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Vetoomus nro 0727/2005 Path Head Quarryn, Blaydonin, Tynen ja Wearin 
kaatopaikkahankkeesta

Vetoomusvaliokunnan puheenjohtajan keskiviikkona 28. tammikuuta 2009 tekemän 
vierailun perusteella laadittu yhteenveto ja suositukset

Johdanto

Path Headin louhoksen käyttöä kaatopaikkana koskenut alkuperäinen vetoomus esitettiin 
ennen kuin Gatesheadin viranomaiset olivat myöntäneet luvan alueen käyttöön 
kaatopaikkana. Lupa myönnettiin, kun ympäristövirasto oli ensin antanut hyväksynnän 
31. elokuuta 20051.

Vetoomusvaliokunnan puuttuminen asiaan on oikeutettua, koska useita kaatopaikoista 
annetun direktiivin (1999/31/EY) ja jätteistä annetun direktiivin (75/442/ETY) sisältämiä 
velvoitteita ei ehkä ole noudatettu. Vetoomusten esittäjien mielestä velvoitteiden 
noudattamatta jättäminen aiheuttaa ongelmia ja haittaa paikalliselle yhteisölle, erityisesti 
pohjaveteen liittyvien ongelmien ja suotovesien mahdollisesti aiheuttaman pilaantumisen 
takia. Kaatopaikka sijaitsee lähellä asutusta ja kouluja, mikä myös lisää ilman saastumisen, 
tuholaisten ja pahan hajun riskiä. Kaatopaikan yhteisvaikutukset alueella, jolla vetoomusten 
esittäjien mukaan on jo 33 muuta kaatopaikkaa, aiheuttavat suurta huolta paikallisille 
asukkaille, joista useita tavattiin tämän lyhyen vierailun aikana.

Vetoomusten esittäjien ensisijaisena huolena ovat mahdolliset vaikutukset paikallisen väestön, 
ennen kaikkea haavoittuvampien ryhmien, kuten nuorten lasten ja vanhusten, terveyteen. 
Levottomuutta aiheutti myös kaatopaikan geologinen turvallisuus ja mahdollinen 
mutavyöryjen vaara, joka johtuu voimakkaasta sateesta ja veden kertymisestä kaatopaikkaa 
lounaassa ympäröivän korotetun penkereen taakse.

Direktiivi 1999/31/EY kaatopaikoista

Jätteitä ja kaatopaikkoja koskevan EU:n lainsäädännön vaikutus ihmisten jokapäiväiseen 
elämään on ensisijaisen tärkeää komissiolle, jolle esitetään usein vetoomuksia näistä aiheista. 
Kaatopaikoista annetussa direktiivissä on 34 johdanto-osan kappaletta, joiden voidaan sanoa 
yhdessä muodostavan lain tavoitteiden ja päämäärien muuttujat yleistä tavoitetta koskevan 
1 artiklan lisäksi. Jäsenvaltioilla on velvollisuus saattaa ne osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
panna ne täytäntöön. Niihin sisältyvät muun muassa seuraavat seikat. 

● Kaatopaikkoja on riittävästi valvottava ja hoidettava mahdollisten haitallisten 
ympäristövaikutusten ja ihmisille aiheutuvien terveysriskien ehkäisemiseksi tai 
vähentämiseksi.

● On tarpeen ilmoittaa selvästi ne vaatimukset, jotka kaatopaikkojen on täytettävä 
sijainnin, käytön, hoidon, valvonnan ja käytöstä poistamisen sekä sellaisten 
ehkäisevien ja suojelevien toimien osalta, jotka on toteutettava minkä tahansa 

                                               
1 Ympäristökeskus vahvisti valiokunnalle osoitetussa 14. joulukuuta 2007 päivätyssä kirjeessä, että 
hydrogeologisia vaaroja koskeva arviointi oli suoritettu ja että lupa sisältää riskien vähentämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä riskien pitämiseksi hyväksyttävillä tasoilla. Kaatopaikan omistajalla – SITAlla – on velvollisuus 
toimittaa näyttöä siitä, että pohjaveden kaatopaikalle aiheuttamat vaarat ovat pieniä ja pysyvät hyväksyttävillä 
tasoilla.
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ympäristöuhan torjumiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä sekä erityisesti 
suotoveden maaperään suotautumisen aiheuttaman pohjaveden saastumisen 
ehkäisemiseksi.

● Direktiivin tarkoituksena on säätää jätteitä ja kaatopaikkoja koskevien tiukkojen 
toiminnallisten ja teknisten vaatimusten avulla toimenpiteistä, menettelyistä ja 
ohjauksesta kaatopaikoilla niiden koko käyttöajan tapahtuvan jätteiden sijoittamisen 
haitallisten ympäristövaikutusten, etenkin pintaveden, pohjaveden, maaperän ja ilman 
saastumisen sekä koko maapallon ympäristöön kohdistuvien vaikutusten, 
kasvihuoneilmiö mukaan lukien, sekä kaikkien niistä johtuvien ihmisten terveydelle 
aiheutuvien vaarojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi niin pitkälle kuin mahdollista.

Direktiivin liite I sisältää kaatopaikkoja koskevia yleisvaatimuksia, joista yksi liittyy 
välimatkoihin "kaatopaikka-alueen rajojen ja asuin- ja virkistysalueiden, vesiteiden, vesistöjen 
sekä muiden maatalous- ja kaupunkialueiden välillä". On myös otettava huomioon alueella 
esiintyvät pohjavedet, rannikkovedet tai luonnonsuojeluvyöhykkeet. Kaatopaikka voidaan 
hyväksyä direktiivin säännösten nojalla vain, jos kyseiset ominaisuudet osoittavat, että 
kaatopaikka ei aiheuta vakavaa vaaraa ympäristölle.

Viranomaisilla on velvollisuus vähentää kaatopaikasta aiheutuvia haittoja ja vaaroja, jotka 
syntyvät haju- ja pölypäästöistä, tuulen kantamista aineista, melusta ja liikenteestä, linnuista, 
tuhoeläimistä ja hyönteisistä.

Valiokunnan pyynnöstä Euroopan komissio oli edellisen kerran syksyllä 2006 hankkinut 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisilta tietoja täsmällisistä edellytyksistä, joiden 
perusteella lupa oli myönnetty, sekä muita lausuntoja, joiden mukaan lähin asuinalue 
"sijaitsee noin 180–200 metrin päässä lähimmistä jätteen sijoituspaikoista". He myös 
vahvistivat kaatopaikan tarpeen alueella ja kertoivat, että siellä on tällä hetkellä vain neljä 
kaatopaikkaa. Marraskuussa 2006 valiokunta sai yksityiskohtaisen kirjeen Gatesheadin 
kunnallisilta viranomaisilta1, jotka toimittivat myös kattavan arvioinnin ja kertoivat syitä sille, 
miksi rakennusluvan myöntäminen oli laillista ja miksi lähiympäristölle ei aiheudu olennaista 
vaaraa.

Seuraavien kahden vuoden aikana Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ja 
ympäristökeskus toimittivat lisätietoja, jotka koskivat vetoomuksen esittäjien ja valiokunnan 
jäsenten yksityiskohtaisia kysymyksiä pohjavedestä, veden pumppaamisesta kaatopaikalla 
sekä kaatopaikan alapuolella sijaitsevan lammen tarkoituksesta ja pohjavettä johtavien 
kerrosten läheisyydestä. Saamiensa yksityiskohtaisten tietojen perusteella ja 
ympäristökeskuksen toteuttaman hydrogeologisen katselmuksen jälkeen Euroopan komissio 
katsoi, että käsitteellisen kaatopaikkaa koskevan mallin mukaan kaatopaikka näyttää olevan 
direktiivin säännösten mukainen.

Vetoomuksen esittäjien laatiman uuden yksityiskohtaisen analyysin mukaan asiassa kuitenkin 
oli jatkuvia ristiriitaisuuksia. Siitä syystä, vallitsevat epäilyt huomioon ottaen, puheenjohtaja 
hyväksyi kutsun vierailla alueella ja tavata kaikki asianosaiset osapuolet.

                                               
1 Rakentamisen ja yritystoiminnan ryhmänjohtajan Derek Quinnin kirje ja liitteet, 15. marraskuuta 2006.
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Tapaaminen vetoomuksen esittäjien ja paikallisten asukkaiden kanssa Crookhillin 
alakoululla Blaydonissa

Noin 30 paikallista asukasta, vetoomuksen esittäjät mukaan lukien, osallistui tapaamiseen. He 
kertoivat yksityiskohtaisesti kokemuksistaan uuden kaatopaikan avaamisen jälkeen. Pari 
iäkkäämpää paikalla ollutta asukasta kertoi alueen menneisyydestä ja sen yhteyksistä 
aikaisempaan kaivosteollisuuteen sekä useisiin lähellä sijaitseviin hiekka- ja soralouhoksiin. 
Alueella on paljon maanalaisia tunneleita ja käytäviä. Kaivosteollisuus oli alueen tärkein 
taloudellisen toiminnan ala sukupolvien ajan ja vaikutti maaperään sekä pohjaveden 
virtausreitteihin. Paikallisten asukkaiden mukaan osa alueesta on myös altis jaksoittaisille 
vajoamille, kun maanalaiset tunnelit sortuvat. Asukkaat kertoivat, että joihinkin puutarhoihin 
on ilmestynyt lähteitä, joita ei ole ollut siellä aikaisemmin, ja että virrat ja purot ovat 
katoamassa lähistöltä.   

Kerrottiin, että noin kolmetuhatta Rytonin ja Blaydonin asukasta asuu kävelymatkan päässä 
kaatopaikasta, josta osa oli virkistysaluetta ja osassa elää joitakin suojeltuja perhos- ja 
kasvilajeja. Tapaamispaikan vieressä sijaitseva paikallisen koulun leikkikenttä täytyy sulkea 
ajoittain joko kaatopaikalta kantautuvien voimakkaiden hajujen takia tai suurten lokkiparvien 
takia, joita lentelee runsaasti leikkikenttien ja rakennusten yllä. Alueella parveilee hyönteisiä, 
erityisesti erilaisia kärpäsiä, joihin suihkutettu hyönteismyrkky ei tunnu tehoavan. Useat 
tapaamiseen osallistuneista ihmisistä pelkäsivät lastensa terveyden puolesta. Lapsilla on 
säännöllisesti erilaisia sairauksia ja vaivoja, joiden he uskovat liittyvän uuteen Path Headin 
kaatopaikkaan ja muihin alueen kaatopaikkoihin. Ne kaikki sijaitsevat Rytonin lähellä.

Tilaisuudessa ilmaistiin pelkoja kaatopaikka-alueen vakaudesta, koska kaksi kylää – Stella, 
josta pieni puro on saanut nimensä, ja Hedgefield – sijaitsee kaatopaikan alapuolella. Jotkut 
olivat hädissään mahdollisesta mutavyöryjen uhasta, jos vesi nousee voimakkaan sateen 
jälkeen, mikä ei ole epätavallista kyseisellä alueella. Toiset olivat enemmän huolissaan 
vesivarojen saastumisesta, vaikka itse kaatopaikka-alueelle on rakennettu pohjavesiviemäreitä 
ja kaatopaikan omistajat pumppaavat jatkuvasti vettä pois kaatopaikalta. Vetoomuksen 
esittäjien näyttämistä valokuvista näkyi kaatopaikan pohjalle muodostuneen vesialtaan 
korkeustaso.

Kuljettaessa kaatopaikka-alueen ympäri oli mahdollista vahvistaa useat vetoomusten esittäjien 
lausunnot sekä todeta Stargatessa sijaitsevien talojen etäisyys kaatopaikkaa ympäröivästä 
aidasta, joka sijaitsi aivan tien toisella puolella. Stargaten länsipuolella sijaitsevan tien varteen 
oli rakennettu erityisiä viemärijärjestelmiä, jotka johtavat veden pois läheisestä lammesta, 
joka sijaitsee huomattavasti korkeammalla kuin alapuolella oleva Path Headin kaatopaikka. 
Kaatopaikka-alueen itäpuolella valui paljon vettä Stella Lane ja Hexham Old Road -katujen 
yli sen lisäksi, että sitä johdettiin Starbeck-puroon. Alempana niityn toisella puolella oli 
vesimylly ja kylän laidalla oli viljelysmaata. 

Gatesheadin alueen kunnalliset viranomaiset

Tavattaessa kunnan johtavia virkamiehiä ja ympäristökeskuksen edustajia voitiin esittää ne 
useat kysymykset, joita oli tuotu esille vetoomuksen esittäjien kanssa. Alun lyhyen ja melko 
hermostuneen keskustelun jälkeen virkamiehet olivat erittäin avuliaita antaessaan vastauksia 
ja lisää taustatietoja kaatopaikan sijainnin valitsemisesta ja kaatopaikan turvallisuuden 
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takaamiseksi välttämättömien tutkimusten laajuudesta. Myös kunnan oikeudellinen osasto oli 
erittäin hyvin perillä EU:n direktiivien säännöksistä ja niiden seurauksista paikalliseen 
politiikkaan.

Oli mielenkiintoista, että alueen kaatopaikkojen toiminta oli selkeästi sijoitettu laajemman 
jätehuoltoa koskevan strategian yhteyteen. Siinä korostettiin tarvetta kierrättää 
kotitalousjätteet. Gatesheadin, South Tynesiden ja Sunderlandin alueen jätteistä kierrätetään 
tällä hetkellä vain 26 prosenttia. Kolmen kunnan välistä kumppanuutta kyseisen luvun 
kasvattamiseksi huomattavasti tuettiin voimakkaasti. Tavoite on 50 prosenttia vuoteen 2020 
mennessä. Tilaisuudessa myönnettiin myös, että alueelta on loppumassa tila sopiville 
kaatopaikoille ja että Path Headin kaatopaikan tilanne sopi tähän kokonaisarvioon. Path 
Headin kaatopaikka on määrä sulkea vuonna 2017.

Virkamiesten mukaan Rytonin alueen avolouhostoimintaan liittyvä menneisyys ja geologia 
tekivät siitä sopivan paikan kaatopaikkatoiminnalle. He myönsivät jatkuvan veteen liittyvän 
ongelman ja kertoivat tutkineensa pohjavesitilannetta säännöllisesti ja mitanneensa 
porakaivojen lukemia valvoakseen tilannetta mahdollisimman tiiviisti. He myönsivät, että 
ongelman lievittäminen vaatii jatkossakin korjaavia toimenpiteitä. He kuitenkin katsoivat, että 
vaikeudet olivat hallittavissa ja että niiden ei pitäisi aiheuttaa uhkaa paikallisille asukkaille.

Virkamiehet kertoivat, että kahden edellisen vuoden aikana he olivat parantaneet hajujen 
hallintaa. He myönsivät taas, että se oli todellakin kysymys, jota he yrittivät ratkaista 
kaatopaikan omistajien kanssa. Myös edellisen syksyn voimakkaat tuulet olivat aiheuttaneet 
hankaluuksia, koska jätteitä oli lentänyt pois kaatopaikalta. Sen toistumisen estämiseksi oli 
asennettu lisää verkkoja.

Jatkuvalla veden pumppaamisella pyrittiin estämään pohjavettä nousemasta, koska silloin 
kaatopaikka saattaisi pilata sen. Nyt sellaista vaaraa ei pitäisi olla. Myös ympäristökeskuksen 
tarkastamat savipohja ja alueen vuoraaminen kalvolla suojaavat pohjavettä pilaantumiselta. 
Juomavesi otetaan joesta eikä juomavesihuoltoon käytetä tärkeitä pohjavettä johtavia 
kerroksia.

Kunnalliset virkamiehet kertoivat ryhtyneensä riskien vähentämiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin suojellakseen entistä paremmin Stargaten alueen asukkaita, jotka asuivat 
lähinnä Path Headin kaatopaikkaa, sekä parantaakseen lintujen, kuten törmäpääskyn, 
elinympäristöä. He esittivät lisää asiakirjoja ympäristönäkökohdista ja riskejä vähentävistä 
toimenpiteistä, joihin oli ryhdytty tai joita suunniteltiin, sekä kansanterveysjohtajan 
kirjeenvaihtoa, jossa myös vastattiin esitettyihin huolenaiheisiin.

Paikallisia kunnanvaltuutettuja tuli mukaan tapaamiseen, johon osallistui myös Euroopan 
parlamentin jäsen Fiona Hall ja Euroopan parlamentin jäsenen Martin Callananin avustaja. He 
kertoivat omista huolistaan Path Headin kaatopaikan vaikutusten osalta ja viittasivat myös 
alueella asuvien ihmisten terveyteen kohdistuviin yhteisvaikutuksiin, jotka johtuvat 
vanhemmista, jo suljetuista kaatopaikoista. 

Virkamiesten mukaan Path Headin kaatopaikkaa hallinnoitiin nykyaikaisimpien ja tiukimpien 
normien mukaisesti. Näin ei todellakaan ollut useilla vanhemmilla kaatopaikoilla, jotka eivät 
olleet kyenneet hyötymään nykyisistä menetelmistä tai käytännöistä. Jälleen kerran he 
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vakuuttivat, että toimenpiteisiin oli ryhdytty paikallisen yhteisön suojelemiseksi vanhojen 
kaatopaikkojen mahdollisesti aiheuttamalta saastumiselta. He viittasivat 19 kaatopaikkaan, 
joista neljä on tällä hetkellä toiminnassa.

Palattaessa pohjavettä koskevaan kysymykseen ja seurauksiin kaatopaikan vakaudelle, jos 
pohjavesi jatkaa nousuaan, vastaukseksi annettiin, että kaatopaikan vakavuustekijää 
tarkkaillaan jatkuvasti. Se ei kuitenkaan toistaiseksi ole rauhoittanut paikallisia asukkaita. 
Sekä Fiona Hall että eräät läsnä olleista paikallisista kunnanvaltuutetuista epäilivät, oliko ollut 
ylipäänsä viisasta myöntää rakennuslupaa, koska vesi oli edelleenkin jatkuva ongelma.

Käynti SITA Environment Ltd. -yrityksen hallinnoimalla Path Headin kaatopaikalla

Sekä aluejohtaja että kaatopaikan johtaja antoivat valtuuskunnalle yksityiskohtaiset vastaukset 
esitettyihin kysymyksiin. He selittivät elokuussa 2005 myönnetyn IPPC-luvan vaatimuksia ja 
vahvistivat, että kaatopaikka oli rakennettu vaarattoman kotitalousjätteen sijoittamista varten. 
Kaatopaikka oli avattu helmikuussa 2007 ja vuonna 2008 oli myönnetty vaihteluja koskeva 
lupa, joka kattoi päästöjen kynnystason. Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä ei ollut 
lisääntynyt. Paikallisten viranomaisten ja ympäristökeskuksen kanssa on perustettu 
yhteyskomitea ja valitukset merkitään rekisteriin. Vuonna 2008 tehtiin 90 valitusta.

Kun valitusten todenperäisyys on osoitettu, kuten paikalliselle yhteisölle merkittävää kiusaa 
aiheuttanutta tiettyä kärpäslajia koskenut ongelma, sen selvittäminen annetaan erikoistuneen 
yrityksen tehtäväksi. Koko kaatopaikan henkilöstö on saanut koulutuksen tuholaisten 
torjuntaan. Kaatopaikalla on myös toimiva lintujen hallintaa koskeva ohjelma jätteiden 
penkomisen estämiseksi. Valtuuskunta pani merkille laajat verkot, joita oli pystytetty 
liikuteltaviin nostureihin. Ne oli laskettu alas kuukauden ajaksi, jotta jätteenkäsittelyssä 
voitiin siirtyä kaatopaikan yhdestä osasta toiseen.

(Miten paljon tarkalleen ottaen tilannetta oli kaunisteltu ennen kaatopaikalle tehtyä vierailua, 
herätti arveluja, joita vahvistivat kaatopaikan johdon toimistoihin suihkutetut 
hajunpoistoaineet.)

Kaatopaikan johtajat vahvistivat, että paikan vakauteen liittyviä ongelmia ei ollut esiintynyt. 
Kahta pintaveden poistoon liittyvää vesiallasta esiteltiin ja valtuuskunnalle kerrottiin veden 
pumppaamisesta altaasta toiseen. Ympärivuorokautista pumppaamista ei enää tarvittu, eivätkä 
pumput enää olleet välttämättömiä koko ajan. Valtuuskunnalle kerrottiin, että hydrologisten 
riskien arviointia koskeva selonteko oli määrä julkaista helmikuun 2009 lopussa. Kaatopaikan 
johdon mukaan kyse oli vain pintavedestä, ja pohjavettä koskevan ongelman olemassa olo 
kiistettiin1. He lisäsivät, että suotovesiä säilytettiin kaatopaikalla olevissa säiliöissä.

Päätelmät ja suositukset

Pohjaveden esiintymistä koskevat väitteet ovat monimutkaisia ja valitettavasti vierailun 
perusteella asiasta ei voida tehdä yksiselitteisiä johtopäätöksiä. Vetoomuksen esittäjät 

                                               
1 Väite on ristiriidassa ympäristökeskuksen näkökannan kanssa. Vetoomuksen esittäjät toivat tämän esille 
13. helmikuuta 2008 päivätyssä kirjeessä, jossa he lainasivat kokousten pöytäkirjoja. Niiden mukaan 
"kaatopaikalla ollut vesi oli sekoitus pohjavettä ja sadevettä".
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väittävät, että marraskuussa 2004 tehdyn hydrogeologisten riskien arvioinnin sisältämät luvut 
osoittavat, että pohjavesi on 19 metriä ylempänä kuin alin jätteen sijoituspaikka. Tämän he 
voivat todistaa myös kaatopaikan sivuilla juoksevan ja tihkuvan veden perusteella. Ennen 
luvan myöntämistä tehty riskien arviointiraportti näyttää tukevan tätä väitettä. Siinä 
myönnetään, että "lähellä maanpintaa olevasta pohjavedestä louhokseen laskeva vesi olisi 
yhdessä vaiheessa johdettu Stella Beck -puroon, vaikka se nyt laskee louhoksen 
vesialtaaseen".

Gatesheadin viranomaiset ja ympäristökeskus väittävät, että kaatopaikalle on asennettu 
pohjavesiviemäreitä veden pilaantumisen estämiseksi ja että kaikki jätteet ja suotovedet 
pysyvät kokonaan kaatopaikan alueella. Siksi voidaan todeta, että on ryhdytty toimenpiteisiin, 
joilla pintavettä tai pohjavettä estetään pääsemästä kaatopaikan jätteiden sekaan. Myös 
viimeisin riskien arviointitutkimus vahvistaa tämän.

Tarkkailtaessa kaatopaikan toimintaa vierailun aikana saatiin vaikutelma siististä, hyvin 
johdetusta kaatopaikasta, joka on varustettu asianmukaisesti kaatopaikkadirektiivin 
vaatimusten täyttämiseksi. 

Kaatopaikan johto oli täysin selvillä velvollisuuksistaan. Se oli perustanut yhteyskomitean tai 
ainakin osallistunut komitean kokouksiin paikallisen yhteisön ja ympäristökeskuksen 
edustajien kanssa. Tällainen yhteistyö paikallisesti on välttämätöntä samoin kuin kaiken 
kaatopaikkaan liittyvän puolueettoman tiedon, sekä myönteisen että kielteisen, laaja 
julkaiseminen ja levittäminen. Oli kuitenkin yhtä ilmeistä, että kaatopaikan johto oli 
varmistanut, että kaatopaikka ja sitä ympäröivä alue oli valmisteltu hyvin Euroopan 
parlamentin valtuuskunnan vierailua varten sitä edeltävinä päivinä. Olisi väärin olla ottamatta 
huomioon tätä seikkaa. Paikalliset asukkaat vahvistivat asian ja totesivat, että vastaavia 
siivousoperaatioita ei järjestetä riittävän usein.

Kaatopaikkojen sijoittamista asuinalueiden lähelle ei pidä kannustaa. Siinä on kyse terveestä 
järjestä. 

Tässä suhteessa kaatopaikkadirektiivi itse on erittäin heikko ja epätäsmällinen, koska siinä 
todetaan vain, että "kaatopaikan sijainnin osalta on otettava huomioon vaatimukset, jotka 
liittyvät seuraaviin tekijöihin: a) välimatkat kaatopaikka-alueen rajojen ja asuin- ja 
virkistysalueiden – – välillä".  

Todettiin, että Stargatessa lähimmät talot sijaitsevat vain 100 metrin päässä kaatopaikka-
alueen reunasta ja että Runheadin lähiö ja Cushy Cow Lane eivät sijaitse juurikaan sen 
kauempana. Tämä osoittaa ongelman luonteen, koska Euroopan parlamentin valtuuskunnan 
mielestä on selvää, että kyseiset talot ovat liian lähellä kaatopaikkaa. Sille luvan 
myöntäneiden viranomaisten on täytynyt tietää, että epämiellyttävät jälkiseuraukset olisivat 
väistämättömiä. On vielä osoitettava, onko epämiellyttävillä jälkiseurauksilla vaikutusta 
kansanterveyteen. Valtuuskunta on harkinnut tutkimuksen teettämistä asiasta. Joka 
tapauksessa asuminen niin lähellä kaatopaikkaa sekä säännölliset pahat hajut ja pölysaaste 
lisäävät stressin tasoa alueella ja vaikuttavat huomattavasti asukkaiden jokapäiväiseen 
elämään.

Tässä vaiheessa, kun Path Headin kaatopaikka on täydessä toiminnassa, on turha kuvitella, 
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että se voidaan sulkea ennen asetettua määräaikaa. On erityisen valitettavaa, että kyseinen 
paikka ylipäänsä valittiin kaatopaikan sijoittamista varten, koska se sijaitsee lähellä 
asuinaluetta ja kouluja. Ainakaan EU:n lainsäädännön nojalla ei kuitenkaan ollut selkeää 
velvoitetta tehdä toisin. Alueen menneisyys ja geologia epäilemättä puolsivat paikan valintaa 
huolimatta lukuisista muista, entisistä ja nykyisistä, alueella sijaitsevista kaatopaikoista. Myös 
niiden aiheuttamat yhteisvaikutukset olisi pitänyt ottaa huomioon.

Pitäen mielessä nämä näkökohdat ja ottaen huomioon saadut kirjalliset ja suulliset asiakirjat ja 
todisteet valtuuskunta suosittelee, että:

1. viranomaiset varmistavat, että aluetta siivotaan useammin, perusteellisesti ja 
säännöllisemmin, keskittyen erityisesti luonnostaan haavoittuvampiin kohteisiin, kuten 
kouluihin ja virkistysalueisiin

2. ympäristökeskusta pyydetään osallistumaan ja julkaisemaan säännöllisesti paikalliselle 
yhteisölle tietoja ilmansaasteiden tasoista ja muista kaatopaikan toimintaa koskevan 
tieteellisen tarkkailun tuloksista, kuten pohjaveden tasoista

3. ryhdytään erityisiin toimenpiteisiin, joilla lisätään kaatopaikan vakauden tarkkailua 
erityisesti Star Beck -puron yläpuolella sijaitsevan penkereen lähellä, jotta paikalliselle 
väestölle voidaan vakuuttaa, että mahdollista maanvyöryn vaaraa ei ole

4. asiasta vastuussa oleva Euroopan parlamentin valiokunta varmistaa, että kun 
kaatopaikkadirektiiviä tulevaisuudessa tarkistetaan, siihen sisällytetään täsmällisempi 
vaatimus asuin- ja virkistysalueiden etäisyydestä kaatopaikkoihin.
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