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Muistutus Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) 
hakemuksesta koskien Ämmässuon vanhan kaatopaikan jatkokäyttöä 
1.11.2007 jälkeen. Diaarinumero UUS-2005-Y-385-121. 
 
 
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. 
 
Ämmässuon käytössä oleva kaatopaikka ei täytä valtioneuvoston kaatopaikkoja koskevan 
päätöksen mukaisia minimivaatimuksia pohjarakenteiden osalta 1.11.2007 alkaen. Valtioneuvoston 
päätös kaatopaikoista perustuu Euroopan neuvoston kaatopaikkadirektiiviin (1999/31/EY) 
kaatopaikoista.  
 
YTV:n lupahakemuksessa korostetaan eri yhteyksissä, miten tuleva kaatopaikan laajennus täyttää 
vaadittavat kaatopaikkanormit mutta vanha ei. Tästä huolimatta YTV hakee jatkoaikaa vanhan 
kaatopaikan käytölle, vaikka se ei täytäkään uusia Euroopan neuvoston ja valtioneuvoston 
kaatopaikkapäätösten vaatimuksia. Kun vanha kaatopaikka tulisi sulkea haittojen vuoksi 
mahdollisimman pian, YTV hakeekin sille jatkoaikaa. Hakemus on näin lähtökohdiltaan täysin 
kestämätön. 
 
Hakemusasiakirjoissa puhutaan stabiileista jätteistä. Kaatopaikalle loppusijoitettavat jätteet eivät 
ole todellakaan stabiileja. Ympäristölupahakemus on tältä osin harhaanjohtava. 
 
YTV:n lupahakemus ei täytä niitä ehtoja, joilla lievennys direktiivin ja valtioneuvoston päätöksistä 
voidaan myöntää. Lievennys vaatimuksista edellyttää, että kaatopaikasta ei aiheudu pitkänkään 
ajan kuluessa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä ympäristönsuojelulaissa 
tarkoitettua maaperän tai pohjaveden pilaamiskiellon rikkomista ja että kaatopaikalla käytetään 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kuten YTV:n hakemusasiakirjoissa 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, minkä vuoksi YTV:n on pitänyt 
jatkuvasti ryhtyä erilaisiin toimiin suotovesien keräämiseksi ympäristöstä. Hakemusasiakirjoissa 
luonnollisesti vähätellään pohjarakenteiden vuotamista, vaikka todetaankin kaatopaikkavesien 
kuormittavan Ämmäsuonpuroa ja sitä kautta Loojärveä. Lisäksi kaatopaikasta aiheutuu muita 
haittavaikutuksia ympäristöön hajun, pölyn ja melun muodossa. Edellytyksiä poikkeuksen 
myöntämiselle ei ole näin olemassa. 
 
Se, että YTV ei ole varautunut ajoissa Euroopan neuvoston direktiivin ja valtioneuvoston 
kaatopaikkapäätöksen mukaisiin ratkaisuihin ja laatinut kestävää jätepoliittista strategiaa, ei ole 
peruste sille, että YTV:lle myönnetään lupa jatkaa toimintaa kaatopaikalla, joka ei täytä vaadittavia 
normeja 1.11.2007 alkaen. Tulevilla lupahakemuksilla YTV jatkaa direktiivin ja 
kaatopaikkapäätöksen vastaista linjaa aikomalla läjittää käsittelemätöntä sekajätettä uudelle 
laajennusalueelle. YTV:n lupahakemuksista saa sen kuvan, että YTV:n ainoana tavoitteena on 
varmistaa se, että nykyisenkaltainen erittäin suuria ympäristöhaittoja aiheuttava käsittelemättömän 
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yhdyskuntajätteen läjitystoiminta voi jatkua mahdollisimman pitkään 1.11.2007 jälkeenkin ensin 
vanhalle kaatopaikalle ja myöhemmin uudelle laajennusalueelle. Tätä ei voi pitää millään 
perusteella eikä missään oloissa hyväksyttävänä. 
 
Espoossa 22. päivänä marraskuuta 2005 
 
Espoonkartanon omakotiyhdistys – Esbogårds egnahemsförening rf. 
 
 
Aaro Harju 
Puheenjohtaja 
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Muistutukseen yhtyvät valtakirjalla: 
 
Nuuksion omakotiyhdistys – Noux egnahemsförening rf. 
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry. 
Föreningen för Norra Kyrkslätt – Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys ry. 
Kolmperän asukasyhdistys ry. 
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