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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa  

 

Muutoksenhakijat 

 

Luvan hakija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Asian aiempi käsittely 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt 1.7.2016 antamallaan päätök-

sellä nro 178/2016/1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n 

(jatkossa HSY) 18.12.2015 vireille paneman hakemuksen, jolla oli haettu kaa-

topaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 35 §:n mukaista 

poikkeusta asetuksen 28 §:n biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän 

jätteen sijoittamista koskevaan rajoitukseen.  

 

Vaasan hallinto-oikeus on 14.12.2017 antamallaan päätöksellä numero 

17/0571/3 HSY:n valituksesta kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja pa-

lauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen perus-

teluissa hallinto-oikeus on todennut muun ohella, että hakemus on ollut kaato-

paikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:ssä mainitut poikkeamispe-

rusteet huomioon ottaen puutteellinen ja että ympäristönsuojelulain 40 §:n 1 

momentin sekä hallintolain 22 §:n 1 momentin ja 31 §:n 1 momentin perus-

teella viranomaisen on, jos hakemus on puutteellinen tai asian ratkaiseminen 

edellyttää erityistä selvitystä, varattava hakijalle tilaisuus täydentää hakemusta. 
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Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen ei haettu muutosta. 

 

Valituksenalainen päätös 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 25.10.2019 Nro 414/2019  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on, siltä osin kuin nyt on kysymys, myöntä-

nyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n jätehuollon toi-

mialalle toistaiseksi voimassa olevan luvan poiketa kaatopaikoista annetun 

valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 28 §:n mukaisesta biohajoavan ja muun 

orgaanisen aineksen sijoitusrajoituksen soveltamisesta Ämmässuon jätteenkä-

sittelykeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikalla jäljempää ilmenevin mää-

räyksin. Muutoin kaatopaikkatoiminnassa on noudatettava Ämmässuon jät-

teenkäsittelykeskuksen lainvoimaista ympäristölupaa. Samalla päätöksellä on 

myönnetty lupa hakemuksen mukaisen toiminnan aloittamiseen muutoksen-

hausta huolimatta. 

 

Lupamääräykset kuuluvat seuraavasti: 

 

1. Biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen sijoitusrajoituksesta saa poiketa 

seuraavien jätteiden osalta ja jätteiden määrät saavat olla seuraavat: 

 

– maa- ja kiviainesjätteen mekaanisen esikäsittelyn rejekti (17 05 04, 

19 12 12), 500 t/a 

– hiekanerotusjäte (19 08 02), 400 t/a 

– PVC-jäte (19 12 04, 19 12 1, 20 01 39), 2 000 t/a 

– eristevillajätteen esikäsittelyn rejekti (17 06 04 ja 16 03 06), 50 t/a 

– lujitemuovijäte (17 09 04, 19 12 12 ja 20 02 01), 20 t/a. 

 

Sijoitusrajoituksesta saa poiketa vain, jos jätteelle ei ole osoitettavissa loppusi-

joituksen korvaava käsittelymenetelmää. Poikkeus on voimassa 1.1.2024 

saakka. 

 

2. Edellä määräyksessä 1. loppusijoittavaksi hyväksyttyjen jätteiden kaatopaik-

kakelpoisuus, kuten jätteen sisältämän biohajoavan ja muun orgaanisen ainek-

sen pitoisuus, on oltava selvitetty kaatopaikoista annetun valtioneuvoston ase-

tuksen (331/2013) mukaisesti. 

 

3. Poikkeusluvalla loppusijoitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa. Ämmässuon 

jätteenkäsittelykeskuksen lainvoimaisessa ympäristöluvassa määrättyyn vuosi-

raporttiin on liitettävä tässä päätöksessä loppusijoitettavaksi hyväksytystä bio-

hajoavaa tai muuta orgaanista ainesta sisältävästä jätteestä vähintään seuraavat 

raportointivuotta koskevat tiedot: 

 

– kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä jätelajeittain 

– tiedot jätteiden esikäsittelystä 

– kulloinkin käytetty täyttöalue 

– kaatopaikalle sijoitetun jätteen biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pi-

toisuus 

– yhteenveto kaatopaikosta annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) mu-

kaisesti tehdyistä kaatopaikkakelpoisuusselvityksistä. 
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Päätöksen perusteluja  

 

Hyväksytyt jätteet 

 

Aluehallintoviraston päätöksellä on myönnetty lupa poiketa kaatopaikoista an-

netun valtioneuvoston asetuksen 28 §:n mukaisesta biohajoavan ja muun or-

gaanisen aineksen sijoitusrajoituksen soveltamisesta hakemuksen mukaisten 

maa- ja kiviainesjätteiden mekaanisen esikäsittelyn rejektien, hiekanerotusjät-

teiden, PVC-jätteiden, eristevillajätteen esikäsittelyn rejektien sekä lujitemuo-

vijätteen osalta. Aluehallintovirasto on arvioinut, että hakemuksessa on riittä-

vän luotettavasti osoitettu, etteivät kyseiset jätteet tällä hetkellä ominaisuuk-

siensa vuoksi sovellu käsiteltäväksi muulla tavoin kuin sijoittamalla kaatopai-

kalle ja että hakemuksen mukaiset jätteet on käsitelty kaatopaikoista annetun 

valtioneuvoston 15 §:n edellyttämällä tavalla. Poikkeus koskee hakemuksessa 

esitetyn mukaisesti vain sellaisia jäte-eriä, joita ei voida toimittaa hyödynnettä-

väksi. 

 

Arvioinnissa on käytetty taustamateriaalina ympäristöministeriön 25.6.2018 

päivättyä muistiota (VN3347/2018). Muistioon on koottu esimerkkejä eräistä 

vaikeasti käsiteltävistä orgaanista ainesta sisältävistä jätteistä, joiden sijoitta-

minen kaatopaikalle voidaan viranomaisen tapauskohtaisen harkinnan perus-

teella sallia määräajaksi, jos hakemusasiakirjoilla luotettavasti osoitetaan, että 

jäte ei ominaisuuksiensa vuoksi sovellu käsiteltäväksi muulla tavoin kuin si-

joittamalla kaatopaikalle. Muistiossa on mainittu muun muassa jätteen mekaa-

nisen käsittelyn rejektit, joista kaikki materiaali- ja energiahyötykäyttöön kel-

paava aines on eroteltu. Aluehallintovirasto on arvioinut, että hakemuksessa 

kuvattuja maa- ja kiviainesjätteen mekaanisen esikäsittelyn rejektejä voitaisiin 

pitää tällaisena jätteenä. Muistiossa on mainittu myös jäteveden puhdistamoi-

den hiekanerotuksessa syntyvät jätteet, PVC-muovijätteet, eristevillajätteet ja 

lujitemuovijätteet. 

 

HSY:llä ei ole ollut poikkeuslupaa hakemusten mukaisten jätejakeiden kaato-

paikkasijoittamiselle. Poikkeusluvan tarvetta on perusteltu muun muassa pää-

kaupunkiseudun jätehuollon toimivuuden turvaamisella ja varautumisella 

muuttuviin tilanteisiin. Poikkeus on arvioitu voitavan myöntää hakemuksessa 

esitetyille jätemäärille. 

 

Jätteiden sijoittamisessa on muutoin noudatettava lainvoimaista ympäristölu-

paa eikä poikkeuksen myöntäminen kyseisille jätteille lisää kaatopaikkatoi-

minnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. 

 

Maa- ja kiviainesjätteen mekaanisen esikäsittelyn rejekti 

 

Hakemuksen mukaan maa- ja kiviainesjätteen käsittelyssä syntyvät rejektit py-

ritään ensisijaisesti hyödyntämään kohteissa, joissa käytettävän materiaalin 

laadulle ei ole asetettu tiukkoja geoteknisiä vaatimuksia. Poikkeusta on haettu 

ainoastaan rejekteille, joita ei saada toimitettua hyödynnettäväksi. Hakemuk-

sessa tarkoitetut rejektit on esikäsitelty lajittelemalla, murskaamalla ja seulo-

malla hyödynnettäväksi kelpaavien jakeiden erottelemiseksi ja loppusijoitetta-

van jätteen sisältämän orgaanisen aineksen määrän vähentämiseksi. 
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Hiekanerotusjäte 

 

Hakemuksessa tarkoitetun hiekanerotusjätteen orgaanisen hiilen kokonaismää-

rän (TOC) on todettu olevan pääsääntöisesti alle 10 prosenttia. Jäteveden käsit-

telyprosessin häiriötilanteissa hiekanerotusjätteeseen on kuitenkin todettu voi-

van jäädä normaalia enemmän jäteveden sisältämää orgaanista ainesta ja poik-

keuksen tarvetta on perusteltu varautumisella kyseisiin häiriötilanteisiin. Jäte 

on pääosin palamatonta materiaalia eikä hakemuksen mukaan sovellu hyödyn-

nettäväksi myöskään materiaalina sen sisältämien epäpuhtauksien (vaikeasti 

eroteltavat lasi- ja metallikappaleet, hygieeninen laatu) vuoksi. Hakemuksessa 

tarkoitettu hiekanerotusjäte on esikäsitelty puhdistamolla pesemällä ja erotta-

malla siitä vesi. 

 

PVC-jätteet 

 

Hakemuksessa PVC-jätteillä tarkoitetaan rakennusjätteestä lajiteltuja PVC-

pitoisia materiaaleja. Jätteestä on hakemuksen mukaan erotettu hyödyntämis-

kelpoiset materiaalit ja poikkeusta haetaan ainoastaan hyödyntämiskelvotto-

malle jätteelle. Hakemuksen mukaan hakemuksessa tarkoitetun PVC-jätteen 

uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, kierrätykseen ei tällä hetkellä ole olemassa 

kattavaa järjestelmää ja kierrätyslaitosten kapasiteetti ja kierrätysmuovin ky-

syntä ovat molemmat rajallisia. PVC-jätteen sisältämä kloori vaikeuttaa puo-

lestaan jätteen hyödyntämistä energiana. 

 

Eristevillajätteen esikäsittelyn rejekti 

 

Hakemuksessa eristevillajätteen esikäsittelyn rejektillä tarkoitetaan rakennus-

ten purku- ja saneerauskohteissa syntyvää hyödyntämiskelvottomaksi konta-

minoitunutta tai muutoin hyödyntämiskelvotonta eristevillaa. Esikäsittelyssä 

jätteestä on lajiteltu erilleen hyödynnettävissä olevat jakeet. Hakemuksen mu-

kaan jätteen uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, sillä kontaminoituneelle tai 

muulla tavoin hyödyntämiskelvottomalle eristevillalle ei ole uudelleenkäyttö-

kohteita. Hyödyntäminen energiana ei ole mahdollista, sillä jäte koostuu pää-

osin palamattomasta materiaalista. Hakemuksen mukaan eristevillajätteelle ei 

tällä hetkellä ei ole olemassa myöskään muita hyödyntämismahdollisuuksia. 

 

Lujitemuovijäte 

 

Hakemuksessa tarkoitettu lujitemuovijäte on pääosin käytöstä poistettuja yksit-

täisiä tuotteita. Esikäsittelyssä jätteestä on lajiteltu erilleen hyödynnettävissä 

olevat jakeet kuten metallit, muovit ja puuosat. Hakemuksen mukaan lasi-

kuidulle tai lujitemuoville ei ole tällä hetkellä kierrätysmahdollisuuksia. Luji-

temuovijäte ei toistaiseksi kelpaa myöskään energiana hyödynnettäväksi mm. 

sen sisältämän palamattoman kuidun vuoksi. Jatkossa ko. jätteitä on todettu 

voivan olla mahdollista hyödyntää esim. sementtiteollisuudessa, mutta tois-

taiseksi hyödyntämisjärjestelmää ei vielä ole olemassa. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 asiakumppaneineen on vaatinut aluehallintoviraston päätöksen ja 

toiminnan aloittamisluvan kumoamista ja hakemuksen hylkäämistä sekä toi-

minnan keskeyttämistä välittömästi.  
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Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat viitanneet aluehallintovirastolle 

6.4.2019 jätettyyn muistutukseen ja lisäksi todenneet muun muassa, että ympä-

ristölupa on vuonna 2016 voimaan tulleen orgaanisen jätteiden kaatopaikka-

kiellon vastainen ja kaatopaikoista annetun direktiivin biohajoavan ja muun 

orgaanisen aineksen sijoittamista koskevan sääntelyn vastainen. Osa hyväksy-

tyistä jätteistä ei ole kaatopaikkakelpoisia kaatopaikoista annetun valtioneu-

voston asetuksen (331/2013) mukaisesti. Ympäristöluvan mukaiset jätteet tai 

niiden sisältämät ainesosat eivät ole TOC- ja/tai LOI-arvojensa perusteella 

kaatopaikkakelpoisia. Ei kaatopaikkakelpoiset jätteet aiotaan sijoittaa tavan-

omaisen yhdyskuntajätteen kaatopaikalle. Mikrohiukkasten ja mikromuovien 

ympäristöterveydellisiä ainesosia koskevat poikkeuspäätökseen vaikuttavat 

tutkimukset on sivuutettu edesvastuuttomasti. Poikkeusluvan myöntämisen 

edellytykset eivät ole täyttyneet. 

 

Koska kyse on jätteistä, vaarallisista jätteistä, tai vaarallisia ainesosia sisältä-

vistä jätteistä ja vastaanotettavan jätteiden murskauksesta tai käsittelystä ja nii-

den aiheuttamista päästöistä (hajut, melut, pölyt), jotka ovat hyvin pitkälle sa-

manlaisia ja yhdessä kokonaisvaikutuksellisesti ympäristöä ja asukkaiden ter-

veyttä sekä asumisviihtyvyyttä rasittavia, HSY:n ympäristöluvat 

ESAVI/4176/2017, ESAVI/6442/2017 ja ESAVI/7106/2017 täytyy käsitellä 

yhtenä kokonaisuutena. Valituksenalaisessa lupapäätöksessä on kyse ei kaato-

paikkakelpoisista jätteistä ja nekin nivoutuvat edellisiin, joten tämä valitus on 

käsiteltävä edellisten yhteydessä ja niiden valitukset ja perustelut huomioiden. 

 

HSY:n uusi poikkeuslupahakemus on valtaosin sama kuin alkuperäinen 

vuonna 2016 hylätty hakemus. Koska HSY:n poikkeuslupahakemus uudessa-

kaan käsittelyssä annetun täydennysmahdollisuuden jälkeen ei sisältänyt oleel-

lisesti uusia perusteluita tai täydennyksiä, aluehallintoviraston olisi tullut hy-

lätä hakemus. 

 

Aluehallintoviraston myöntämä poikkeuslupa on voimassa toistaiseksi, eikä 

aikarajoitusta ole määrätty. Kun otetaan huomioon HSY:n Ämmässuon kaato-

paikan moninaiset toiminnat ja niihin liittyvät luvat, kaatopaikkakelpoisuuden 

ja niistä poikkeamisen valvominen tulee käytännössä olemaan sekavaa ja mah-

dotonta. HSY:n väite, että kyseessä olevia jätteitä ei voi hyödyntää tai niille ei 

ole muuta teknistaloudellisesti mielekästä sijoituspaikkaa ei pidä paikkaansa. 

 

Espoon kaupunki on HSY:n jäsen ja siksi sen ympäristön- ja terveydensuojelu-

viranomaisten antamille, omaa hankettaan puoltavalle lausunnolle, pitäisi an-

taa enintään mielipiteen arvo. Espoon kaupunki puoltaa hankettaan, joka sijoi-

tetaan naapurikuntaan Kirkkonummelle. Kirkkonummelta ei löydy riittävää 

asiantuntemusta hankkeen kriittiseen tarkasteluun.  

 

HSY hakee poikkeuslupaa jälkikäteisesti, koska se on jo vastaanottanut ja kä-

sitellyt kyseisiä jätejakeita Ämmässuon kaatopaikalla luvatta, mikä ilmenee 

HSY:n omasta poikkeuslupahakemuksesta. Käsittely on tapahtunut vapaassa 

ilmatilassa eikä suljetuissa halleissa. Näin jätteiden vastaanottamisesta ja käsit-

telystä aiheutuvat päästöt ovat vapaasti päässeet leviämään myös asutuksen 

keskuuteen, joka lähimmillään on vain noin 450 metrin päässä. HSY myöntää 

vastaanottamisen vastineessaan. Menettely osoittaa omavaltaisuutta, jota ei 

tule sallia. HSY on käsitellyt jäte-eriä seulomalla, välppäämällä, laskeutta-

malla, imeyttämällä, kuivaamalla ja murskaamalla. Eri jätteitä on myös sekoi-
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tettu keskenään, ilmeisesti kaatopaikkakelpoisuuden aikaan saamiseksi. Avoti-

lakäsittelyllä on helpotettu jätteistä irtoavien mikrohiukkasten leviämistä lähi-

asutukseen ja -luontoon. Kyseiset jätteet sisältävät muun muassa pysyviä or-

gaanisia yhdisteitä, jotka ovat myrkyllisiä, ja joiden on arvioitu voivan aiheut-

taa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja kaukana päästölähteestään.  

 

HSY:n raportointi omasta toiminnastaan on puutteellista, epätarkkaa ja epä-

luotettavaa. Edes toimintaa valvovalla lupaviranomaisella ei ole vastaanote-

tuista materiaaleista ja niiden käsittelystä tietoa eikä käsitystä.  

 

Yksin taloudelliset perustelut, joissa jätetään huomioimatta hankkeen vaiku-

tukset lähiympäristön ihmisten terveyteen ja luontoon eivät ole riittävä peruste 

kaatopaikka-asetuksen 35 §:n mukaisen poikkeuksen myöntämiselle. 

 

Lupapäätöksessä määrätään, että sijoitusrajoituksesta saa poiketa vain, jos jät-

teille ei ole osoitettavissa loppusijoituksen korvaavaa käsittelymenetelmää. 

Päätöksellä annetaan HSY:lle lupa itse päättää poikkeamisesta. On selvää, että 

HSY:ltä edellytettyä uusien hyödyntämismahdollisuuksien kehittymisen seu-

raamista ja sijoitusratkaisujen löytymistä kaatopaikalle sijoittamisen sijaan ei 

tapahdu. Annetulla lupapäätöksellä edesautetaan nykyistä tilannetta, jossa ke-

hitysratkaisuja ei aktiivisesti haeta. 

 

Turvatakseen mahdollisimman vapaan toimintansa HSY esittää poikkeuslupa-

hakemuksessa, että lupahakemuksen mukainen toiminta ei vaikuta alueelta tu-

leviin päästöihin tai kuormitukseen eikä tarkkailuohjelmaa esitetä muutettavan 

voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesta. Luvat on myönnettävä vain toi-

mintaan, joka on valvottavissa. 

 

Ratkaisunsa perusteluissa aluehallintovirasto toteaa, että oikeuksien myöntä-

minen kyseisille jätteille ei lisää kaatopaikkatoiminnasta aiheutuvaa ympäris-

tökuormitusta. Aluehallintoviraston perustelu ei pidä paikkaansa, eivätkä luvan 

myöntämisen edellytykset täyty. 

 

Luvan saaneet jäte-erät sisältävät muun muassa terveydelle vaarallisia, allergi-

oita ja syöpää aiheuttavia ja jopa perimää muuttavia yhdisteitä, muun muassa 

raskasmetalleja, PCP-, PAH- ja PVC-yhdisteitä, maali- ja liimayhdisteitä, hart-

seja, kosteuseristeitä ja muoveja, joista vapautuu muun muassa ftalaatteja. 

Näitä jätteitä lajitellaan, seulotaan ja murskataan avotilassa lähimmillään 450 

metrin päässä asutuksesta. 

 

Maa- ja kiviainesjätteen mekaanisen esikäsittelyn rejekti ei hakemuksen mu-

kaan sovellu esimerkiksi kaatopaikan pintarakenteisiin. Toisaalta pilaantunei-

den maa-ainesten kohdalla ilmoitetaan, että poikkeusluvalla niitä voidaan hyö-

dyntää tavanomaisen jätteen kaatopaikan päivittäispeittomateriaaleina, maise-

moinnissa ja muotoilussa. Pintarakenteisiin soveltuvat neitseelliset maat ovat-

kin pilaantuneita maita. 

 

Jätevedenpuhdistamon hiekanerotuksen jäte haisee ja hygieenisyyssyistä se 

halutaan sijoittaa Ämmäsuolle, jossa hajuongelma on jo nykyisellään kestämä-

tön. Lujitemuovijäte on valtaosaltaan lasikuidulla lujitettua muovia. Käsiteltä-

essä sitä ja PVC-muoveja niistä leviää mikromuoveja, joiden on nykytutki-

musten mukaan todettu varastoituvan ihmisten ja eläinten kehoihin aiheuttaen 
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hormonihäiriöitä ja siirtyvän perimään. Lujitemuovijätteiden sisältämä orgaa-

ninen aines ei ole biohajoavassa muodossa. Erilaisten hartsien vuoksi tämä jäte 

ei kelpaa edes polttolaitokselle. Juuri biohajoamattomuutensa vuoksi tällaiset 

muovijätteet muodostuvat ihmisten terveydelle ja luonnolle entistä vaaralli-

semmiksi. Eristevillan esikäsittelyn rejekti voi sisältää palonestoaineita, joista 

osa katsotaan niin sanotuiksi POP-yhdisteiksi. Lisäksi villat sisältävät hartseja, 

jotka eivät ole biohajoavassa muodossa ja käsiteltäessä ne siis varastoituvat 

mikrohiukkasina eliöihin ja ihmisiin.  

 

Lupahakemuksen mukaisesti HSY varautuu yhä suurempien jäte-erien vas-

taanottoon ja käsittelyyn. Nyt poikkeusluvalla haetut, ei kaatopaikkakelpoi-

siksi luokiteltujen jätteiden vastaanotto- ja käsittelymäärät tulevat siis kasva-

maan luvassa esitetystä. Ämmässuon yhdyskuntajätteiden kaatopaikkaa ollaan 

muuttamassa ongelmajätteiden kaatopaikka- ja käsittelyalueeksi sekä kiven-

murskausalueeksi. 

 

Hankealueen lähimmät asuinalueet ovat Laitamaalla noin 450 metrin ja Kolm-

perässä noin 700 metrin etäisyydellä. Etelän suunnassa lähin asuinrakennus 

sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä ja etelässä on useita marja- ja maanvilje-

lystiloja. Valtaosa Ämmässuon ilmanpäästöistä kantautuu tuulten mukana koil-

liseen. Ämmässuon eteläosien käsitellyistä materiaaleista ilmapäästöt kulkeu-

tuvat Kolmperän asutusalueelle. Kaikki Ämmässuon ympäristössä sijaitsevat 

asutus-, viljely- ja luontoalueet sekä marjatilat ovat kaatopaikkatoimintojen 

laskeuma-alueilla. Laskeuma-alueelle jää myös luontoarvoiltaan arvokkaaksi 

merkitty Suonsilmän lampi, joka on Kolmperänjärvelle ainoa vedensaannin 

lähde sen jälkeen, kun Espoon kaupunki pilasi Ison-Ämmässuon jätteillä. 

 

Ämmässuolla käsitellään viidennes koko Suomen jätteistä. Alueella käsitellään 

myös pilaantuneita maita, biojätteitä ja siellä on jo käsitelty vapaassa ilmati-

lassa myös ongelmajätteitä lupapäätöksin, jotka eivät ole lainvoimaisia. Alu-

eella on lisäksi kiviaineksen murskausta. Alueen ilmanlaatu on jo vuosia ollut 

äärimmäisen kuormitettu. Alueen ilmanlaatua mitataan vain kahdella ilmanlaa-

tumittarilla, jotka eivät analysoi leijuvien partikkeleiden koostumusta tai kemi-

allisia yhdisteitä. Ilmanlaadun mittauksen pitäisi tapahtua useilla jatkuvatoimi-

silla mittareilla, jotka ovat sijoitetut eri ilmansuuntiin jätetoiminnoille kaavoi-

tettujen alueiden rajalle. 

 

Ämmässuon lähiasutuksen piirissä ilmenee koko ajan lisää sairastumisia, joi-

den asiayhteyttä ei haluta nähdä, eikä tutkia puolueettomasti, jotta HSY:n tek-

nistaloudelliset jätteiden sijoittamis- ja käsittelyperusteet Ämmässuolla ja kul-

jetuskustannusten säästö ongelmajätteiden käsittelylaitoksille viemisen sijaan 

eivät vaarantuisi. Luvan myöntämisen edellytykset Ämmässuon kaatopaikalle 

eivät täyty. Ei kaatopaikkakelpoisiksi luokitellut jätteet kuuluvat ongelmajäte-

laitokselle eivätkä yhdyskuntajätteiden kaatopaikalla käsiteltäviksi ja loppusi-

joitettaviksi. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa todennut, että 

sillä ei ole lisättävää siihen, mitä valituksenalaisen päätöksen ratkaisussa ja sen 

perusteluissa on sanottu. 
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luon-

nonvarat -vastuualue on ilmoittanut, että se ei anna vastinetta asiassa. 

 

Espoon seudun ympäristöterveys Espoon kaupungin terveydensuojeluviran-

omaisena on antamassaan vastineessa todennut, että se on antanut 8.3.2019 

lausunnon Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle HSY:n poikkeuslupahake-

muksesta. Vastineessa on viitattu lausuntoon ja toistettu siinä esitettyjä seik-

koja sekä lisäksi todettu muun ohella, että valituksessa otettiin esille Espoon 

seudun ympäristöterveyden jääviys. Espoon seudun ympäristöterveys on itse-

näinen terveydensuojeluviranomainen, joka vastaa terveydensuojelulain 

(763/1994) toimeenpanosta Kauniaisten, Kirkkonummen ja Espoon alueella. 

Alueella valvotaan ja tutkitaan talous- ja uimaveden, asumisen, yhteisten oles-

kelutilojen ja jätteiden aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikut-

tamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi. 

 

Espoon kaupungille, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, 

sekä Kirkkonummen kunnalle, Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle ja Kirkkonummen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle on va-

rattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu. 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on antamassaan vastineessa 

pyytänyt, että Vaasan hallinto-oikeus hylkää valituksen ja pysyttää täytäntöön-

panoluvan voimassa valituksen käsittelyn ajan. 

 

Perusteluinaan HSY on viitannut valituksenalaisen päätöksen perusteluihin ja 

aluehallintovirastolle 3.6.2019 annetussa vastineessa esitettyyn ja lisäksi to-

dennut muun ohella esittäneensä lupahakemuksessa ja sen täydennyksissä riit-

tävät perusteet haetuille poikkeuksille sekä toiminnan aloittamisluvalle ja on 

hakemuksessaan huomioinut myös ympäristöministeriön 25.6.2018 päivätyn 

orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltamista koskevan muistion. 

 

HSY ei ole vastaanottanut ja käsitellyt luvan vastaisesti poikkeushakemuk-

sessa mainittuja jätelajeja. Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksissä on 

määritelty vastaanotettavien jätteiden lajit ja määrät. Poikkeusluvalla loppusi-

joitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa ja sisällytettävä tiedot Ämmässuon jät-

teenkäsittelykeskuksen lainvoimaisessa ympäristöluvassa määrättyyn vuosira-

porttiin. On selvää, että HSY noudattaa lupamääräysten mukaisia jätemääriä ja 

raportoi vastaanotetut jätteet ja jätemäärät vuosiraportissaan. 

 

HSY toteuttaa edellä mainitun vuosiraportin lisäksi Ämmässuon alueella laajaa 

seurantaa ja tarkkailua ympäristölupien edellyttämien tarkkailusuunnitelmien 

mukaisesti. Seurannan ja tarkkailun raportit toimitetaan määräysten mukaisesti 

ja säännöllisesti toimintaa valvoville viranomaisille. Mikäli raportoinnissa olisi 

huomautettavaa tai epätäsmällisyyksiä, toteuttaa HSY valvovan viranomaisen 

edellyttämät korjaavat toimenpiteet toimintaan ja raportointiin. 

 

HSY on hakenut poikkeuslupaa vain sellaisille jätelajeille, jotka ovat jääneet 

hyödynnettävien ja käsiteltävien jätteiden käsittelystä yli tai joille ei löydy 

muuta kierrätys- tai hyödyntämismahdollisuutta. HSY:tä koskee lisäksi sito-

vana velvoitteena jätelain 8 §:n mukainen velvoite noudattaa toiminnassaan 

jätelain mukaista etusijajärjestystä. HSY:n velvollisuus on siten seurata sellais-

ten jätteenkäsittelymenetelmien kehitystä, jotka korvaisivat jätteiden sijoitta-
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misen kaatopaikalle. Myös HSY:n toimintaa valvova viranomainen seuraa jät-

teenkäsittelymenetelmien kehitystä ja voi tarvittaessa puuttua HSY:n toimin-

taan, mikäli havaitsee poikkeusluvalla otetun vastaan jätteitä, joille olisi löy-

dettävissä muu etusijajärjestykseltään parempi kierrätys- tai hyödyntämisvaih-

toehto. 

 

Poikkeusluvan myöntämisellä on tärkeä merkitys pääkaupunkiseudun jäte-

huollon häiriöttömän toiminnan varmistamisessa. Mikäli HSY:llä ei olisi poik-

keuslupaa vastaanottaa poikkeushakemuksen mukaisia jätelajeja, niiden jäte-

huollon järjestäminen jää jätteen haltijan vastuulle. Tältä osin HSY viittaa Es-

poon ympäristölautakunnan lausuntoon 15.4.2019, jossa todetaan jätteiden 

päätymisen hallittuun loppusijoitukseen Ämmässuolle olevan parempi ratkaisu 

kuin jätteen päätyminen mahdollisesti epäasianmukaiseen vastaanottopaik-

kaan. HSY:n näkemyksen mukaan lupahakemuksen jätejakeiden suunniteltu ja 

hallittu loppusijoittaminen on nykyisellä tekniikalla ja käsittelymenetelmillä 

ympäristönsuojelun kannalta paras vaihtoehto. Poikkeuslupa mahdollistaa jäte-

huollon hallitun järjestämisen tilanteessa, jossa muita vaihtoehtoja jätteenkäsit-

telylle ei ole olemassa. Koko Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimin-

taan suhteutettuna poikkeusluvan perusteella vastaanotettavat jätemäärät ovat 

vähäiset. Tarvetta ei välttämättä tule olemaan edes lupamääräysten sallimaan 

määrään saakka. Poikkeusluvan saamisen jälkeen HSY ei ole vastaanottanut 

vielä lainkaan luvan piirissä olevia jätelajeja. 

 

Valituksessa ei ole tuotu esiin mitään sellaista, minkä johdosta myönnetty 

poikkeuslupa tulisi kumota tai sitä tulisi muuttaa tai palauttaa lupaviranomai-

selle. Näin ollen valitus tulee hylätä lakiin perustumattomana ja täytäntöönpa-

nolupa tulee pysyttää voimassa valituksen käsittelyn ajan. 

 

 asiakumppaneineen on antamassaan vastaselityksessä toistanut vali-

tuksessa esitettyä sekä lisäksi todennut muun muassa, että poikkeuslupahake-

muksessa tarkoitetuilla jätteille on olemassa turvalliset käsittelymahdollisuudet 

polttolaitoksissa tai ongelmajätteiden käsittelylaitoksissa. HSY:lle Ämmässuo 

on kätevin ratkaisu lähimpänä ja totuttuna vastaanotto- ja sijoituspaikkana. 

 

Koronapandemia on korostanut tarvetta päätöksen kumoamiselle ja täytän-

töönpanon kieltämiselle. Suomen pahiten koronalle altistuneen alueen jätteet 

tuodaan Ämmässuolle. Sen ilmapäästöt rasittavat lähiasutusta jatkuvasti monin 

eri tavoin. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on määrännyt, että HSY:n on informoitava asukkaita 

Ämmässuon poikkeustilanteista. Kuitenkaan koronapandemian osalta HSY:ltä 

ei tullut mitään tietoa asukkaille. Ämmässuolle tuodaan biohajoavaa ja orgaa-

nista ainesta sisältäviä sekajätteitä polttolaitoksen huoltoseisokkien aikana. Se-

kajätteet sisältävät muun muassa vaippoja. Ulosteen ja virtsan mukana tartun-

tavaarallinen koronavirus siirtyy jätevesilaitosten jätevesilietteisiin. Ämmäs-

suolle vastaanotetaan Suomenojan jätevesipuhdistamon jätevesilietteitä ja sitä 

kompostoidaan Ämmässuolla. Ämmässuon kaatopaikan toimintojen vaikutuk-

set ovat nähtävissä ympäristöalueiden pinta- ja pohjavesissä. 

 

HSY:n mukaan jätevesilietteen vastaanotto on keskeytetty 4.3.2019 ja sen 

kompostointi on lopetettu toistaiseksi 20.3.2019. Annettu vastaus ei pidä paik-

kaansa, sillä jätevesilietettä vastaanotettiin tai käsiteltiin Ämmässuolla 

3.4.2019. Tilapäisen keskeytyksen jälkeen jätevesilietteitä siis vastaanotetaan 
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Ämmässuolle jälleen ja jätevesilietteiden kompostointi tulee jatkumaan. 

 

Tartuntavaarallisten jätteiden sijoitus ja käsittely Ämmässuolla on ehdotto-

masti kiellettävä. HSY:n vastineessa ei ole tuotu esiin mitään sellaista, minkä 

johdosta myönnettyä poikkeuslupaa koskeva valitus ja vaatimus täytäntöönpa-

non keskeyttämisestä tulisi hylätä. 

 

Merkintä Vaasan hallinto-oikeudella on ollut tätä päätöstä tehdessään käytössä Etelä-

Suomen aluehallintoviraston päätös numero 90/2018/1 ja siitä tehtyjen valitus-

ten johdosta 15.10.2020 annettu Vaasan hallinto-oikeuden päätös numero 

20/0140/3 sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös numero 34/2019 ja 

siitä tehtyjen valitusten johdosta annettu Vaasan hallinto-oikeuden päätös nu-

mero 20/0141/3. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus jättää  ja asiakumppaneiden valituksen tutkimatta 

 ja  tekeminä. Muiden muutoksenhakijoiden te-

kemänä valitus tutkitaan. 

 

2. Hallinto-oikeus valituksen osin hyväksyen muuttaa lupamääräyksen 1 kuu-

lumaan seuraavasti (muutos kursiivilla): 

 

Biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen sijoitusrajoituksesta saa poiketa seu-

raavien jätteiden osalta ja jätteiden määrät saavat olla seuraavat: 

 

– [poistettu tekstiä] 

– hiekanerotusjäte (19 08 02), 400 t/a 

– PVC-jäte (19 12 04, 19 12 1, 20 01 39), 2 000 t/a 

– eristevillajätteen esikäsittelyn rejekti (17 06 04 ja 16 03 06), 50 t/a  

– lujitemuovijäte (17 09 04, 19 12 12 ja 20 02 01), 20 t/a. 

 

Sijoitusrajoituksesta saa poiketa vain, jos jätteelle ei ole osoitettavissa loppusi-

joituksen korvaava käsittelymenetelmää. Poikkeus on voimassa 1.1.2024 

saakka. PVC-jätteen osalta poikkeus on voimassa 1.1.2022 saakka. 

 

Perustelut 

 

1. Valitusoikeus 

 

Ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus on 

asianosaisella.  

 

Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusta ei ole tehty 

määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen ratkaisemiselle on muu 

este, valitus tai vaatimus jätetään tutkimatta. 

 

Karttatarkastelun perusteella  valituksessa ilmoittama osoite 

sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä hakemuksen mukaisesta toiminta-

alueesta Turun väylän toisella puolella.  valitusoikeutta on tiedus-

teltu tämän valitusasian käsittelyn aikana Vaasan hallinto-oikeudessa vireillä 

olleessa valitusasiassa, joka koski Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 

nro 34/2019/1 muun ohella Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan 
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ympäristöluvan muuttamisesta. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että oikeus valittaa ympäristönsuojelulain nojalla teh-

dystä päätöksestä perustuu lupapäätöksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvaan 

päästöstä johtuvaan mahdolliseen ympäristön pilaantumiseen tai sen vaaraan, 

joka voi aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muutoksenhakijalle. Kun otetaan huo-

mioon toiminnan etäisyys  asuinpaikkaan ja nyt kysymyksessä ole-

vista toiminnoista asiakirjoista saatu selvitys, hallinto-oikeus katsoo, ettei ha-

kemuksen mukaisesta toiminnasta voi aiheutua sellaisia ympäristövaikutuksia 

muutoksenhakijan asuinpaikan alueelle, että häntä olisi pidettävä ympäristön-

suojelulain 191 §:n 1 momentissa tarkoitettuna asianosaisena. 

osalta valitus on hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentti huomioon ottaen jä-

tettävä tutkimatta. 

 

 nimeä ei ole alkuperäisessä valitusasiakirjassa. Yhtyminen vali-

tuksessa esitettyyn on saapunut Vaasan hallinto-oikeuteen 26.11.2019 eli vali-

tuksen tekemiselle varatun määräajan jälkeen. Valitus on näin ollen hallinto-

lainkäyttölain 51 §:n 2 momentti huomioon ottaen jätettävä tutkimatta 

 tekemänä. 

 

2. Pääasia 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnet-

tävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 

säännösten vaatimukset. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyt-

tää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka 

huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) 

terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 

seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luon-

nonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta 

tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalu-

eella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-

tua kohtuutonta rasitusta; 

 

Ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla an-

nettujen säännösten noudattamiseksi. Luvassa on tarvittaessa annettava mää-

räys jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvan hyödynnettävän tai 

loppukäsiteltävän sekalaisen yhdyskuntajätteen taikka loppukäsiteltävän muun 

jätteen toimittamisesta mainitun lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuun käsitte-

lylaitokseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 58 §:n 2 momentin mukaan jätteen käsittelyä koskeva 

ympäristölupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Jätelain 32 §:n 

mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntä-

mistä tai loppukäsittelyä taikka muun jätteen loppukäsittelyä koskevassa lu-

vassa voidaan tarvittaessa määrätä, että toiminnassa saa käsitellä vain tietyltä 

alueelta peräisin olevaa jätettä. 
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Ympäristönsuojelulain 58 §:n 3 momentin mukaan lupaviranomainen voi ym-

päristöluvassa antaa määräyksen, joka poikkeaa jätelain 14 §:n nojalla annetun 

valtioneuvoston asetuksen vaatimuksesta siinä säädetyin perustein. Määräys 

voidaan antaa myös erillisen hakemuksen johdosta noudattaen soveltuvin osin, 

mitä lupahakemuksen käsittelystä säädetään. 

 

Jätelain (646/2011) 8 §:n 1 momentin mukaan kaikessa toiminnassa on mah-

dollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti 

on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin 

syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä 

varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen 

haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen 

energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. 

 

Jätelain 8 §:n 2 momentin mukaan toiminnanharjoittajan, jonka tuotannossa 

syntyy jätettä tai joka ammattimaisesti kerää taikka ammatti- tai laitosmaisesti 

käsittelee jätettä, ja 48 §:ssä tarkoitetun tuottajan sekä muun jätehuoltoon osal-

listuvan ammattimaisen toimijan on noudatettava etusijajärjestystä sitovana 

velvoitteena siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen 

kannalta paras tulos. Arvioinnissa otetaan huomioon tuotteen ja jätteen elin-

kaaren aikaiset vaikutukset, ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuus-

periaate sekä toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset edellytykset nou-

dattaa etusijajärjestystä. 

 

Jätelain 14 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 

tarkempia säännöksiä muun muassa käsittelylaitokseen tai -paikkaan vastaan-

otettavaa jätettä koskevista vaatimuksista tai rajoituksista taikka kiellosta toi-

mittaa jätettä käsittelylaitokseen tai -paikkaan. 

 

Jätelain 14 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-

tää, että ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu lupaviranomainen voi tapauskoh-

taisesti poiketa 1 momentin 2‒6 kohdan nojalla annetun valtioneuvoston ase-

tuksen vaatimuksista siinä säädetyin perustein siten kuin ympäristönsuojelu-

laissa säädetään. 

 

Jätelain 19 §:n 1 momentin mukaan jätelaissa tarkoitettujen viranomaisten on 

jätehuollon suunnittelussa ja ohjauksessa pidettävä tavoitteena sitä, että maassa 

on riittävästi ja tarvetta vastaavasti mahdollisuuksia 32 §:n mukaisesti kunnan 

vastuulle kuuluvan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen tai loppu-

käsittelyyn sekä muun jätteen loppukäsittelyyn (omavaraisuusperiaate). Mah-

dollisuuksia arvioitaessa on otettava huomioon jätehuollon etusijajärjestys 

sekä maantieteelliset olosuhteet ja tarve tiettyjen jätteiden erityiskäsittelyyn. 

Saman lainkohdan 2 momentin mukaan jätteen haltijan on huolehdittava siitä, 

että 1 momentissa tarkoitettu jäte toimitetaan käsiteltäväksi johonkin lähim-

mistä tarkoitukseen soveltuvista laitoksista (läheisyysperiaate). 

 

Jätelain 19 §:n 3 momentin mukaan kunnan ja muiden jätehuollon toimijoiden 

on jätehuollon järjestämisessä otettava huomioon, mitä 1 momentissa sääde-

tään. 

 

Jätelain 28 §:n 1 momentin mukaan jätteen haltijan on järjestettävä jätehuolto, 

jollei jätelain 4, 5 tai 6 luvussa toisin säädetä. 
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Jätelain 32 §:n 1 momentin (646/2011) mukaan kunnan on järjestettävä seuraa-

vien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto: 1) vakinaisessa asunnossa, 

vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan 

lukien sako- ja umpikaivoliete; 2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoi-

minnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden 

julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- 

ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskunta-

jäte; 4) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä 

yhdessä 1‒3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 5) muu yhdyskuntajäte, joka 

kerätään yhdessä 1‒4 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putki-

keräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. 

 

Jätelain 32 §:n 2 momentin mukaan kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa 

syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa 

syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, 

jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. 

 

Jätelain 33 §:n (646/2011) mukaan kunnan on järjestettävä muun kuin 32 §:ssä 

tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan 

puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi 

tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kysymyksessä on jatku-

vasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, kunnan on tehtävä jätteen 

haltijan kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan. 

 

Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (kaatopaikka-asetus, 

331/2013) 14 §:n 1 momentin mukaan kaatopaikalle ei hyväksytä: 1) neste-

mäistä jätettä; 2) jätettä, joka on kaatopaikkaolosuhteissa jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-

tiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta annetussa komission asetuksessa 

(EU) N:o 1357/2014 säädetyn mukaisesti räjähtävää, syövyttävää, hapettavaa 

tai syttyvää; 3) sairaalassa ja eläinlääkäriasemalla sekä niihin rinnastettavassa 

toiminnassa syntynyttä jätettä, joka on 2 kohdassa mainitussa komission ase-

tuksessa säädetyn mukaisesti tartuntavaarallista; 4) tutkimus-, kehitys- tai ope-

tustoiminnassa syntyviä käytöstä poistettuja kemiallisia aineita, joita ei tunnis-

teta tai joiden vaikutuksia ei tunneta; 5) käytöstä poistettuja auton, työkoneen 

tai muun ajoneuvon renkaita tai niiden silppua; kielto ei koske rengassilpun 

hyödyntämistä kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen yläpuolella ole-

vissa rakenteissa; 6) jätettä, joka ei täytä 5 luvussa säädettyjä kelpoisuusvaati-

muksia. 

 

Kaatopaikka-asetuksen 14 §:n 3 momentin mukaan jätettä ei saa laimentaa tai 

sekoittaa muuhun jätteeseen tai aineeseen vain kaatopaikalle hyväksyttävälle 

jätteelle asetettujen kelpoisuusvaatimusten täyttämiseksi. 

 

Kaatopaikka-asetuksen 15 §:n mukaan kaatopaikalle hyväksytään vain esikäsi-

teltyä jätettä. Vaatimus ei koske sellaista pysyvää jätettä, jota ei voida esikäsi-

tellä teknisesti käyttökelpoisella tavalla eikä muutakaan jätettä, jos esikäsittely 

ei edistä 1 §:ssä säädetyn tarkoituksen saavuttamista vähentämällä jätteen mää-

rää tai haitallisuutta taikka jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa tai haittaa tervey-

delle tai ympäristölle. 
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Kaatopaikka-asetuksen 28 §:n mukaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan pin-

tarakenteen tiivistyskerroksen alla olevaan jätetäyttöön tai rakenteeseen hyväk-

sytään vain sellaista tavanomaista jätettä, jonka biohajoavan ja muun orgaani-

sen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai 

hehkutushäviönä on enintään 10 prosenttia. Tämä ei koske seuraavia jätteitä: 

1) energiantuotannossa tai jätteen polttamisessa syntyvä lento- tai pohjatuhka, 

jos sen liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuus on alle 800 milligrammaa kilo-

grammassa määritettynä nesteen ja kiinteän aineen suhteessa 10 litraa kilo-

grammaa kuiva-ainetta kohden joko jätteen omassa pH:ssa tai pH:ssa 7,5–8; 2) 

pilaantunut maa-ainesjäte, pilaantunut ruoppausjäte tai asbestijäte, jos se sijoi-

tetaan erillään muista jätteistä; 3) jätelain 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoi-

tetussa sivutuoteasetuksessa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet, jos ase-

tuksessa tai sen täytäntöönpanosäännöksissä hyväksytään niiden hautaaminen 

maahan, tai muutkin jätteet erityistilanteessa, jos niiden sijoittaminen kaatopai-

kalle on välttämätöntä eläintautien torjumiseksi; 4) metsäteollisuudessa mas-

san valmistuksessa syntyvä soodasakka tai keräyspaperin siistauksessa syntyvä 

liete ja 5) 29–31 §:ssä tarkoitettu jäte. 

 

Kaatopaikka-asetuksen 35 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että bio-

hajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamista koskevaa 

28 §:n mukaista rajoitusta ei sovelleta 15 §:n mukaisesti esikäsiteltyyn jättee-

seen, jos luotettavasti osoitetaan, että jäte ei ominaisuuksiensa vuoksi sovellu 

käsiteltäväksi muulla tavoin kuin sijoittamalla kaatopaikalle. Lupaviranomai-

nen voi myös myöntää rajoituksesta poikkeuksen määräajaksi enintään vuo-

deksi kerrallaan, jos luotettavasti osoitetaan, että korvaava käsittelykapasiteetti 

saadaan käyttöön asetettavassa määräajassa. 

 

Kaatopaikka-asetuksen 39 §:n mukaan kaatopaikan pitäjän on huolehdittava, 

että jätettä kaatopaikalle vastaanotettaessa muun muassa tarkastetaan jätettä 

koskevat 38 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat sekä varmistetaan, 

että jäte on lupapäätöksessä hyväksytty sijoitettavaksi kaatopaikalle ja pide-

tään jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n mukaisesti kirjaa vas-

taanotetun ja kaatopaikalle sijoitetun jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkupe-

rästä, toimituspäivämäärästä ja tuottajasta tai, jos kysymys on yhdyskuntajät-

teestä, jätteen tuojasta. 

 

Kaatopaikka-asetuksen 52 §:n 1 momentin mukaan kaatopaikan ympäristölu-

paa koskevasta hakemuksesta ja lupa-asian käsittelystä säädetään ympäristön-

suojelulaissa ja ympäristönsuojeluasetuksessa. 

 

Kaatopaikka-asetuksen voimaantuloa ja siirtymäsäännöksiä koskevan 53 §:n 1 

momentin mukaan asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013. Saman 

lainkohdan 3 momentin mukaan asetuksen 27 ja 28 §:n säännöksiä jätteen bio-

hajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuuden selvittämisestä ja rajoitta-

misesta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016, rakennus- ja purkujätteen la-

jittelussa ja muussa mekaanisessa käsittelyssä syntyvän jätteen osalta kuiten-

kin vasta 1 päivästä tammikuuta 2020. Viimeksi mainitun jätteen biohajoavan 

ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen koko-

naismääränä tai hehkutushäviönä ei kuitenkaan saa olla 1 päivästä tammikuuta 

2016 suurempi kuin 15 prosenttia. 
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Ympäristöministeriön muistio 

 

Ympäristöministeriön 25.6.2018 päivätyn orgaanisen jätteen kaatopaikkakiel-

lon soveltamista koskevan muistion (VN3347/2018) mukaan tavoitteena on, 

että orgaanisen jätteen sijoittamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle pää-

osin luovutaan. Käytännössä tämä jäte on ensisijaisesti toimitettava aineena 

hyödynnettäväksi ja toissijaisesti energiana hyödynnettäväksi. Mikäli tämä ei 

ole mahdollista, jäte on toimitettava esikäsittelyyn ennen mahdollista kaatopai-

kalle sijoittamista. Kaatopaikalle hyväksytään vain poikkeustapauksissa seka-

laista käsittelemätöntä jätettä, joka täyttää kaatopaikkasijoitukselle asetetut 

kelpoisuusvaatimukset. 

 

Asetuksessa säädetyt orgaanisen jätteen sijoittamista koskevat rajoitukset ja 

jätteiden esikäsittelyä koskevat vaatimukset täydentävät toisiaan. Molempien 

vaatimusten tavoitteena on, että kaatopaikalle ei enää toimiteta esikäsittelemä-

töntä orgaanista jätettä. Käytännössä jäte hyväksytään kaatopaikalle vain, jos 

tämä on ympäristönsuojelun kannalta paras käsittelyvaihtoehto. Etusijajärjes-

tyksen soveltamisessa ei ole kyse tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. 

 

Kaatopaikan pitäjä voi hakea lupaviranomaiselta tapauskohtaista poikkeusta 

jätteen orgaanisen aineksen pitoisuutta koskevasta rajoituksesta esittämällä 

luotettavat selvitykset kyseisestä jätteestä ja sen käsittelystä. Käytännössä jät-

teen haltijan tai tuottajan on yleensä annettava tarvittavat selvitykset kaatopai-

kan pitäjälle hakemuksen tekemistä varten. Hakemuksissa jätteistä annettaviin 

selvityksiin kuuluvat kaatopaikka-asetuksen 4 luvussa säädetyn kaatopaikka-

kelpoisuuden arviointimenettelyn mukainen jätteen perusmäärittely, mukaan 

lukien tiedot jätteen laatuvaihtelusta sekä arviot jätteen kelpoisuusvaatimusten 

täyttymisestä ja käsittelymahdollisuuksista. Lisäksi tarvitaan muun muassa jät-

teen tuottajan selvitys eri jätehuoltovaihtoehdoista ja luotettavat perustelut 

siitä, miksi jätteelle ei ole löytynyt kierrätys- tai hyödyntämismahdollisuuksia 

ja ne tulisi sijoittaa orgaanisen aineksen sijoituskiellosta huolimatta kaatopai-

kalle. 

 

Muistiossa on esitetty esimerkkejä sellaisista orgaanisista jätteistä, joiden si-

joittaminen kaatopaikalle voitaisiin viranomaisen tapauskohtaisen harkinnan 

perusteella sallia määräajaksi, koska jätteiden tietyt ominaisuudet rajoittavat 

niiden materiaalina tai energiana hyödyntämistä. Tällaisina jätteinä on mainittu 

muun muassa rakennusjätteen mekaanisen käsittelyn rejekti, sadevesi- ja hie-

kanerotuskaivojen jäte, PVC-muovijätteet, lujitemuovijäte ja kasvualustana 

käytetyt eristevillat sekä muut kastuneet, likaantuneet kierrätyskelvottomat 

eristevillat. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Espoon kaupungissa Ämmässuon 

kaupunginosassa kiinteistöillä 49-91-1-1, 49-91-1-2 ja 49-91-2-1, Espoonkar-

tanon kylässä kiinteistöllä 49-408-1-428, Koskenmäen kylässä kiinteistöllä  

49-411-1-13 ja Peringin kylässä kiinteistöllä 49-450-2-16 sekä Kirkkonummen 

kunnassa Kauhalan kylässä kiinteistöillä 257-445-2-58, 257-445-3-16,  

257-445-3-41, 257-445-3-42 ja 257-445-8-8. Jätteet, joille poikkeuslupaa hae-

taan, sijoitetaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle täyttöalueelle S1. Täyttö-

alue S1 sijoittuu kiinteistöille 257-445-8-8 ja 49-408-1-428. 
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Lähimmät asuinalueet Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukselta sijaitsevat noin 

450–500 metrin päässä luoteessa (Laitamaa) ja pohjoisessa (Kolmperä). Yksit-

täisiä asuin- ja lomarakennuksia on etelä- ja lounaispuolella noin 600 metrin 

päässä. 

 

Tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi luokiteltu alue S1 on otettu käyttöön 2007 

ja sen pinta-ala 12,4 ha ja täyttötilavuus 2 850 000 m3. Nyt kysymyksessä ole-

van hakemuksen mukaan viimeisimmän 29.3.2017 tehdyn mittauksen perus-

teella täyttötilavuutta on ollut käyttämättä noin 500 000 m3. Hakemuksessa on 

todettu, että siinä esitettyjen jätemateriaalien määrä on pieni verrattuna jo jäte-

täyttöön sijoitettuun jätemäärään ja myös muuhun loppusijoitettavaan materi-

aalimäärään. 

 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksella on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

myöntämä ympäristölupa. Täyttöalueen rakenteiden toimintaa ja vesipäästöjä 

tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti. Suotovedet kerätään ja johdetaan 

jätevedenpuhdistamolle. Kaatopaikkakaasujen keräämistä on tehostettu ja jat-

kossa yhä suurempi osa kerätään siten, että nyt käsiteltävänä olleessa hake-

muksessa on todettu, että kaasuista kerätään kaasunkeräysjärjestelmällä hyö-

dynnettäväksi noin 80 %. 

 

Jätteet, joille on haettu ja myönnetty poikkeus 

 

Maa- ja kiviainesjätteen mekaanisen esikäsittelyn rejekti (17 05 04, 19 12 12) 

 

Maa- ja kiviainesjätteen mekaanisen esikäsittelyn rejektejä syntyy esimerkiksi 

maarakennuskohteissa, joissa kaivetaan pilaantumattomiksi luokiteltavia pinta-

maita. Pintamaat voivat sisältää kantoja, puiden juuria, lehtiä sekä muita kas-

vinosia. Maa- ja kiviainesjäte esikäsitellään lajittelemalla kasvinosat erilleen 

kivennäismaasta, murskaamalla ja seulomalla joko syntypaikalla tai jätteenkä-

sittelykeskuksessa. Esikäsittelyn tavoitteena on erotella hyödyntämiskelpoiset 

kiviainekset sekä vähentää orgaanisen aineksen määrää kaatopaikalle sijoitet-

tavassa jätteessä. Maa- ja kiviainesrejekti on pääosin (70–90 %) maa- ja kiviai-

nesta, jossa on seassa multaa ja vaikeasti eroteltavia kasvinosia. 

 

Maa- ja kiviainesrejektiä syntyy hakemuksen mukaan noin 500 t/a. Jäte täyttää 

orgaanisen aineksen pitoisuutta lukuun ottamatta tavanomaisen jätteen kaato-

paikalle hyväksyttävän jätteen kelpoisuusvaatimukset. Orgaanisen aineksen 

määrä on tyypillisesti noin 10–30 prosenttia. Biohajoavan aineksen määrä on 

vähäinen eikä siitä aiheudu merkittävää kaasunmuodostusta (metaanipotenti-

aali alle 5 m3/t). 

 

Hakemuksen mukaan ylijäämärejekti ei sovellu heterogeenisyytensä vuoksi 

hyödynnettäväksi materiaalina eikä energiana. Jäte ei sovellu esimerkiksi kaa-

topaikan pintarakenteisiin, koska niissä tulee käyttää korkealuokkaisia ja tasa-

laatuisia neitseellisiä materiaaleja tai kierrätysmateriaaleja, joiden geotekniset 

ominaisuudet ja ympäristökäyttäytyminen ovat selvitetty. Rejektiä ei myös-

kään voida kompostoida, koska rejektin sisältämät kivet estäisivät kompostin 

hyödyntämisen esimerkiksi multatuotteissa. Jätteen hyödyntäminen energiana 

ei ole mahdollista, koska jäte muodostuu pääosin palamattomasta materiaa-

lista. Loppusijoitettavan jätteen määrä on niin vähäinen, ettei sen käsittely 

muilla menetelmin olisi perusteltua. 
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Hakemuksen mukaan pääosa rejektistä pyritään hyödyntämään kohteissa, 

joissa materiaalin laadulle ei ole asetettu tiukkoja geoteknisiä vaatimuksia. Ha-

kemus koskee sitä osaa jätteistä, jota ei saada toimitettua hyötykäyttöön. 

 

Hiekanerotusjäte (19 08 02) 

 

Hiekanerotusjätteellä tarkoitetaan jätevedenpuhdistamon hiekanerotuksessa 

syntyvää jätettä. Hiekanerotusjäte on pääasiassa hiekkaa, mutta siinä on mu-

kana myös metallin ja lasin kappaleita, joiden erottaminen hiekkajätteestä on 

hakemuksen mukaan erittäin vaikeaa. Hiekanerotusjätteen sisältämän orgaani-

sen hiilen kokonaismäärä (TOC) ei normaalitilanteessa ylitä raja-arvoa (10 

prosenttia), mutta poikkeuslupaa haetaan poikkeuksellisia tilanteita varten. 

Hiekanerotusjäte on satunnaisesti kohoavaa TOC pitoisuutta lukuun ottamatta 

kaatopaikkakelpoista ja sen laadun vaihtelu on pääsääntöisesti melko vähäistä. 

Jätemäärä, jolle poikkeusta on haettu, on 400 t/a. 

 

Hiekanerotusjäte on esikäsitelty jätevedenpuhdistamolla pesemällä ja erotta-

malla siitä vettä. Orgaanisen aineksen määrää jätteessä ei voida vähentää 

enempää esimerkiksi kompostoimalla, koska jäte sisältää kompostin hyödyntä-

misen estäviä epäpuhtauksia eikä jätteen laatua voida parantaa merkittävästi 

enempää myöskään mekaanista käsittelyä tehostamalla. 

 

Esikäsitellyn hiekanerotusjätteen sisältämän orgaanisen hiilen kokonaismäärä 

(TOC) on pääsääntöisesti alle 10 prosenttia (keskimäärin noin 5 prosenttia). 

Jätevedenpuhdistamon käsittelyprosessin häiriötilanteissa hiekan sekaan saat-

taa kuitenkin jäädä jäteveden sisältämää orgaanista ainesta (mm. paperi, 

muovi) siinä määrin, että orgaanisen hiilen kokonaismäärän raja-arvo ylittyy. 

Jäte on häiriötilanteissakin hyvin hiekkapitoista ja orgaanisen aineksen määrä 

on verrattain alhainen. 

 

Hiekanerotusjätteelle ei ole toistaiseksi olemassa kaatopaikkasijoitusta korvaa-

vaa käsittelymenetelmää. Hiekanerotusjätteen kierrätys ei ole mahdollista sen 

sisältämien epäpuhtauksien takia. Jätteen seassa oleva metalli ja lasi estävät 

hiekan käytön esimerkiksi multatuotteissa. Lisäksi jäte sisältää muun muassa 

jätevesijakeita ja sen käyttö ei sen vuoksi ole hygieenisistä syistä mahdollista. 

Hyödyntäminen energiana ei ole mahdollista, koska jäte on märkää ja koostuu 

pääosin palamattomasta materiaalista. Lisäksi jätteen määrän on todettu olevan 

hyvin alhainen ja sen sijoittamisen kaatopaikalle teknistaloudellisesti järkevää. 

 

Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi hiekanerotusjäte pyritään kä-

sittelemään niin, että mahdollisimman suuri osa orgaanisesta materiaalista pää-

tyy lietteenkäsittelyyn ja hiekanerotusjätettä syntyy mahdollisimman vähän. 

 

PVC-jäte (19 12 04, 19 12 12 ja 20 01 39) 

 

PVC-jätteillä tarkoitetaan rakennusjätteestä lajiteltuja PVC-pitoisia materiaa-

leja. Näitä ovat esimerkiksi PVC-pitoiset putket, pressut, lattiamatot, paneelit 

ja listat. Jäte täyttää orgaanisen aineksen kokonaispitoisuutta lukuun ottamatta 

tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen kelpoisuusvaatimukset. 

Jätemäärä, jolle poikkeusta on haettu, on 2 000 t/a. 
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Jäte on esikäsitelty lajittelemalla syntypaikalla tai jätteenkäsittelykeskuksessa 

osana rakennusjätteen esikäsittelyä. Esikäsittelyssä jätteestä on erotettu hyö-

dyntämiskelpoiset materiaalit. Rakennusjätteen osalta poikkeusta on haettu 

vain hyödyntämiskelvottomalle PVC-muovijätteelle. Jätteen laatua ei hake-

muksen mukaan voida parantaa merkittävästi enempää mekaanista käsittelyä 

tehostamalla.  

 

PVC-jätteen laatu on hyvin tunnettu. Jätteen sisältämän orgaanisen aineksen 

määrä on 80–90 prosenttia, mutta jäte on inertti, eikä siten aiheuta kaasu- ja 

vesipäästöjen lisääntymistä jätetäytössä. Orgaaninen hiili ei ole liukoisessa 

muodossa. 

 

PVC-jätteen kierrättämiseksi materiaalina on kehitetty prosesseja. Ongelmana 

on kierrätyslaitosten rajallinen kapasiteetti ja kierrätysmuovin rajallinen ky-

syntä suhteessa syntyvään PVC-jätemäärään. Hakemuksen mukaan vuonna 

2017 EU-tasolla noin 10 prosenttia syntyneestä PVC-jätteestä kierrätettiin uu-

siomuoviksi. PVC-muovista valmistettujen rakennusmateriaalien käyttö on 

ollut EU-alueella jatkuvassa kasvussa ja käytön kasvu on ollut nopeampaa 

kuin PVC-jätteen kierrätyskapasiteetin kasvu. 

 

Energiahyötykäytössä PVC-jäte nostaa polttoaineen kloridipitoisuutta. PVC-

jätteessä kloorin kokonaismäärä on tyypillisesti 50–60 prosenttia. Näin ollen jo 

varsin pienet PVC-pitoisuudet tekevät muutoin polttokelpoisesta muovijät-

teestä vaikeasti poltettavaa. Kloridi aiheuttaa kattiloiden korroosiota ja lisää 

dioksiinien ja furaanien muodostumisriskiä ja hakemuksen mukaan PVC-jät-

teen käsittely polttamalla olisi kokonaisuutena haitallisempaa kuin sen sijoitta-

minen kaatopaikalle. Lisäksi hakemuksessa on todettu Suomen jätevoimaloilla 

olleen jo vuosia ylitarjontaa polttoon tulevasta PVC-muovista. 

 

PVC-jätteen jätehuollon järjestäminen kuuluu jätteenhaltijoiden vastuulle. 

HSY on todennut pyrkivänsä osaltaan kehittämään materiaali- ja/tai energia-

hyödyntämistä, mutta ensisijaisesti olettavansa, että käsittelypalvelua pyytä-

neet jätteen haltijat omaehtoisesti etsivät vaihtoehtoisia käsittelytapoja.  

 

PVC-jätteen uudelleen käyttö ei ole mahdollista, sillä materiaalit ovat vaurioi-

tuneet purkamisessa sekä sitä seuranneessa jätteen esikäsittelyssä. Kierrätyk-

seen ei tällä hetkellä ole olemassa kattavaa järjestelmää, eikä hyödyntäminen 

energiana ole mahdollista. 

 

Eristevillajätteen esikäsittelyn rejekti (17 06 04 ja 16 03 06) 

 

Eristevillajätteen esikäsittelyn rejektillä tarkoitetaan hyödyntämiskelvotonta tai 

muuten hyödyntämiskelvottomaksi kontaminoitunutta eristevillaa. Eristevilla-

jätettä syntyy rakennusten purku- ja saneerauskohteissa. Hakemuksen mukaan 

jäte täyttää orgaanisen hiilen kokonaispitoisuutta lukuun ottamatta tavanomai-

sen jätteen kaatopaikalle hyväksyttävän jätteen kelpoisuusvaatimukset. Jäte-

määrä, jolle poikkeusta on haettu, on 50 t/a. 

 

Eristevillajätteen esikäsittelyn rejekti on syntypaikalla tai jätteenkäsittelykes-

kuksessa mekaanisesti esikäsiteltyä. Esikäsittelyssä jätteestä on lajiteltu eril-

leen hyödynnettävissä olevat jakeet kuten puu, muovit sekä kipsilevyt. Mekaa-

nista käsittelyä tehostamalla ei voida parantaa jätteen laatua. 
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Eristevillajäte sisältää orgaanista ainesta (TOC) noin 1–20 prosenttia. Jäte on 

usein märkää ja se sisältää vain vähän palavia ainesosia. Jäte voi sisältää myös 

palonestoaineita, joista osa katsotaan ns. POP-yhdisteiksi. Eristevillajätteen 

polttaminen jätevoimalaitoksessa ei ole mahdollista. Villojen sideaineena käy-

tetyt hartsit eivät ole biohajoavassa muodossa eikä likaantuneille tai kastu-

neille villoille ole tällä hetkellä olemassa myöskään muuta hyödyntämismah-

dollisuutta. Näin ollen ainoa mahdollinen käsittelymenetelmä on sijoittaa eris-

tevillajätteet tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Vähäenergisen villajätteen 

loppukäsittely polttamalla olisi kokonaisuutena vähintään yhtä haitallista kuin 

jätteen sijoittaminen kaatopaikalle. 

 

Jätteen määrää ja haitallisuutta on vähennetty erottelemalla eristevillajätteestä 

hyödyntämiskelpoiset materiaalit. Jätteen uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, 

sillä kontaminoituneelle tai muulla tavoin hyödyntämiskelvottomalle eristevil-

lalle ei ole uudelleenkäyttökohteita, eikä olemassa ole myöskään menetelmää, 

jolla eristevillajätteestä voitaisiin valmistaa uusiomateriaalia. Eristevillajätteen 

polttaminen ei ole mahdollista. 

 

Lujitemuovijäte (17 09 04, 19 12 12 ja 20 02 01) 

 

Hakemuksessa tarkoitettu lujitemuovijäte on pääosin käytöstä poistettuja yksit-

täisiä tuotteita. Jäte on valtaosaltaan lasikuidulla lujitettua kertamuovia. Jäte 

täyttää orgaanisen hiilen kokonaispitoisuutta lukuun ottamatta tavanomaisen 

jätteen kaatopaikalle hyväksyttävän jätteen kelpoisuusvaatimukset. Jätemäärä, 

jolle poikkeusta on haettu, on 20 t/a. 

 

Kaatopaikalle sijoitettava jäte on esikäsitelty mekaanisesti syntypaikalla tai 

jätteenkäsittelykeskuksessa. Esikäsittelyssä jätteestä on lajiteltu erilleen hyö-

dynnettävissä olevat jakeet kuten metallit, muovit ja puuosat. Hakemuksen 

mukaan mekaanista käsittelyä tehostamalla ei voida parantaa jätteen laatua. 

 

Lujitemuovijätteen sisältämä orgaaninen aines (TOC noin 25–35 prosenttia) ei 

ole biohajoavassa muodossa. Lujitemuovijätteelle ei ole tällä hetkellä hyödyn-

tämismahdollisuuksia materiaalina. Jatkossa kyseisiä jätteitä voi olla mahdol-

lista hyödyntää esim. sementtiteollisuudessa, mutta toistaiseksi kierrätysjärjes-

telmää ei ole olemassa. Lujitemuovijäte ei toistaiseksi kelpaa myöskään ener-

giana hyödynnettäväksi. Jäte sisältää runsaasti palamatonta kuitua, joka pää-

tyisi poltossa tuhkaan lisäten vaarallisena jätteenä sijoitettavan tuhkan määrää. 

Lisäksi lasikuiduissa ja lujitemuoveissa käytetään useita erilaisia hartseja, 

joista osa voi muodostaa palaessaan haitallisia yhdisteitä. Tällä hetkellä ympä-

ristön kokonaisedun kannalta paras käsittelymenetelmä on sijoittaa lujitemuo-

vijäte tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Lujitemuovijätteen loppukäsittely 

polttamalla olisi kokonaisuutena vähintään yhtä haitallista kuin sen sijoittami-

nen kaatopaikalle. 

 

Jätteen syntymistä ei voida välttää, sillä jäte muodostuu käytöstä poistetuista 

tuotteista. Lasikuitu- ja lujitemuovijätteelle ei ole tällä hetkellä kierrätysmah-

dollisuuksia eivätkä jätevoimalaitokset ota sitä vastaan. 

 

Vaikutus kaatopaikkakaasujen määrään 

 

Hakemuksen mukaisten jätteiden sijoittaminen ei käytännössä lisäisi jätetäy-

töistä muodostuvan kaasun määrää. Tällä hetkellä kerättävä metaanimäärä on 
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noin 2 500 m3/h. Mikäli muutoslupahakemuksessa ehdotettujen jätteiden lop-

pusijoitus tapahtuisi täysimääräisenä, olisi niistä muodostuvan metaanin määrä 

keskimäärin alle 1 m3/h koko loppusijoitusvaiheen ajan. Hakemuksen mukais-

ten jätteiden loppusijoitus ei myöskään lisäisi hajuhaittoja. 

 

Vaikutukset suotovesien määrään ja ominaisuuksiin 

 

Loppusijoitusalueella muodostuvat suotovedet kerätään nykyisten järjestel-

mien mukaisesti ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Suotovesien määrään 

poikkeuslupahakemuksen mukaisilla jätteillä ei ole vaikutusta. Kyseiset jätteet 

sisältävät vain vähän helposti hajoavaa orgaanista materiaalia ja liukoistuvia 

ravinteita sekä suoloja, joten niiden vaikutus suotovesien laatuun on merkityk-

setön. 

 

Muiden vaikutusten hallinta 

 

Loppusijoittamisesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia vähennetään vastaavasti 

kuin nykyisin. Loppusijoitettavat jätteet tiivistetään loppusijoitusalueelle ja 

peitetään päivittäin pölyämisen, haittaeläinten ja hajunmuodostuksen estä-

miseksi. 

 

Päätöksen voimassaolo 

 

Poikkeusta on haettu viideksi vuodeksi, koska kyseessä oleville jätteille ei ole 

ennakoitavissa viiden vuoden sisällä sellaisten uusien käsittelymenetelmien 

kehittymistä, jotka korvaisivat jätteiden sijoittamisen kaatopaikalle. Lupapää-

töksen määräyksen 1 mukaan poikkeus on voimassa 1.1.2024 saakka. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Aluehallintovirastossa on ollut HSY:n hakemuksen johdosta ratkaistavana, 

voidaanko biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoitta-

mista koskevaa kaatopaikka-asetuksen 28 §:n mukaista rajoitusta olla sovelta-

matta hakemuksessa tarkoitettuihin jätteisiin. Asiassa on ollut kysymys siitä, 

voidaanko kaatopaikka-asetuksen mukaista poikkeusta soveltaa siten, että ta-

vanomaisen jätteen kaatopaikaksi luokitellulla kaatopaikalla voidaan ottaa vas-

taan hakemuksessa tarkoitettuja jätteitä. Hallinto-oikeudessa on siten tänne 

tehdyn valituksen johdosta arvioitava, onko aluehallintovirasto voinut myöntää 

kaatopaikka-asetuksen 35 §:n mukaisen poikkeuksen kyseessä oleville jät-

teille. 

 

Tänne tehdyssä valituksessa esitettyjä vaatimuksia on perusteltu muun ohella 

sillä, että HSY:n lupahakemuksen nyt kysymyksessä oleva asia, Ämmässuon 

jätteenkäsittelykeskuksen vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentamista kos-

keva asia (ESAVI/4176/2017, ratkaistu aluehallintoviraston 7.6.2018 antamalla 

päätöksellä), Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kallion louhinnan ja ki-

venmurskaamon toiminnan olennaista muuttamista koskeva asia 

(ESAVI/6442/2017, ratkaistu aluehallintoviraston 26.3.2018 antamalla päätök-

sellä) ja Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen olennaista muuttamista kos-

keva asia (ESAVI/7106/2017, ratkaistu aluehallintoviraston 1.2.2019 antamalla 

päätöksellä) täytyy käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Myös asioita koskevat 

valitukset tulee muutoksenhakijoiden näkemyksen mukaan käsitellä hallinto-

oikeudessa samassa yhteydessä.  
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Aluehallintovirastossa ratkaistavana olleessa hakemuksessa on todettu, että 

hakemuksen kohteena olevat jätteet on tarkoitus sijoittaa tavanomaisen jätteen 

kaatopaikan täyttöalueelle S1, jonka pinta-ala on 12,4 hehtaaria ja jolla vuonna 

2017 tehdyn mittauksen perusteella on ollut täyttötilavuutta käyttämättä noin 

500 000 m3. Kun otetaan huomioon hakemuksessa tarkoitettujen jätteiden si-

joittamisen jatkaminen olemassa olevalle kaatopaikalle, ei jätteiden sijoittami-

sessa ole ollut kysymys ympäristönsuojelulain 29 §:ssä tarkoitetusta olemassa 

olevan ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisää-

västä tai muusta toiminnan olennaisesta muuttamisesta, johon olisi tullut hakea 

lupaa mainitun lainkohdan nojalla. Asiassa on siten ollut aluehallintovirastossa 

kysymys lähtökohtaisesti siitä, ovatko edellytykset kaatopaikka-asetuksen  

35 §:ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntämiselle olleet olemassa. Näin ollen 

asiaa ei ole ollut aluehallintovirastossa tarpeen käsitellä yhdessä edellä mainit-

tujen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan muutoksiin liittyvien 

lupa-asioiden kanssa. Asiaa ei myöskään hallinto-oikeudessa ole tarpeen käsi-

tellä yhdessä mainittujen valitusasioiden kanssa. 

 

Edellä mainittuun nähden valituksessa esitetyt vaatimukset niiltä osin kuin ne 

koskevat jätteenkäsittelykeskuksen alueen muita kuin valituksenalaisella pää-

töksellä ratkaistuja toimintoja eivät tule ratkaistaviksi tämän asian yhteydessä, 

eikä tämän asian yhteydessä oteta kantaa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuk-

sen ja alueen muihin luvanvaraisiin toimintoihin ja niitä koskeviin lupamäärä-

yksiin liittyviin asioihin, kuten ilmanlaadun mittaukseen, valvontaan tai rapor-

tointiin. Asiassa ei myöskään voida hallinto-oikeudessa ottaa kantaa vastaseli-

tyksessä esitettyyn vaatimukseen tartuntavaarallisten jätteiden sijoituksen ja 

käsittelyn kieltämisestä. 

 

Maa- ja kiviaines sekä PVC-muovi 

 

Maa- ja kiviaineksen käsittelyn rejekti sisältää pääasiassa maa- ja kiviainesta, 

jonka seassa on multaa ja vaikeasti eroteltavia kasvinosia. Hakemuksen mu-

kaan materiaali ei sovellu polttoon eikä sitä voi hyötykäyttää kaatopaikan pin-

tarakenteissa sen laatuominaisuuksien takia. Kivien takia sitä ei myöskään 

voida kompostoida. Asiakirjoista saadun selvityksen perusteella kyseinen maa- 

ja kiviainesrejekti on noin vuoden varastoinnin jälkeen pystytty seulomaan ja 

murskaamaan uudelleen. Vuodessa rejektin lehdet ja muu helposti maatuva 

aines on maatunut, jonka jälkeen jae on ollut kaatopaikan rakentamisessa hyö-

dyntämiseen sopivaa. Edellä mainittu, jätelain 8 §:n etusijajärjestys ja kaato-

paikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 § huomioon ottaen maa- ja ki-

viainesrejekti voidaan hyödyntää muutoinkin kuin sijoittamalla kaatopaikalle 

jätteenä eivätkä jäteasetuksen 35 §:n poikkeuksen myöntämisen edellytykset 

näin ollen ole täyttyneet. Tämän vuoksi aluehallintovirasto ei ole voinut hy-

väksyä hakemusta maa- ja kiviainesjätteen mekaanisen esikäsittelyn rejektin 

osalta, vaan aluehallintoviraston päätös on tältä osin kumottava ja hakemus 

hylättävä sekä lupamääräystä 1 muutettava. 

 

PVC-jätteillä tarkoitetaan rakennusjätteestä lajiteltuja PVC-pitoisia materiaa-

leja. Näitä ovat esimerkiksi PVC-pitoiset putket, pressut, lattiamatot, paneelit 

ja listat. Jätteen TOC-pitoisuus on 80–90 %, mutta hiili ei ole liukoisessa muo-

dossa eikä näin ollen aiheuta kaasunmuodostusta. Hakemuksen mukaan PVC-

jäte nostaa polttoaineen kloridipitoisuutta aiheuttaen kattiloiden korroosiota ja 

lisää dioksiinien ja furaanien muodostumisriskiä, jonka vuoksi jäte ei sovellu 
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useimpiin polttolaitoksiin. Hallinto-oikeus toteaa, että poikkeuksen myöntämi-

sen perusteena ei ole yksistään pitkät kuljetusmatkat tai taloudelliset syyt. 

PVC-muovin kierrätykseen on jo nyt olemassa käsittelyteknologiaa. Varsinkin 

puhdas kova PVC-muovi voidaan kierrättää uusiomateriaaliksi. Toistaiseksi 

kierrätykseen erikoistuneita yrityksiä ei kuitenkaan ole Suomessa. PVC-muo-

vin jätehuollon järjestäminen etusijajärjestyksen mukaisesti on ensisijaisesti 

jätteen tuottajan tai haltijan vastuulla. Hallinto-oikeus katsoo edellä esitetyillä 

perusteilla, että PVC-muovin osalta poikkeus ei ole myönnettävissä kuin 

1.1.2022 saakka. 

  

Hiekanerotusjäte, eristevillajätteen esikäsittelyn rejekti ja lujitemuovijäte 

 

Saadun selvityksen perusteella jätteet on esikäsitelty kaatopaikka-asetuksen 

15 §:n mukaisesti ennen sijoittamista, jätteiden TOC-pitoisuus on pieni tai ne 

ovat inerttejä eikä niille ole vaihtoehtoista käsittelyä tällä hetkellä. Jätteiden 

kokonaismäärää voidaan pitää hyvin vähäisenä muuhun alueelle S1 sijoitetta-

van jätteen määrään verrattuna. Jätteiden on muilta kuin TOC-pitoisuuden 

osalta täytettävä kaatopaikka-asetuksen 24 §:n mukaisesti tavanomaisen jät-

teen kaatopaikalle sijoitettaville jätteille asetetut vaatimukset. Hallinto-oikeus 

toteaa, edellä mainituin perustein aluehallintovirasto on voinut hyväksyä jäte-

asetuksen 35 §:n mukaisen poikkeuksen hiekanerotusjätteelle, eristevillajätteen 

esikäsittelyn rejektille ja lujitemuovijätteelle. 

 

Yhteenveto 

 

Hallinto-oikeus on edellä hyväksynyt valituksen siltä osin kuin se koski poik-

keuksen myöntämistä maa- ja kiviainesjätteen mekaanisen esikäsittelyn rejek-

tille. Lisäksi päätöksellä on rajoitettu PVC-muoville myönnettyä poikkeusta 

olemaan voimassa 1.1.2022 saakka. Muilta osin hallinto-oikeus on katsonut 

poikkeuksen myöntämisen edellytysten täyttyneen ja hylännyt valituksen. Sel-

vyyden vuoksi hallinto-oikeus toteaa, että vaikka lupapäätös on annettu tois-

taiseksi voimassa olevana, on tällä päätöksellä poikkeuksen saaneiden jättei-

den sijoittaminen kaatopaikalle lopetettava lupamääräyksen 1 mukaisesti vii-

meistään 1.1.2024 mennessä. 

 

Hakemuksessa on ollut kysymys kaatopaikalle aikaisemmin sijoitettujen jättei-

den kaatopaikkakelpoisuuden uudelleen arvioinnista muuttuneen lainsäädän-

nön johdosta. Koska hallinto-oikeus on katsonut siltä osin kuin päätös on py-

sytetty voimassa poikkeuksen myöntämisedellytysten täyttyneen, kaatopaikka-

toiminnalle aikaisemmin myönnetyn ympäristöluvan lainmukaisuutta ei ole 

tässä yhteydessä yhtiön poikkeuksen myöntämistä koskeneen hakemuksen joh-

dosta syytä arvioida muilta osin. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut. 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä tiedottaminen 

 

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava päätöksen 

tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän on velvol-

linen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin 

se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuul-

liseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 mo-

mentti ja 68 §). 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Espoon kaupunginhallituksen ja Kirkkonummen kunnanhallituksen on viipy-

mättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n 

mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään 

sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 26.3.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01422/19/5107  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 

Arto Hietaniemi sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit Sauli  

Viitasaari ja Saara Juopperi. Asian on esitellyt Saara Juopperi. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Sauli Viitasaari  

 

 

 

 

 

Arto Hietaniemi  Saara Juopperi 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumero 

 01422/19/5107  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös maksutta  

 

 

Jäljennös maksutta 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 

 

Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Espoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Espoon kaupunginhallitus 

 

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Kirkkonummen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Kirkkonummen kunnanhallitus 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL

 



HallJK (01.20)      1 (2) 

Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




