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Kommentti-/mielipidekirjoitus Länsiväylä-lehden Areena-palstalle (liitteenä myös 23.1.06
kuva laajennusalueesta)
YTV:N JÄTTEENKÄSITTELYLTÄ PALLO HUKASSA
Ämmässuoliike jätti kriittisen lausunnon YTV:n Ämmässuon kaatopaikan vaihtoehtoisen
käytön ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta(YVA).
YTV on rakentamassa Ämmässuon nykyisen kaatopaikan länsipuolelle valtaisaa
kaatopaikan laajennusaluetta. Laajennusalueelle on myönnetty ympäristölupa 2005.
YTV:n sekajätteen käsittelylaitoksen suunnittelu on keskeytetty ja laitoksen mahdollisesta
toteutumisesta ei ole tietoa, minkä seurauksena kaatopaikalle aiotaan lainvastaisesti
sijoittaa käsittelemätöntä sekajätettä. Käsittelylaitoksen viivästymisen ja hankkeeseen
tulleiden muutosten seurauksena kaatopaikan laajennusalueelle joudutaan hakemaan
uudelleen ympäristölupaa.
YTV:n esittämä YVA-selostus on esitettyjen vaihtoehtojen osalta hämmästyttävä. Osa
esityksistä on säädösten vastaisia ja osa täysin epärealistisia. Laajennusaluetta on
rakennettu ja rakennetaan sen mukaisesti, että sinne ei sijoiteta esikäsittelemätöntä
sekajätettä. YTV:n YVA-selostuksessaan esittämä vaihtoehto 1 on täysin epärealistinen ja
epärehellinen, koska loppusijoitettava sekajäte ei ole missään tapauksessa 1.11.2007
lähtien mekaanis-biologisesti käsiteltyä. Sekajätteen käsittelylaitoksen suunnittelu on
keskeytetty, joten laitos ei ehdi valmistua mainittuun päivämäärään mennessä. Muilla
tavoilla YTV ei kykene loppusijoitettavaa sekajätettä asianmukaisesti käsittelemään. Näin
ollen vaihtoehto 1 on poissuljettu.
YTV esittää vaihtoehtona 2 yksiselitteisesti voimassa olevan kaatopaikkadirektiivin
vastaista menettelyä. Tätä ei voida missään oloissa hyväksyä. Vaihtoehto 3A on myös
poissuljettu edellisissä kohdissa mainituilla perusteilla, koska sekin edellyttää mekaanisesti
laitoskäsiteltyä sekajätettä. Vaihtoehdoissa 3B ja 3C varaudutaan loppusijoittamaan
laajennusalueelle tavanomaisia tuhkia. Miten valvotaan, millaisia tuhkia vesistöperäiselle
alueelle sijoitetaan? Mahdollistavatko kaavat ja muut luvat tuhkien loppusijoittamisen
alueelle? Ainakin Kirkkonummi vastustaa tuhkien sijoittamista Ämmässuolle.

YTV:n suunnitelmista puuttuvat todelliset ratkaisut jätteenkäsittelyn hoitamiseksi 1.11.2007
lähtien. Ennen kuin nämä ovat tiedossa, vakavaa harkintaa eri vaihtoehtojen välillä ei voi
tehdä. Lisäksi YVA-selostuksen asiankirjoista saa harhaanjohtavan käsityksen, että
sekajätteenkäsittelylaitos ja/tai polttolaitos olisivat jo valmistumassa tai toiminnassa.
Ämmässuon kaatopaikan lähtölaskenta on alkanut. Voimavarat on keskitettävä nykyisen
kaatopaikan toiminnan alaslaskemiseen ja jätteen synnyn todelliseen ehkäisemiseen. YTV
itsekin tiedotti esimerkiksi lokakuussa 2004, että "Pääkaupunkiseudun sekajäte voitaisiin
vähentää alle puoleen nykyisestä, jos jätteet lajiteltaisiin tehokkaammin." Missä viipyvät
YTV:n tehotoimet ja järeät investoinnit jätteen synnyn ehkäisyyn ja materiaalivirtojen
kierrätykseen. Kun ne on toteutettu, ovat YTV:nkin jäteongelmat ja kaatopaikkojen uudet
sijoittelut huomattavasti helpommin ratkaistavissa.
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