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Vaadimme, ettei haettua lupaa Ämmässuon vanhan kaatopaikka-alueen jatkotäytölle 

myönnetä, koska siltä puuttuvat YSL 42 §:n, valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen 

861/97 sekä  Euroopan neuvoston kaatopaikkadirektiivin (1999/31/EY) mukaiset 

luvanmyöntämisedellytykset. 

 

PERUSTELUT 

 

1. Lupahakemuksen hyväksymisen oikeudellisista edellytyksistä  

  

Aluksi huomautamme, että lupa kaatopaikkatoiminnan jatkamiseen olisi tullut 

hakijan viittaamankin lainkohdan YSA 43.2 §:n mukaisesti hakea jo 31.12.2004. 

Valtioneuvoston kaatopaikkoja koskevan päätöksen 861/97 9 §:n ja liitteen 1. 3.1 

kohdan mukaisesti olemassa olevan kaatopaikan tulee täyttää tietyt 

minimivaatimukset sen pohjarakenteiden suhteen 1.11.2007 alkaen (VNp 1049/99). 

Kiistatonta asiassa on jo hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella, ettei 

Ämmässuon vanha kaatopaikka täytä näitä vaatimuksia.  

 

Hakija onkin vedonnut  samaisen VNp 861/97:n liitteen 1. kohtaan 5, jossa 

säädetään lievennyksestä edellä mainittuihin pohjarakennevaatimuksiin. Tämä 

lievennys kuuluu seuraavasti: 

 

”Lupaviranomainen voi päätöksellään lieventää kohdassa 2 – 4 

tarkoitettuja vaatimuksia … - kaatopaikan pohja- ja pintarakenteista tai 

… Jos kaatopaikan pitäjä kaatopaikan terveys- ja ympäristövaikutusten 

kokonaisarvioinnin perusteella luotettavasti osoittaa, ettei 

kaatopaikasta ja jätteiden sijoittamisesta sille voi aiheutua pitkänkään 

ajan kuluessa jätelaissa tai ympäristönsuojelulaissa taikka niiden 

nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettua vaaraa tai haittaa 

terveydelle tai ympäristölle eikä ympäristönsuojelulain 7 §:ssä 

tarkoitetun maaperän pilaamiskiellon tai 8 §:ssä tarkoitetun pohjaveden 

pilaamiskiellon rikkomista. Kaatopaikalla käytettävän tekniikan sekä 

terveys- ja ympäristöhaitan  torjuntamenetelmän on tällöinkin oltava  

jätelain 6 §:n 5 kohdassa säädetyn mukaisia.”  
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 Lainauksessa mainitussa JäteL 6 §:n  kohdassa todetaan seuraavaa: 

 

”jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista 

tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan 

torjuntamenetelmää;” 

 

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista perustuu Euroopan neuvoston direktiiviin 

(1999/31/EY) kaatopaikoista, joka sisältää vastaavanlaiset määräykset hieman eri 

sanamuodoin kuin VNp kaatopaikoista. 

 

Liitteen 1. 5–kohdan lievennystä voidaan siis soveltaa vain silloin, kun A) on 

aukottomasti osoitettu, ettei kaatopaikasta voi aiheutua ympäristön pilaantumisen 

vaaraa tai terveyshaittaa. Tämän ensimmäisen vaatimuksen täyttyessä on lisäksi B) 

kaatopaikkatoiminnassa käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä terveys- ja 

ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Molempien ehtojen on siis täytyttävä, jotta 

poikkeus voitaisiin myöntää. 

 

2. Ämmässuon nykyisen kaatopaikan pohjarakenteista ja niiden aiheuttamasta 

 pilaamisriskistä 

 

 Kuten YTV:n hakemusasiakirjoissa (esim. liite 10., s. 4-5 ja liite 14 s. 2–3) on 

todettu, nykyisen kaatopaikan täyttöalueiden 1 ja 2 pohja on eristetty muovikalvolla 

ja kalliopohjaisten täyttöalueiden 3 ja 4 alla ei ole minkäänlaisia tiivisterakenteita. 

Sekä muovikalvolla tiivistettyjen että tiivistämättömien osa-alueiden pohjarakenteet 

vuotavat. Mainituissa kohdissa hakemuksen liitteissä kuvaillaan niitä varsin 

merkittäviä toimenpiteitä, joihin on pitänyt ryhtyä kaatopaikan pohjan läpi vuotavien 

suotovesien keräämiseksi, kuten tiivistyspadon rakentaminen kaatopaikan 

pohjoisosaan ja kaatopaikkavesien keräilyaltaan rakentaminen ja sitä kautta vesien 

johtaminen Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. Edelleen uuden kaatopaikan 

laajennusalueen rakentamisen yhteydessä on jouduttu rakentamaan tiivis 

suotovesikanaali keräämään alueilta 3 ja 4 kallion läpi kulkeutuvia kaatopaikkavesiä. 

Kaikki tämä osoittaa, että koko vanhan kaatopaikan pohjarakenteiden vuotaessa on 

pitänyt jatkuvasti ryhtyä uusiin toimiin suotoveden keräämiseksi ympäristöstä. 

Hakemusasiakirjoissa (liite 14, s. 17 ja liite 17C, s. 2) on luonnollisesti vähätelty 
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pohjarakenteiden vuotamista todeten, että ”kaatopaikasta aiheutuu vähäisessä määrin 

suotovesipäästöjä maa- ja kallioperään”.   

 

Minkäänlaista varmuutta ei ole siitä, että kaikki suotovedet saadaan nyt tai 

kaatopaikan haettuna jatkokäyttöaikana kerättyä ympäristöstä siten kuin ympäristön 

pilaamisriskin estäminen edellä käsitellyn liitteen 1. 5-kohdan mukaisesti edellyttäisi. 

Päinvastoin esimerkiksi hakemuksen liitteessä 24 c (s. 1) todetaan selvästi 

kaatopaikkavesien kuormittavan Ämmäsuonpuroa ja sitä kautta Loojärveä. Liitämme 

tästä pilavasta  vaikutuksesta oheen myös Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen 

vesiensuojeluyhdistykseltä tilaamamme selvityksen kaatopaikkavesien 

kulkeutumisesta Loojärveen (liite 1). 

 

Puuttumatta edes muihin nykyisen kaatopaikan aiheuttamiin erittäin haitallisiin 

ympäristövaikutuksiin voidaan  jo edellä esitetystä päätellä, ettei kaatopaikan 

pohjarakenteiden läpi vuotavien suotovesien osalta ole pystytty osoittamaan 

luotettavasti sitä, etteikö niistä aiheutuisi tai voisi aiheutua ympäristön pilaantumista. 

Näin ollen edellä esitetyn VNp:n liitteen 1. 5 –kohdan ensimmäinen (A) edellytys 

poikkeuksen myöntämiselle ei toteudu. 

 

3. Paras taloudellisesti käyttökelpoinen tekniikka  sekä ympäristö- ja terveyshaitan  

torjuntamenetelmä 

 

 Hakemuksen liitteessä 21 on selvitetty hakijan näkemystä siitä, mitä tässä 

tapauksessa ymmärretään parhaalla taloudellisesti käytettävissä olevalla tekniikalla. 

Katsomme, että tämä tarkastelu on tehty täysin virheellisistä lähtökohdista, koska 

siinä on vain selvitetty nyt käytössä olevalla vanhalla kaatopaikalla tehtyjä 

toimenpiteitä ja noudatettuja käytäntöjä. Vertailu olisi pitänyt tehdä niihin YTV:llä 

käytössään olleisiin vaihtoehtoisiin jätteenkäsittelytapoihin, joilla päästöt voitaisiin 

taloudellisesti toteuttamiskelpoisin ratkaisuin minimoida. 

 

Toiminnan harjoittaja eli luvan hakija on hakemuksensa liitteessä 14 esittänyt 

erityisesti ne perustelut, joilla se katsoo olevansa oikeutettu VNp liitteen 1 5–kohdan 

mukaiseen poikkeukseen  pohjarakenteita koskevista vaatimuksista (s. 2). Tämän 
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hakemuksen liitteen 14 sivulla  8 todetaan varsin selkeästi edellä esittämän 

näkemyksemme parhaasta tekniikasta olevan oikea, kun siinä todetaan seuraavaa: 

 

”Käsittelemättömän sekajätteen sijoitus nykyiselle kaatopaikalle on 

järkevämpää ja ympäristön kannalta edullisempaa kuin sijoitus 

kaatopaikan laajennusalueelle. Kaatopaikan käytöstä luovutaan joka 

tapauksessa siinä vaiheessa kun korvaava ympäristön kannalta parempi 

käsittelyjärjestelmä on koekäytettynä ja toimintavalmiina käytössä.”  

(alleviivaus tässä) 

 

Suotovesien valumisen kannalta ympäristöllisesti paras ratkaisu olisi nykyisen 

pohjastaan vuotavan kaatopaikan mahdollisimman nopea sulkeminen, minkä 

vaikutuksia suotovesien määrään on käsitelty esim. hakemuksen liitteen 14 sivulla 8, 

jossa todetaan avoimella kaatopaikalla muodostuvien suotovesien määrän olevan 40 - 

45 % sadannasta, kun vastaava luku suljetun kaatopaikan kyseessä ollen on alle 5 %. 

Muutenkin on huomattava, että hakemuksen liitteen 14 osiossa, joka käsittelee 

”riskejä ja niiden estämistä” kuvaillaan hyvin laajasti niitä positiivisia vaikutuksia, 

joita kaatopaikan asianmukaisella sulkemisella saadaan aikaan. Täten voidaan todeta, 

että parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä ympäristö- ja terveyshaittojen 

torjuntamenetelmien mukainen ratkaisu olisi kaatopaikan sulkeminen ja jonkin muun 

käsittelytekniikan omaksuminen. Täten jatkoajan myöntäminen hakemuksessa 

esitetyllä tavalla ei myöskään täytä VNp liitteen 1 jälkimmäistä (B) vaatimusta. 

 

4. Yhteenveto 

 

Hakemuksessa annetaan Ämmässuon alueen jätteenkäsittelyn tulevaisuuden osalta 

selvästi harhaanjohtava kuva, kun asiakirjoissa toistuvasti esitetään vanhan 

kaatopaikan jatkoajan tarpeen johtuvan vain siitä, että laajennusalueelle käsiteltyjä 

jätteitä tuottava jätteenkäsittelylaitos viivästyy. Todellisuudessa tilanne on sellainen, 

että niin laitokselle kuin laajennusalueellekin on jo saatu ympäristöluvat, mutta 

YTV:n virhearviointi jätteenkäsittelylaitoksen valinnassa on johtanut siihen, että 

koko pääkaupunkiseudun jätteenkäsittelyn perusratkaisu on täysin avoimena vain 

kaksi vuotta ennen kuin vanha kaatopaikka tulee Valtioneuvoston 

kaatopaikkapäätöksen ja Kaatopaikkadirektiivin mukaisesti sulkea. Tämä käy ilmi 
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oheen liitetystä  (liite 2) YTV:n hallituksen pöytäkirjasta 17.6.2005 § 122. 

Todellisuudessa on hyvinkin mahdollista, ettei edes nyt haettu viiden vuoden 

jatkoaika riitä siihen, että parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen 

jätteenkäsittelyratkaisu voidaan toteuttaa pääkaupunkiseudulla. Tämä johtaa 

hakemuksen liitteen 10 sivulla 1 esitetyn mukaisesti siihen, että uutta laajennusaluetta 

tulisi käyttää käsittelemättömän sekajätteen läjitykseen, mihin sitä ei ole tarkoitettu. 

Ratkaisu johtaisi ympäristöhaittojen pahenemiseen entisestään kuten taas 

hakemuksen liitteen 14 sivulla 16 selkeästi todetaan. 

 

Edellä esitetyistä toimintavaihtoehdoista saa sen kuvan, että YTV:n ainoana 

tavoitteena tällä hetkellä on varmistaa, että nykyisenkaltainen erittäin suuria 

ympäristöhaittoja aiheuttava käsittelemättömän yhdyskuntajätteen läjitystoiminta voi 

jatkua mahdollisimman pitkään 1.11.2007 jälkeenkin ensin vanhalle kaatopaikalle ja 

myöhemmin uudelle laajennusalueelle (tästä vaihtoehdosta on jo YVA–menettely 

lähes valmiina). Pääkaupunkiseudun jätteenkäsittelyn pitkän tähtäimen tulevaisuus oli 

rakennettu ainoastaan yhden vaihtoehdon eli jätteenkäsittelylaitoksen varaan, jonka 

valmistelu aloitettiin aivan liian myöhään, koska siinä ei selvästikään otettu 

huomioon, että kansalaiset käyttävät tämän kokoluokan hankkeessa heille lain suomia 

muutoksenhakumahdollisuuksia.  

 

Toisaalta pohjoismaiden suurinta kaatopaikkaa hallinnoivan organisaation olisi myös 

ammattitaitoisesti ja huolellisesti toimien pitänyt pystyä ennakoimaan 

jätteenpolttodirektiivin vaikutukset jätteenkäsittelylaitoksen 

toimintamahdollisuuksiin. Luvanhakijan ammattitaidottomuus tai huolimattomuus tai 

molemmat ovat nyt johtamassa tilanteeseen, että vain kaksi vuotta ennen nykyisen 

kaatopaikan käyttöajan loppumista ollaan tilanteessa, jossa YTV hallituksensa 

päätöksen (liite 2) mukaisesti käynnistää uuden selvityksen koko pääkaupunkiseudun 

jätteenkäsittelyn perusvaihtoehdoista. Katsomme, että YTV tulee luparatkaisuilla 

velvoittaa mahdollisimman pikaisiin linjaratkaisuihin, joilla parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan mukainen jätteenkäsittely saadaan toteutettua pääkaupunkiseudun 

jätehuollossa.  

 

Helsingissä 22. päivänä marraskuuta 2005 
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... valtuuttamana 

 

Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario Oy 

 

 

_________________________           _________________________ 

Juha Sario, OTL, lakimies                   Sakari Niemelä, OTK, lakimies 
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