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ASIA:  Vastine Espoon kaupungin ympäristölautakunnan vastineesta koskien 

Kolmperän Asukasyhdistys ry:n, Arja Alhon, Minna Hellmannin, Asta 
Immosen, Espoonkartanon omakotiyhdistys - Esbogårds 
egnahemsförening ry:n ja Nuuksion Omakotiyhdistys ry:n valituksia  
Espoon ympäristölautakunnan päätöksestä 28.5.2001 myöntää 
ympäristölupa Espoon Urheiluautoilijat ry:lle Kulmakorven karting-
rataa varten. 
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ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VASTINEESEEN ESITÄMME 
VASTINEENAMME SEURAAVAA: 
 
 
 

Ympäristölautakunta mainitsee vastineessaan, että ”Liitekartoilla on esitetty 
valittajien asuinpaikkojen sijainti ja asukasyhdistysten toimialue mikroautorataan 
nähden.” 
Kyseistä liitekarttaa ja siten ympäristölautakunnan käsitystä asukasyhdistysten 
toimialueesta meillä ei ole ollut käytettävissämme tätä asiakirjaa laadittaessa, mutta  
toteamme, että kartingratahanke sijoittuu Kolmperän kaupunginosaan ja on siten 
Kolmperän Asukasyhdistys ry:n toimialueella. Valituksessa olevat yksityishenkilöt 
ovat k.o. asukasyhdistyksen jäseniä. Kolmperän Asukasyhdistys ry pyrkii 
toiminnallaan edistämään ja  valvomaan asuinalueen viihtyvyyttä ja asukkaiden etuja.  
Valituksessa mukana olevat Nuuksion Omakotiyhdistys ry ja Espoonkartanon 
Omakotiyhdistys ry toimivat myös alueella, jolla hankkeen ympäristövaikutukset 
ilmenevät ja myös näiden yhdistysten tarkoitus on mm. viihtyvyyden edistäminen. 

 
Melut 
 

Kuten ympäristölautakuntakin vastineessa ilmoittaa, radan merkittävin 
ympäristöhaitta on melu. Edelleen ympäristölautakunta toteaa, että ”Melun 
yhteisvaikutus voidaan todeta ainoastaan melumittauksella, josta on annettu 
päätöksessä lupamääräys.” 
Mikäli yhteisvaikutukset todetaan vasta radan rakentamisen ja toiminnan 
käynnistämisen jälkeen, menettely tekisi tyhjäksi hankkeesta esitetyt valitukset. 
Hankkeen toteuttamisen jälkeen toiminta jatkuisi melujen yhteisvaikutuksista 
huolimatta  ja toiminnan jatkuvuutta tultaisiin perustelemaan sillä, että rata on jo 
rakennettu. 
Koska Ämmässuon – Kulmakorven alueelle on jo nyt keskitetty lukuisia meluavia 
toimintoja, on niiden melupäästöjen erittely myöhemminkin vaikeaa. Siksi 
käytännössä tulee vaikeaksi osoittaa mikä aiheuttaja nostaa kokonaismelun rajaa ja 
olisi velvollinen nostamaan melusuojauksensa tasoa. Kokonaismelu siis nousisi ja 
asukkaat ja ympäristö kärsisivät tilanteessa, jossa jo nyt alueen sietokyky on ylitetty. 

 
Kahden 55 dB melulähteen yhteenlaskukaavasta, joka antaa terveydellisen haitan 
ylittävän 58 dB kokonaismelun,  ympäristölautakunta toteaa: ”Yhteenlasku ei sovellu 
tilanteeseen, jossa melulähde sijaitsee kaukana tarkastelupaikasta ja tämä lasketaan 
yhteen paikan taustamelun kanssa.” Todettakoon, että hankkeen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsee Jersanmäen kalliomurskausalue ja myös hankkeen välittömään 
läheisyyteen Espoon kaupunki on laajentamassa maankaatopaikkojaan, joiden 
toteuttamista varten kalliomurkaus- ja louhinta-alueet kasvaisivat entisestään. 
Maankaatopaikkojen laajentunut toiminta jo sinänsä tulisi aiheuttamaan lisämelua. 
Näidenkään hankkeen välittömässä läheisyydessä  melujen aiheuttamaa 
kokonaisrasitetta ei ole otettu ympäristökeskuksen kannassa huomioon.  

 
”Melulaskelma on tehty radan normaalia harjoituskäyttöä vastaavalle tilanteelle. 
Kilpailutilanteessa melu voi olla harjoituskäyttöä suurempaa. Meluraportin mukaan 
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6-20 auton laskentatulosta voitaneen käyttää arvioitaessa vilkkaampien 
tapahtumapäivien kuten kilpailujen melua.” 
Mikäli laskentatulosta käytettäisiin myös kilpailujen melutason arvioinnin perusteena, 
saataisiin koko toiminnan melutasoksi vain keskimelutaso  eikä maksimimelutasoa, 
joka yhdessä alueen muiden melupäästöjen kanssa ylittäisi säädetyt melu-tasot. Täten  
sovellettu laskentatulos ei kuvaa koko toiminnan maksimimelutasoa,  johon on 
pitäydyttävä. Toteutettu  laskentasovellutus ei ole korrekti. 

 
Viittaamme edelleen professori, FT Erkki  Björkin, Kuopion yliopiston 
melulaboratorion lausuntoon, jonka olemme esittäneet valituksemme liitteenä sekä 
valituksemme perusteluna. Edelleen toivomme, että Vaasan hallinto-oikeus itse 
kääntyisi kyseisen meluasiantuntijan puoleen ratkaisua tehdessään. Tarvittaessa 
pidätämme oikeuden täydentää vastinettamme Erkki Björkin lisälausunnolla. 
 
 

Kaavoitus 
 

Valitimme, että hankkeen sijoitus on kaavoituksen vastainen ja esteenä uuden 
rakennus- ja maankäyttölain mukaisesti kaavan toteutukselle. Ympäristölautakunta 
katsoo, että hanke voidaan sijoittaa haetulle paikalle ts. kaavoitetulle T-alueelle. 
Lautakunnan mukaan ”Lähiympäristö on yleiskaavassa varattu teollisuuden , 
moottorirata-, yhdyskuntateknisen huollon ja kaatopaikkatoiminnan alueeksi.”  
Vaikuttaa tarkoitushakuiselta, että ympäristölautakunta ei tässä yhteydessä mainitse 
lähiympäristön yleiskaavassa vahvistettuja virkistysalueita - ja luonnonsuojelulain 
nojalla rahoitettuja luonnonsuojelualueita. Edelleen katsomme, että Espoon kaupunki 
ei toiminnoillaan kunnioita ympäristöministeriön vahvistamaa Espoon pohjoisosien 
yleiskaavaa vaan pitää esim. virkistysaluetta maankaatopaikkanaan (Iso Ämmässuo), 
puoltaa  jätetoimintojen sijoittamista T-alueelle (PROY) ja kuten nyt myös 
moottoriurheilutoiminnan sijoittamista T-alueelle. Edelleen katsomme, että Espoon 
kaupunki ei toimillaan riittävästi pyri turvaamaan lähistön luonnonsuojelu-, virkistys- 
ja asuinalueiden rauhaa.  

  
Edelleen lautakunta toteaa, että ”Lupaa tarkastellaan uudelleen 10 vuoden kuluttua. 
Silloin tarkastellaan uudelleen kaavoituksen vaikutusta ja mm. Turun moottoritien 
pohjoispuolelle suunnitellun Histan alueen tilanne. Kaavoitusviranomaiselta saadun 
tiedon mukaan asuialueen ja moottoritien väliin todennäköisesti edellytetään 
meluaitaa, joka samalla vaimentaa Ämmässuon- Kulmakorven alueelta kantautuvaa 
mahdollista melua.”  
Lupamääräykset on suhteutettava jo nykyiseen ajankohtaan ja jo nykyisin voimassa 
olevaan yleiskaavaan. Hankkeiden kaavoituksen vastainen toiminta ei ole 
perusteltavissa kymmenen tai peräti kymmenien vuosien tulevilla suunnitelmilla. 
Hankkeen lähiympäristössä on asutusta jo nyt. Myös tämän asutuksen terveyteen ja 
viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät tulee ottaa huomioon eikä vasta kymmenen vuoden 
kuluttua Histan alueelle ja siis hankkeesta kauemmaksi tulevan asutuksen kärsimien 
haittojen yhteydessä. Asuinalueen ja moottoritien väliin todennäköisesti rakennettava 
meluaita on pelkkä tulevaisuuden olettamus. Toteutettunakaan meluaita ei antaisi 
minkäänlaista suojaa nykyiselle asutukselle, joka jää meluaidan eteläpuolelle 
Ämmässuon-Kulmakorven alueen meluhaittojen keskelle. 
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Luonnonsuojelu 
 

Uudenmaan ympäristökeskus totesi antamassaan lausunnossa, että voidakseen ottaa 
tarkempaa kantaa hankkeen vaikutuksista Nuuksion Natura 2000-alueeseen, hankkeen 
vaikutuksista tulee tehdä lisäselvityksiä. Ympäristölautakunta myöntää, että  ”Näitä 
lisäselvityksiä Uudenmaan ympäristökeskuksen kannan muodostusta varten ei tehty.” 
Katsomme, että kokonaisuuteen nähden Uudenmaan ympäristökeskuksella on ollut 
riittävät perustelut lisäselvitysten vaatimiseen ja että myös Vaasan hallinto-oikeuden 
tulisi vaatia päätöstänsä varten k.o. lisäselvitykset tehtäväksi.  

 
Lautakunnan vastineessa todetaan, että ”Lintujen pesintä ja muiden eläinten 
elinolosuhteita suojelualueella radan toiminta ei häiritse. Suojelumääräysten 
maininta eläinten häiritsemisestä melun suhteen on epämääräinen.” 
Todettakoon vielä kerran, että lupapäätöksessä ei ole otettu huomioon kokonaismeluja 
eikä kilpailutilanteen melutasoa. Edelleen toiminta ja kilpailut ajoittuvat juuri 
kesäkauteen, jolloin eläinten pesimäkausi ja esim. muuttolintujen rauha yleensäkin 
luonnonsuojelualueella häiriintyy.  Se, että ympäristösuojelulautakunta pitää 
suojelumääräyksiä eläinten häiritsemisestä melun suhteen epämääräisenä, ei oikeuta 
toimimaan luonnonsuojelulain ja sen tavoitteiden vastaisesti. 

 
 
Liikenne 
 

Muistutamme vielä, että PROY:n oman hankkeensa vastineen mukaan”… 
Ämmässuontiellä toukokuussa v. 2000 mitattu liikennemäärä (kahteen suuntaan) oli 
3095 autoa/vrk sisältäen YTV:n jätteenkäsittelykeskukseen, Espoon 
maankaatopaikalle ja Ämmässuonkujalle tapahtuvan liikenteen…” . PROY:n 
vastineessa sen omasta toiminnoista aiheutuva automäärien yhteenlaskettu lisäys on 
360 autoa/vrk edestakaisin laskettuna. Lisäksi YTV:n jätteenkäsittelykeskukseen 
sijoitettavien jätteiden määrän ennakoidaan joka tapauksessa nousevan, joten liikenne 
tulee kasvamaan siltäkin osin. Liikennerasite, joka muodostuu Kolmperän 
asuinalueelle ja muille läheisille asuinalueille on jo nyt kestämätön. Liikenteen 
laatuun, sen  päästöjen (pakokaasut, melut, tienvarsien roskaantuminen ja 
likaantuminen), raskauteen ja määrään nähden Nupurintien liikennejärjestelyt ovat 
täysin puutteelliset. Kevyen liikenteen väylän ja jalankulkijoille tarjottavan väylän 
puuttuminen tekee liikkumisen Nupurintiellä paitsi erittäin epämiellyttäväksi myös 
vaaralliseksi.  
 
Koska ympäröivän alueen sietokyky myös liikenteen osalta on jo nyt ylitetty, on 
pienikin liikenteen lisäys kohtuuton. Kartingradan toiminta kilpailuineen lisäisi 
edelleen liikennettä Nupurintiellä,  jossa liikenneturvallisuus on nytkin laiminlyöty. 

 
 
YVA-menettely 
 

”Ympäristölautakunta katsoo, että ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain 
(468/94) 4 §  ja –asetuksen (268/99) 6 § mukaan mikroautorata ei ole YVA-
velvollinen.” 
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Pyydämme hallinto-oikeutta edelleen selvittämään asfaltoitujen moottoriurheilu-
ratojen YVA-velvollisuuden ja onko Suomen lakisovellutus EU:n YVA-direktiivin 
mukainen. 

 
Hankkeen yhteisvaikutuksia muiden alueella toimivien ja sinne suunniteltavien 
hankkeiden kanssa ei ole tarkasteltu kartingradan lupakäsittelyssä. 

 
Ämmässuon-Kulmakorven alueelle on keskitetty useita ympäristöä rasittavia 
toimintoja. Näiden hankkeiden luvitus ja valvonta on jakautunut useille eri tahoille, 
joka on käytännössä johtanut hallitsemattomaan tilanteeseen. Lisäksi alueen 
kokonaiskuormituksessa vaikuttavat useiden muiden samanaikaisesti jo toimivien tai 
suunniteltujen hankkeiden päästöt, joiden luvat ja valvonta on niin ikään hajautettu  
Uudenmaan ympäristökeskukselle, Espoon kaupungille ja Kirkkonummen kunnalle. 
Käytännössä alueen kokonaistilanne on hallitsematon ja asukkaille sekä ympäristölle 
kohtuuton. 
 
 

Valituksien käsittely 
 

”Ympäristölautakunta esittää lisäksi, että asia käsiteltäisiin mahdollisimman pian, 
koska hakijan nykyisen kartingradan käyttö loppuu vuoden 2002 lopussa.” 
Vaikka hakijan nykyisen kartingradan käyttö loppuu vuoden 2002 lopussa, toiminnan 
jatkumisen turvaaminen haetulle alueelle ei ole perusteltavissa, koska kyseisenlaisia 
toimintoja varten on jo olemassa rakennettuja alueita eikä uusia tarvita joka kuntaan 
erikseen. Ämmässuon-Kulmakorven alueella on jo nyt liikaa ympäristöä rasittavia 
toimintoja ja alueen sietokyky on ylitetty. Myöskään kyseinen vapaa-ajan toiminta 
välttämättömänä ei ole puolusteltavissa yhteiskunnankaan edun nimissä. 
 
Olemme tyytyväisiä Vaasan hallinto-oikeuden välipäätöksestä pitää tarkastus 
Ämmässuon alueella kyseisen ja erinäisten muiden vireillä olevien hankkeiden osalta, 
jotta alueen kokonaisuus tulisi huomioon otetuksi päätöstä tehtäessä. 

 
Lopuksi toteamme, että alueen asukkaat on asetettu äärimmäisen eriarvoiseen 
tilanteeseen joutuessaan peräämään perusoikeuksiaan kaikkien Ämmässuon alueelle 
kuormitettujen hankkeiden keskellä. Tämä aiheuttaa asukkaille ylimääräisiä kuluja 
sekä vaivannäköä, joita emme pidä oikeudenmukaisina kannettavaksemme. 
Pitäydymme vaatimuksissamme, jotka on esitetty valituksessamme lupapäätöksen 
kumoamiseksi. 

 
Kolmperässä marraskuun 5. päivänä 2001. 
 
 
Kolmperän Asukasyhdistys ry 
 
 
 
Arja Alho 



 6

puheenjohtaja 
 

 
 

 
Kolmperän Asukasyhdistys ry      LÄHETE        
Arja Alho 
        5.11.2001       01316/01/3605 
Espoo 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAASAN HALLINTO-OIKEUS 
Kalarannanpuisto, Rantakatu 
PL 204 
65101 VAASA 
 
p. (06) 328 2111, f. (06) 328 2760 
vaasa.hao@om.fi
 
 
 
 
Oheinen vastine diaarinumero 01316/01/3605,  
on allekirjoitettuna faksattu Vaasan hallinto-oikeudelle määräpäivään mennessä 5.11.2001. 
 
 
 
 
 
 
Kolmperässä marraskuun 5. päivänä 2001. 
 
 
Kolmperän Asukasyhdistys ry 
 
 
 
Arja Alho, pj. 
Espoo 
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