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VAATIMUKSET: 
Kumpaakaan otsikossa mainittujen lupahakemusten mukaisista luvista ei tule 
myöntää ja ko. hakemukset tulee hylätä kokonaisuudessaan. 
 
Aloittamisoikeutta ennen ko. päätöksien lainvoimaisuutta ei tule myöntää 
kummallekaan otsikossa mainittujen lupahakemuksien mukaisista luvista. 
 
Ko. REF-tuotteelle tulee järjestää välivarastointi kokonaan muulta alueelta kuin 
Ämmässuolta. 
 
Rakentajien Ekopark Oy:n toiminta ja toiminnan määrällinen ja alueellinen laajuus 
tulee välittömästi saattaa sen voimassa olevan ympäristöluvan (pvm. 8.6.2001) 
mukaiseen tilaan. 
 
Kumpaakaan hakemusta ei tulisi käsitellä lainkaan, koska hakijalla ei ole 
minkäänlaista maanomistajan suostumusta hankkeilleen. 
 
 
PERUSTELUITA: 
 
Ko. lupahakemusten mukaiset REF-jätteen välivarastointialueet toteutuessaan 
vaikeuttaisivat voimassa olevan yleiskaavan toteuttamista ja mahdollisesti luonnoksen 
mukaisena vahvistuvan viereillä olevan asemakaavan toteuttamista. 
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Ko.lupahakemusten ilmeisenä perusteena on mahdollisuus ylläpitää ja kasvattaa 
entisestään ko. laitoksen toimintoja, vaikka ne tähän mennessäkin ovat olleet voimassa 
olevan 8.6.2001 ympäristöluvan vastaisia. Luvan mukaan toimintojen pitää tapahtua 
katetuissa tiloissa ja avokentän varastokasat eivät saa kohota yli 4 metriä korkeiksi, jotta 
mm. haitallinen pölyäminen estyisi. Asiasta on muistuttajien toimesta useasti ilmoitettu 
mm. laitoksen osakkaalle YTV:lle ja Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Espoon 
kaupungin edustajille. 
 
Ekoparkin toinen omistajaosakas Kuusakoski Oy on tiedotusvälineissä, mm.Talouselämä-
lehti 13.2.04, johtajansa sanomana kertonut, että ostettuaan Ekopark Oy:n osake-
enemmistön se tulee kaksinkertaistamaan tuotantonsa Ämmässuolla. 
 
Nyt haettava lupa mahdollistaisi n.40.000 tonnin eli 1,5 vuoden täysitehoisen tuotannon 
kokoisen REF-tuotannon lisäyksen, jonka tuotokset voitaisiin välivarastoida 3:ksi vuodeksi 
viereiselle virkistysalueelle. 
 
Varsinaisia asiallisia perusteluita hankkeelle ei lupahakemuksesta selviä. 
 
Ns. eteläinen välivarasto aiottaisiin sijoittaa voimassaolevan yleiskaavan EK-alueen suoja-
alueelle ja toisaalta vireillä olevan asemakaavaluonnoksen VU-alueelle. Kumpikaan 
kaavamääräys ei salli ko. jätetoimintojen sijoittamista ko. alueelle. Lisäksi eteläinen alue 
olisi korkealla mäellä avotuulessa, jolloin haitalliset päästöt kulkeutuisivat läheisille 
virkistys- ja asuinalueille. Alueen suoto- ja pintavalumavedet kulkeutuisivat pohjoiseen 
Gumbölenjoen vesistöön ja olisivat kohtuuton lisäriski alueen asukkaille, vesiluonnolle ja 
Dämmanin vedenottamolle. 
 
Ns. pohjoinen välivarasto aiottaisiin sijoittaa voimassaolevan yleiskaavan V-alueelle ja 
toisaalta vireillä olevan asemakaavaluonnoksen VU-alueelle. Myöskään kumpikaan näistä 
kaavamerkinnöistä ei salli ko. jätetoimintojen sijoittamista alueelle. Myös tämän alueen 
suoto- ja pintavalumavedet kulkeutuisivat pohjoiseen Gumbölenjoen vesistöön ja olisivat 
kohtuuton lisäriski alueen asukkaille, vesiluonnolle ja Dämmanin vedenottamolle. 
 
Maisemallisesti molemmat sijoituspaikat ovat sopimattomia. Sijoituspaikka olisi korkealla 
avoimella virkistyskäyttöön tarkoitetulla mäellä. 
 
Hakemuksissa välivarastointihankkeille ei esitetä lainkaan muualta pääkaupunkiseudulta 
sijoituspaikkavaihtoehtoja, vaikka hakijan mukaan varastosta ei olisi juurikaan mitään 
haittoja kenellekään. Heidän mukaansahan varasto voitaisiin perustaa silloin mihin 
tahansa teollisuusalueelle.  
 
Ämmässuolle välivarastoja ei tule sijoittaa, sillä alueen toimintojen kokonaismäärää ei tule 
enää kasvattaa. Tästä on myös poliittinen yksimielisyys ja tahtotila ilmaistu kuluneen 
syksyn aikana eri poliitikkojen lausumissa kannanotoissa.  
 
Luvanhakijalla ei ole minkäänlaista suostumusta maanomistajalta, Espoon kaupungilta. 
Päinvastoin kaupunkisuunnittelulautakunta antoi hakijalle täysin kieltävän vastauksen jo 
21.10.2004 päätöksessään. Silti lupahakemukset asetettiin kuultavaksi 4.11. lähtien. 
Mielestämme hakemuksia ei olisi tullut ottaa lainkaan käsiteltäviksi.  
 
Välivarastolle haetaan yhtäaikaa kahta käytännössä samansisältöistä ja kokoista lupaa. 
Kummassakaan lupahakemuksessa ei mainita toisesta samanaikaisesta luvasta. Tämä 
aiheuttaa sekaannusta ja epäselvyyttä, kuinka suurelle REF-määrälle ollaan loppujen 
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lopuksi lupaa hakemassa. Hakemukset olisi hylättävä tai vähintäinkin hakemukset ja 
kuulutukset olisi uusittava jo tälläkin perusteella. 
 
Uudistamme myös perusteluinamme aiemmin ko. laitoksen (rakentajien Ekopark Oy, 
aiemmin Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy, PROY) lupamenettelyn yhteydessä 
useaan otteeseen toteamamme perustelut, joissa perustelimme miksi koko hanketta ei 
olisi saanut sijoittaa Ämmässuon alueelle. Nämä perustelut ovat suoraan myös 
perusteluitamme, miksi ko. välivarastoja ei nyt tule sijoittaa hakemuksen mukaisiin 
paikkoihin. 
 
 
 
PS. 
Pyydämme, että asiassa mahdollisesti tehtävät päätösasiakirjat liitteineen toimitetaan 
meille edellä mainittuun prosessiosoitteeseen ensitilassa. 
 
 
 
 
Toimitamme muistuttajien valtakirjat jälkitoimituksena mahdollisimman pian. 
 
Tämä muistutusasiakirjamme lähetetään UYK:n kirjaamoon s-postina osoitteella:  
kirjaamo.uus@ymparisto.fi   
 
Pyydämme ilmoittamaan viestimme saapumisesta osoitteeseen:  
jussi.pesola@kolumbus.fi  
 
 
Kirkkonummella 3.12.2004 
Muistuttajien puolesta 
 
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry 
 
 
Jussi Pesola, puheenjohtaja 
 
 


