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Rudus Oy hakeeyhdistettyd mqq-ainestenotto- jaympdristölupaa maa-ainesten ottamiselle, kivenlouhimolle, muulle
kivenlouhinnalle ja kivenmurskaamolle kiinteistöille Hirvikallio RNo 13:A ja Inkoon satama RNo l2: I lnkaon
Joddbalessci. Toimintaan liit|,y lisdksi muualta tuotsvan kiviainelaen ja kierrcitysbetonin murskausta sekri puhtaiden
y I ij Aamam ai den v ast aanott o a.

Pro lngå rf - Pro lnkoo ry lausuma

Maa-aineslaki 24.7 .1981/555 pykälä 3 23.5.1997 /463

Maa-aineksia ei saa ilman erityiståi syy&i ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeellä, ellei
aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätii tarkoitusta
varten.

Alueella on vireillä useita asemakaavan muutoksia (Fortum, Inkoo Shipping ja
Rudus). Tämän vuoksi Pro Ingå rf - Pro Inkoo ry:n vaatimus on, että
ympäristölupahakemus pitää jättää tässä vaiheessa kiisittelemäftä, kun ei ole tietoa
mikä on asemakaavojen käsitte§n jälkeinen lopputulos.

Pro Ingå rf - Pro Inkoo ry yaatii edelleen, että asemakaavamuutoksen mahdolliset
valitukset tulee olla kiisiteltynä ennen ympäristöluvan käsittelyyn ottoa Inkoon
rakennus- j a ympäristölautakunnassa.

Rudus Oy hakee edelleen toiminnan aloifiamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta (MAL 21 §, YSL 199 §). Luvan haku on sinällii2in jo ennenkuulumatonta
kaavoitusprosessien ollessa kesken sekä eri toimijoiden suunnittelemien yritystoimintojen
ollessa ristiriidassa toistensa kanssa. Esimerkiksi datakeskusten, ja muiden
työpaikkavaltaisten yritystoimintojen digitaalilaitteiden herk§yden vuoksi.

Joddbölen alueen työpaikkavaltaisen yritystoiminnan kasvupotentiaali on suuri ja täysin
ristiriidassa kivilouhimon kanssa. Ruduksen kivilouhimo on yli 20 vuotta louhinut kalliota
alueella ja näin tasoittanut riittävästi aluetia uudentyyppiselle yritystoiminnalle.

Ympä ristöl uvan käsittely I nkoon Ra kenn us- ja ympä ristöla utaku n nassa

Ympiiristöluvan kåisittelyssä Inkoon rakennus- ja ympiiristölautakunnan pitiiii huomioida
vakinaisen asutuksen låiheisyys, joka lähimmillä"iin on vain 700 m påässä Grävlingsbergetin
kallioalueelta. Louhinta Joddbölen satåmassa on todettu håiiritsevåiksi, jopa 3 000 m piiiissä
mm. Bastubackan, Inkoon liinsirinteen ja Inkoon keskustan alueilla. Räjäytykset, piikkaus
ja murskaus sekä laivojen lastaus kuuluvat tietyissä siiäolosuhteissa hyvin saaristoon mm.
Barösundiin 5 000 m piiiihiin.

Pro Ingå rf - Pro Inkoo ry vaatii, että murskaimet on välittömästi asetettava
väliaikaiseen rakennukseen, jonka avulla melu ja kivipöly saadaan eliminoitua.

Todistettavasti Rudus ei ole saanut pölyä sidottua satama-alueen louhimolla, vaan se
leijailee tuulen mukana paksuna pilvenä Inkoon asuinalueille ja saaristokunnan vapaa-
ajanasuntokiinteistöjen alueille, ja siellä asukkaiden hengitettäväksi. Todisteena kuva
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Joddbölen asemakaavamuutoksen luonnoksen selosteen osiossa, josta pöly voidaan nähdä
paksuna pilvenä kohden Inkoon kirkonkylåä.

2.8.2019 Ympåiristöpäällikkö Elina Röman totesi luparikkomuksen kivipölyn osalta
käylyäiin Jorma Viitan sähköposti-ilmoituksen vuoksi satamanalueella katsomassa. Tällöin
ei alueella ollut kivipölyä sitovaa kastelua ollenkaan. Vasta Römanin yhteydenotto
Ruduksen työnjohtoon sai aikaån, ettii paloautolla tultiin kastelemaan alue. Rudus seliui
laiminlyöntiä väliaikaisella mrnskaimella, mutia Pro Inkoolaiset ovat todenneet usearln
kertaan saman laiminlyönnin tapahtuneen. Myös Ruduksen työnjohto on todennut Pro
lnkoon ja Ruduksen yhteisissä tapaamisissa, että kastelua ei voi olla liiaksi, koska silloin
kulj ettimet tukkiintuvat.

Rudus on ympiiristölupahakemuksessaan maininnut, ettii betonijatettähaluttaisiin muskata
alueella maksimissaan 50000 t/a. Ympäristöluvan ehtoihin tulee kirjata, että jokainen
betonikuorma on tarkastettava mahdollisen asbestin varuLta- Silmiimiiiiriiinen tarkastus ei
tule §symykseen, vaan tarkastus on tehtävä asbestin käsittelyyn mtirirätfyjen normien
mukaan. Murskaukseen tuotavan lastin mukana pitiiii seurata purkukohteen asbesti- jahaitta-
ainekartoitusraportti. Raportit tulee toimittaa miiiiriiajoin kunnan ympäristöpåiällikön tietoon.

Lupaa haetaan 10:ksi vuodeksi. Tiimä voidaan katsoa pitkiiaikaiseksi ympliristöä
häiritseväksi toiminnaksi ja tåimä edellyttåiä murskainten ja kuljettimien asentamista
koteloituun rakennukseen.

Ruduksen selvä haluttomuus kehittriä toimintaansa edes murskaimien suojaamisen osalta
osoittaa huonoa vastuunkantoa ympäristöstä ja ymp?iröivästä yhteiskunnasta ja sen
asukkaista.

Pro Ingå rf - Pro Inkoo ry katsoo ympäristöluvan haitalliseksi Fortumin vireillä
oleville suunnitelmille IT-patvelinkeskuksen saamiseksi omistamalleen tontille.
Fortumilta on todettu, että §seisen IT-palvelinkeskuksen Iäheisyydessä
minkäänlaiset räjäytykset eivät voi tulla §seeseen. Mahdollinen lupa Syväsatamatien
länsipuolen ja Grävlingsbergetin kallioiden louhimiseen on näin ollen este
palvelinkeskuksen saamiseksi Inkooseen. Ja näin ollen este satojen työpaikkojen
saamiseksi Inkoolaisille ja Länsi-Uudenmaan alueen asukkaille.

Maa-ai neslaki 24.7 .1981/555 Pykä lä 9 ottaj a n korva usvelvol I i su us

Jos ainesten ottaminen alentaa viereisen tai lähistöIlä sijaitsevan kiinteistön arvoa tai
aiheuttaa muuta sellaista vahinkoa tuhaittaa kiinteistön käyttiimiselle, mitä ei ole pidettävä
vfiäisenä, on kiinteistön omistajalla ja haltijalla oikeus saada ainesten ottajalta t{iysi
korvaus haitasta, joka ainesten ottamisesta hiinelle aiheutuu. Korvausta on vaadittava
viiden vuoden kuluessa vahingon tai haitan aiheutumisesta. Jollei korvauksesta sovita,

§symys oikeudesta korvaukseen ratkaistaan ja korvaus mitäratäänkiinteåin omaisuuden ja
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erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia noudattaen toimituksessa, jota haetaan
Maanmittauslaitokselta . (.13.12.2013 I 9 I 6\

Mitä 1 momentissa on såiädeffy, koskee myös sellaisen vahingon ja haitan korvaamista,
joka aiheutuu ainesten ottamisesta ilman lupaa tai muutoin vastoin tämän lain såiiinnöksiä.

Låihialueiden kaivoja ei tutkittu edellistä YVA-selvitysth(201\ tehdessä kuin
ensimmäisen louhinta-alueen låihistöltri. Kaivojen pilaantumista ei voida rahalla korvata.
Espoon Kulmakorven louhimon låihikaivot menivät tijäytyksistä käyttökelvottomiksi ja
niin on mahdollista käy&i myös Fagervikintien vierustan kaivoille. Kaivon
käyttökelvottomaksi menoa ei voi ruhalla korvata.

Pro Ingå rf - Pro Inkoo ry:n vaatimus on, että 1500 m säteellä olevat kaivot tulee
tarkastaa ennen kuin ympäristölupa-asia otetaan kiisittelyyn, jotta tiedot ovat
liitettävissä mahdolliseen lupaan. Kaivot tulee tarkastaa Ruduksen laskuun
mahdollisen toiminnan aikana kaivon omistajan niin vaatiessa.

Valtion tavoitteena on kasvattaa yritystoimintaa ja saada kansainvåilisiä yrityksiä Suomeen.
Siksi on jdrjenvastaista, ettii Inkoon syvåisataman alueen (Joddböle) kehittiiminen
työpaikkavaltaiseksi monipuoliseksi yritystoiminta-alueeksi estetäiin sallimalla
kivenlouhinnan jatkuminen. Louhimo on elåiny oman aikansa ja nyt on tåirkeiiä siirtyä
eteenpäin. On yksinkertaisen selkeiiä, miten tässä tulee toimia. Priätöksillä on suuri
vaikutus myös koko Låinsi-Uudenmaan kehittymiselle.

Pro Ingå rf - Pro Inkoo ry, joka edustaa Inkoon asukkaita ja vapaa-ajan kiinteistöjen
omistajia - tulee suosittelemaan Inkoon kunnalle toimintakiellon asettamista
Ruduksen toiminnalle tilanteen niin vaatiessa.

Inkoossa 15.01.2020

Jorma Viita hallituksen puheenj ohtaja Donner varapuheenj ohtaj a


