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Espoon kaupunki 
Ympäristölautakunta 
PL 20 
02771 Espoo          
 
 
 
 
 
Dno 9590/2000/720 
MUISTUTUS TAPIOLAN URHEILUAUTOILIJAT RY:N JA ESPOON 
MOOTTORIKERHO RY:N LUPAHAKEMUKSET MAASTOLIIKENNELAIN 
MUKAISTA KILPAILUA JA HARJOITTELUA VARTEN ESPOONKARTANON KYLÄN 
KULMAKORVEN ALUEELLA JOHDOSTA 
 
 
 
 
Asia:             Muistutuksen jättöaikaa on pidennetty ympäristösuunnittelija Kalevi Hiironnniemen 

ilmoituksen mukaisesti Kolmperän Asukasyhdistys ry:lle 25.1.2001 asti.  
Yhdistykselle osoitettu posti oli lähetetty väärään osoitteeseen.  Hiironniemen asiaa 
koskeva viesti liitteenä. 

 
Muistutuksena Tapiolan Urheiluautoilijat ry:n ja Espoon moottorikerho ry:n 
lupahakemuksista Kolmperän Asukasyhdistys ry esittää seuraavaa: 

 
  
VAATIMUS 
 

Toiminnalle ei tule myöntää lupaa kyseiselle alueelle. 
 
 

PERUSTELUT 
 
Ämmässuon - Kulmakorven alueelle on jo nykyiseltään keskitetty liikaa häiriöitä 
tuotavia ja ympäristöä rasittavia toimintoja. 
  
Koko Ämmässuon –Kulmakorven ja Kauhalan aluetta, sen lähiympäristöä ja 
sille sijoitettuja toimintoja on tarkasteltava kokonaisuutena. 
 
Ympäristöä rasittavien toimintojen keskittäminen Ämmässuon - Kulmakorven - 
Kauhalan alueelle ei ole kelvollista eikä tasapuolista kaupunkisuunnittelua. 
 
Kyseistä kilpailu- ja harjoittelutoiminta jo entisestään rasitetulla alueella ei ole 
perusteltavissa yhteiskunnan vaatimilla välttämättömillä toimilla. 
 
Oikeus hiljaisuuteen on tunnustettava. Koska melua on keskitetty alueelle jo nyt 
kohtuuttomasti, on sitäkin tärkeämpää, että viikonloput ja illat ovat hiljaiset. 
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Kyseinen kilpailu- ja harjoittelupaikka sijaitsee Karkarlammen  
luonnonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä. 
-    meluhäiriö kantautuu luonnosuojelualueelle 
- luonnonsuojelualueella noudatettava max. meluohjearvo 45dB ylitetään 
 
Kyseinen kilpailu- ja harjoittelupaikka sijaitsee Kulmakorven 
virkistysalueen välittömässä läheisyydessä. 
-    meluhäiriö kantautuu virkistysalueelle 
-    virkistysalueella noudatettava max. meluohjearvo 45dB ylitetään 
 
Espoon Ympäristökeskus ei ole pystynyt riittävästi valvomaan kyseisiä 
toimintoja alueella. 
- lupaehtoja ei ole noudatettu (moottoripyörät) 
- kilpailutoiminat ovat aiheuttaneet alueella häiriötä 
- häiritsevä ja maastovaurioita tuottava maastoajo on ulottunut laajalle alueelle aina 

Kirkkonummea myöten mm. Kirkkonummen puoleisen Kakarlammen 
luonnonsuojelualueelle ja sen välittömään läheisyyteen (moottoripyörät) 

- harjoitteluaika-rajaa on ylitetty (moottoripyörät) 
- harjoittelu- ja kilpailutoimintaan osoitettua aluerajaa ei ole noudatettu 

(moottoripyörät) 
- kilpailujen ratamerkkejä ei ole poistettu maastosta 
- maastovaurioita ei ole korjattu 
 
 

1. LUONNON SUOJELU 
 

Toiminnan aiheuttamat häiriöt, melut,  ovat ristiriidassa luonnonsuojelulain 39§ 
3) rajoitusten, Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviin luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (ns. lintudirektiivi) ja luontodirektiivin kanssa.  
 
Valtioneuvoston 1.6.1989 antaman periaatepäätöksen mukainen Nuuksion 
järviylänköalueen ohjeellinen rajaus ulottuu etelässä Turuntielle ja Turunväylälle. 
”Periaatepäätöksen mukaan Nuuksion järviylänköä tullaan valtion toimesta 
kehittämään yhdessä asianomaisten kuntien kanssa ulkoilu- ja erämaisena 
luontoalueena pääkaupunkiseudun ja sen lähikuntien asukkaiden hyväksi alueen 
luontoarvot säilyttäen. Periaatepäätöksen mukaan alueen maankäytön suunnittelun 
lähtökohtana tulee olla alueen luonnon tarjoamat edellytykset sekä asukkaiden 
virkistyskäytön tarpeet. Alueelle ei tule sijoittaa virkistyskäyttöä, luontoa ja maisemaa 
haittaavia toimintoja.” (Nuuksio elävä erämaa, Espoon ympäristökeskus 1992). 
Toiminta tuottaa ympäristöhäiriötä myös Nuuksion alueelle ja siksi toiminnan 
sijoittaminen suunnitellulle paikalle, ei ole valtioneuvoston periaatepäätöksen 
mukaista maankäyttöä. 
 
Viittaamme myös WHO:n asiantuntijaryhmän suosituksiin ympäristömelusta. 
Kohdassa Puistot ja luonnonsuojelualueet todetaan: ”Hiljaiset ulkoilma-alueet tulisi 
suojata melulta ja pyrkiä hyvin vähäiseen kohinaetäisyyteen siellä käytettävien 
melulähteiden osalta.” 

 
Toiminnan aiheuttamista ympäristöhaitoista viittaamme ympäristölakiin. 
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2. ALUEEN KAAVOITUS 
 

Jo useissa eri yhteyksissä on Ämmässuon- Kulmakorven- Kauhalan yleiskaava todettu 
täysin alueelle sopimattomaksi ja epäonnistuneeksi. Kaavan kokonaisvaikutus on 
suhteeton. 
 
Vaadimme, että Espoon pohjoisosien yleiskaava otetaan pikaisesti 
tarkasteltavaksi ja se puretaan EK-, ET-, EM- ja T-alueiden osalta.  
Espoon kyseistä kaavaa täydentävä Kirkkonummen yleiskaavan kielteinen 
yhteisvaikutus on niinikään otettava huomioon. 
 
Vaadimme, että epäonnistuneen kaavoituksen pohjalta ympäristöä 
rasittavien hankkeiden haaliminen pitkin Etelä-Suomea ja niiden keskittäminen 
Ämmässuon- Kulmakorven- Kauhalan alueelle lopetetaan. 
 
Vaadimme, että edellä mainittu otetaan huomioon jokaisen yksittäisen hankkeen 
lupakäsittelyssä. 
 
Toiminnan aiheuttamista ympäristöhaitoista niin kunta kuin yksilötasolla 
viittaamme naapuruussuhdelakiin. 

 
Jokaiselle on oikeus puhtaaseen ja terveeseen ympäristöön. Viittaamme 
perustuslakiin. 

 
 

3. SIJOITUSPAIKASTA RIIPPUMATTA HUOMIOON OTETTAVAT          
      LUPARAJOITUKSET 

  
Ympäristörasittavaa toimintaa ei tule sallia liian lähelle asutusta, virkistys- ja 
luonnonsuojelualueita eikä vesistöjä. Toiminnan vaikutukset on suhteutettava 
ympäristöön eikä sitä tule kohtuuttomasti rasittaa. 
 
Nykyisissä melututkimuksissa on todettu yhä useampien ihmisten ja eläinlajien 
altistuvat meluille. Vastaavasti jää yhä vähemmän tilaa hiljaisille viheralueille. 
Hiljaisten alueiden merkitys kasvaa. Tarpeetonta melua tulee siis torjua. 
 
Melutasot on mitattava. Ne eivät saa ylittää annettuja ohjearvoja ja niiden vaikutukset 
on suhteutettava sijoituspaikan ympäristöön.  
 
Toiminnasta aiheutuvien päästöjä tulee mitata säännöllisesti. Mittausten suorittajan 
tulee olla ulkopuolinen ja lupaviranomaisen määräämä taho. Hankkeesta vastaavaa ei 
tule hyväksyä omaa toimintaansa kontrolloivaksi tahoksi. 
 
Ympäristölupaviranomaisten on huolehdittava, että lupaehdot täyttävät lakien ja 
asetuksien vaatimukset, niitä noudatetaan ja niiden valvonta on hallinnassa. 
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Mikäli lupaviranomainen myöntää haetut luvat kyseiselle alueella, syyllistyy hän 
tehtäviensä laiminlyöntiin ja virkavirheeseen. 
 

 
 
 
 

Espoossa 24.01.2001 
 
 
 
 
 
   
Kolmperän Asukasyhdistys r.y. 
 
 
             
_______________________________              
Arja Alho pj.               
Espoo               

 
 
 
 Tiedoksi:  
 
 
 Uudenmaan ympäristökeskus 
 PL 36,00521 Helsinki 
 
  

Suomen luonnonsuojeluliitto 
Kotkankatu 9 
00510 Helsinki 
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