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Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 
 
Rakentajien Ekopark Oy:n rakennus- ja energiajätteen 
kierrätyslaitoksen  laajennus  
 
Espoonkartanon omakotiyhdistys – Esbogårds egnahemsförening rf. esittää lausuntonaan, että 
Rakentajien Ekopark Oy:n lupamenettelyä rakennus- ja energiajätteen kierrätyslaitoksen toiminnan 
laajentamiseksi Ämmässuon alueella (UUS-2005-R-5-53) ei tule viedä eteenpäin lausunnon 
kohteena olevaan arviointiselostukseen perustuen. Selostus on merkittäviltä osin puutteellinen, 
minkä vuoksi se tulee korjata ja täydentää asianmukaiseksi ja asettaa uudelleen osallisten 
arvioitavaksi. Jo nykyisessä toiminnassa on suuria puutteita ja laiminlyöntejä (ks. liitteenä oleva 
Espoon ympäristölautakunnan pöytäkirja 24.8.2005). Ne tulee korjata ennen kuin 
laajentamisprosessia viedään eteenpäin. Lausuntoon yhtyvät valtakirjalla alla mainitut yhdistykset. 
 
Perusteluina esitämme:  
 
1) Vaihtoehto 0 on selostuksessa asetettu väärin, koska toiminta ei ole nykyisellään pysynyt 

ympäristölupaehtojen mukaisena, minkä on mm. Espoon ympäristölautakunta todennut (ks. 
liitteenä oleva pöytäkirja 24.8.2005). Laitoksen nykyinen toiminta vaatisi uuden 
ympäristöluvan.  

 
2) Suunnitelmassa lisätään laitoksen toiminta-aikaa ympärivuorokautiseksi ja viikonloppuihin 

ajoittuvaksi. Näin alueen asukkailta viedään loppukin yö- ja viikonloppurauha jatkuvan melun 
seurauksena.  

 
3) Suunnitelmassa lisätään tarkemmin erittelemättömän energiajätteen ja ongelmajätteiden 

käsittelyä alueella. Osa lajittelusta ja käsittelystä tapahtuu ulkona tai katetussa tilassa, ei 
sisätiloissa. Nämä kuormittavat lisää pinta- ja pohjavesiä, joiden mm. sähkönjohtavuus, kloridi-, 
sulfaatti-, typpi-, elektrolyytti- ja sulfaattipitoisuudet ovat jo nyt korkeat. Arviointiselostuksessa 
ei paneuduta kuitenkaan lainkaan pohjavesiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten 
pienentämiseen tai eliminoimiseen.  

 
4) Suunnitelmassa ei esitetä pintavesien tarkkailun todellista parantamista, vaikka mm. pintavesien 

pohjoisen purkureitin osalta ei ole erityistä näytepistettä. 
 
5) Arviointiselostuksesta ei ilmene, miten rakennusjätteen vastaanotossa varmistutaan tuotavien 

jätteiden laadusta ja miten ongelmalliset aineet erotellaan käsittelyprosessissa.  
 
6) Arviointiselostuksessa ei ole riittävästi varauduttu poikkeuksellisten tilanteiden aiheuttamiin 

ympäristö- ja terveysriskeihin. Mm. tulipalojen, joita on laitoksella sattunut, myötä ilmaan 
pääsevät terveydelle vaaralliset aineet ja niiden terveyshaitat ihmisille eivät ole riskianalyysissä 
mukana.    

 



7) Laitoksen kapasiteetin nostaminen lisää liikenteen määrää sekä melun ja pölyämisen kestoaikaa. 
Nämä kuormittavat lisää ihmisiä ja ympäristöä. Liikennemäärät ovat jo nyt vaarallisen suuret 
alueella eikä tarvittavia liikenneinvestointeja turvallisuuden parantamiseksi ole näköpiirissä. 
Arviointiselostuksen lause, että melun määrä ei lisäänny vaikka käyttöaika kasvaa ja 
käsiteltävien massojen määrä lisääntyy, on täysin epäuskottava. 

 
8) Laajennussuunnitelmassa esitetään, että laitosalueen ulkopuoliset välivarastointialueet voivat 

sijoittua muualle Ämmässuon alueelle. Nämä alueet eivät ole kuitenkaan ympäristövaikutusten 
arvioinnissa mukana.  
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Espoonkartanon omakotiyhdistys – Esbogårds egnahemsförening rf. 
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Valtakirjalla lausuntoon yhtyvät: 
 
Föreningen för Norra Kyrkslätt – Pohjois-Kirkkonummi-yhdistys ry. 
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry. 
Kolmperän asukasyhdistys ry. 
Nuuksion omakotiyhdistys ry. 
 


