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Espoon kaupunki 
Ympäristölautakunta 
PL 20 
02771 Espoo            luonnos 28.11.00 
 
 
 
 
 
Dno 1529/2000/720 
MUISTUTUS ESPOON URHEILUAUTOILIJAT RY:n  KARTINGRADAN 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN JOHDOSTA 
 
 
Asia:             Muistutuksena Espoon Urheiluautoilijat ry:n kartingradan 

ympäristölupahakemuksesta Kolmperän Asukasyhdistys ry esittävää seuraavaa: 
  

Kyseiselle toiminnalle ei pidä myöntää ympäristölupaa. Ämmässuon- 
Kulmakorven alueelle on jo nykyiseltään keskitetty liikaa häiriöitä tuotavia ja 
ympäristöä rasittavia toimintoja. 
 
  

1. YLEISTÄ 
 

Kartingrata sijoittuu alueelle, joka jo entuudestaan on pahoin ympäristöä saastuttavien 
toimintojen rasittama. Lähialueilla sijaitsevat YTV:n yhdyskuntajätteiden kaatopaikka 
ja biokompostointialue, betonitehdas, motocrosrata, Espoon kaupungin Kulmakorven 
ja Ison Ämmässuon  maankaatopaikat, joista jälkimmäisellä on kompostoitu 
Suomenojan jätevesipuhdistamon lietettä. Lisäksi lähialueille suunnitellaan paraikaa 
YTV:n kaatopaikan laajennusaluetta, pilaantuneiden maiden käsittelykenttää, lievästi 
pilaantuneiden maiden varastokenttää, jätepuristamoa, rakennusjätteiden 
käsittelylaitosta, jäteasemaa mm. yksittäisten jätteiden tuojien ongelmajätteille ja 
kolmen voimalaitoksen voimalaitosjätteiden läjitysaluetta. Kirkkonummen puolelle on 
kaatopaikkatoimintojen yhteyteen varattu alue ampumarataa varten. Koko tätä aluetta, 
sen lähiympäristöä ja sille sijoitettuja toimintoja on tarkasteltava kokonaisuutena. 
Kuinka kartingtoimintaakaan pystytään harrastamaan YTV:n kaatopaikan, sen 
biojätteiden kompostointikentän ja jätevesilietteiden löyhkässä, on käsittämätöntä. 
 

 
2. HAKEMUS 
 

Hakemus on puutteellinen ja ylimalkainen. Melumittaukset eivät ole riittävät ja niiden 
loppuarvio antaa virheellisen tuloksen. 
 

2.1.  Kartat ja koko Kulmakorven alueella tapahtuva toiminta 
 

Hakemuksen liitekartat ovat vanhoja. Niistä ei ilmene vuonna 1996 
ympäristöministeriön vahvistaman yleiskaavan mukainen aluesuunnittelu. Kartoista ei 
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ilmene alueella tapahtuva nykyinen toiminta, esim. maanläjitysalueen rajat ovat 
väärin.  
 
Kakarlammen luonnonsuojelualueen rajat, kuten ne on lupahakemuksen liitekartoissa 
esitetty, eivät vastaa ympäristöministeriön vahvistaman Pohjois-Espoon yleiskaavan 
mukaisia rajoja. Tämä seikka on toistuvasti piirretty väärin myös topografikarttoihin. 
 

2.2. Melutasomittaus ja –käyrät 
 

Hakemuksessa meluselvityksessä todetaan, että ”Moottoriradoilla käytettävät 
ajoneuvot ovat tieliikenteessä käytettäviä meluisampia…Säännöt eivät kuitenkaan 
velvoita järjestäjiä mittamaan melua katsastuksessa.” 
Hakemuksen melutasomittaus ja liitteinä olevat kartingin melutasokäyrät on laskettu 
maksimissaan 6-20 auton ollessa radalla. Kuitenkin hakemuksessa  todetaan, että 
kilpailukäytössä on ”radalla lähes jatkuvasti 36 autoa, tauot korkeintaan puoli tuntia”. 
Automäärän 80 % lisäys laskettuun max. 20 autoon on huomattava. Kilpailujen 
melutasot tulevat olemaan siis huomattavasti kerrottua melutasoa korkeammat. 
Kilpailujen aikana kovaäänisten kautta tapahtuva kuuluttaminen aiheuttaa vielä 
lisämelua. Tämä ei ilmene hakemuksesta.  Autojen trimmaus tapahtuu rata- ja 
varikkoalueella. Tällöin testataan moottoreista maksimitehot, joten aiheutunut 
meluhaitta on huomattavasti normaalin ajon aikana aiheutunutta melua suurempi. 
Tähänkään ei kiinnitetä hakemuksessa huomiota. Nykyinen mittaustapa kertoo vain 
keskiäänitason, ne eivät anna todellista kuvaa melupiikkien äänen tasosta. 
Kilpailutilanteessa melurajat tulevat ylittymään Kakarlammen 
luonnonsuojelualueella ja sen viereisellä virkistysalueella. Melumittaus ja hakemus 
on siis virheellinen ja tarkoitushakuinen. 
Hakemuksessa todetaan, että melupäästöjä tullaan tarkkailemaan mittauksin, lähinnä 
pistokokein. Kokeen suorittaa ilmeisesti Espoon Urheiluautoilijat ry, siis luvan hakija 
itse. Kun säännötkään eivät velvoita järjestäjiä mittaamaan melutasoa, on toiminnan 
itse itsenä valvominen enemmän kuin kyseenalaista. Muistutamme, että Ämmässuon-
Kulmakorven alueelle on jo nyt keskitetty niin paljon häiriötekijöitä, että 
nykyistenkään melua aiheuttavien toimintojen työskentelyaikoja ei ole pystytty 
valvomaan. Tilanne ei ole enää pitkään ollut ympäristöviranomaisten hallinnassa. 
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä hakijakin toteaa, ettei sitä ole. 

 
2.3.Vesihuolto 

 
Varikkoalueella on myös asuntovaunualue. Onko kisajärjestelyjen aikana kuuden WC 
mitoitus henkilökunnalle, kilpailijoille ja yleisölle riittävä? 
 

2.4.  Päästöt ilmaan 
 
Hakemuksessa ilmoitetaan, että täsmällisiä mittauksia pakokaasupäästöistä ei ole 
olemassa. Asia olisi pitänyt tutkia. 
 
 

2.5. Päästöt maaperään 
 
Hakemuksesta ei ilmene kuinka polttoainevarasto ja jätekatoksen ongelmajätteille 
varattu tila on suunniteltu pohjustetuksi. 
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3. KAAVOITUS 
 

Hanke on suunniteltu sijoitettavaksi kaavoituksen vastaisesti T-alueelle.  
Näin ilmeisesti siksi, että EM-alue saataisiin kokonaisuudessaan varattua 
formulahankkeelle tai muille vastaaville moottoriurheilutoiminnoille. Karting-radan 
lisäksi alueelle jo suunnitellaankin lukuisia muita moottoriurheilutoimintoja. 
Viittaamme kohdassa 3 mainittuun kansalaisadressiin. 
Espoon pohjoisosien yleiskaavassa SE-selvitysaluetta ei selvitetty yleiskaavan 
laatimisjärjestyksessä, ts. se olisi pitänyt tuoda nähtäväksi ja lausunnolle sekä luonnos 
että kaavan lopullisessa vaiheessa. Selvitystyötä ei tehty julkisesti vaan ns. 
virastotyönä. Kaavassa selvitysalue muuttui EM-alueeksi. Kunnallishallintolaki? 

 
4. ASUTUS 
 

Karting-alueen raja on n. 1000 metrin päässä lähiasutuksesta.  
 
Suunniteltu karting-rata noudattaa samaa alueen pilaamista kuin muutkin alueelle 
keskitetyt hankkeet. Asukkaat ovat muuttaneet alueelle luonnonrauhan vuoksi.  
Asukkaiden kaikissa vaatimuksissa näkyy vain tarve suojautua kunnan ja YTV:n 
aiheuttamia häiriötekijöitä vastaan. 
 
Jo nykyisten toimintojen aiheuttamia mahdollisia terveyshaittoja on vaikea osoittaa, 
mutta joka tapauksessa moottoriurheilutoiminta vähentää sekä asuin- että 
virkistysalueiden viihtyvyyttä. Näin ollen toiminta alentaa lähiympäristön asukkaiden 
elämän laatua ja kiinteistöjen arvoa. 
 
Asukkaat keräsivät n.7000 nimen adressin, jossa vastustettiin alueelle kaavailtuja 
moottoriratahankkeita. Adressi luovutettiin noin kaksi vuotta sitten Espoon 
kaupungille. Paikalliset asukkaat ja lähialueita käyttävät ulkoilijat ovat selkeästi 
ilmoittaneet asiasta kantansa. Tätä on syytä kunnioittaa. 

 
 
5.    TOIMINNAN AIHEUTTAMAT YMPÄRISTÖHAITAT 
 
5.1.   Meluhaitat 
  

Kartingrata-alue on noin 1000 metrin päässä lähiasutuksesta. Meluselvitykset eivät ole 
niin riittäviä, että mahdollisia terveyshaittoja voitaisiin arvioida. Toiminnasta syntyvä 
melu aiheuttaa joka tapauksessa kiusallista ja häiritsevää haittaa asukkaille ja 
luonnolle. 
Rata olisi auki päivittäin, arkena 12-21, la 11-20 ja su 12-19. Kilpailut keskitetään 
viikonlopuksi, joten sekin vähä rauha mitä olisi enää alueen muilta toiminnoilta 
viikonloppuisin, olisi mennyttä. Jo nykyisiä meluavia toimintoja on alueella 
ehdottomasti rajoitettava eikä uusia tule missään nimessä enää alueelle 
hyväksyä. Muistutamme, että jo Espoon järjestyssääntöjen mukainen häiritsevä 
työ on rajattu ajalle 7.00.-18.00.  
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Radan sijoittaminen halliin, ei olisi riittävä ratkaisu kyseiselle alueelle. Turussa 
toimittiin näin. Siellä hallin ovet pidettiin auki ja rataa jatkettiin hallin ulkopuolelle. 
Ämmässuon – Kulmakorven alueelle on jo nyt keskitetty niin paljon 
häiriötekijöitä, että nykyistenkään melua aiheuttavien toimintojen 
työskentelyaikoja ei ole pystytty valvomaan.  
Viittaamme myös kohdassa 2.2. perusteluumme melutasomittauksen virheellisyydestä 
ja tarkoitushakuisuudesta. Kilpailujen aikana tapahtuva kuuluttaminen kovaäänisten 
kautta aiheuttaisi vielä lisämelua. Autojen trimmaus tapahtuu rata- ja varikkoalueella. 
Tällöin testataan moottoreista maksimitehot, joten aiheutunut meluhaitta on 
huomattavasti normaalin ajon aikana aiheutunutta melua suurempi. Mitattu 
keskiäänitaso antaa huomattavasi todellisuutta hiljaisemman tuloksen. 
Kilpailutilanteessa melurajat tulevat ylittymään Kakarlammen 
luonnonsuojelualueen ja sen viereisellä virkistysalueella.  

 
5.2.  Liikennehaitat 
 

YTV:n kaatopaikalle, maanläjitys- ja louhinta-alueille alati kasvava kuormaliikenne 
aiheuttaa haittoja. Nykyisellään laskettu edestakainen kuorma-autoliikenne 
Ämmässuon-Kulmakorven alueelle on n. 2100 kuorma-autoa vuorokaudessa.  
Liikennemelu lisääntyy. Tie- ja piennaralueet likaantuvat ja kuraantuvat  kuormista 
roiskuvan saven, liejun ja pölyn vuoksi. Tämä aiheuttaa ajoradoilla liukkautta, joka 
lisää vaaratilanteita varsinkin jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle. Lisääntyvän 
kuormaliikenteen likaamilla reiteillä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on varsin 
epämiellyttävää liikkua. Muistutamme, että kyseinen kevyen liikenteen väylä luvattiin 
asukkaille jo 17 vuotta sitten, YTV:n kaatopaikan perustamisen yhteydessä. Väylä 
puuttuu edelleen. 
Karting-ratatoiminta lisäisi osaltaan liikenteen aiheuttamaa häiriötä alueella. 
Hakemuksesta laaditun  lyhennelmän mukaan parkkipaikat olisivat normaalisti rata-
alueella ja kilpailujen aikana ympäristössä. Alueen liikennejärjestelyt ovat 
puutteelliset. Nupurintie kapealla piennaralueella ei ole tilaa pysäköintiin ja se 
aiheuttaisi vaaratilanteita jo ennestään voimakkaasti liikennöidyllä tieosuudella. 
Pysäköinti lähiasutuksen pihateille taas aiheuttaisi häiriötä asutukselle. 
Mahdollisessa häiriö – tai onnettomuustilanteessa puutteelliset liikennejärjestelyt 
voivat hidastaa nopean avun paikalle saantia. 
 

 
5.3.  Haitat maaperään, vesistöön ja pohjavesiin 

 
Autot huolletaan alueella. Ilmeisesti varikkoalue on pohjustamaton.  Miten estetään 
likaantuneiden vesien päästö maastoon ja purojen mukana vesistöön, kohti Dämmanin 
vedenottamoaluetta tai Loojärveä? 
 
 

6.  LUONNONSUOJELU 
 

Radan aiheuttama häiriö on ristiriidassa luonnonsuojelulain 39§ 3) rajoitusten, 
Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviin luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
(ns. lintudirektiivi) ja luontodirektiivin kanssa.  
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Karting-rata on noin 450 metrin päässä luonnonsuojelulain nojalla suojellusta 
Kakarlammen luonnonsuojelualueesta. Lupahakemuksessa tämä etäisyys oli 
ilmoitettu tarkoitushakuisesti n. 800 metriksi! 
 ”Kakarlammella on tavattu linnuista mm. kurki, tavi ja heinäsorsa.” (Rakennusjätteen 
käsittelylaitos, ympäristövaikutusten arviointiselostus, 14.11.2000 luonnos). 

 
” Nupurinjärvi on luokiteltu Espoon luotoinvestoinneissa (1987,1991,1997)  
paikallisesti arvokkaaksi linnuston ja kosteikkokasvillisuuden suojelukohteeksi. 
…Alueen linnusto on runsasta erityisesti nevarannoilla, rantametsissä ja pensaikoissa. 
runsaimmin pesiviä lajeja ovat kultarinta, pensas-, mustapää- ja lehtokerttu, pajusirkku 
sekä pajulintu. muuttoaikoina järvellä saattaa tavata vaateliastakin lajistoa.” 
(Rakennusjätteen käsittelylaitos, ympäristövaikutusten arviointiselostus, 14.11.2000 
luonnos). 

 
Noin 1,8 kilometrin päässä karting-alueen reunasta sijaitsee Svartbäckträsket-niminen 
järvi. Svartbäckträsket on Espoon järvialueella laulujoutsenen harvoja 
levähdysalueita. Lajia ei saa häiritä tällaisilla alueilla. Laulujoutsen on rauhoitettu 
laji, joka viime vuosikymmenien suojelutoimien johdosta on taas leviämässä.  
 
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) Karting-rata on n. 700 metrin päässä tästä rajauksesta, hakemuksessa ilmoitettu 
virheellisesti n. 1 km. Meluhäiriötä myös Nuuksion alueelle tuottavan karting-
toiminnan sijoittaminen suunnitellulle paikalle, ei ole valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaista maankäytön suunnittelua. 
 
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.” 
 
Suunniteltua karting-rataa on tarkasteltava siten, että otetaan huomioon koko 
Kulmakorpi-Ämmässuon alueella tapahtuva ympäristöä häiritsevä toiminta. 
 
Viittaamme myös kohdassa 2.2. perusteluumme melutasomittauksen virheellisyydestä 
ja tarkoitushakuisuudesta, kovaäänisten käytöstä, rata-alueella tapahtuvasta autojen 
trimmauksesta ja moottoreiden maksimitehojen testauksista. Kilpailutilanteessa 
melurajat tulevat ylittymään Kakarlammen luonnonsuojelualueella ja sen 
viereisellä virkistysalueella.  Toiminta keskittyy vielä lintujen ja muiden eläinten 
pesimäaikaan, joten toiminnan aiheuttama häiriö myös luonnonsuojelulle on 
huomattava. 
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7. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Asfaltoidut moottoriurheiluradat kuuluvat EU:n direktiivien mukaan YVA-
hankkeiden piiriin. (Olen nähnyt k.o. tekstin jostain. Onko asian käsittely vielä 
kesken, sitä ole kirjattu uudistettuu YVA-lakiin?)  
Hankeesta ei aiota tehdä YVA-selostusta. 
 
Vaadimme, että koko alueesta on tehtävä kattava ympäristövaikutusten arviointi 
(YVA). Viittaamme lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-
laki) ja YVA-asetukseen.   
 
 

8.  SIJOITUSPAIKASTA RIIPPUMATTA HUOMIOON OTETTAVAT    
     LUPARAJOITUKSET 
 

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. 
 
Sijoituspaikasta riippumatta äänekäs kartingrata tulee sijoittaa halliin tai maanalaiseen 
tunneliin. 
 
Sijoituspaikasta riippumatta toiminta-aika tulee rajoittaa ma-pe klo 12-20. Meluavaa 
toimintaa ei tule sallia viikonloppuisin. Esimerkiksi jatkuvien meluhaittojen vuoksi 
Tattarisuon kartingradan toiminta-aikaa jouduttiin rajoittamaan Helsingin kaupungin 
uusien ehtojen mukaisesti. 
 
Sijoituspaikasta riipumatta melutasot on mitattava niin, että ne kertovat todellisen 
melutason toistuvine melupiikkeineen. 
Nykyiset mittaukset kertovat keskiäänitason eivätkä siksi vastaa todellisuutta. 
 
 

9.  JO TOIMIVAN RADAN HYÖDYNTÄMINEN 
 

Vantaan Vauhtikeskuksessa on jo toimiva karting-rata. Tämä moottoriurheilukeskus 
sijaitsee vain noin 20 km päässä nyt suunnitellusta hankkeesta. Ei ole perusteltua 
rakentaa toista vastaavaa ja häiriötä aiheuttavaa karting-rataan Kulmakorpeen, 
näin lähelle jo toimivaa rataa. Vantaan Vauhtikeskus puoltaa paikkaansa Vantaan 
lentokentän ja teollisuusalueen välissä. 
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10. LAUSUNTO MELUSELVITYKSESTÄ 
 

Pyydetty lausunto (FT Erkki Björk, Kuopion yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, 
Melulaboratorio, PL 1627, 70211 Kuopio) toimitetaan postitse sen saatuamme. 

  
 
 

Espoossa 30.11.2000 
 

 
Kolmperän Asukasyhdistys r.y.             
 

 
 
_______________________________             
Arja Alho pj.               
Espoo               

 
 
 

 
 
Tiedoksi: 

 
 
 Uudenmaan ympäristökeskus 
 PL 36,00521 Helsinki 
 

Ympäristöministeriö 
PL 380, 00131 Helsinki 

 
European Commission 
DG Environment 
Attn: Salla Saastamoinen  
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgium 
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