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Tiivistelmä 
 

YTV Jätehuolto hakee ympäristölupaa esikäsitellä ja loppusijoittaa tuhkia ja 
kuonia Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen laajennusalueelle. Loppusijoitus 
tulee tapahtumaan erilliselle ongelmajätteen kaatopaikan rakennevaatimukset 
täyttävälle alueelle.    

Luvitettavalla alueella esikäsitellään ja loppusijoitetaan lähinnä niitä tuhkia ja 
kuonia, joita ei voida muualla hyödyntää ja jotka ovat luokiteltu ongelmajät-
teiksi. Tuhkat ja kuonat, jotka liukoisuustestien perusteella ovat tavanomaisia 
tai pysyviä jätteitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muualla mm. kaa-
topaikan rakenteissa.  

Loppusijoitusalue sijaitsee Ämmässuon laajennusalueen luoteisreunalle mah-
dollisimman ehjälle kallioalueelle louhitussa kaivannossa, jonka pohjan pinta-
ala on noin 1,2 ha. Kaivannon koillis-, luoteis- ja lounaissivuilla olevien kallio-
seinämien korkeudet ovat noin 10 metriä. Loppusijoitustilavuus on noin 
120 000 m3.  Kaivannon louhittu pohja muotoillaan kiviaineksilla pohjaraken-
teen alusrakenteeksi. Pohjarakenteen yläosa muodostuu valtioneuvoston pää-
töksen kaatopaikoista (VNp 861/1997) mukaisen ongelmajätteen kaatopaikan 
pohjarakenteen vaatimukset täyttävistä rakennekerroksista. Tuhkalokeron eris-
tysseinä koostuu kalliota vasten valetusta teräsbetoniseinästä, joka vastaa ve-
denläpäisevyysominaisuuksiltaan pohjarakenteen mineraalista tiivistyskerrosta, 
sen päällä olevista keinotekoisesta tiivisteestä ja salaojamatosta.  

Loppusijoitusalueen viereen rakennetaan esikäsittelykenttä. Kentän pohjan 
päällysrakenne sisältää vettä läpäisemättömän kerroksen, joka mahdollistaa 
kentältä tai terminaalista tulevien vesien keräämisen ja johtamisen hallitusti.  

Tuhkat kuljetetaan esikäsittelyalueelle suljetuissa tankkiautoissa. Tuhkat siirre-
tään pneumaattisesti purkuputkien kautta suoraan varastosiiloihin. Esikäsittely-
laitteisto tulee olemaan suljettu järjestelmä. Esikäsittelyn jälkeen tuhka ei pö-
lyä käytännössä lainkaan. Karkea ja pölyämätön pohjatuhka ja kuona kuljete-
taan alueelle peitettyinä kuormina. Normaalista toiminnasta ei siten synny pö-
lypäästöjä. Poikkeus- ja häiriötilanteisiin varaudutaan rakentamalla alueelle 
kasteluvalmius, jolla varmistetaan, ettei pöly leviä jätteenkäsittelyalueen ym-
päristöön.  

Ennen loppusijoitusta tuhkat tarvittaessa esikäsitellään. Käsittelyllä pyritään 
ensisijaisesti vähentämään tuhkien haitta-aineiden liukoisuutta. Esikäsittelyme-
netelmä määritetään tuhkien ominaisuuksien mukaan laboratoriotutkimusten 
perusteella.  

Esikäsitelty tuhka siirretään loppusijoitusalueelle. Alueen täyttö aloitetaan sen 
luoteispäästä ja edetään kaakkoispäähän. Täyttövaihe on katettu siirrettävällä 
sääsuojalla, jolla estetään sadevesien pääsy täyttöön. Sääsuojalla minimoidaan 
myös mahdollisissa poikkeus- ja häiriötilanteissa syntyvä riski pölyämisestä.  

Kun tuhkalokero on täynnä, sen pinta eristetään kaksinkertaisella tiivisteker-
roksella. Tuhkakapseli jää myöhemmin Ämmässuolle toimitettavan yhdys-
kuntajätteen alle. Tuhkalokeron pintaeritys toimii samalla yhdyskuntajätteen 
kaatopaikan pohjaeristysrakenteena.  
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Loppusijoitusalueen puhtaat valumavedet (hulevedet) ja likaiset kaatopaikka-
vedet (suotovedet ja likaantuneet valumavedet) pidetään erillään. Puhtaat va-
lumavedet ja kuormitteiset suotovedet johdetaan erillisiin viemärilinjoihin. Puh-
taat vedet johdetaan viemärilinjoja pitkin tasausaltaaseen. Tasausaltaasta vettä 
otetaan jätteenkäsittelykeskuksen tekniseksi raakavedeksi ja osa vesistä joh-
detaan maastoon. Likaiset suotovedet ohjataan suotonvesipumppaamoon, jos-
ta vedet pumpataan edelleen Suomenojan jätevedenpuhdistamolle käsiteltä-
väksi. Vesien laatua tarkkaillaan näytteenotoin. Tällä varmistetaan, ettei ympä-
ristöön johdeta kuormitteisia vesiä. Jos vesien laadussa havaitaan poikkeamia, 
voidaan ne tarvittaessa johtaa jäteveden puhdistamolle. 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitustoiminnan vaikutukset ympäristöön on arvioitu 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (468/1994, 
muutos 267/1999) mukaisesti. YVA-selostus on julkaistu 10.1.2005. Viran-
omaisen YVA-selostuksesta antama lausunto (UUS-2004-R-9-53) on julkaistu 
4.5.2005. Hankkeen merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi katsotaan li-
sääntyvästä liikenteestä aiheutuvat vaikutukset. Liikenne alueella tulee lisään-
tymään noin 18 kuljetuskäynnillä päivässä. Lisäksi hankkeeseen liittyy mm. 
pölyämiseen liittyvät asukkaiden huolet ja pelot.  

Normaalista tuhkien ja kuonien kuljetuksesta, käsittelystä tai loppusijoituksesta 
aiheutuvat päästöt ovat vähäisiä. Päästöt ovat mahdollisia lähinnä poikkeus- tai 
häiriötilanteissa. Mahdollisissa poikkeus- ja häiriötilanteissa toiminta keskeyte-
tään ja korjaavat toimenpiteet aloitetaan välittömästi. Häiriö- ja poikkeustilan-
teiden varalle laaditaan toimintaohjeet. Laajennusalueella on olemassa oleva 
laaja tarkkailuohjelma, jonka puitteissa tarkkaillaan alueella mm. pohja- ja 
pintavesiä, melua ja ilmanlaatua. 
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LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 
 

1. Toiminta, jolle lupaa haetaan 

YTV Jätehuolto hakee lupaa tuhkien ja kuonien loppusijoitus- ja esikäsittelytoi-
minalle. Toiminta tulee sijoittumaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 
laajennusosalle. Tuhkajakeiden ja kuonien loppusijoittamiseen varaudutaan 
rakentamalla ongelmajätteen kaatopaikkavaatimukset täyttävä loppusijoitus-
alue. Tuhkien ja kuonien loppusijoitusalue tulee jäämään myöhemmin tavan-
omaisen jätteen loppusijoitusalueen alle.  

Tuhkien loppusijoittamisen vaikutukset ympäristöön on arvioitu ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (468/1994, muutos 
267/1999) mukaisesti. YVA-selostus on julkaistu 10.1.2005. Viranomaisen 
YVA-selostuksesta antama lausunto (UUS-2004-R-9-53) on julkaistu 4.5.2005. 
YVA-selostus ja viranomaisen antama lausunto on esitetty liitteessä 1. 

Ympäristöluvan tarpeen perusteena on:  

YSL 4 luku, 28 §, 2 mom. kohta 4 
 

2. Hakijan yhteystiedot 

 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Jätehuolto 
Opastinsilta 6 A 
00520 Helsinki 
Puh. (09) 156 11 
Faksi (09) 156 1369 
Sähköposti:ytv@ytv.fi 
 
Yhteyshenkilö: 
Ympäristöpäällikkö Juha Uuksulainen 
Puh. (09) 156 1584 
GSM 040 504 6353 
Faksi (09) 156 1248 
Sähköposti: juha.uuksulainen@ytv.fi 

3. Laitoksen yhteystiedot 

 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus 
Osoite: Ämmässuontie, Espoo 
Toimialatunnus: 90020 (TOL 2002) 
Liike- ja yhteisötunnus: 0213614-7 
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4. Lainvoimaiset ympäristölupa-, vesilupa tai muut päätökset ja 
sopimukset 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa koskevat lainvoimaiset lu-
vat, sopimukset ja päätökset on esitetty alla olevassa taulukossa 1.  

Taulukko 1. Lainvoimaiset luvat, päätökset ja sopimukset 

2008 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Vaasan hallinto-oikeuden 

päätös Ämmässuon kaato-

paikan jatkokäytöstä 

28.11.2008 08/0373/1 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Vaasan hallinto-oikeuden 

päätös jätteenkäsittelykes-

kuksen lupamääräysten 

muuttamista 

28.11.2008 08/0371/1 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Louhinnan ja murskauksen 

ympäristöluvan lupamäärä-

ysten muutos 

26.5.2008 

No YS 301 

UUS-2005-Y-345-

12 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Melutarkkailuohjelman tar-

kistaminen/ Uudenmaan 

ympäristökeskus 

5.5 2008 

No YS 582 

Dnro 303/60/605-

06 

2007  

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

KHO:n päätös aukioloaikoja 

koskevaan purkuhakemuk-

sen  

 

20.9.2007 

 

 

3035/1/06 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Ämmässuon –Kulmakorven 

alueen vesien yhteistarkkai-

luohjelman muutos 

 

12.3.2007 

 

 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Uudenmaan ympäristökes-

kuksen päätös jätteenkäsit-

telykeskuksen lupamääräys-

ten muuttamisesta 

 

20.9. 2007 

 

YS 1162 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Kaasumoottorivoimalaitoksen 

ympäristölupa 

 

17.11.2007 

No YS 1470 

UUS- 2006-Y-291-

111 

2006 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

KHO:n päätös jätteenkäsitte-

lykeskuksen aukioloaikoja 

koskevan päätös luvasta 

tehdyistä valituksista 

 

8.3.2006 

 

248/1/06 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Hiukkasmittausten toteutta-

minen/ Uudenmaan ympäris-

tökeskuksen päätös 

 

8.11.2006 

UUS-2005-Y-345-

12 

2005 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Kaatopaikan laajennusalueen 

ympäristölupa 
16.5.2005 

No YS 659 

UUS-2004-Y-133-

121 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Sekajätteen käsittelylaitok-

sen ympäristölupa 
16.5.2005 

No YS 658 

UUS-2003-Y-576-

121 

2004 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Päätös Ämmässuon jätteen-

käsittelykeskuksen alueen 

vesien yhteistarkkailuohjel-

masta 

8.1.2004 

No YS 14  

UUS-2003-Y-171-

111 
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Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Ämmässuon tarkkailun jat-

kamisesta ja muuttamisesta 

hiukkaspitoisuuden ja melun 

osalta  

8.12.2004 

No YS 1466  

UUS-2002-Y-549-

121 

2003 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

Laajennusalueen kallionlou-

hinnan ja kivenmurskauksen 

ympäristölupa 

1.10.2003 

No YS 1115 

UUS-2002-Y-549-

121 

Pääkaupunkiseudun yhteis-

työvaltuuskunta (YTV) Jäte-

huolto 

YTV:n Ämmässuon jätteen-

käsittelykeskuksen ympäris-

tölupa 

26.5.2003 

0101Y0882-111 

0197Y0208-111 

0196Y0435-111 

 

LOPPUSIJOITUSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 

5. Kiinteistöt ja laitokset 

 
Kiinteistön nimi: Ämmässuo 2  
Kunta: Kirkkonummi 
Kiinteistötunnus: 257- 445-8- 8 
Kiinteistön omistaja: YTV 
 
Kiinteistöllä ei ole YTV:n lisäksi muita toimijoita. 
 

6. Sijaintipaikka ja ympäristöolosuhteet 

 
6.1 Sijaintipaikka 
 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalue sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen 
laajennusosan luoteisreunalla. Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan puolella. 
Loppusijoitusalue rajautuu etelä-, länsi- ja pohjoisosastaan muihin jätteenkäsit-
telyalueisiin. Ainostaan luoteisreuna rajoittuu suoja-alueena toimivaan met-
sään. Lähimmät asuinalueet ovat Kolmperässä, Laitamaalla ja Kauhalassa. Es-
poon keskus sijaitsee noin 7 kilometrin päässä alueesta.  

Alueen sijainti on esitetty piirustuksessa liitteessä 2. 

 

6.2 Alueen maa- ja kallioperä  
 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalue on louhittu kallioon Ämmässuon laajen-
nusalueen lounaisosassa. Alueen kallioperän laatua on selvitetty kaatopaikan 
laajennusaluetta koskevien tutkimusten yhteydessä ja maastokatselmuksel-
la. Ennen louhintaa kallionpinta oli laajennusalueen kohdalla paljastuneena 
tai ohuen moreeni-/turvekerroksen peittämä. Loppusijoitusalueen kohdalla 
maanpinnantaso oli luonnontilassa noin +57…63 m. Louhitun loppusijoitus-
alueen pohjantaso on noin +51…53 m. 

Laajennusalueen kallioperä on tutkimustulosten perusteella massarakenteis-
ta ja kiinteää graniittia. Laajennusalueella esiintyy graniitille tyypillistä vaa-
karakoilua ja kallion pintaosa on melko runsaasti rakoillutta ja vettä johta-
vaa. Pintaosien alapuolinen rakoilu on Ämmässuon alueella todettu pääosin 
tiiviiksi. 
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Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalueen kohdalla on vaakarakoilun lisäksi ha-
vaittavissa pystyrakoilua, jossa vallitseva rakoilusuunta on likimain pohjoi-
nen-etelä. Loppusijoitusalueen pystyrakoilun kaateet ovat pääosin itään ja 
niissä näkyy viitteitä veden virtauksesta. Loppusijoitusalueen keskiosissa on 
havaittavissa kaksi toisistaan noin muutaman metrin etäisyydellä olevaa 
likimain pystysuuntaista (noin 090/80°) rakoa, joiden välinen kallio on rik-
konaisempaa. Havaitut raot ovat värjäytyneet ruskeiksi ja ovat todennäköi-
sesti vettäjohtavia. Loppusijoitusalueella ei sijaitse merkittäviä laaja-alaisia 
kallion rikkonaisuusvyöhykkeitä. Lähin todennäköisesti laajempi kallioperän 
rikkonaisuusvyöhyke sijaitsee noin 350 m loppusijoitusalueen lounaispuolel-
la. Kyseinen rikkonaisuusvyöhyke on likimain pohjois-eteläsuuntainen. 

Ämmässuon alueen kallioperän aeromagneettinen rakoilututkimus on esitet-
ty liitteenä 3. 

 

6.3 Alueen pintavedet 
 

Pintavedet kulkeutuvat Ämmässuon alueella pääosin etelään. Puhtaat valu-
mavedet laajennusalueelta laskevat pintavesien tasausaltaan kautta Bockt-
räsk-lammen laskuojaan ja edelleen Dämman-lammen kautta Loojärveen. 
Loojärvestä vesi laskee edelleen Mankinjokea pitkin Espoonlahteen.  

Tuhkan ja kuonan läjitysaluetta lähin lampi Bockträsk, sijaitsee noin 500 m 
päässä. Dämman-lampi sijaitsee noin 1,0 km ja Loojärvi sijaitsee noin 2,0 
km alueesta lounaaseen.  

Loojärven vedenlaadun seurata on mukana yhteistarkkailuohjelmassa ja sitä 
seurataan vuosittain ohjelman mukaisesti. Ohjelmaan kuuluva tarkkailupiste 
(TL2) sijaitsee järven keskiosassa syvännealueella. Näytteet otetaan kahdel-
ta syvyydeltä: pinnasta (1 m) ja pohjan läheisestä vedestä (pohja – 1 m). 
Klorofylli-a ja kasviplanktonnäytteet otetaan kokoomanäytteenä 0-2 m sy-
vyydeltä. Loojärvi on tarkkailujen tulosten perusteella humuspitoinen ja ra-
vinnetasoltaan erittäin rehevä ajoittain jopa ylirehevä järvi. Voimakkaat le-
väkukinnat ovat loppukesäisin todennäköisiä. Loojärven tilaan vaikuttaa 
voimakkaimmin valuma-alueelta tuleva hajakuormitus mm. pelloilta liukene-
vat ravinteet.  

Yhteistarkkailuohjelman puitteissa tarkkaillaan myös laajennusalueelta ta-
sausaltaan kautta Bockträskiin laskevien valumavesien laatua (Ämmässuon-
Kulmakorven alueen yhteistarkkailuohjelma 2007, tutkimuspiste P6). Tutki-
muspisteestä (Ämmässuon-Kulmakorven alueen yhteistarkkailuohjelma 
2007, tutkimuspiste Y3) , joka sijaitsee laitamaan purossa, noin 500 m 
Bockträskin lakuojan liittymispisteestä alavirran suuntaan, tukitaan kaato-
paikan laajennusalueen kuormitusvaikutuksia Loojärveen.   

Alueen pintavedet, niiden virtaussuunnat ja tarkkailuohjelman havaintopis-
teiden sijainnit selviävät kartasta, joka on liitteenä 4. 

Liitteenä 5. on esitetty vuoden 2007 vesientarkkailuraportti. 

 
6.4 Alueen pohjavedet  
 

Ämmässuon alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä lähiympäris-
tössä ole vedenhankinnan kannalta merkittäviä pohjavesiesiintymiä. Lähin I-
luokan pohjavesialue, Kolmiranta (0104952), sijaitsee laajennusalueesta 
noin 2,5 km pohjoiseen. Loppusijoitusalueen eteläpuolella lähin I-luokan 
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pohjavesialue, Järvikylä (0104951), sijaitsee noin 4,0 km päässä laajennus-
alueesta. Pohjavesialueita on myös loppusijoitusalueesta hieman kauempana 
Nupurissa ja Järvikylässä. Lähimmät talousvesikäytössä olevat kaivot sijait-
sevat Laitamaan, Kolmperän ja Kauhalan asuinalueilla. 

Ämmässuon alueen maaperästä ja rakenteista johtuen alueella muodostuvan 
pohjaveden määrä on alhainen. Luonnontilaisilla alueilla muodostuvan poh-
javeden määrä on arviolta luokkaa < 10 % sadannasta ja jätteenkäsittely-
keskuksen alueella 0…5 % sadannasta. Suurin osa sadevedestä poistuu alu-
eelta pintavaluntana ja haihtumalla. Pohjaveden virtausta tapahtuu pääosin 
kallioraoissa, vähäisillä pohjamoreenialueilla ja täyttömaa-alueilla. Ämmäs-
suon alueella tehtyjen kallioperän vesimenekkikokeiden perusteella kalliope-
rän vedenjohtavuus vaihtelee kallion pintaosissa ja rikkonaisuusvyöhykkei-
den kohdalla välillä 3x10-6-2x10-7 m/s. Mittaustulosten perusteella tutkittu-
jen kallio-osuuksien vedenjohtavuus on kallioperän rikkonaisuudesta huoli-
matta melko heikko. Ämmässuon alueen pohjoisosassa pohjavesi on likimain 
tasolla +64…65 ja eteläosassa tasolla +44…48. Pohjaveden päävirtaussuunta 
Ämmässuon alueella on pohjoisesta etelään/lounaaseen. 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole poh-
javeden tai kalliopohjaveden havaintoputkia. Lähimmät havaintoputket si-
jaitsevat noin 450 m etelään ja 400 m luoteeseen. Etelässä sijaitsevissa ha-
vaintoputkissa kalliopohjaveden pinnantaso on ollut 2000-luvulla keskimää-
rin +41…42 m ja luoteessa sijaitsevassa havaintoputkessa keskimäärin 
+55 m. Loppusijoitusalueen kohdalla kalliopohjaveden päävirtaussuunta on 
arviolta etelä-lounaaseen. Noin 350 metrin etäisyydellä loppusijoitusalueen 
lounaispuolella sijaitsee kallioperän rikkonaisuusvyöhyke, joka todennäköi-
sesti kääntää pohjaveden virtaussuunnan vyöhykkeen kohdalla etelään. 

Alueen pohjavesiä tarkkaillaan Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yh-
teistarkkailuohjelman mukaisesti. Työohjelma Ämmässuo-Kulmakorven alu-
een vesien yhteistarkkailuksi jaksolle 2009- 2012 on laadittu.  

Lähimmät luokitellut pohjavesialueet ovat esitetty liitteessä 6. Alueen pohja- 
ja kalliopohjavesienvirtaussuunnat ja niiden tarkkailupisteet on esitetty kar-
talla liitteessä 7. Vuoden 2007 vesien tarkkailutiedot on esitetty liitteessä 5.  

 

6.5 Ilman laatu  
 

Ämmässuon-Kulmakorven alueen ilmanlaatua on seurattu useissa vuosittain 
tehdyissä haju-, kaatopaikkakaasu- ja pölymittauksissa vuodesta 2000 alka-
en.  

Ämmässuon mittausasemalla on seurattu pelkistyneiden rikkiyhdisteiden 
(TRS) pitoisuuksia vuodesta 2002 lähtien. Mittaukset edustavat pitoisuusta-
soja jätteenkäsittelykeskuksen sisäpuolella. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden 
vuosikeskiarvo vuonna 2007 oli 0,9 µg/m3. Hajuhaittojen arvioimiseksi las-
kettujen hajutuntien määrä oli 7,7 % mitatusta ajasta. Hajutunniksi on luo-
kiteltu tunti, jonka aikana TRS- pitoisuuden keskiarvo ylittää 3 µg/m3.  Jät-
teenkäsittelyalueella tehdyt mittaukset eivät vuonna 2007 ylittäneet yhdys-
kuntailman ohje- tai raja-arvoja.   

YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristölle aiheuttamia mahdollisia pöly-
haittoja seurataan mittaamalla hengitettäviä pienhiukkasia (PM10). Hengitet-
tävien hiukkasten mittaaminen siirrettiin vuonna 2007 Laitamaalta Ämmäs-
suolle. Ämmässuolla hengitettäviä hiukkasia on mitattu aikaisemmin huhti-
kuusta 2002 joulukuuhun 2004. Ämmässuolla vuoden 2007 vuosikeskiarvo 
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oli 22 µg/m3. PM10-pitoisuuden vuorokausikeskiarvo ylitti 26 kertaa pitoi-
suustason 50 µg/m3. Mikäli ylityksiä on enemmän kuin 35 kpl vuodessa, tul-
kitaan raja-arvo ylittyneeksi. Hengitettävien hiukkasten raja-arvot eivät siis 
ylittyneet vuonna 2007.  

Vuonna 2007 Ämmässuolla aloitettiin myös pienhiukkasten (PM2,5) mittaami-
nen. PM2,5- pitoisuuden vuosikeskiarvo oli vuonna 2007 6 µg/m3. PM2,5- pi-
toisuudelle ei toistaiseksi ole annettu raja- tai ohjearvoja. 

TRS, PM10 ja PM2,5 –pitoisuuksien mittaukset ovat jatkuvatoimisia ja mittaus-
ten tulokset ovat reaaliaikaisesti nähtävillä YTV:n nettisivuilla.  

Vuonna 2007 suoritettujen hiukkasmittausten tulokset on esitetty liitteessä 8.  

 

6.6 Alueen melu- ja tärinätilanne 
 

Alueella melua syntyy mm. jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä sekä ki-
viaineksen murskauksesta ja käsittelystä. YTV mittaa alueella neljä kertaa vuo-
dessa jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen aiheuttamaa melutasoa. Lisäksi 
ulkopuolinen asiantuntija mittaa vuosittain alueen ympäristön melutason. 

Vuonna 2007 melumittauksia alueella tehtiin murskaustoiminnan ollessa 
käynnissä ja ajankohtana, jolloin murskauslaitos ei toiminut, mutta jätekes-
kukseen vastaanotettiin jätteitä sekä silloin kun jätekeskuksessa ei ollut 
lainkaan toimintaa. Päiväajan melutasot vaihtelivat murskauslaitoksen toimi-
essa välillä 41…53 dB. Kun murskauslaitos ei ollut toiminnassa, mutta jät-
teenkäsittelykeskukseen otettiin vastaan jätettä, melutaso vaihteli välillä 
43…44 dB. Jätekeskuksen ollessa suljettuna mitatut melutasot vaihtelivat 
välillä 42…45 dB. Kaikki mitatut melutasot jäivät myös impulssimaisuuskor-
jaus huomioiden alle lupaehtojen.   

Laajennusalueen louhinnan loppumisen myötä alueella ei ole tärinää aiheut-
tavaa toimintaa. Jatkuvatoiminen tärinämittaus lopetettiin kesällä 2007. 

Alueen meluja tarkkaillaan viimeksi 5.5.2008 päivitetyn (UUS-2005-Y-345-
121) meluntarkkailuohjelman mukaisesti. Vuonna 2007 tehtyjen melumitta-
usten raportti on esitetty liitteenä 9.  
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6.7 Ympäristöä kuormittavat muut toiminnot alueella  
 
Alueen muut toiminnot on esitetty alla olevassa kuvassa 1.  
 

 

Kuva 1. Alueen muut toimijat  

 
Ämmässuon alue  

1. Esso Oy, D-jakeluasema  
2. Espoon moottorikerho Oy, motocrossrata  
3. Rudus Oy, betoniasema (ei käytössä) 
4. Rudus Asfaltti Oy, asfalttiasema  
5. Hyvinkään Tieluiska Oy, kantojen haketus ja mullan valmistus 
6. Espoon kaupunki, romuautovarasto  
7. Rudus Oy, Ämmässuo, ylijäämälouheen vastaanotto-, välivarastointi- 

ja murskaustoiminta  
8. Rakentajien Ekopark Oy, rakennusjätteiden käsittelyalue  
9. Espoon kaupunki, Ämmässuontien suljettu maanläjitysalue 
10. YTV, sorttiasema  
11. YTV, huolto ja varastotoimintojen alue  
12. YTV, puutarhajätteen kompostointialue/ pilaantuneiden maiden kä-

sittelyalue (toimintaa ei ole aloitettu)   
13. YTV, kompostointilaitokset  
14. YTV, biojätteen jälkikypsytysalue  
15. YTV, aluevaraus uusille jätteenkäsittelytoiminnoille  
16. YTV, täyttöalueet 1-4  
17. YTV, jäte- ja hulevesien käsittely  
18. YTV, biokaasun käsittelyalue ja varaus kaatopaikkakaasulla toimival-

le voimalaitokselle  
19. YTV, kaatopaikan laajennusalue, itäosa 
20. YTV, tuhkan loppusijoitusalue  
21. YTV, sekajätetäyttöalue (I vaihe)  
22. YTV, maa-ainesten yms. vastaanotto ja käsittelykenttä 
23. YTV, kaatopaikan laajennusalueen allasalue  
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24. Espoon kaupunki, maanläjitysalue Kalliosuon täyttöalue 
 

Kulmakorven alue 
25. Oy Shell Ab, polttoaineen jakeluasema  
26. Nurmijärven Betoni Oy, betoniasema 
27. Espoon kaupunki, maanläjitysalue Kulmakorven täyttöalue 
28. Rudus Oy, Jersanmäen kalliolouhinta-, murskaus- ja maankaatopaik-

ka-alue sekä ylijäämälouheen vastaanotto-, välivarastointi- ja murs-
kaustoiminta (YVA käynnissä) 

29. Espoon kaupunki, maanläjitysalue Takapellon täyttöalue 
30. Caiwell Oy, kivenmurskaamo 

 

6.8 Kaavoitus 
 
6.8.1 Maakuntakaava 

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistama Uudenmaan 
maakuntakaava. Ote maakuntakaavasta on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Ote Uudenmaan maankuntakaavasta. 

Uudenmaan maakuntakaavassa tuhkan ja kuonan loppusijoitukseen varattu 
alue on merkitty EJ- merkillä. Merkinnällä osoitetaan jätteiden vastaanottoon, 
käsittelyyn ja loppusijoitukseen varatut alueet. Kaavamääräykset edellyttävät, 
että jätteenkäsittelyalueen suunnittelussa turvataan riittävä suoja-alue ympä-
ristöhaittojen vähentämiseksi. 
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Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava tulee täydentämään marraskuussa 2006 
vahvistettua maakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaavassa tullaan käsittelemään 
seuraavia aiheita: jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuolto, 
moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit sekä 
laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaavatyön yhteydessä on tarkasteltu 
myös hiljaisia alueita. 

Vaihemaakuntakaavassa tarkistetaan myös Uudenmaan maakuntakaavan rat-
kaisua siltä osin, kuin kuntakaavoitus ja muu suunnittelu sitä edellyttävät.  

 

 

Kuva 3. Uudenmaan vaihemaakuntakaava 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitukseen varattu alue on merkitty EJ1- merkillä jät-
teenkäsittelyalueeksi. Merkinnällä osoitetaan jätteiden vastaanottoon, käsitte-
lyyn ja/tai loppusijoitukseen varatut alueet.  

 

6.8.2 Yleiskaava 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalue sijoittuu Kirkkonummen Yleiskaava- 
2020 alueelle. Uudenmaan ympäristökeskus on vahvistanut kaavan 
19.5.1999. Loppusijoitusalue on kaavassa varattu kaatopaikka-alueeksi mer-
kinnällä EK. Ote yleiskaavasta on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 4. Ote Kirkkonummen Yleiskaava 2020:sta 

 

6.8.3 Asemakaava 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalue sijoittuu Kirkkonummen Kauhala, Äm-
mässuo asemakaava-alueelle. Asemakaava on hyväksytty Kirkkonummen 
kunnanhallituksessa 16.1.2006. Alue on merkitty kaavaan EJ/VR –
merkinnällä jätteenkäsittelyalueen korttelialueeksi. Kaavamääräyksien mu-
kaan alue on jätteenkäsittelyn jälkihoidon päätyttyä kunnostettava retkeily- 
ja ulkoilukäyttöön soveltuvaksi alueeksi. Alueelle rakennettavissa jätehuoltoa 
palvelevissa rakennuksissa ja laitoksissa on käytettävä parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa. Kaavamerkinnällä osoitetun rakennusoikeuden lisäksi alu-
eelle saadaan rakentaa jätteenkäsittelyä ja alueen jälkihoitoa palvelevia tun-
neleita ja niihin liittyviä teknisiä tiloja.  

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut päätöksellään 24.11.2006 06/1111/5 
Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksen 16.1.2006 § 26 kohdassa 2 
mainitun asemakaavamääräyksen, jossa määrättiin, että alueelle ei hyväksy-
tä voimalaitostuhka- ja asbestijätteen sijoittamista. Helsingin hallinto-
oikeuden päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein 
hallinto-oikeus ei muuttanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä (päätös 
21.12.2007 Dnro 3701 ja 3726/1/06).  

Päätökset Kirkkonummen Kauhala, Ämmässuon asemakaavasta kaavamer-
kintöineen sekä Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden 
päätökset on esitetty liitteessä 10. 
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6.9 Maisema, suojelukohteet ja kulttuuriperintö 
 

Laajennusalueen viereiset alueet ovat maisemaltaan karua ja kallioista met-
säaluetta, jonka vallitsevina luontotyyppeinä ovat pienpiirteiset rämeet ja 
kalliometsiköt. Varsinainen laajennusalueelta puusto on jo poistettu ja alue 
on jo louhittu jätteenkäsittelyalueeksi. 

Loppusijoitusalue ei sijaitse arvokkaalla maisemakokonaisuusalueella, eikä 
siellä ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.  

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusaluetta lähin suojelualue sijaitsee alueen koil-
lispuolella noin 2,4 km päässä. Tämän Kakarlammen luonnonsuojelualueen 
(YSA012796) suojeluperusteena on arvokas suo- ja vesiluonto.  

Lähimpänä sijaitseva Natura 2000- kohde on Nuuksio (FI0100040). Nuuksi-
on lähimmät alueet sijaitsevat loppusijoitusalueesta noin 4,5 km luoteeseen.  

Loppusijoitusalueesta noin 500 m pohjoiseen sijaitsee Suonsilmän alue, joka 
on Kirkkonummen Kauhala, Ämmässuon asemakaavassa merkitty kaava-
merkinnällä luo, luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alu-
eeksi, joka on säilytettävä luonnontilaisena.  

Kirkkonummen kunnan Kauhala, Ämmässuon asemakaavassa on koko laa-
jennusalueen ympäristö merkitty EV/VR/ky -merkinnällä suojaviheralueeksi. 

Suojaviheralueen ja Suonsilmän alueen sijainnit selviävät kaavasta liitteestä 
10 ja muut suojelukohteet ovat esitetty kartalla liitteessä 11.  

 

6.10 Kasvillisuus ja eläimistö 
 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalue on jo laajennusalueeksi louhittua raken-
nettua ympäristöä. Laajennusosan ympäristövaikutusten arviointityön yh-
teydessä alueelta on laadittu luontoselvitys. Tuhkan ja kuonan sijoitusalueel-
la ei ole ollut arvokkaita luontotyyppejä tai uhanalaisia kasveja. 

Alueella on tehty keväällä 2004 liito-oravaselvitys. Loppusijoitusalueella tai 
sen lähiympäristössä ei ole havaittu liito-oravaa. Muutamia lajille sopivia 
elinympäristöjä on lähialueilla. 

 

7. Sijaintipaikan rajanaapurit sekä muut mahdolliset asianosai-
set 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalue sijoittuu Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen 
laajennusalueelle. Loppusijoitusalue rajoittuu lähinnä laajennusalueen muihin 
alueisiin. Ainoastaan luoteisreunalta alue rajautuu metsävaltaiseen suoja- alu-
eeseen. Espoon puolella lähin Kolmperän asuinalue sijaitsee noin 1,0 km koh-
teesta pohjoiseen. Kirkkonummenpuolella lähin asuinalue, Laitamaa, sijaitsee 
noin 500 metriä laajennusalueesta luoteeseen. Lounaassa lähin asuintalo si-
jaitsee noin 600 metrin etäisyydellä. Uutta pientalovaltaista Histan asuntoalu-
etta suunnitellaan noin 2 km:n päähän Turuntien pohjoispuolelle. 

Loppusijoitusaluetta lähin koulu sijaitsee Espoon Nuuksiossa, noin 4km alu-
eesta koilliseen. Lähin päiväkoti, Nupurin päiväkoti, sijaitsee myös Espoossa, 
noin 4,0 km suunnittelualueesta itään. Kirkkonummen puolella lähin koulu, 
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Veikkola koulu, sijaitsee noin 6,0 km suunnittelualueesta luoteeseen ja lähin 
päiväkoti, Hommaksen ryhmäperhepäiväkoti, noin 7,0 km etelään. 

Kartta ja yhteystiedot alueen rajanaapureista ja asianosaisista noin 1,5 km 
etäisyydellä kohteesta on esitetty liitteessä 12. 

LOPPUSIJOITUSTOIMINTA 

8. Yleiskuvaus toiminnasta  

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen laajennusalueelle tullaan sijoittamaan 
tuhkia ja kuonia, joita ei yleensä korkeista haitta-ainepitoisuuksista johtuen 
voida hyödyntää esim. maarakentamisessa muualla. Tyypillisiä haitta-aineita 
tuhkissa ja kuonissa ovat raskasmetallit, kuten lyijy, sinkki, kupari ja nikkeli. 
Tuhkat ja kuonat voivat sisältää myös pieniä määriä orgaanisia haitta-aineita 
kuten dioksiineja ja furaaneja. Lisäksi tuhkat voivat sisältää liukoisia suoloja 
klorideja, sulfaatteja ja fluorideja. 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikan laajennusalueelle loppu-
sijoitettavien jätteiden esikäsittelymenetelmä tulee olemaan todennäköisim-
min kiinteytys sementillä. Loppusijoitusalueen rakenteet tullaan toteutta-
maan ongelmajätteen kaatopaikkatasoisena. 

Ämmässuolle tuotava, esikäsittelyä vaativa tuhka, puretaan esikäsittelyase-
man tuhkasiiloihin. Siilosta massa johdetaan sekoittimeen ja sieltä side- ja 
lisäaineiden lisäyksen jälkeen loppusijoitukseen. 

Esikäsitelty kaatopaikkakelpoinen jäte sijoitetaan 300 metriä pitkään, 40 
metriä leveään ja 10 metriä korkeaan kallioon louhittuun tuhkalokeroon. 
Lokeron seinämät ja pohja eristetään vettä läpäisemättömillä kerroksilla. 
Täyttövaiheen aikana lokero on katettu tai peitetty väliaikaisesti, joten sade- 
ja valumavedet eivät pääse käsitellyn jätteen joukkoon. 

Lokeroon otetaan myös vastaan jo valmiiksi kaatopaikkakelpoisia tuhkia ja 
kuonia. Kaiken kaikkiaan jätteitä sijoitetaan tuhkia ja kuonia yhteensä noin 
120 000 m3. 

Kun tuhkalokero on täynnä, sen pinta eristetään kaksinkertaisella tiivisteker-
roksella. Tuhkakapseli jää myöhemmin Ämmässuolle toimitettavan yhdys-
kuntajätteen alle. Tuhkalokeron pintaeritys toimii samalla yhdyskuntajätteen 
kaatopaikan pohjaeristysrakenteena.  

9. Toiminnan ajankohta 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitustoiminta on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 
2014. Alueen louhinta on suoritettu ja tiivistysrakenteiden rakentaminen on 
tarkoitus aloittaa vuonna 2010. 

YTV Jätehuolto hakee ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitettua toimin-
nanaloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Toiminnan 
aloittamislupa ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Alueen rakentamisel-
la, jonka on arvioitu kestävän noin kaksi vuotta, ei katsota olevan merkittä-
vää ja peruttamatonta haittaa ympäristölle.  
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10. Vastaanotettavat tuotteet, toiminta ja laitteistot  

Nyt suunniteltu ja luvitettava alue on tarkoitettu tuhkien ja kuonien loppusi-
joitukseen. Jätteet kapseloidaan vaaka- ja pystyeristein ns. tuhkalokeroon, 
jonka tiivistysrakenteet toteutetaan ongelmajätekaatopaikan rakennevaati-
mukset täyttäviksi. Tarvittaessa jätteet esikäsitellään niiden kaatopaikkakel-
poisuuden saavuttamiseksi tuhkalokeron vierellä olevalla sekoitusasemalla.  

Tyypillisiä vastaanotettavia jätteitä ovat eri energiantuotantolaitoksissa syn-
tyvät kiinteät, epäorgaaniset ja kuivat jätteet. Jätteet kuuluvat jäteluettelon 
mukaisiin jätenimikkeisiin 10.01, 19.01 ja 19.03. 

 
10.1 Sijoitettavien tuhkien ja kuonien määrä ja laatu  
 
10.1.1 Jätetyypit ja niiden määrät 

Loppusijoitukseen vastaanotetaan kiinteitä jätteitä seuraavasti:  

 

Taulukko 2. Vastaanotettavat jätteet 

Jätenimikeryhmä Tyypillisiä jätteitä 
Määrä,  
ton-
nia/vuosi 

10.01 Voimalaitoksissa 
ja muissa polttoproses-
seissa syntyvät jätteet 

Pohjatuhkat, kuonat, kattila- ja lentotuhkat, 
savukaasupuhdistuksen kiinteät jätteet 

1 000 –    
3 000 

19.01 Jätteiden poltossa 
syntyvät jätteet 
 

Pohjatuhkat (kuonat), kattilatuhkat, savu-
kaasupuhdistuksen kiinteät jätteet, pyro-
lyysijätteet 

15 000 – 
70 000 

19.03 Stabiloidut ja 
kiinteytetyt jätteet 
 

Yllämainitut jätteet stabiloituna tai kiinteytet-
tynä 

15 000 – 
30 000 

YHTEENSÄ 
20 000 – 
80 000 

 

Jätenimikeryhmän 19.01 vuotuinen oletettu maksimimäärä voi toteutua, 
mikäli jätteenpoltosta syntyvää pohjatuhkaa ei voida hyödyntää, ja se jou-
dutaan sijoittamaan ongelmajätteiden kaatopaikalle. 

Jätteitä sijoitetaan tuhkalokeroon yhteensä 120 000 m3, minkä arvioidaan 
vastaavan noin 180 000 tonnia jätettä (sisältäen esikäsittelyssä lisätyt side-
aineet ja olettaen kiintotiheyden 1,5 t/ m3). 

 

10.1.2 Haitta-ainepitoisuudet ja liukoisuusominaisuudet 

Valtaosan loppusijoitukseen vastaanotettavista jätteistä arvioidaan olevan 
jätteenpoltosta syntyviä kiinteitä jätteitä sellaisenaan tai esikäsiteltynä. Li-
säksi on oletettavaa, että jätteet syntyvät ns. arinapoltosta. Tästä johtuen 
seuraavassa on esimerkkeinä kuvattu tarkemmin arinapolton kiinteiden jät-
teiden haitta-ainepitoisuuksia. Lähteinä on käytetty julkaisuja: 

• Jätteiden termisen käsittelyn tuhkien ja kuonien käsittely- ja sijoi-
tusmahdollisuudet (Kaartinen & al, VTT Tiedotteita 2411, Espoo 2007 
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• PCDD/F and related compounds in solid residues from municipal solid 
waste incineration – a litterature review (Vehlow & al, Waste Man-
agement & Research 2006:24: 404-420) 

Arinapoltossa jätteenpolttolaitoksessa muodostuu karkearakeista pohjatuh-
kaa (kuonaa), hienojakeista lentotuhkaa ja kalkkipitoista savukaasunpuhdis-
tusjätettä eli APC -tuhkaa (Air Pollution Control). Pohja- ja lentotuhkan sekä 
savukaasujen puhdistustuotteen haitta-aineiden pitoisuudet voivat vaihdella 
suuresti riippuen mm. poltettavan jätteen laadusta, polttotekniikasta ja käy-
tettävistä savukaasupuhdistuksen kemikaaleista.  
 
Arinapolton pohjatuhka 

Pohjatuhka syntyy polttokammiossa (prosessin ensimmäisessä vaiheessa), 
ja sitä muodostuu noin 15 - 30 % poltettavan jätteen painosta. Pohjakuonan 
koostumuksesta 15 - 45 % on palamatonta materiaalia, kuten lasia, maami-
neraaleja (esim. kvartsia) ja metallia. Sulamistuotteita on 55 - 85 %, ja ne 
ovat pääosin lasia, silikaattimineraaleja ja oksidimineraaleja (esim. rautaa ja 
kalkkia). Pohjakuonassa voi olla myös raskasmetalleja kuten lyijyä (Pb), 
kadmiumia (Cd), kromia (Cr), kuparia (Cu), nikkeliä (Ni), sinkkiä (Zn) ja 
bariumia (Ba) sekä klorideja ja sulfaatteja. Taulukossa 3 on esitetty pohja-
tuhkan tyypillisiä koostumuksia ja taulukossa 4 liukoisuusominaisuuksia. 

Taulukko 3. Pohjatuhkan kokonaispitoisuuksia (Kaartinen) 

 

 

 

 



YTV Jätehuolto, Tuhkan ja kuonan esikäsittely ja loppusijoitus, ympäristölupahakemus 

21 

Modernissa arinalaitoksessa syntyvän pohjatuhkan orgaanisen aineen määrä 
on vähäinen; TOC-pitoisuus on selvästi alle 1 %. Esimerkiksi dioksiinien ja 
furaanien pitoisuudet ovat 2000-luvulla olleet tasolla 1 – 10 ng(TE)/kg, PCB-
pitoisuudet 1 – 10 µg/kg ja PAH-pitoisuudet 100 – 500 µg/kg. 

Taulukko 4. Pohjatuhkan liukoisuusominaisuuksia (Kaartinen) 

 

 

Arinapolton lentotuhkat ja savukaasun puhdistusjätteet 

Nämä jätteet syntyvät polttoprosessin lämmön talteenottojärjestelmässä 
(kattila) ja sen jälkeisissä savukaasun käsittely-yksiköissä (mm. säh-
kösuodatin, pussisuodatin, kalkkireaktori). 

Jätteenpolttolaitoksen tuottaman lentotuhkan ja savukaasun puhdistusjät-
teen pääkomponentit ovat alumiinin, raudan, piin ja kalsiumin oksidit. Se 
sisältää myös alkali- ja maa-alkalimetalleja ja fluorideja, klorideja ja sulfaat-
teja. Tuhkissa on jätteestä peräisin olevia raskasmetalleja ja pieniä määriä 
polttoprosessissa muodostuneita kloorattuja hiilivetyjä. Poltossa syntyvä 
lentotuhka ja erityisesti savukaasun puhdistusjäte ovat usein ongelmajätet-
tä. Taulukossa 5 on esitetty lentotuhkan ja savukaasun puhdistusjätteen 
tyypillisiä koostumuksia. Taulukossa 6 on esitetty VTT:n suorittamissa ko-
keissa havaittuja liukoisuusominaisuuksia. 
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Taulukko 5. Lentotuhkan ja savukaasun puhdistusjätteen kokonaispitoisuuk-
sia (Kaartinen) 

 

 

Modernissa arinalaitoksessa syntyvien tuhkien orgaanisen aineen määrä on 
vähäinen; TOC-pitoisuus on luokkaa 0,1 – 0,5 %. Esimerkiksi dioksiinien ja 
furaanien pitoisuudet ovat 2000-luvulla olleet tasolla 1 000 – 10 000 
ng(TE)/kg, PCB-pitoisuudet 1 – 50 µg/kg ja PAH-pitoisuudet 1990 - 2000-
luvuilla 100 – 500 µg/kg. 

 

 

 

 

 

 



YTV Jätehuolto, Tuhkan ja kuonan esikäsittely ja loppusijoitus, ympäristölupahakemus 

23 

 

 

Taulukko 6. Lentotuhkan ja savukaasun puhdistusjätteen liukoisuusominai-
suuksia (Kaartinen) 

 

 

 

10.2 Loppusijoituskriteerit 
 

Tuhkien ja kuonien loppusijoitusalueen suunnittelun lähtökohtana on, että 
sinne voidaan sijoittaa ongelmajätteeksi luokiteltavia tuhkia ja kuonia. Ennen 
loppusijoitusta tuhkat tarvittaessa esikäsitellään stabiloimalla. 

Perussääntönä toiminnassa on, että kaatopaikkakelpoisuus todetaan aina 
ennen jätteen sijoittamista tuhkalokeroon. Kaatopaikkakelpoisuuden totea-
misessa noudatetaan valtioneuvoston asetusta kaatopaikoista annetun val-
tioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006). Jätteiden loppusijoitus-
kelpoisuus todetaan vertaamalla tutkittuja ominaisuuksia ko. asetuksen 
(202/2006) liitteen 2 kohdan 3.3. taulukkojen 7 ja 8 mukaisiin raja-arvoihin 
ja vaatimuksiin. Poikkeuksena esitetään asetuksen liitteen 2 kohtaan 3.5. 
viitaten loppusijoituksen raja-arvoksi klorideille 75 000 mg/kg. Lupahake-
musta tullaan täydentämään riskiarviolla, jolla asia perustellaan. 

Kaatopaikkakelpoisuuden toteamisen vaiheet riippuvat jätteen syntytavasta 
ja esikäsittelystä.  

Jätteen, joka syntyy säännöllisesti samassa prosessissa, kelpoisuuden to-
teamisen vaiheet ovat: 

• perusmäärittely, minkä perusteella jäte hyväksytään sijoitettavaksi 

• vastaavuustestaus kerran vuodessa, millä osoitetaan että jätteen 
ominaisuudet vastaavat perusmäärittelyn mukaista jätettä 

• tarkastus kaatopaikalla, millä varmistetaan, että vaaditut testit on 
tehty ja jäte on kaatopaikalle sijoitettavissa 

Ämmässuolla stabiloitaville ja kiinteytettäville, säännöllisesti syntyville jät-
teille perusmäärittely tehdään seoksesta, joka on tarkoituksena sijoittaa tuh-
kalokeroon. Vastaavuustestaus tehdään seoksesta tai jätteestä ennen esikä-
sittelyä.  
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Jätteen, jota ei synny säännöllisesti, kelpoisuus todetaan perusmäärittelyllä 
ja tarkastuksella kaatopaikalla.  

 
10.3 Kuljetus ja vastaanotto 
 

Alueelle loppusijoitettavat kiinteät, kuivat jätteet kuljetetaan Ämmässuolle 
säiliöautoissa tai kuorma-autoissa. Pölyävät tuhkat kuljetetaan yleensä kui-
ville hienojakoisille materiaaleille tarkoitetuissa säiliöautoissa. Kuonat ja 
muut karkeammat materiaalit kuljetetaan kuorma-autoilla tai rekka-autoilla, 
kuormat peitettynä.  

Osana vastaanottotoimia on jätteen tarkastus. Kuormakohtaisesti tarkaste-
taan kuorman asiakirjat. Niiden perusteella varmistetaan jätteen alkuperä ja 
se, että jäte on ominaisuuksiltaan sellaisenaan tai esikäsiteltynä loppusijoi-
tuskelpoinen. 

Sellaisenaan kaatopaikkakelpoiset jätteet puretaan kuormasta laajennusalu-
een tuhkalokerossa. Esikäsittelyä vaativa jätekuorma puretaan esikäsittely-
aseman tuhkasiiloihin purkuputkiston kautta. Jätteen laatua tarkastellaan 
aistinvaraisesti purun aikana.  

Tuhkan ja kuonan kuljetus ja sijoitus alueelle tulee tapahtumaan YTV:n Äm-
mässuon jätteenkäsittelykeskuksen aukioloaikojen mukaisesti. Tarvittaessa 
poikkeustapauksissa tehdään ainoastaan sellaisia välttämättömiä muita töitä 
kuten huoltotöitä, joiden tekeminen normaalina toiminta-aikana ei ole mah-
dollista.  

 

10.4 Esikäsittely kaatopaikkakelpoiseksi 
 

Korkeiden haitta-ainepitoisuuksien vuoksi tuhkat tarvittaessa käsitellään 
ennen loppusijoitusta, jotta ne alittaisivat kaatopaikoille sijoittamiseen vaa-
dittavat haitallisille aineille asetetut raja-arvot. Esikäsittelyllä pyritään ensisi-
jaisesti vähentämään haitta-aineiden liukoisuutta. 

Ämmässuolla esikäsittely voidaan suorittaa useilla eri menetelmillä kuten: 

• kiinteytys sideaineella, missä haitta-aineet sidotaan esim. sementillä tai 
bitumilla 

• kemiallinen stabilointi, missä haitta-aineet sidotaan eri lisäaineiden 
avulla 

• uutto- tai pesuprosessi, missä liukoisia haitta-aineita poistetaan 

Ämmässuolla esikäsittelyä vaativat jätteet pääsääntöisesti kiinteytetään. 
Mikäli muita menetelmiä käytetään, toimitetaan viranomaiselle, siitä suunni-
telma, jossa menetelmä ja käytettävät kemikaalit tarkemmin kuvataan.  

Tyypillisiä sideaineita kiinteytyksessä ovat sementti sekä sementin ja kivihii-
len lentotuhkan seos. Sideaineet kuljetetaan alueelle kuorma-autolla ja pure-
taan varastosiiloon. 

Esikäsiteltävien jätteiden määrä on 10 000 – 25 000 tonnia vuodessa. 

Kiinteys tapahtuu sekoitusyksikössä, joka vastaa betoniteollisuuden käyttä-
mää laitteistoa. Siihen syötetään kiinteytettävä jae, sideaineet ja vesi. Kiin-
teytysprosessin periaatekuva on esitetty kuvassa 4. Käsiteltävän jätteen 
joukkoon lisätään sideainetta, vettä ja mahdollisesti lisäaineita. Määrät riip-
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puvat paljolti muun muassa käsiteltävän tuhkan sisältämien suolojen, erityi-
sesti kloridin ja sulfaatin, sekä raskasmetallien pitoisuuksista. 

Jätteen liukoisuus alenee kiinteytyksen avulla merkittävästi, koska haitta-
aineita liuottavan veden pääsy kosketukseen jätepartikkelien kanssa rajoit-
tuu pääasiassa kiinteytetyn harkon tai valoksen ulkopintoihin. Osa jätteen 
sisältämistä metalleista reagoi kiinteytyksessä hydroksideiksi ja karbonaa-
teiksi, mikä vähentää niiden liukoisuutta. Lisäksi menetelmä estää pölyämi-
sen käytännössä kokonaan. 

Kiinteytysseos puretaan sekoitinyksiköstä ja siirretään tuhkan loppusijoitus-
alueelle.  

 

Kuva 5. Tuhkan esikäsittelyn periaate. 

 

10.5 Täytön toteutus 
 

Kiinteytetty tuhka siirretään tuhkalokeroon loppusijoitettavaksi. Esikäsittely-
aseman sijainnista riippuen massa  

• siirretään lokeron reunalla olevasta sekoittimesta kourulla tai kuljet-
timella, tai 

• kauempana olevasta sekoittimesta kauhakuormaajalla tai kuorma-
autolla. 

Tuhkalokeron täyttö aloitetaan lokeron luoteispäästä ja edetään kaakkois-
päähän. Kerrallaan lokerosta on täyttövaiheessa noin 40 metriä pitkä osuus. 
Täyttövaihe on katettu siirrettävällä sääsuojalla, joka estää sadevesien pää-
syn peittämättömään jätetäyttöön. Se myös estää poikkeustilanteissa mah-
dollisesti syntyvän pölyn leviämistä ympäristöön. Lokeron pohjan kallistukset 
ohjaavat kattamattoman osan sadevedet niin, että ne eivät pääse kosketuk-
siin tuhkan kanssa. 

Muualla esikäsitellyt kuormat puretaan lokeron täyttöalueella pohjarakenteen 
tai lokerossa jo olevan jätetäytön päälle ja siirretään täyttökohtaan pyörä-
kuormaajalla. Jätteet sijoitetaan lokeroon kerrostäyttönä. Täytön kerrospak-
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suus on noin 2 – 3 metriä. Täytön tiivistäminen tehdään työkoneilla. Pölyä-
misen estämiseksi käytetään tarvittaessa kostutusta. 

Kun jätetäytön osa saavuttaa maksimikorkeuden, tältä osuudelta pinta tasa-
taan ja päälle rakennetaan pintarakenteen alaosan asfalttikerrokset (vrt. 
kohta 11.4) tai rakenne peitetään väliaikaisesti esim. muovikalvolla tai         
-peitteillä. Tämän jälkeen sääsuojaa siirretään ja täyttöä jatketaan sää-
suojan alla uudessa paikassa.  

Kun jätetäyttö on saavuttanut koko lokeron pituudeltaan maksimi-
korkeutensa, rakennetaan lokeroon lopullinen pintarakenne. Pintarakenne 
täyttää myös tavanomaisen kaatopaikan pohjarakenteen vaatimukset, koska 
se toimii myöhemmin tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteena. 

11. Rakenteet ja niiden sijainti  

Seuraavassa kuvatut rakenteet koskevat solua T1 eli ns. 1. kallioseinämien 
ympäröivää tuhkalokeroa, jonka pohja-, eristysseinä- ja pintarakenteet to-
teutetaan ongelmajätteen kaatopaikan vaatimukset (VNp 861/1997) täyttä-
vinä rakenteina. Lokeron pintarakenne täyttää lisäksi tavanomaisen jätteen 
kaatopaikan pohjarakenteen vaatimukset (VNp 861/1997). Solun T1 tyyppi-
poikkileikkaus ja pituusleikkaukset ovat esitetty liitteessä 14.  

Rakenteissa käytettävät materiaalit valitaan alla kuvatuista vaihtoehtoisista 
materiaaleista teknistaloudellisten vertailujen perusteella ennen eristysseinä-
rakenteen toteutusta. Suunnitelmat toimitetaan Uudenmaan ympäristökes-
kukseen ennen rakentamista. 

 
11.1 Loppusijoitusalueen pohjasuhteet ja vesienhallinta 
 
11.1.1 Pohjasuhteet 
 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalue sijaitsee laajennusalueen luoteisreunalle 
louhitussa kalliokaivannossa, jonka pohjan pinta-ala on noin 1.2 ha. Kaivan-
non koillis-, luoteis- ja lounaissivuilla olevien kallioseinämien korkeudet ovat 
noin 10 metriä. Kaivannon louhittu pohja muotoillaan kiviaineksilla pohjara-
kenteen alusrakenteeksi siten, että muotoiltu pohja kallistuu kaltevuudella 3 
% kaivannon koillisreunalle, jonne sijoitetaan alueen suoto- ja tarkkailusala-
ojavesien hallintajärjestelmät (salaojat ja tarkastuskaivot). Pohjan pituuskal-
tevuus on noin 1 %. 

11.1.2 Vesienhallinta 
 

Savukaasupuhdistusjätteen loppusijoitusalueen puhtaat valumavedet (hule-
vedet) ja likaiset kaatopaikkavedet (suotovedet ja likaantuneet valumave-
det) pidetään erillään. 

Loppusijoitusalueella tulee muodostumaan täyttötoiminnan aikana likaisia 
suotovesiä ja pintarakenteen valmistumisen jälkeen myös puhtaita huleve-
siä. Puhtaita hulevesia ja kuormitteisia suotovesiä varten rakennetaan alu-
een kaakkoisreunalta lähtevät erilliset viemärilinjat, jotka päättyvät ensivai-
heessa huoltotunnelin eteläpään kohdalle jo rakennettuihin suotovesi- ja 
hulevesiviemäreihin. 

Tuhka-alueen suotovesiä varten on rakennettu huoltotunnelin eteläpään 
kohdalta lähtevä laajennusalueen allasalueen tuhkajätealueen tasausaltaa-
seen päättyvä viemärilinja (200 PEH PN 6). 
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Loppusijoitusalueen puhtaat valumavedet johdetaan laajennusalueen hule-
vesiviemäriverkkoon ja siitä edelleen allasalueella sijaitsevaan hulevesien 
tasausaltaaseen, johon johdettuja vesiä käytetään jätteenkäsittelykeskuksen 
teknisen veden raakavetenä. Osa hulevesien tasausaltaan vesistä johdetaan 
maastoon. 

Tasausaltaan yhteydessä on suotovesipumppaamo, josta vedet pumpataan 
nykyisen tasausaltaan pumppaamon imukaivoon ja siitä edelleen Suo-
menojan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. 

Vesien johtamisesta on esitetty piirustuksessa liitteessä 15.  

 
11.2 Loppusijoitusalueen pohjarakenne 
 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalueen pohjarakenne muodostuu valtioneu-
voston päätöksen kaatopaikoista (VNp 861/1997) mukaisen ongelmajätteen 
kaatopaikan pohjarakenteen vaatimukset täyttävistä rakennekerroksista.  

Pohjarakenteen (VNp 861/1997 mukainen ongelmajätteen kaatopaikan poh-
jarakenne) rakenteeksi esitetään kahta vaihtoehtoista rakennetta (VE1 ja 
VE2). Molempien vaihtoehtojen rakenne, käytetyt materiaalit ja rakenne-
tyyppipiirustukset ovat esitetty liitteessä 16. 

Kohteessa käytettävä pohjarakenteen rakennevaihtoehto valitaan eristyssei-
nässä käytettävän keinotekoisen eristeen materiaalin perusteella. Jos eris-
tysseinän keinotekoiseksi eristeeksi valikoituu bitumigeomembraani, käyte-
tään pohjarakenteen keinotekoisena eristeenä asfalttisia tiivisterakenteita 
(VE1). Jos eristysseinän keinotekoiseksi eristeeksi valikoituu kiinnikkeellinen 
HDPE-kalvo, käytetään myös pohjarakenteen yläosan keinotekoisena eris-
teenä HDPE-kalvoa (VE2). 

Pohjarakenteen salaojakerroksen suotovedet kerätään salaojajärjestelmään 
ja sitä kautta laajennusalueen jätevesi- tai hulevesijärjestelmiin ko. vesien 
ominaisuuksien perusteella. 

 
11.3 Eristysseinien rakenne 
 

Eristysseinä rakennetaan sivuiltaan ja yhdeltä päädyltään kalliota vasten. 
Eristysseinä koostuu valetusta teräsbetoniseinästä, joka vastaa vedenlä-
päisevyysominaisuuksiltaan pohjarakenteen mineraalista tiivistyskerrosta, 
sen päällä olevista keinotekoisesta tiivisteestä ja salaojamatosta. Salaoja-
matto suojataan tarvittaessa myöhemmin määriteltävällä suojarakenteella. 

Eristysseinän keinotekoisena eristeenä käytetään kahta vaihtoehtoista mate-
riaalia. Vaihtoehdossa 1 (VE1) eristysseinän keinotekoinen eristeenä käyte-
tään bitumigeomembraania ja vaihtoehdossa 2 (VE2) kiinnikkeellistä HDPE-
kalvoa. Molempien vaihtoehtojen rakenne ja käytetyt materiaalit ja rakenne-
tyyppipiirustukset ovat esitetty liitteessä 16. 

 
11.4 Loppusijoitusalueen pintarakenne 
 

Loppusijoitusalueen pintarakenteen on määrä toimia tarvittaessa myöhem-
min myös tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteena, joten sen 
muotoilujärjestelyt ja rakenteessa käytettävien materiaalien on sovelluttava 
em. tarkoitukseen. 
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Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalueen pintarakenne koostuu pintarakenteen 
ylä- ja alaosista. Pintarakenteen yläosa muodostuu valtioneuvoston päätök-
sen kaatopaikoista (VNp 861/1997) mukaisen ongelmajätteen kaatopaikan 
pintarakenteen sekä tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteen vaa-
timukset täyttävistä rakennekerroksista.  

Pintarakenteen alaosan rakenne on vastaava kuin bioreaktorin solussa S1 
(laajennusalueen yhdyskuntajätteen kaatopaikan 1. vaihe). Rakenne koostuu 
tarkkailusalaojakerroksesta, sen alapuolisesta tiivistyskerroksesta (KBVA 2 x 
30 mm) ja sidotusta kantavasta materiaalista (ABK). Pohjarakenteen ala-
osan avulla voidaan havaita pintarakenteen yläosan yhdistelmätiivisteraken-
teen mahdollinen vaurioituminen samalla, kun se toimii pintarakenteen var-
mistavana tiivistysrakenteena. 

Myös pintarakenteen yläosan keinotekoiseksi eristeeksi harkitaan kahta vaih-
toehtoista materiaalia. Vaihtoehdossa 1 (VE1) pintarakenteen keinotekoisena 
eristeenä käytetään asfalttisia tiivisterakenteita. Vaihtoehdossa 2 (VE2) pin-
tarakenteen keinotekoisena eristeenä käytetään HDPE-kalvoa. Molempien 
vaihtoehtojen rakenne, käytetyt materiaalit ja rakennetyyppipiirustukset on 
esitetty liitteessä 16. 

 
11.5 Loppusijoitusalueen sääsuojan esimerkkirakenne 
 

Savukaasupuhdistusjätteiden loppusijoitus solussa S1 toteutetaan sääsuojan 
alla. Sääsuojana käytetään esimerkiksi Suomen Sääsuoja Oy:n mallistosta 
löytyvää XL Sääsuojaa, jonka rakenne perustuu ristikkopalkkijärjestelmään. 
Suoja kootaan lohkoittain ja asennetaan eristysseinän päällä oleville siirto-
kiskoille siirtopyörien varaan. Sääsuojan katteena käytetään palosuojattua 
PVC-kangasta (paino 700 g/m2), joka asennetaan alumiinikiskoihin. 

Kohteessa esimerkiksi käytettävän XL-sääsuojan lohkojen pituus on 3 m ja 
leveys 40 m. Suojan paino on 25 kg/m2. Sääsuojan siirtoon käytetään säh-
kömoottoria (tai vinssiä). 

Liitteessä 16 on esitetty poikkileikkaus mahdollisesti käytettävästä sää-
suojasta.  

12. Toiminnassa käytettävät aineet, niiden kulutus ja säilytys  

Esikäsittelyä vaativien tuhkien kiinteytyksessä arvioidaan käytettävän side-
aineita keskimäärin noin 20 % käsiteltävien jätteiden määrästä. Tyypillisin 
sideaine on sementti, jota alustavan arvioin mukaan käytetään 2 000 – 
5 000 tonnia vuodessa. Kiinteytyksessä mahdollisesti käytettävät lisäaineet 
ovat reseptikohtaisia, ja niiden laatu ja määrä selviää vasta operointivai-
heessa. 

Hakija toimittaa tiedot sementistä poikkeavista uusista sideaineista sekä 
lisäaineista ennen niiden käyttöönottoa. 

13. Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta 

Energian tarve loppusijoitustoiminnalla on vähäinen. Energiaa tarvitaan lä-
hinnä esikäsittelyprosessin eri sähkömoottoreihin. Arvio energiankulutukses-
ta on noin 10 MJ/tonni esikäsiteltävää jätettä eli noin 30 – 70 MWh/v. 
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14. Vedenhankinta ja viemäröinti 

Loppusijoitusalueelle tulee vesijohtovesi. Alueella mahdolliset vedentarve on 
kuitenkin vähäinen.  

Loppusijoitusalueen viemäröinti on selvitetty kappaleessa 11.1.2. Vesienhal-
linta.  

15. Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä ja toiminta 
häiriötilanteissa 

Energiantuotannossa syntyvien tuhkien ja kuonien loppusijoituksen ympäris-
töriskit liittyvät kuormien kuljetukseen, purkamisen aikaiseen pölyämiseen, 
täyttövaiheen aikana liettymiseen, rakenteiden pitkäaikaiskestävyyteen ja 
vesienkeräilyjärjestelmän kapasiteetin riittävyyteen. Normaalitilanteessa 
ympäristöriskin mahdollisuus on erittäin pieni, häiriö- ja poikkeustilanteissa 
mahdollisuus on olemassa. Häiriötilanteiden varalle laaditaan toimintaohjeet. 

Käsittelyprosesseihin liittyvät riskit 

Tuhkien ja kuonien käsittelyyn liittyvät ympäristöriskit aiheutuvat jätemate-
riaalin hallitsemattomasta pääsystä ympäristöön esim. käyttöhäiriön tai on-
nettomuuden aikana. Riskitilanteita, joissa esikäsittelemätöntä kuivaa tuh-
kaa voi päästä ympäristöön, on kuljetusauton purkuputkien tai stabilointilai-
toksen putkien tai koteloiden rikkoutuminen. Mahdollisessa poikkeustilan-
teessa toiminta keskeytetään välittömästi ja siten mahdollinen päästö on 
lyhytkestoinen. Lisäksi vastaanottoalue on varustettu kastelulaittein. Näin 
ollen hienojakoisen herkästi leviävän tuhkan leviäminen tuulen mukana voi-
daan estää kastelemalla. Märkä tuhkamassa tai –liete kerätään talteen esi-
käsittelyä tai loppusijoitusta varten. Vastaanottoalueen puhdistuksessa muo-
dostuvat tuhkapitoiset kasteluvedet johdetaan viemäriin.  

Päästön kulkeutuminen alueen ulkopuoliseen ympäristöön on hyvin epäto-
dennäköistä. Poikkeus- / onnettomuustilanteiden vaikutusten arvioidaan 
rajoittuvan jätteenkäsittelyalueen sisäpuolelle.  

Täytön sortumat ja pinta- ja pohjarakenteiden vaurioituminen 

Täytön sortuminen loppusijoitusalueella on epätodennäköistä, koska läjitet-
tävät massat ovat suhteellisen tasalaatuisia ja helposti tasattavia ja tiivistet-
täviä mineraaliaineksia. Täyttö tehdään kerrostäyttönä, joka tiivistetään työ-
koneella. Tällöin ei synny hallitsematonta jätepenkkaa, jossa on sortumavaa-
ra. Sovellettavalla läjitystekniikalla ja täytön laatu huomioon ottaen, myös 
täytön painuminen on hyvin vähäistä. Työn aikana täyttölokero katetaan 
tilapäisellä katteella. Tämä estää sadeveden imeytymisen täyttöön hallitse-
mattomasti rankkasateen ja lumien sulamisen aikana. Tämä vähentää myös 
likaisten suotovesien määrää. 

Eriste- ja tiivisterakenteiden rikkoontumisesta aiheutuva riski on jätteiden 
sisältämien liukoisten haitta-aineiden joutuminen ympäristöön. Rakenteiden 
rikkoutuminen on epätodennäköistä, ja voi olla seurausta ennakoimattomas-
ta mekaanisesta vauriosta, esim. työkoneen kaatumisesta tms. Tällaisessa 
tapauksessa vaurio huomataan, koska työntekijät ovat paikalla, ja se voi-
daan korjata heti. 

Vesien käsittelyjärjestelmä koostuu likaisten pintavesien keräilystä, suoto-
vesien keräilystä ja puhtaiden vesien keräilystä. Putkisto rakennettaan poh-
jatunneliin, jossa on tarkkailu ja putkiston huuhtelumahdollisuus. Poikkeusti-
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lanteissa muodostuvat tuhkansekaiset vedet voidaan ohjata tehokkaasti 
viemäriin ja edelleen puhdistamolla käsiteltäviksi. Vesien tarkkailuohjelman 
avulla seurataan pohja- ja pintaveden laatua, jolloin kohonneiden arvojen 
perusteella voidaan päätellä onko pohja- tai pintarakenteissa mahdollisesti 
vaurioita ja ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin vaurioiden korjaamiseksi ja 
haittojen ehkäisemiseksi. 

16. Liikenne ja liikennejärjestelyt 

Autoliikenteen pääreitti alueelle kulkee pääkaupunkiseudulta Turunväylän 
moottoritietä (Vt 1) Histan eritasoliittymään ja siitä Nupurintietä (maantie 
110) noin 1,5 kilometriä YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen liittymään. Alueen 
asemakaavoituksen yhtenä päätavoitteena on parantaa Ämmässuon tieyhte-
yksiä osoittamalla raskaalle liikenteelle Histan liittymästä suora yhteys Äm-
mässuolle. YTV on rakentanut alueelle valmiuden uudelle tieyhteydelle. Uusi 
tieyhteys voidaan ottaa käyttöön, kun Espoon kaupunki toteuttaa Kulmakor-
ven kautta tulevan tieyhteyden.  

Vuonna 2006 tasossa Histan liittymän ja Ämmässuontien välillä keskivuoro-
kausiliikenne oli 6100 autoa, joista raskasta liikennettä 1600. YTV:n jätteen-
käsittelykeskuksen aiheuttama liikennemäärä on noin 700 – 800 autoa vuo-
rokaudessa (poikkileikkaus).  

Histan eritasoliittymän ja Ämmässuon välisen tieosuuden varrella ei ole asu-
tusta, mutta tiellä kulkee jonkin verran kevyttä liikennettä mm. Kolmperän 
alueelta. Nupurintiellä ei ole tällä osuudella erillistä kevyenliikenteen väylää. 

Tuhkia ja kuonia tullaan sijoittamaan alueelle noin 20 000 -80 000 tonnia 
vuodessa. Tämän on arvioitu tarkoittavan noin 18 kuljetuskäyntiä päivässä. 
Tämä tarkoittaa noin 5 000 lisäkuljetuskäyntiä vuodessa.  Huomioitavaa on 
että, jätteenpolttolaitoksen sijoittuminen Vantaalle, vastaavasti vähentää 
sekajätteen kuljetuksia Ämmässuolle.  

17. Selvitys ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä 

YTV Jätehuollolla on ollut sertifioitu ISO 14001 -standardin mukainen ympä-
ristöasioiden hallintajärjestelmä vuodesta 1997. ISO 9002 -standardin mu-
kainen laatujärjestelmä valmistui vuoden 1998 lopulla. Sertifikaatti laatujär-
jestelmälle myönnettiin alkuvuodesta 1999. Alkuvuodesta 2003 ympäristö- 
ja laatujärjestelmä sertifioitiin ISO 9001:2000 mukaan. Järjestelmä on audi-
tointi viimeksi kesällä 2008.  

YMPÄRISTÖKUORMITUS 

18. Päästöjen laatu ja määrä 

18.1 Päästöt vesistöön, viemäriin ja pohjaveteen 
 

Normaaliolosuhteissa pinta- tai pohjaveteen ei kulkeudu haitta-aineita, sillä 
alue rakennettaan ongelmajätteen kaatopaikkamääräysten mukaisesti. Mah-
dollisissa häiriötilanteissa suoto- ja valumaveden keräyksessä tai rakentei-
den rikkoutuessa päästöt saattavat olla mahdollisia. Suoto- ja hulevesien 
sekä pinta- ja pohjavesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti häiriöiden ha-
vaitsemiseksi aikaisessa vaiheessa. 
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Myös maastoon johdettavien puhtaiden pintavesien tarkkailualtaasta otetaan 
säännölliset vesinäytteet tarkkailuohjelman mukaisesti. Mikäli altaassa ha-
vaitaan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, ryhdytään tarvittaviin toimenpi-
teisiin syyn löytämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi. 

Viemäriin johdettavista vedet tutkitaan ja varmistetaan säännöllisesti, että 
ne täyttävät Espoon Veden asettamat laatukriteerit.  

 

18.2 Päästöt ilmaan 
 

Normaalista tuhkan ja kuonan loppusijoitustoiminasta syntyy ilmapäästöjä 
lähinnä käytettävistä kuljetus- ja työkalustosta.  

Helposti pölyävät tuhkat tuodaan Ämmässuolle tankkiautoilla ja puretaan 
pneumaattisesti esikäsittelylaitteiston vastaanottosiiloihin pölyämisen estä-
miseksi. Pohjatuhka ja sen kaltaisen karkeammat materiaalit tuodaan peite-
tyissä kuormissa, joiden purkamisessa pölyäminen estetään kastelemalla.  

Esikäsittelyssä tuhka stabiloidaan kiinteyttämällä se suljetussa laitteistossa. 
Alueella on lisäksi varauduttu kasteluun mahdollisen poikkeustilanteen varal-
le, pölyämisen estämiseksi. 

Loppusijoitusalueella täyttö tapahtuu vaiheittain ja siirrettävän halliraken-
teen (sääsuojan) alla. Täyttökorkeuden saavuttanut täytön osa peitetään 
suunnitellulla pintarakenteella tai pinta tasataan ja peitetään väliaikaisesti 
muovikalvolla tai – peitteillä. Tämän jälkeen hallia siirretään ja täyttöä jatke-
taan hallin uudessa paikassa.  

Normaalitilanteissa pölypäästöt ovat epätodennäköisiä. Päästöt ovat mahdol-
lisia poikkeus- ja häiriötilanteissa. Tällaisia tilanteita saattavat olla esimer-
kiksi poikkeukselliset sääolosuhteet tai kuljetuskaluston onnettomuudet. 
Häiriötilanteisiin varaudutaan mm. suunnittelemalla etukäteen toimintatavat 
poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä tehokkaalla kastelujärjestelmällä. Lisäksi 
aluetta rajaa suojaviheralue, joka suojaa ympäröiviä alueita mahdollisilta 
pölypäästöiltä. 

 

18.3 Päästöt maaperään 
 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalueen pohjarakenteista ja alueen vesienkä-
sittelyjärjestelmästä johtuen normaalista toiminnasta alueella ei aiheudu 
päästöjä maaperään. Tuhkia ja kuonia ei käsitellä pohjaeristämättömillä alu-
eilla.   

 

18.4 Melupäästöt ja tärinä 
 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitustoiminnan aiheuttama melu syntyy lähinnä 
kuljetusliikenteestä ja työkoneista. Syntyvä melu ei poikkea laadultaan alu-
een muun toiminnan aiheuttamasta melusta. YTV:llä on käytössään Uuden-
maa ympäristökeskuksen (UUS-2005-Y-345-12) hyväksymä meluntarkkai-
luohjelma. Tarkkailuohjelma pitää sisällään sekä melun omavalvontamitta-
uksia että ulkopuolisen tahon tekemiä mittauksia. Nyt luvitettavan toiminnan 
mahdollisesti aiheuttamat muutokset melutasoon ympäröivillä alueilla voi-
daan havaita meluntarkkailuohjelman kautta.   



YTV Jätehuolto, Tuhkan ja kuonan esikäsittely ja loppusijoitus, ympäristölupahakemus 

32 

19. Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta 

Päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevat toimet on käsitelty kap-
paleen 18. yhteydessä.  

20. Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrät, varastointi 
ja edelleen toimittaminen 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitustoiminnasta ei synny muualle toimitettavaa 
jätettä. Loppusijoitusalueelle vastaanotettu tuhka ja kuona sijoitetaan alu-
eelle. 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YM-
PÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTTÖ (BEP) 

21. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamises-
ta 

Euroopan komissio on hyväksynyt jätteiden käsittelyn BREF-asiakirjan (BAT-
vertailuasiakirjan) elokuussa 2006. Jätteiden loppusijoitusta ei ole kuvattu 
jätteiden käsittelyn BREF- asiakirjassa.  

Tuhkien ja kuonien vastaanotossa ja sijoittamisessa, valvonnassa ja vaiku-
tusten seurannassa noudatetaan jätteiden käsittelyn BAT- tekniikoiden ylei-
siä periaatteita sekä voimassa olevia kaatopaikkasäännöksiä.  

Jätteen käsittelyssä ja päästöjen torjunnassa käytetään nykyaikaisia, tehok-
kaita ja hallittavissa olevia ratkaisuja. Alueen käyttöä, tuotavia jätteitä ja 
toiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan jatkuvasti.  

YTV varmentaa tuhkan ja kuonana loppusijoitustoiminnan systemaattinen 
laadun ja ympäristöasioiden hallinnan sisällyttämällä toiminnan mukaan yri-
tyksen ISO 14001:n ja ISO 9000:n mukaisiin ympäristö- ja laatujohtamisjär-
jestelmiin.  

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalueen sijaintipaikkaa valittaessa on pyritty 
löytämään kalliopohja, joka on mahdollisimman ehjä. Alueen pohja- ja eris-
tysrakenne on tehty siten, että se täyttää VNp:n 861/1997 määräykset on-
gelmajätteen kaatopaikkarakenteista.  

Vesien käsittelyn periaatteena on, että loppusijoitusalueen puhtaat valuma-
vedet (hulevedet) ja likaiset kaatopaikkavedet (suotovedet ja likaantuneet 
valumavedet) pidetään erillään. Ne johdetaan erillisten viemäreiden ja tark-
kailun kautta asianmukaiseen käsittelyyn. Ämmässuon alueella on laaja ve-
sientarkkailu, jolla varmistetaan, että alueelta muodostuvilla vesillä ei ole 
vaikutuksia ympäröiviin vesistöihin.  

Loppusijoitusalueen toiminnan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomi-
oita pölypäästöriskin pienentämiseen. Pölypäästöriskin pienentäminen huo-
mioidaan aina tuhkien ja kuonien kuljetuksista alueen lopulliseen täyttöön 
asti. Tuhkan ja kuonan loppusijoitustoiminnan aikana pölyämisriski ympäris-
töön minimoidaan käyttämällä sääsuojaa.  
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Jätteenpolton BREF (2006) asiakirjassa esitetään, että savukaasun puhdis-
tuksen sivutuotteiden käsittely stabiloimalla sementin avulla on yksi parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan mukaisista tekniikoista.  

22. Arvio ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) sovel-
tamisesta 

Arvio on esitetty kappaleessa 21.  

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

23. Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön 

Tuhkan loppusijoittamisen vaikutukset ympäristöön on arvioitu ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (468/1994, muutos 267/1999) 
mukaisesti. YVA-selostus on julkaistu 10.1.2005. Viranomaisen YVA-
selostuksesta antama lausunto (UUS-2004-R-9-53) on julkaistu 4.5.2005. YVA-
selostus ja viranomaisen antama lausunto on esitetty liitteessä 1. 

YVA:ssa on arvioitu että, normaalitilanteessa tuhkien ja kuonien sijoitustoi-
minta ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Merkittä-
vimmäksi ympäristövaikutukseksi YVA:ssa on arvioitu olevan lisääntyneen 
liikenteen vaikutukset.  

 

23.1 Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisen terveyteen 

Tuhkien ja kuonien käsittelystä ja loppusijoituksesta, ei aiheudu mikrobi-, 
haittaeläin-, tai hajuhaittaa ympäristöön. Mahdollisia ihmisten viihtyvyyteen, 
terveyteen ja virkistäytymiseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla melupäästöt 
sekä mahdollisessa poikkeustilanteessa pölypäästöt. Koko loppusijoitustoi-
minnasta selkein suora elinoloihin ja viihtyisyyteen vaikuttava tekijä on alu-
eella lisääntyvä raskasliikenne, jonka on arvioitu olevan noin 18 kuljetus-
käyntiä arkipäivisin.  

Lisäksi muita vaikuttavia tekijöitä voivat olla hankkeeseen mahdollisesti liit-
tyvät pelot ja huolenaiheet. 

 

23.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä ra-
kennettuun ympäristöön 
 

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelualueet 

Loppusijoitusalue sijaitsee laajennusosassa, jossa ei ole alkuperäistä kasvilli-
suutta tai eläimistöä. Alueella ei ole luontokartoituksen mukaan uhanalaisten 
kasvien esiintymiä, liito-oravan esiintymiä tai arvokkaita luontotyyppejä. 
Tuhkan ja kuonan loppusijoittamisella ei ole alueen muusta jätteenkäsittely-
toiminnasta poikkeavia vaikutuksia ympäröivien alueiden kasvillisuuteen, 
eläimistöön tai luonnon monimuotoisuuteen.  

Lähin luonnonsuojelualue, Kakarlammen luonnonsuojelualue, sijaitsee noin 
2,4 km hankealueesta koilliseen. Lähin Natura 2000–alue, Nuuksio, sijaitsee 
noin 4,5 km etäisyydellä loppusijoitusalueesta pohjoiseen. Hankkeella ei kat-
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sota olevan vaikutuksia lähimpiin suojelualueisiin ja niiden suojeluperustei-
siin, johtuen niiden etäisestä sijainnista suhteessa loppusijoitusalueeseen. 
Kirkkonummen Kauhala/Ämmässuo asemakaavassa luonnon monimuotoi-
suuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi merkityn Suonsilmän luonnonti-
laisuuteen ei hanke vaikuta.  

Hankealueella tai sen lähiympäristössä ei ole kulttuuriympäristökohteita tai 
muita kulttuuriympäristöarvoja, joihin hankkeella olisi vaikutuksia. Laajen-
nusalueen eteläpuolella sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä mui-
naisjäännös, mutta hankkeella ei katsota olevan vaikutusta tähän. 

Maisema ja rakennettu ympäristö 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalue on osa kaatopaikan laajennusaluetta. 
Laajennusalueen välittömässä läheisyydessä maisemakuva on jo muuttunut 
avoimeksi jätteenkäsittelyn toiminta-alueeksi ja sitä leimaa kaatopaikkatoi-
minta. Toiminnan päätyttyä koko laajennusosasta tehdään yhtenäinen mäki, 
joka kohoaa noin +125 m korkeuteen. Alue tulee erottumaan lähimaisemas-
sa avoimena mäkenä. Kaukomaisemaan vaikutus on vähäisempi, sillä aluetta 
ympäröi suojavyöhyke, joka säilytetään noin 400 - 500 m leveänä ja sillä 
oleva puusto mahdollisimman luonnonmukaisena.  

Alueen maankäyttö ja asema yhdyskuntarakenteessa on määritelty maakun-
takaavassa sekä Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan yleis- ja ase-
makaavoissa. Kaikissa em. kaavoissa Ämmässuon jätteenkäsittelyalue on 
varattu jätteenkäsittely- ja maankaatopaikkatoiminnoille. Suunniteltu tuhkan 
ja kuonan loppusijoitus vastaa niitä tavoitteita, jotka alueen käytölle on kaa-
voituksessa asetettu, eikä toiminta ole ristiriidassa alueen maankäyttösuun-
nitelmien kanssa.  

 

23.3 Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 
 

Loppusijoitusalueen puhtaat (hulevedet) valumavedet ja likaiset kaatopaik-
kavedet (suotovedet ja likaantuneet valumavedet) pidetään erillään. Suoto- 
ja valumavesille on hulevesistä erillinen viemäröinti ja ne johdetaan laajen-
nusalueen eteläosassa sijaitsevan suotovesialtaan kautta Suomenojan puh-
distamolle. Puhtaat vedet alueilta ja täytön peitetyltä osalta johdetaan tasa-
us- ja selkeytysaltaiden kautta maastoon. Vesienkeräilyjärjestelmän suunnit-
telussa ja mitoituksessa on otettu huomioon poikkeukselliset sääolosuhteet, 
joten hallitsemattomia vesipäästöjä ympäristöön ei ole odotettavissa. Ta-
sausallas on mitoitettu häiriötilanteiden varalle suurimman päivävalunnan 
mukaan. Tasausaltaasta lähtevän veden sähkönjohtavuutta tarkkaillaan jat-
kuvatoimisesti. Mikäli poikkeamia tavataan, vedet pumpataan viemäriin. 
Täten varmistutaan siitä, että alueelta ei aiheudu vaikutuksia vesistöön.  

Pintavesivaikutuksia voisi mahdollisesti esiintyä vain poikkeus- tai häiriöti-
lanteissa. Vaikutukset vesistöön voidaan estää tarkalla seurannalla niin ra-
kenteiden kuin vesien osalta. Todettuihin häiriötilanteisiin tällöin voidaan 
reagoida nopeasti ja ryhtyä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin. 

 

23.4 Ilmaan johtuvien päästöjen vaikutukset 
 

Tuhkien ja kuonien loppusijoituksen vaikutukset ilmaan johtuvat lähinnä 
lisääntyneestä liikenteestä. Liikenteen on arvioitu lisääntyvän noin 18 kulje-
tuskäynnillä vuorokaudessa. Huomioitavaa on kuitenkin että, jätteenpoltto-
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laitoksen sijoittuminen Vantaalle, vastaavasti vähentää sekajätteen kuljetuk-
sia Ämmässuolle. Normaalitilanteessa pölypäästöt ovat epätodennäköisiä. 
Häiriö- tai poikkeustilanteissa tuhkapölyä saattaa lyhytkestoisesti päästä 
alueelle. Näiden mahdollinen vaikutus alueen ilmanlaatuun alueella ei katso-
ta olevan merkittävä.  

 

23.5 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Tuhkien ja kuonan loppusijoitusalue rakennetaan voimassa olevien kaato-
paikkamääräysten mukaan (Vnp Kaatopaikoista 1997/861). Alueella muo-
dostuvat puhtaat ja likaiset vedet pidetään erillään toisistaan ja johdetaan 
viettoviemäreillä vedenkäsittelyalueella sijaitseviin altaisiin. Viettoviemärijär-
jestelmien tarkastuskaivoista on mahdollisuus tarkkailla sekä pinta- että 
suotoveden laatua. Puhtaat vedet johdetaan omasta altaastaan edelleen 
tarkkailun jälkeen maastoon. Suotovesialtaasta, johon johdetaan täytön läpi 
suotautuneet vedet ja likaiset pintavedet, vesi johdetaan Suomenojan puh-
distamolle. Edellä luetellut toimenpiteet takaavat ettei alueesta normaaliti-
lanteessa aiheudu pohjaveden tai maaperän likaantumisvaaraa. 

Vesienkeräilyjärjestelmän mitoituksessa varaudutaan poikkeuksellisiin sää-
olosuhteisiin, jolloin veden pääsy hallitsemattomasti ympäristöön on epäto-
dennäköistä. Vesienkeräilyjärjestelmä rakennetaan siten, että sekä puhtai-
den että likaisten vesien laatua voidaan seurata. Vesien laadun tarkkailulla 
voidaan seurata tiivistekerroksen toimivuutta ja tarvittaessa ryhtyä korjaa-
viin toimenpiteisiin. 

Sijoitusalueella ei juuri ole maakerroksia. Tutkimustulosten mukaan alueen 
kallioperä on massarakenteista ja kiinteää. Kallion raot ovat pintaosaa lu-
kuun ottamatta erittäin tiiviitä, yleisesti kallioperän vedenjohtavuus on hyvin 
pieni. Normaalitilanteessa tuhkien ja kuonan sijoitus ei aiheuta päästöjä ym-
päristöön, koska sijoitusalueen pohja- ja kallioseinämät varustetaan tiivistys-
rakentein. Päästöriskit liittyvät vaurioihin tiivisterakenteissa tai vesienkeräi-
lyjärjestelmässä tai muihin häiriötilanteisiin. Tiivisterakenteet ja vesienke-
räysjärjestelmä on suunniteltu siten, että se mahdollistaa kattavan tarkkailu-
järjestelmän, mikä pienentää päästöriskiä. 

Pohjaveden muodostuminen on alueella vähäistä. Rakentamisen, tiivistera-
kenteiden ja vesienkeräilyjärjestelmien myötä pohjavettä tulee vastaisuu-
dessa muodostumaan laajennusalueella aiempaa vähemmän, minkä seura-
uksena kalliopohjaveden pinta tulee alenemaan. 

 

23.6 Melun ja tärinän vaikutukset 
 

Tuhkan ja kuonan loppusijoituksen seurauksena raskaan liikenteen määrän 
suhteellinen osuus ei merkittävästi kasva Nupurintiellä tai Turunväylällä. Osa 
tuhkan ja kuonan kuljetuksista jää jätealueen sisäisiksi. Liikennelisäyksen 
vaikutuksen alueen melutasoon ei katsota olevan merkittävän.  
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TARKKAILU JA RAPORTOINTI 

24. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalueen tarkkailu ja raportointi otetaan mukaan 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen tarkkailuun. Valvonta ja tarkkailu käsit-
tävät käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailut, tietojen kirjanpidon ja raportoinnin.  

Loppusijoitustoiminnasta laaditaan vuosittain kaatopaikkamääräysten mukai-
nen seuranta- ja tarkkailuraportti, joka sisältää tiedot mm. tuhkien ja kuonien 
vastaanottomääristä, yhteenvedon kaatopaikkakelpoisuustodistuksista, tiedot 
loppusijoitusalueesta, yhteenvedon tarkkailuohjelman mukaisista seurantatie-
doista, tiedot ympäristökuormituksesta ja haittojen torjunnasta ja selvityksen 
poikkeuksellista tapahtumista. Raportti toimitetaan vuosittain ympäristöviran-
omaisille.  

 

24.1 Käyttötarkkailu 
 

Käyttötarkkailu sisältää toimintojen, jätemäärien ja laadun seurannan sekä 
rakenteiden ja laitteiden kunto- ja toimintatarkkailun. Kun jätekuorma tulee 
alueelle, kuorman laatu tarkistetaan ja punnitaan sekä tarkistetaan kaatopaik-
kakelpoisuustodistus. Tarvittaessa otetaan laadunvalvontanäytteitä. Tarkkailu 
on määritetty YTV:n ympäristö- ja laatujärjestelmässä. Jätteenkäsittelykeskuk-
sen toimintojen käyttötarkkailu kattaa YTV:n laatujärjestelmän mukaisesti 
kaikki toiminnot vastuu- ja raportointivelvoitteineen. Alueen yön aikaisesta 
vartioinnista vastaa vartiointiliike ja alueelle on suunniteltu kulunvalvontajär-
jestelmä. Alueen ympäristö ja alueelle johtavien teiden ympäristö siivotaan 
säännöllisesti. Rakennusten ja rakenteiden kuntotarkastukset tehdään säännöl-
lisesti. Jätteenkäsittelykeskuksen alue on aidattu. 

Jätekeskuksessa pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon merkitään päivittäin jäte-
määriin, jätteiden sijoitukseen, käsittelyalueiden käyttöön, jatkuvaan seuran-
taan ja ympäristötarkkailuun sekä muuhun käsittelytoimintaan liittyvät tiedot.  

YTV:n oman valvonnan lisäksi Uudenmaan ympäristökeskus, Espoon kaupungin 
ja Kirkkonummen kunnan ympäristöviranomaiset valvovat alueen toimintaa. 

 

24.2 Päästö- ja vaikutustarkkailu 
 

Päästö- ja vaikutustarkkailulla seurataan toiminnan mahdollisia päästöjä vesiin 
ja ilmaan sekä niiden vaikutuksia ympäristössä. Käytön jälkeinen tarkkailu kä-
sittää kaatopaikan tarkkailun sen lopettamisen jälkeen. Valvonta ja tarkkailu 
tehdään valtioneuvoston kaatopaikkamääräysten ja ympäristöpäätösten mu-
kaisesti. Tarkkailu tehdään osana koko jätteenkäsittelykeskuksen tarkkailua.  

Pinta- ja pohjavesien tarkkailu 

Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu käynnistettiin syk-
syllä 2003. Tarkkailua toteutettiin aluksi 3.4.2003 päivätyn yhteistarkkai-
luohjelman (Vesihydro Oy, 2003) mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa päivitettiin 
31.5.2004 Uudenmaan ympäristökeskuksen 8.1.2004 antaman päätöksen 
(Dnro UUS-2003-Y-171-111) esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkai-
luohjelmasta tuli lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden 8.3.2006 an-
taman päätöksen (Dnro 230/1/05) myötä.  
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Kahden vuoden yhteistarkkailun jälkeen ohjelmaa päivitettiin yhteistarkkai-
lun tulosten ja tehtyjen erillisselvitysten pohjalta. Yhteistarkkailuohjelman 
päivittämistä valvoi ja ohjasi työryhmä, jossa olivat edustettuina tarkkailu-
velvolliset, Espoon kaupungin, Kirkkonummen kunnan ja Uudenmaan ympä-
ristökeskuksen valvontaviranomaiset. Työn koordinoinnista vastasi YTV ja 
suorittamisesta Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (Ramboll Finland Oy 
1.4.2007 lähtien). Uudenmaan ympäristökeskus antoi 12.3.2007 päätöksen-
sä tarkkailuohjelman päivityksestä (Dnro UUS-2006-Y-585-119).  

Tuhkan ja kuonan loppusijoitustoiminnan pinta- ja pohjavesitarkkailu tulee 
huomioiduksi Ämmäsuon- Kulmakorvenalueen yhteistarkkailussa.  

Tuhkan ja kuonan sijoitusalueen tarkkailemiseksi ovat käytössä tarkkailuoh-
jelman mukaiset pintavesipisteet P6, P7 ja Y3.  

P6 (Bockträsk tuleva 0,2) sijaitsee kaatopaikan lounaispuolella laajennus-
alueen suunnasta tulevassa purossa Bockträskin lähellä. Havaintopisteestä 
tarkkaillaan kaatopaikan laajennusalueen mahdollisia vaikutuksia Laitamaan 
puroon ja edelleen Loojärveen. Kaatopaikan laajennusalueen puhtaat valu-
mavedet johdetaan pintavesien tasausaltaisiin, josta vedet ohjataan pisteen 
P6 kautta Bocktärskiin kulkevaan avo-ojaan. Piste on siirretty etelämmäksi 
uusien tasausaltaiden alapuolelle. Pisteeseen tulee kaikki kaatopaikan laa-
jennusalueen puhtaat valumavedet. 

P7 (Laitamaanpuro 1,4) sijaitsee Kolmperästä Loojärveen laskevassa Laita-
maanpurossa. Piste toimii referenssipisteenä ilmentäen Laitamaanpuron ve-
denlaatua ennen kaatopaikan laajennusalueelta tulevien vesien mahdollisia 
vaikutuksia.  

Y3 (Gumbölenjoki 6,9+1,0) sijaitsee Laitamaan purossa noin 500 m Bockt-
räskin laskuojan liittymispisteestä alavirran suuntaan. Piste kuvastaa kaato-
paikan laajennusalueen kuormitusvaikutuksia Loojärven suuntaan. 

Kalliopohjavesien osalta tarkkailuohjelmassa on kolme tarkkailuputkea, joiden 
kautta tuhkan ja kuonan loppusijoitusalueen mahdollisia vaikutuksia tarkkail-
laan. Kalliovesiputkista 34 ja 50 saatavien tarkkailutulosten kautta voidaan 
arvioida loppusijoitusalueen eteläpuolella. Kalliovesiputkesta 41 tarkkaillaan 
loppusijoitusalueen mahdollisia vaikutuksia Laitamaan suuntaan. 

34 kalliopohjavesipiste sijaitsee Laitamaanpuron laaksopainanteessa kaatopai-
kan lounaispuolella. Pisteestä tarkkaillaan kaatopaikan laajennusalueen mah-
dollisia vaikutuksia kalliopohjaveteen. 

  
50 kalliopohjavesipiste sijaitsee etelämpänä Laitamaan puron laaksopainan-
teessa. Piste edustaa mahdollisen kallioruhjeen kautta jätteenkäsittelyalueelta 
kulkeutuvien kalliopohjavesien vaikutuksia. 

  
41 kalliopohjavesipiste sijaitsee etelä-pohjoissuuntaisessa Laitamaanpuron 
laaksopainanteessa kaatopaikan länsipuolella. Pisteestä seurataan mahdollisia 
kalliopohjavesivaikutuksia Laitamaan suuntaan. 

 
Sekä pintavesien että kalliopohjavesien havaintopisteistä otetuista vesinäytteis-
tä tehdään määritysvalikoiman 2 normaalit määritykset vuosittain ja laajat 
määritykset joka viides vuosi. Nykyisessä vesien tarkkailussa on huomioitu 
myös tuhkien ja kuonien loppusijoitustoiminta ja vesistä tarkkaillaan haitta-
aineita tuhkan ja kuonan laatu huomioiden. Tällaisia tutkittavia haitta-aineita 
ovat mm. kloridi, joka on mukana normaalissa määritysvalikoimassa sekä ras-
kasmetallit ja sulfaatti, jotka ovat mukana laajassa määritysvalikoimassa.  
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Ilma 

YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristölle aiheuttamia mahdollisia pöly-
haittoja seurataan mittaamalla hengitettäviä hiukkasia (PM10) ja pienhiuk-
kasia (PM2,5) Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen (UUS-2005-Y-345-
12) mukaisesti. Tarkkailumittausten tulosten perusteella voidaan seurata 
myös tuhkan ja kuonan loppusijoitustoiminnan madollisista poikkeustilan-
teista syntyviä vaikutuksia alueen ilmanlaatuun.  

Ämmässuon ilmanlaadun mittausasema sijaitsee jätteenkäsittelyalueella, sen 
pohjoisosassa. Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalue sijaitsee mittausasemasta 
lounaaseen. Alueen vallitseva tuulensuuta on ollut lounaasta. Tarkkailuase-
man siirtoa voidaan harkita saatavien tarkkailututkimustulosten perusteella. 
Jos mittausasema on tarpeellista siirtää lähemmäs laajennusaluetta, niin 
asiasta tehdään Uudenmaan ympäristökeskukselle esitys.   

Melu ja tärinä 

Ämmässuon toiminnan aiheuttamia meluvaikutuksia tarkkaillaan Uudenmaan 
ympäristökeskuksen hyväksymän (UUS-2005-Y-345-12) meluntarkkailuoh-
jelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa on tarkistettu 5. 5. 2008. Tarkkailuoh-
jelma pitää sisällään sekä melun omavalvontamittauksia että ulkopuolisen 
tahon tekemiä mittauksia. 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitustoiminnan aiheuttamat meluvaikutukset ym-
päristöön tulee huomioiduksi ohjelman puitteissa tehtävien mittausten ja 
niistä saatavien tulosten tarkastelun kautta.   

Normaalista tuhkan ja kuonan kuljettamisesta ja sijoittamisesta alueelle ei 
aiheudu merkittävää tärinää. Toimintaa ei tarvitse tärinän osalta tarkkailla.    

 

24.3 Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja 
niiden laadunvarmistus 
 

Mittausmenetelmät ja – laitteet sekä laskentamenetelmät ja niiden laadun-
varmistus on määritetty voimassa olevissa tarkkailuohjelmissa.  

 

24.4 Raportointi 
 

Tuhkan ja kuonan loppusijoitusalueen toiminasta raportoidaan vuosittain 
koko Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa ja toiminnan aiheut-
tamia ympäristövaikutuksia koskevassa raportissa. Vuosiraportti toimitetaan 
Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä Espoon kaupungin ja Kirkkonummen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Lisäksi vuosittainen ympäristöra-
portti julkaistaan YTV:n kotisivuilla, osoitteessa www.ytv.fi.  

Jos onnettomuudesta tai häiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai 
muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä 
siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen 
vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jäte-
huollossa, ilmoitetaan tapahtuneesta valvontaviranomaiselle ympäristönsuo-
jelulain 62§:n mukaisesti. Tieto julkaistaan myös YTV:n nettisivuilla.  


