MIELIPIDE / LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA

Nyt käsiteltävänä olevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman karkeimmat puutteet
koskevat vaihtoehtojen tarkastelua ja yhteisvaikutusten arviointiin liittyviä suunnitelmia.
Ämmässuo-Kulmakorpi -alueen kokonaiskuormitus on kasvanut jo vuosia ilman kattavia
ja luotettavia selvityksiä alueen kuormitussietokyvystä ja hankkeiden vaihtoehtoisista
sijoituspaikoista. Jäljempänä tarkemmin esitetyin perustein Ämmässuo-Kulmakorpi alueelle uusia hankkeita suunnittelevat toiminnanharjoittajat, ovat velvollisia laatimaan
lisäselvityksiä alueen ympäristön tilasta ja ympäristöllisistä riskitekijöistä sekä
tarkastelemaan hankkeidensa vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja.

1 ESITETTYJEN VAIHTOEHTOJEN RIITTÄVYYS

1.1 Vaihtoehtojen tarkasteluvelvollisuuden perusteet
Suomen YVA-lainsäädännössä vaihtoehtojen tarkastelua koskevista vaatimuksista
säädetään YVA-asetuksessa (YVAA). Asetuksen 11.2 §:n mukaan arviointiohjelmassa on
esitettävä tarpeellisessa määrin hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä
vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto ole
erityisestä syystä tarpeeton. Arviointiselostuksessa on puolestaan esitettävä ohjelmassa
tarkoitetut tiedot tarkastettuina ja arvio vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista ja
toteuttamiskelpoisuudesta (YVAA 12 §).
Asetuksessa mainituilla toteuttamisvaihtoehdoilla tarkoitetetaan sekä sijoituspaikkaa
koskevia vaihtoehtoja että erilaisia teknisiä vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. Mikäli
tosiasiallisia yksilöitävissä olevia sijoituspaikka- tai teknisiä vaihtoehtoja ei ole, on
hankkeesta vastaavan perusteltava tekemänsä valinnat (YM 2000).
YVAA:n vaihtoehtojen tarkastelua koskevat säännökset perustuvat YVA-direktiiviin1,
jonka 5 artiklan 3 kohta velvoittaa jäsenvaltiot edellyttämään kaikissa tilanteissa
hankkeista vastaavilta selvityksen tärkeimmistä vaihtoehdoista sekä tiedot valintaan
johtaneista pääasiallisista syistä, ottaen huomioon ympäristövaikutukset. YVA-lakia
koskevassa hallituksen esityksessä (HE 319/1993 vp, s. 5) YVA-direktiivin ja YVAsopimuksen todetaan edellyttävän, "…että hankkeen ja sen vaihtoehtojen
ympäristövaikutukset selvitetään kattavasti.”
Oikeuskirjallisuudessa Kumpula (2001, s. 507) toteaa YVA-menettelyn edellyttävän
“vaihtoehtotarkastelun avoimuutta sekä julkituotuja perusteluja vaihtoehtojen valinnoille
tai niiden hylkäämiselle.” YVA-menettelyn tarkoituksena on katsottu olevan parantaa
päätöksentekoa, mikä tarkoittaa vertailuaineiston tuottamista päätöksentekoa varten. (ks.
Turtiainen 2000, s. 22-23.) Vaihtoehtojen vertailu toteuttaa vahinkojen minimoinnin
periaatetta, jonka keskeiseen sisältöön kuuluu ympäristölle aiheutuvien haitallisten
vaikutusten minimointi.
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Neuvoston direktiivi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista
85/337/ETY, muutettu direktiivillä 97/11/EY.
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Vaihtoehtojen mahdollisia sijaintipaikkoja etsittäessä on huomioitava, ettei suurien
hankkeiden osalta sijaintipaikkojen tarkastelussa voida pitäytyä pelkästään kuntien tai
muiden hallinnollisten rajojen sisäpuolella. Mikäli tällaisille rajoille annettaisiin
ratkaiseva merkitys, YVA-direktiivin määräys vaihtoehtojen tarkastelusta voisi menettää
merkityksensä. YVA-direktiivin mukaisen vaihtoehtojen tarkastelun tulisi koskea
luontodirektiivin vaihtoehtoselvityksen tapaan vähintään sitä talousaluetta, jota laitoksen
on tarkoitus palvella. (Ks. Nordberg 2001, s. 94)

1.2 Arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden riittävyys
Arviointiohjelmassa
s.
7
sekajätteen
käsittelylaitoksen
todetaan
olevan
pääkaupunkiseudulla uusi hanke. Laitoksen tarpeen sanotaan johtuvan suurelta osin
jätteenkäsittelylle asetetuista tiukentuneista vaatimuksista, johon ei ohjelman mukaan ole
voitu varautua maankäytön suunnittelussa. Vastaavantyyppisen teknisen toiminnan
sijoittamiseen katsotaan kuitenkin olevan alueita, joiden kartoittamista varten on
suunnitteilla taustaselvitys. Ohjelman mukaan selvityksessä otetaan huomioon seuraavat
seikat:
-

kaavojen maankäyttömerkinnät
seutukaava
pääkaupunkiseudun kuntien yleiskaavat
aikataulukysymykset (mm. jätelainsäädännön vaatimukset
tehostamiselle ja mahdollisten kaavamuutosten vaatima aika.)
maanomistus
kuljetusten logistiikka ja kuljetuskustannukset

jätteen

käsittelyn

Arviointiohjelmassa esitetään hankkeen Ämmäsuolle sijoittuvat vaihtoehdot.
Vaihtoehtoalue 1 sijoittuu nykyisen kaatopaikan länsipuolisen laajennusalueen
pohjoispuolelle, josta lähimpään, alueen länsipuolella olevaan asutukseen on vain n. 450
m. Kolmperän asutusalue alkaa puolestaan n. 600 metrin päästä vaihtoehtoalueelta.
Sijoitusvaihtoehtoalue 2 sijaitsee YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen itäosassa,
hyötykäyttöalueen eteläpuolella. Lähin asutus sijaitsee 850 metrin päässä lounaassa.
Alueella aikaisemmin tehdyissä YVA-menettelyissä on ollut erityisen ongelmallista, ettei
vaihtoehtotarkasteluun ole otettu alueita Ämmässuo-Kulmakorpi -alueen ulkopuolelta.
Myöskään käsillä olevassa arviointiohjelmassa ei esitetä muualle sijoittuvia vaihtoehtoja
mutta viitataan kuitenkin suunnitteilla olevaan taustaselvitykseen.
Kyseinen taustaselvitys olisi tullut esittää nyt tarkasteltavassa arviointiohjelmassa. Tällöin
toteuttamiskelpoisimmat vaihtoehdot olisi voitu rajata varsinaista vertailuvaihetta varten
viranomaisten ja vaihtoehtojen vaikutusalueilla asuvien arvioiden pohjalta sekä
käyttämällä hyväksyttyjä rajausmenettelyitä, kuten konjunktiivistä ja disjunktiivista
sääntöä. (ks. rajausmenetelmistä tarkemmin esim. Turtiainen 2000)
Ohjelmassa hankkeen toteuttaja toteaa ottavansa huomioon vaihtoehtotarkastelussa mm.
kaavat ja aikataululliset tekijät. Aikaisemmin hankkeen toteuttaja on poissulkenut
Ämmässuo-Kulmakorpi –alueen ulkopuolisia jätehuoltovaihtoehtoja viittaamalla
muuttuneen jätelainsäädännön velvoitteisiin, joista johtuen vaihtoehtoiset sijoituspaikat
eivät olisi aikataulullisesti (mm. kaavojen muuttamisesta johtuen) mahdollisia. (ks. esim.
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Ämmässuon kaatopaikan laajennuksen ja pilaantuneiden
ympäristövaikutusten arviointiselostus s. 100-101.)

maiden

käsittelyn

Vaihtoehtoja selvitettäessä on huomioitava, ettei hankkeen toteuttajan varautumattomuus
jätelainsäädännön muuttumiselle, jota koskeva valmistelu on ollut alalla toimivien
tiedossa useita vuosia, oikeuta YVA -direktiivien mukaisten velvoitteiden laiminlyöntiin.
Oikeuskirjallisuudessa Nordberg (2001, s. 95) toteaa yhteisöoikeuden velvoitteiden
täyttämiselle esteenä olevista kansallisista olosuhteista seuraavaa: “Pelkkä kaava taikka
kunnan, maakunnan liiton, ministeriön tai muun viranomaisen mielipide ei sen sijaan ole
riittävä peruste jonkin vaihtoehdon pois sulkemiseen. Kaavathan voidaan aina muuttaa.”
Edelleen Nordberg katsoo, että “Vain siinä tapauksessa, että kaava on suurelta osin jo
toteutettu, esimerkiksi kaavan mukainen asuntoalue rakennettu, se muodostaa fyysisen
esteen, joka voi estää vaihtoehtoisen ratkaisun toteutumisen” Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen vakiintuneen käytännön (esim. EY-tuomioistuimen ratkaisu C-280/83)
mukaisesti jäsenvaltio ei voi vedota sen sisäisen oikeusjärjestyksen mukaisiin säännöksiin
tai olosuhteisiin yhteisön direktiivin mukaisen velvoitteen noudattamatta jättämisen
oikeuttamiseksi.
Ämmässuo-Kulmakorpi –alueen ulkopuolisista vaihtoehdoista arviointiohjelmassa
todetaan s. 8 seuraavaa: ”Mikäli käsittelylaitos sijoitetaan Ämmässuon
jätehuoltoinfrastruktuurin ulkopuolelle, joudutaan jätteiden välivarastointi järjestämään
joka tapauksessa Ämmässuolla” Arviointiohjelmassa jätetään huomioimatta vaihtoehto,
jossa muutkin sekajätteen käsittelyyn läheisesti liittyvät toiminnot sijoitettaisiin
Ämmässuon ulkopuolelle.
Tällaista vaihtoehtoa on välttämätöntä tarkastella selostusvaiheessa. Jos sekajätteen
käsittelylaitos irrotetaan vaihtoehtoselvityksessä erilliseksi tarkastelukohteeksi, saadaan
helposti sellaisia tuloksia, ettei laitoksen sijoittaminen muualle ole järkevää, koska kaikki
muut tarvittavat liitännäistoiminnot ovat Ämmässuolla. Arviointiselostuksessa YTV:n
jätehuoltostrategiaa tulee tarkastella kokonaisuutena ja pidättäytyä pilkkomasta kiinteästi
samaan hankkeeseen kuuluvia osia erilisiin tarkasteluihin, jolloin aito vaihtoehtovertailu
vesittyy ja myös hankkeiden yhteisvaikutuksista saadaan vääristynyt kuva.

1.3 Vertailumenetelmästä
Arviointiohjelman s. 33 esitetään suunnitelma vaihtoehtojen vertailusta, jonka mukaan
vaihtoehtoja ”vertaillaan sanallisesti ja lukuarvoilla niiltä osin kuin niitä on
käytettävissä.” Lisäksi aiotaan listata vertailtavien tekijöiden merkittävyyteen vaikuttavia
näkökohtia. Vertailussa tulee käyttää monipuolisempaa ja luotettavampaa menetelmää
kuin arviointiohjelmassa on esitetty. Esitetyssä vertailutaulukossa konsultin
subjektiivisille arvioille jää huomattava painotus eikä menetelmää voida pitää
luotettavana.
Vertailun päätelmien tulisi perustua yhteismitallisiin tietoihin eri vaihtoehtojen
ympäristöolosuhteista niin, että taulukon tulokset voidaan palauttaa tutkimustuloksiin.
Vertailtavana tekijänä tulisi lisäksi olla yhteisvaikutukset eli menettelyssä pitäisi vertailla
eri alueiden nykyistä kokonaiskuormitusta ja kuormitussietokykyä keskenään. Jos vertailu
suoritetaan laadullisesti käyttäen sanallista arviointia, vertailussa tulisi tuoda esille
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vaihtoehtojen edullisuus eri näkökulmien suhteen ja tällöin menetelmänä tulisi käyttää
esim. eri osapuolien haastatteluja tai kyselytutkimusta.
Arviointiselostuksessa vertailumenetelmän soveltuvuus tulee perustella ja antaa selvitystä
vertailumenetelmän valintaan johtaneista syistä. Selvitystä tulisi antaa myös menettelyn
toteutuksesta
ja
käytetyn
vertailumenetelmän
epävarmuustekijöistä.
(Vertailumenetelmistä ja niiden asianmukaisesta valinnasta ks. Turtiainen 2000, s. 31-34.)
On lisäksi muistettava, että suunnitellut YTV:n jätehuoltotoiminnat ovat laaja
infrastruktuurihanke, jossa julkinen sektori on vahvasti mukana. Julkisella vallalla
voidaan katsoa olevan politiatyyppinen velvollisuus ottaa toiminnassaan huomioon
erityisesti terveydelliset, ympäristölliset ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. On siten
perusteltua, että hankkeen vaihtoehtovertailussa em. näkökohdille annetaan
liiketaloudellisia argumentteja suurempi painoarvo.

2 YHTEISVAIKUTUKSET
YVA-direktiivin muuttamisesta annetun direktiivin (97/11/EY) mukaisesti YVAsääntelyllä pyritään varmistamaan, että viranomaiset voisivat tehdä päätöksen jostakin
yksittäisestä hankkeesta täysin tietoisina hankkeen todennäköisistä merkittävistä
ympäristövaikutuksista. Tavoitteen toteutumiselle on asetettava erityisestä painoarvoa
YVA:n riittävyyttä arvioitaessa.2 Yhteisöoikeuden etusijaperiaatteen ja direktiivin
tulkintavaikutuksen nojalla, YVA-lainsäädännön tulkinta on tehtävä direktiivin
päämäärien pohjalta. (ks. Nordberg 2001, s. 90-91, jossa havainnollistava esimerkki
ympäristödirektiivin tulkintavaikutuksen konkretisoitumisesta.)
Ilman alueella toimivien hankkeiden kumuloituvien vaikutusten tunnistamista,
viranomaiset eivät voi olla täysin tietoisia sekajätteen käsittelylaitoksen aiheuttamista
todennäköisistä merkittävistä ympäristövaikutuksista. Molempien arviointiohjelmassa
esitettyjen sijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristövaikutukset kohdistuvat jo ennestään
erittäin kuormitetulle alueella. (Alueen nykyisen kokonaiskuormituksen osalta viittaamme
aikaisemmin mm. Ämmässuon kaatopaikan laajennuksen ja pilaantuneiden maiden
käsittelyn YVA-selostuksesta antamassamme lausunnossa esittämäämme.)
Arviointiohjelmassa (s. 32) luvataan, että arviointimenettelyssä huomioidaan eri
hankkeiden yhteisvaikutukset ja arvioidaan sekajätteen käsittelylaitoksen osuutta alueen
kokonaiskuormituksesta. Lisäksi arvioinnissa (s. 29) todetaan otettavan huomioon
valmisteilla oleva kokonaisselvitys Ämmässuon – Kulmakorven alueen nykyisten ja
suunniteltujen jätehuolto- sekä muiden toimintojen ympäristövaikutuksista, jonka
arvioidaan valmistuvan keväällä 2002.
Muistutamme, että täyttääkseen YVA-direktiivissä ja YVAA:ssa asetetut vaatimukset,
arviointiselostusvaiheessa
on
tehtävä
kattavia
lisäselvityksiä
alueen
2

Tavoitteen toteutuminen on pyritty varmistamaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä (ks.
Kraaijeveld C-72/95, kohta 39) siten, että YVA-direktiivin 2 artiklan 1 kohdan yleisvelvoitteen tehdä
arviointi sellaisista hankkeista, joilla on etenkin laatunsa, kokonsa tai sijaintinsa vuoksi todennäköisesti
merkittäviä ympäristövaikutuksia, on katsottu rajaavan 4 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltioille jätettyä
harkintavaltaa sen suhteen, miltä hankkeilta edellytetään arviointia. Tavoitteen keskeisyydestä ks. myös
Machado 2001, 4.
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kokonaiskuormituksesta. Arviointiohjelmassa viitatussa aineistossa s. 28-31 ei ole
riittäviä aineellisia selvityksiä alueen ympäristön nykyisestä tilasta. Puutteet koskevat
erityisesti hankkeen vaikutusalueen kokonaisvesistö-, pöly- ja melupäästötietoja.
Lisäksi menettelyssä tulee arvioida sekajätteen käsittelylaitoksen osuuden lisäksi kaikkien
hankkeen toteuttajan suunnittelemien toisiinsa läheisessä kytköksissä olevien
jätehuoltotoimintojen osuutta Ämmässuo-Kulmakorpi -alueen ympäristöongelmiin. Tältä
pohjalta tulisi arvioida myös koko YTV:n hankekokonaisuuden toteuttamiskelpoisuutta.

3 HANKKEEN VESISTÖPÄÄSTÖT

Molempien arviointiohjelmassa esitettyjen sijoituspaikkavaihtoehtojen pintavesien
purkureitti kulkee Slätmossenin suoalueen kautta Loojärveen. Pintavesikuormituksen- ja
onnettomuusriskien osalta vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja arviointiohjelmassa ei
tarkastella. Laitos käsittelisi vuodessa n. 430 000 t jätettä, minkä yhteydessä syntyisi
kaikissa teknisissä vaihtoehdoissa huomattava määrä väkeviä jätevesiä. Runsaasti mm.
ammoniumtyppeä sisältävien jätevesien pääsy kaatopaikan alapuoliseen vesistöön
aiheuttaisi todennäköisesti peruuttamattomia ympäristövahinkoja.
Ottaen huomioon muun ohella käsiteltäväksi suunnitellun sekajätteen määrä ja alueen
muiden, erityisesti vanhojen yhdyskuntajätteen täyttöalueiden ja maanläjityksen,
aiheuttamat vesistöpäästöt, Ämmässuo-Kulmakorpi -alueen vesistökuormituksen ja
onnettomuusriskin suuruutta on pidettävä merkittävänä. Siksi on välttämätöntä, että
arviointiselostusvaiheessa vesistöpäästöihin liittyviin riskitekijöihin ja selvityksiin
liittyviin epävarmuustekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota. Erityisesti Loojärven
nykyinen tila ja kuormitussietokyky mahdollisessa häiriötilanteessa tulee kartoittaa
kattavasti. Arviointiselostusvaiheessa tulee kartoittaa kattavasti myös Espoon jäteveden
puhdistamon puhdistuskapasiteetti ja siihen liittyvät riskitekijät (mm. tulva-aikoina).
Muistutamme lisäksi aikaisempiin muistutuksiimme ja selvityksiimme viitaten, että
Ämmässuon jätteidenläjityskeskus on aiheuttanut toimintahistoriansa aikana merkittäviä
päästöjä alapuoliseen vesistöön. Uusia päästöjä tai pilaamisriskiä lisäävän hankkeen
sijoittamista alueelle ei voida pitää sallittavana, ennen kuin saman toiminnanharjoittajan
aiheuttamat nykyiset päästöt on saatu hallintaan ja aiheutuneet vahingot ennallistettu ja
korvattu.

4 MELU- JA PÖLYPÄÄSTÖT
Arviointiohjelmassa esitetyissä hankkeen teknisissä vaihtoehdoissa on päästöjen osalta
tarkasteltu vaikutuksia veteen ja ilmaan. Sen sijaan melupäästöjen osalta ei ole arvioita.
Ottaen huomioon, että terveydellisin perustein annetut meluohjearvot ovat ylittymässä ja
osin
jo
ylittyneet
molempien
sijoituspaikkavaihtoehtojen
läheisyydessä,
arviointiselostusvaiheessa tulee arvioida hankkeen yksin ja yhdessä muiden hankkeiden
kanssa aiheuttamia välittömiä ja välillisiä (liikenne) melupäästöjä. Arvioinnin laadun
parantamiseksi, mm. Kolmperän ja Laitamaan asutusalueiden nykyisestä melutasosta on
tehtävä uusia melumittauksia erilaisissa (tuuli)olosuhteissa.
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Hankkeen kaikissa teknisissä vaihtoehtoehdossa voi aiheutua merkittäviä ilmapäästöjä
erityisesti läheisille asutusalueille. Ohjelman s. 20 mukaan kuivakäsittelyvaihtoehdossa
"esi- ja jälkikäsittelyssä syntyy merkittäviä pölymääriä, koska jäte sisältää stabilaattina
vettä vain noin 10-15 %". Muiden prosessivaihtoehtojen (mekaanis-biologinen prosessikompostointi ja mekaanis-biologinen prosessi mädätys) jälkivaiheen poistoilma sisältää
mm. terveydelle haitallisia, voimakashajuisia yhdisteitä, kuten ammoniakkia ja muita
typpiyhdisteitä sekä rikkiyhdisteitä. (ks. ohjelman s. 17 ja 19.)
Hankkeen todennäköisesti aiheuttamat ilmapäästöt ja niiden laajuus tulee kartoittaa
arviointiselostusvaiheessa yksityiskohtaisesti. Tällöin on välttämätöntä tehdä myös
selvitys laitoksen vaikutusalueen (mm. Kolmperän ja Laitamaan asutusalueen) nykyisestä
ilmapäästötasosta ja arvioida voisiko suunniteltu hanke tai kaikki suunnitteilla olevat
hankkeet yhdessä aiheuttaa ilmapäästöohjearvojen ylittymisen.
Arvioinnissa tulee erityisesti huomioida EY:n direktiivit ilmassa olevien rikkidioksidin,
typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista (Ndir
1999/30/EY) sekä ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista (EPNDir
2000/69/EY). Suomessa direktiivit on pantu täytäntöön Valtioneuvoston
ilmanlaatuasetuksella (711/2001), joka tuli voimaan 15.8.2001. Ilmapäästöjä koskevat
uudet raja-arvot ovat aikaisempia arvoja selvästi tiukempia. (Asetuksen tavoitteista ja
vaikutuksista pääkaupunkiseudulla ks. ote Ilmansuojelu -lehdestä 5/2001, liitteessä 1)
Liikenteen aiheuttamien päästöjen osalta olisi ohjelmassa (s. 30) mainittujen
suunniteltujen arviointien lisäksi syytä tarkastella, mikä osuus alueen liikenteestä ja sen
aiheuttamista ympäristö- ja turvallisuusongelmista aiheutuisi YTV:n suunnitteilla olevasta
hankekokonaisuudesta.

4 YHTEENVETO
Ottaen huomioon, että hankkeen toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen vertailu on yksi
YVA-menettelyn päätarkoituksista, sekajätteen käsittelylaitoksen arviointiohjelmassa
esitettyä vaihtoehtotarkastelua, jossa ei esitetä yhtään Ämmässuon ulkopuolista
sijoituspaikkavaihtoehtoa, ei voida pitää riittävänä. Vaihtoehtojen esittäminen
ohjelmavaiheessa olisi ollut välttämätöntä, jotta hankkeen vaikutusalueella asuvilla ja
viranomaisilla olisi ollut mahdollisuus esittää käsityksensä tarkasteltavista vaihtoehdoista
ja tarvittavista lisäselvityksistä sekä seurata kannanottojensa välittymistä.
Arviointiselostusvaiheessa vaihtoehtotarkastelun tulee olla kattavaa ja perustua
luotettavaan ja barometreiltään monipuoliseen vertailumenetelmään. Lisäksi selvityksessä
tulee dokumentoida kattavasti käytetyt lähteet. Tähän asti alueelle suunnitteilla olevien
hankkeiden arviointimenettelyjen vaihtoehtoselvityksissä on lähinnä viitattu nimeltä
mainitsemattomiin tai keskeneräisiin selvityksiin, jotka osoittaisivat, ettei vaihtoehtoja
ole.
Myös erityisesti Ämmässuo-Kulmakorpi -alueen kokonaisvesistö- melu- ja pölypäästöjen
osalta arviointiselostusvaiheessa tulee tehdä laajoja, tässä mielipiteessä esitettyjä
lisäselvityksiä. Arviointiselostuksessa YTV:n jätehuoltostrategiaa on tarkasteltava
kokonaisuutena ja pidättäytyä pilkkomasta kiinteästi samaan hankkeeseen kuuluvia osia
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erillisiin tarkasteluihin, jolloin aito vaihtoehtojen vertailu vesittyy ja myös hankkeen
yhteisvaikutuksista on vaikea saada luotettavaa kokonaiskuvaa.
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