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Vaasan hallinto-oikeus 
   
 
Valittajat:      
  
 Kolmperän Asukasyhdistys ry  kotikunta: Espoo  
 Arja Alho pj.    puh. 
 Espoo 
 
  Arja Alho    kotikunta: Kirkkonummi 
      puh.  
  Espoo 

kyseisessä osoitteessa olevan tilan omistajana ja 
Kolmperän Asukasyhdistys ry:n puheenjohtajana 

  
  Minna Hellman   kotikunta: Espoo 
      puh. 
  Espoo 

kyseisessä osoitteessa olevan tilan omistajana ja 
Kolmperän Asukasyhdistys ry:n jäsenenä 

 
  Asta Immonen   kotikunta: Espoo 
      puh 

Espoo 
kyseisessä osoitteessa olevan tilan omistajana ja 
Kolmperän Asukasyhdistys ry:n jäsenenä 

 
Espoonkartanon Omakotiyhdistys ry.-  kotikunta: Espoo 
Esbogårds Egnahemsförening rf.                  
Aaro Harju pj.   puh.  
Espoo      

     
  Nuuksion Omakotiyhdistys ry  kotikunta: Espoo 
  Tuula Jaakkola pj.   puh.  
  Espoo 
 
  Nuuksion Työväenyhdistys ry.                                      kotikunta: Espoo                                        
  pj. Timo Rauhanen   puh.  
  Espoo 
 

Pohjois-Kirkkonummi yhdistys ry.                                kotikunta: Kirkkonummi                               
pj. Jan Broman    puh. 
Lapinkylä 

 
Espoon Ympäristöyhdistys ry.                                      kotikunta: Espoo                                            
pj. Kyösti Kolehmainen    puh.  
Espoo 

 
Mankinjoki-Gumbölejoen vesiensuojeluyhdistys ry.    kotikunta: Espoo                                            
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pj. Carl Axel Ehrnrooth   puh. Myllärintie 33 
Espoo 

 
Kanta-Espoo alueneuvottelukunta  kotikunta: Espoo                                            
pj. Kaisa Lanttola   puh.  
Espoo  

 
   
Päätös, johon haetaan muutosta: 
 
 Espoon kaupungin ympäristölautakunnan päätös 22.08.2001, 17 § 
 Julkipanopäivämäärä 3.9.2001 
 Asianro 1569/2001 

Asialuokitus 720 
  

Espoon Urheiluautoilijat ry, Espoon Kulmakorven kartingrata, radan rakennustöiden 
käynnistäminen muutoksenhausta huolimatta. 

 
 
Muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi: 
 

Myönnetyn ennakkotäytäntöpanoluvan, luvan rakennustöiden käynnistämiseksi 
muutoksenhausta huolimatta, kumoaminen ja rakennustöiden välitön 
toimenpidekielto. 

  
 
Muutosvaatimuksen perustelut: 
 

Kyseiselle toiminnalle ei pidä myöntää ennakkotäytäntöpanolupaa, lupaa 
aloittaa rakennustöitä, koska toiminnan ympäristöluvasta on valitettu ja kyseisen 
valituksen käsittely on kesken. 
 
Mikäli ennakkotäytäntöpanolupa myönnettäisiin, aiheuttaisi se yhdessä muiden 
alueelle keskitettyjen hankkeiden kanssa terveydellistä haittaa, joka olisi jo 
aiheutunut ennen kuin muutoksenhaku saadaan ratkaistuksi.  Tämä menettely 
mitätöisi asiasta aikaisemmin jätetyt valitukset. 

 
Kyseiselle toiminnalle ei pidä myöntää ennakkotäytäntöpanolupaa, koska 
Ämmässuon- Kulmakorven alueelle on jo nykyiseltään keskitetty liikaa häiriöitä 
tuotavia ja ympäristöä rasittavia toimintoja.   
 
Myönnetyssä luvassa ei ole otettu huomioon alueella olevien ja sinne 
suunniteltujen hankkeiden aiheuttamien melujen kokonaisvaikutusta. 
 
Myönnetyssä luvassa määrätty 20 000 mk vakuus ei ole riittävä ympäristön 
saattamiseksi ennalleen. 
 
Uuden rakennus- ja maankäyttölain mukaisesti hanke ei saa olla kaavoituksen 
toteutumiselle este. Myönnetyn lupapäätöksen mukaisesti hanke sijoitetaan 
kaavoitetulle T-alueelle, teollisuuden ja varastoinnin alueelle eikä vieressä 
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sijaitsevalle EM-alueelle, moottorirata-alueelle. Hanke ei siis ole kaavoituksen 
mukainen ja siksi se on uuden rakennus- ja maankäyttölain vastainen. 

 
Muutosvaatimuksen perusteluiksi uusitaan myös seuraavat aikaisemmat 
lausunnot, muistutukset ja valitus:  
 
- Muistutus Espoon Urheiluautoilijat ry:n kartingradan ympäristölupahakemuksen 

johdosta. Kolmperän Asukasyhdistys ry:n 28.11.00 päivätty muistutusluonnos. 
Luonnos jätettiin ylimääräisenä  Espoon ympäristöyhdistys ry:lle, joka käytti sitä 
ilmeisesti suoraan lainaten.  

- Muistutus Espoon urheiluautoilijat ry:n ympäristölupahakemuksesta, koskien 
mikroautorataa Espoon Kulmakorvessa. Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & 
Sario Oy 30.11.2000. 

-     Lausunto ympäristölupahakemuksesta koskien kartingradan sijoittamista Espoon     
      Kulmakorpeen.  Kuopion yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, Melulaboratorio,      
      FT Erkki Björk 1.12.2000.  
-     valitus ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeudelle 27.6.2001 
- Kuuleminen Kulmakorven kartingradan rakennustöistä Espoon    
      ympäristökeskukselle 27.7.2001. 

  
 
 
 

Kolmperässä 3.10.2001 
 
 

Valittajina mainittujen yksityisten tahojen, yhdistysten sekä Kanta-Espoon 
alueneuvottelukunnan valtuuttamana 
 
 

 Kolmperän Asukasyhdistys ry.  
 
  
 
 Arja Alho pj.       
 Espoo     
 
 
        
   
  
     
Liitteet:  

- Kuuleminen Kulmakorven kartingradan rakennustöistä Espoon    
      ympäristökeskukselle 27.7.2001 
- Espoon kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 22.08.2001, 17§. Espoon  

Urheiluautoilijat r.y., Espoon Kulmakorven kartingrata, radan rakennustöiden  
käynnistäminen muutoksenhausta huolimatta 

-    valittajien valtakirjat toimitetaan myöhemmin 
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Alla mainitut liitteet on toimitettu Vaasan hallinto-oikeudelle  
ympäristöluvasta tehdyn valituksen yhteydessä 27.6.2001: 
 
                     -     Muistutus Espoon Urheiluautoilijat ry:n kartingradan ympäristölupahakemuksen  

johdosta. Kolmperän Asukasyhdistys ry:n 28.11.00 päivätty muistutusluonnos. 
Luonnos jätettiin ylimääräisenä  Espoon ympäristöyhdistys ry:lle, joka käytti sitä 
ilmeisesti suoraan lainaten.  

- Muistutus Espoon urheiluautoilijat ry:n ympäristölupahakemuksesta, koskien 
mikroautorataa Espoon Kulmakorvessa. Ympäristölakiasiaintoimisto Niemelä & 
Sario Oy 30.11.2000  

-     Lausunto ympäristölupahakemuksesta koskien kartingradan sijoittamista Espoon     
      Kulmakorpeen.  Kuopion yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, Melulaboratorio,      

             FT Erkki Björk 1.12.2000  
- Espoon ympäristölautakunnan päätös 16.05.2001 ja tiedoksisaantitodistuksena 

kirjekuori leimalla 04.06.01  
- Ote ympäristöministeriön Pohjois-Espoon yleiskaavan vahvistuksesta 27.6.1996  
- Topografikarttakopio, johon on vahvistettu riskialttiimmat virtaukset. 

Virtaussuunnista on todettu poikkeamia tulva-aikoina  
- Valitus ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeudelle 27.6.2001 
 

 
 
Tiedoksi:        Espoon kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 20, 02771 Espoo 
        
        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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