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ASIA: 

Muistutus Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) jätehuoltolaitoksen 
poikkeamispäätöshakemuksesta koskien jälkikompostointihallia tilalla RN:o 1:384. 
 
 
 

MUISTUTUS JA VAATIMUKSET 
 
 
YTV:n tilinpäätöksessä vuodelta 2001 todetaan: ”Toimintavuonna ongelmia Ämmässuon 
lähialueiden asukkaille aiheuttivat jätteenkäsittelykeskuksen hajuhaitat . Syynä olivat lähinnä 
kaatopaikkakaasun arvioitua suurempi muodostuminen ja ongelmat kompostoinnissa. 
Kompostointilaitoksen ongelmista aiheutunut kompostointikapasiteetin vaje otettiin huomioon 
ohjaamalla jätteet koealueelle.” 
 
Näin YTV on itse kiteyttänyt arvionsa Vapo Oy:n toimittamasta kompostointilaitoksesta. 
Käytännössä tämä laitos ei koskaan toiminut toivotulla tavalla ja YTV käyttääkin siitä 
tilinpäätöksessään nimitystä ”kompostoinnin tutkimushalli”. ” Koekenttä” on puolestaan YTV:n 
käsitys alueesta, missä 80-90 prosenttia erilliskerätystä biojätteestä peitetään muun 
yhdyskuntajätteen tapaan.  
 
YTV:n tarkoituksena on siirtää jälkikompostointi kompostointikentältä suljettuun halliin. 
Haettava poikkeamispäätös koskee vain hallia eikä siinä oteta kantaa laitoksen 
prosessitekniikkaan. Kompostoinnin ongelma ei kuitenkaan ole avoin kompostointikenttä, vaan 
nimenomaan väärä prosessitekniikka. Nyt on pelättävissä, että uusi halli varustettaisiin saman 
tyyppisellä laitteistolla kuin edeltäjänsä. Tämä tarkoitta sitä, että YTV:n kompostointilaitoksen 
hinnaksi tulee aiempi investointi huomioon ottaen noin 15 miljoonaa euroa ja lopputulos on 
varsin todennäköisesti sama kuin ennekin. 
 

Vaadimme, että poikkeamispäätöstä ei tule myöntää. Kompostointihallissa 
käytettävä  tekniikka on selvitettävä ennen kuin asiaa voidaan ottaa kantaa. 
Näin  varmistetaan, ettei kompostointia jatketa kompostointihallissa, joka 
perustuu YTV:n aiemmin käyttämään tekniikkaan. Markkinoilla on tarjoajia, 
joiden tekninen osaaminen on tämän päivän vaatimukset täyttävällä tasolla. 
Prosessin tulee olla biologinen, suljettu, jatkuvatoiminen, automaattinen ja 
hajuton. 

Kompostointihallin rakentaminen tarkoittaa myös biojätteenkäsittelyn entistäkin voimakkaampaa 
keskittämistä Ämmässuolle. YTV:n yleissuunnitelmassa 13.3.2002 jätteenkäsittelykeskuksen 
ympäristölupahakemusta varten ilmoitetaan kohdassa 2.2. Lupahakemus:  



 
"YTV:n jätehuoltolaitos hakee ympäristölupaa seuraaville jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoille 
ja jätemäärille:  
...  
- biojätteiden kompostointi, jätemäärä 49 000 t/a ...  
- puhdistamolietteiden kompostointi, lietemäärä 30 000t/a ... "  
 
Samassa yleissuunnitelmassa todetaan edelleen kappaleessa 9 Kompostointitoiminta:  
 
"... Ympäristölupaa haetaan biojätteen käsittelylle enimmäismäärällä 49 000 t/a, ... 
Käsittelytarpeen kasvattaminen aiheutuu biojätteen erilliskeräyksen tehoistumisesta 
tulevaisuudessa. Tavoitteena on nostaa biojätteiden käsittelykapasiteetti lopulta 60 000 tonniin 
vuodessa, jota koskeva laajennushanke lupahakemuksineen toteutetaan myöhemmin... Laitoksen 
yhteydessä olevalla hyötykäyttökentällä kompostoidaan aumoissa lisäksi mädätettyä 
jätevedenpuhdistamon lietettä. Vuonna 2000 lietettä kompostointiin noin 21 000 tonnia. ..."  
 
Kokonaiskompostointimäärä olisi siis lopulta n. 79 000 t/a. Näin mittava toiminnan 
laajentaminen olisi käsiteltävä ympäristövaikutuksen arviointi (YVA) prosessina. Erillisin 
laajennushankkein YTV kuitenkin tosiasiallisesti pyrkii kiertämään YVA-lain määräykset. Kun 
lupakäsittelyt näin hajautetaan, kokonaistilanne ei selviä päättäjille ja kaatopaikkatoimintojen 
keskittäminen Ämmässuolle jatkuu.  

 
Koska uuden hallin rakentaminen tarkoittaisi kompostointitoiminnan merkittävää 
laajentamista, vaadimme, että hanke on ratkaistava YVA-prosessina Uudenmaan 
ympäristökeskuksen päätöksellä eikä poikkeamishakemuksella. 
 
Ämmässuon alueella on voimassa rakennuskielto, johon ei pidä myöntää 
poikkeamispäätöstä senkään vuoksi, että YTV:n yhdyskuntajätteen kaatopaikan 
ympäristölupahakemus on edelleen ratkaisematta. Lisäksi samasta asiasta on 
oikeuskanslerille tehty kantelu, johon ei ole vielä saatu vastausta. 
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