
 
 
Lausunto Joddböle IV asemakaavamuutoksen luonnoksesta 
 
Pro Ingå rf -Pro Inkoo ry hallitus lausuu Joddböle IV asemakaavan luonnoksesta seuraavaa. 
 
Kaava antaa toteutuessaan esitetyssä muodossa Rudus Oy:lle mahdollisuuden vuosikymmenten 
ajaksi kiviaineksen louhimiseen Grävlinsbergetin alueelta, jonka läheisyydessä, minimissään noin 
700m etäisyydellä on useita asuinrakennuksia joiden asumismukavuus häiriintyy useiksi vuosiksi 
räjäytyksistä, rikotuksista kiviaineksen murskauksesta aiheutuvan melun ja pölyn vuoksi. Lisäksi 
noin 2000m säteellä Fagervikintien varrella on satoja asuinrakennuksia joiden asumismukavuus 
muuttuu erittäin huonoksi, ellei mahdottomaksi. Kiinteistöjen arvo tulee myös kiinteistövälittäjien 
mukaan alentumaan. 
 
On tärkeää ottaa huomioon, että nykyinen louhinta Joddbölen sataman alueella kantautuu jopa 
3000-4000m päähän häiritsevästi. Rikotus kuuluu ja lounaistuulella kivipöly leijuu aina Inkoon 
keskustaan asti sekä luoteistuulella Jakob Ramsjön ja Skämmön mökkialueille. Rikotus ja murskaus 
kuuluu tietyissä olosuhteissa Barösundissa asti jonne matkaa 8km. Räjäytykset tuntuvat 
rakennuksissa todistettavasti yli viiden kilometrin päähän. 
 
 Inkoon kunnalla on myynnissä Länsirinteen alueella tontteja joiden myynnin tuo kaavamuutos ja 
sen mukanaan tuoma kiviaineksen oton mahdollisuus käytännössä estää ja näin vaikeuttaa kunnan 
asukasmäärän kasvua. 
 
Grävlinsbergetin rajanaapuritontilla, ja koko Joddböle III asemakaava-alueelle Fortumilla on 
suunnitelmissa uudenlaista työmaavaltaista monimuotoista toimintaa, jotka tuovat toteutuessaan 
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja  jotka ovat Inkoon kunnan veronmaksajille ja Inkoon kunnan 
kehitykselle äärimmäisen arvokas asia. Toiminta muuttaa toteutuessaan kunnan talouden ja 
asukkaiden tulevaisuuden aivan uusille kasvu-urille. Työpaikkojen mukana vähenee useiden 
inkoolaisten pendelöinti pääkaupunkiseudun ja Inkoon välillä kun mahdollinen työpaikka 
mahdollistuu löytymään omasta asuinkunnasta. Näin myös yhteiskunnallisesti merkittävä 
muutosmahdollisuus. Inkoon saaristokunnalle tarjoutuu mahdollisuus monipuollistaa 
väestörakennettaan ja sen myötä siirtyä kasvukunnaksi pääkaupunkiseudun talousalueen 
ulkolaidalla. Tästä seuraa mahdollisuus kehittää kaikkia asukkaiden palveluja, josta kehityksestä 
myös seuraa lisätyöpaikkojen muodostuminen. 
 
Katsomme, että Ruduksen havittelema mittasuhteiltaan valtava louhintatoiminta ei millään lailla tue 
Inkoon syväsataman alueen (Joddböle) alueen kehittämistä työpaikkavaltaiseksi yritysalueeksi. Ja, 
että mittava louhinta on täysin ristiriidassa alueen kehittämistavotteiden kanssa. Lähes 
kaivosteollisuudeksi luokiteltava mittakaava ei istu yhteen mm. datakeskustoiminnan ja 
aurinkovoimalan rakentamisen kanssa. 
 
Pölystä aiheutuu paljonkin sisäilmaongelmia Joddbölen alueelle tuleville yrityksille. Tämäkin on 
ristiriidassa alueen kehittämistavoitteiden kanssa. Tärinä taas rajoittaa toimintaedellytyksiä koska 
kaikki laitekanta ei kestä tärinä. 
 
Toiminta on nykyisinkin aiheuttanut pitkälti toistakymmentä vuotta alueen asukkaille ja toimijoille 
monenlaista terveyshaittaa. Esimerkiksi kivipöly on asbestityyppinen pöly jota ei voitaisi 
jatkossakaan lupamääräyksin täysin estää. Lisäksi on muita mm. psykosomaattisia terveyshaittoja 
joita ei virallisesti ole tunnustettu olevan. 
 
 



 
Louhinnalle ei ole vuosikymmeniin tarvetta Rudus Oy:n Grävlinsbergetin 
kaavamuutoshakemukseen hahmottelemille alueille, eikä havainnekuvissa esitetyille rakennuksille 
joille ottajia ei ole koska syväsataman kehittämisen kannalta keskeisimmät alueet on jo louhittu. 
 
Pro Ingå rf-Pro Inkoo ry katsoo, että Inkoon syväsataman alueella on aika siirtyä uuteen 
aikakauteen ja uudeentyyppiseen työvoimavaltaiseen yritystimintaan. 
 
Kyseessä on käsityksemme mukaan vain kiviaineksen louhinta, rikotusta ja murskausta, joka 
Ruduksen työnjohdon kertoman mukaan 100%:sti menee Viroon. 
 
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry hallitus katsoo edelleen, että kaavamuutos on tässä vaiheessa tarpeeton ja 
Inkoon kunnan kehitykselle äärimmäisen haitallinen. Vuosikymmeniä jatkuva louhinta vahingoittaa 
suuresti Inkoon monipuollista, länsiuudenmaalla 30min Espoosta sijaitsevaa elävää saaristokuntaa 
ja sen virkistys ja luontoarvoja. Asukkaiden ja kesäasukkaiden asumis- ja viihtymisedelletyksiä sekä 
turmelee tarpeettomasti arvokkaita luontoalueita. 
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