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ASIA: 
Lausunto koskien "YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikan 
laajennusalueen vaihtoehtoinen käyttö, Espoo" –ympäristövaikutusten 
arviointiselostusta (Uudenmaan ympäristökeskuksen kuulutus pvm.18.11.2005, 
nähtävillä 21.11.2005-19.1.2006) 
 
 
YTV on rakentamassa nykyisen kaatopaikka-alueen lounais-länsipuolelle kaatopaikan 
laajennusaluetta. Laajennusalueelle on myönnetty ympäristölupa 2005. Sekajätteen 
käsittelylaitoksen suunnittelu on keskeytetty ja laitoksen valmistuminen näin viivästyy, minkä 
seurauksena kaatopaikalle sijoitetaan ennen laitoksen valmistumista käsittelemätöntä sekajätettä. 
Käsittelylaitoksen viivästymisen ja hankkeeseen tulleiden muutosten seurauksena kaatopaikan 
laajennusalueelle haetaan uudelleen ympäristölupaa. 
 
Arvioitavat vaihtoehdot: 
1. Hanke toteutetaan myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti eli laajennusalueelle loppusijoitettava 

sekajäte on käsitelty mekaanis-biologisesti sekajätteen käsittelylaitoksessa. 
2. Laajennusalueelle loppusijoitetaan käsittelemätöntä sekajätettä. 
3. A. Laajennusalueelle loppusijoitetaan mekaanisesti laitoskäsiteltyä sekajätettä. Lisäksi 

varaudutaan loppusijoittamaan laitoskäsittelyssä erotetun jätepolttoaineen polton tavanomaiset 
tuhkat. 

      B. Laajennusalueelle varaudutaan loppusijoittamaan tavanomaiset tuhkat, joita muodostuu sekä  
      mekaanisessa laitoskäsittelyssä erotetun jätepolttoaineen poltosta että mekaanisen käsittelyn  
      alitteen poltosta. 
      C. Laajennusalueelle varaudutaan loppusijoittamaan tavanomaiset tuhkat, jotka muodostuvat  
      esikäsitellyn sekajätteen poltosta. 
 
YTV:n esittämä arviointiohjelma 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 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. 
Tämä on esitetyssä kokonaisuudessa hyvin pieni osanen. Toiseksi, miten valvotaan, millaisia tuhkia 
vesistöperäiselle alueelle sijoitetaan? Kolmanneksi, mahdollistavatko kaavat ja muut luvat tuhkien 
loppusijoittamisen alueelle? 
 
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 
asiankirjoista saa sellaisen harhaanjohtavan käsityksen kuin käsittelylaitos ja/tai polttolaitos olisivat 
jo valmistumassa tai toiminnassa. 
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