avustaja 
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- avoimia asianajovaltakirjoja 37 kpl (toimitetaan myöhemmin) 
Liite 1  Vesi-Ekon lausunto 13.6.2001  
Liite 2  Kaatopaikan laajennuksen YVA-selostuksesta esitetty mielipide/lausunto 
Liite 3 Kolmperän asukasyhdistyksen muistutus maantie 110:n (Nupurintie) tiesuunnitelmasta 27.1.2001  

 9


