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MIELIPIDE RAKENTAJIEN EKOPARK OY:N ESITYKSESTÄ 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN PINTA-JA POHJAVESIEN TARKKAILUA 
KOSKEVAN MÄÄRÄYKSEN MUUTTAMISESTA 

 

Rakentajien Ekopark Oy esittää, että Ämmässuon - Kulmakorven alueen yhteistarkkailuun liittyviä 
lupamääräyksiä muutettaisiin siten, että toiminnanharjoittaja voisi erota yhteistarkkailusta ja hoitaa 
pinta- ja pohjavesivaikutustensa tarkkailun erillisenä. 
 
FCG Planeko Oy on laatinut lausunnon Rakentajien Ekopark Oy:n vesistövaikutuksista. 
Rakentajien Ekopark Oy käsittelee rakentamisessa ja purkamisessa sekä teollisuudessa ja kaupassa 
syntyviä kierrätettäviä materiaaleja ja mm. painekyllästettyä puutavaraa. Jätteen ja 
kierrätysmateriaalien välivarastointi, esilajittelu ja puujätteen murskaus tapahtuvat ulkona 
asfaltoidulla alueella, josta valumavedet johdetaan alueen pohjoisosassa sadevesiviemäreitä pitkin 
suoraan avo-ojia myöten maastoon. Alueen eteläosassa valumavedet käsitellään öljynerottimella ja 
johdetaan palovesi- ja tasausaltaaseen, josta ne johdetaan putkea pitkin avo-ojan kautta maastoon.  
 
Selvitysten mukaan Rakentajien Ekopark Oy:n pintavesikuormitus on näkynyt etelän suuntaan 
purkavien vesien osalta sulfaattipitoisuuden sekä sähkönjohtokyvyn nousuna. Myös fosfori- ja 
typpiarvot ovat olleet ajoittain peltoalueen suuruusluokkaa. Rakentajien Ekopark Oy:n 
pohjavesikuormitus näkyy selkeästi lähimmissä havaintoputkissa, joissa kloridin, 
sähkönjohtavuuden, orgaanisen aineksen, sulfaatin, kalsiumin ja ammoniumpitoisuuden määrät ovat 
korkeat. Myös kauempana sijaitsevissa pohjavesiputkissa yrityksen toiminnan vaikutus havaitaan. 
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Mielestämme FCG Planekon tekemän selvityksen perusteella Rakentajien Ekopark Oy:n ei tulisi 
erota alueen yhteistarkkailusta tai supistaa tarkkailuvelvoitteitaan. Alueen eri toimintojen 
vaikutuksia on vaikeaa erottaa toisistaan, kuten ympäristölupamääräyksissä on todettu. Rakentajien 
Ekopark Oy:n pintavesikuormitus näkyy selvästi lähimmissä tarkkailupisteissä ja pohjavesivaikutus 
on ilmeinen.  
 
Alueen hulevedet johdetaan joko suoraan avo-ojaan tai öljynerottimen ja tasausaltaan kautta avo-
ojaan. Avo-ojista hulevedet valuvat lopulta Nupurinjärveen ja Gumbölenjokeen. Etenkin kun 
pohjoiseen johdettavia hulevesiä ei käsitellä lainkaan ennen maastoon johtamista, tulisi niiden 
vaikutuksia erityisesti tarkkailla sekä vaatia toiminnanharjoittajan ulkoalueen kaikkien hulevesien 
käsittelyä ennen maastoon johtamista. Hakemuksessa ei ole esitetty seikkoja, joiden perusteella 
lupamääräystä tulisi mielestämme muuttaa. 
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Mielipiteeseen yhtyvät: 

Föreningen för Norra Kyrkslätt - Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys ry. 
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Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry. 

Kolmperän asukasyhdistys ry 
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