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1.

Maanpään kiviaineksen otto- ja murskaushankkeen sidosryhmätyöpaja
Metsä Fibre Oy suunnittelee Rauman Maanpään tehdaskiinteistön alueelle kiviaineksen ottoa
ja murskausta. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa tehtaan toiminnan edelleen kehittäminen. Alueella on voimassa Maanpään asemakaava, jossa alue on osoitettu teollisuusalueeksi. Teollisuusalueen toteutuminen edellyttää alueen louhimista tasaiseksi. Suunnitelmasta tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioidaan alueelle
suunnitellun kiviaineksen oton ja murskauksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvä sidosryhmätyöpaja järjestettiin
maanantaina 28.8.2017 klo 17.30–20 Metsä Fibre Oy:n sellutehtaalla Raumalla. Tilaisuuteen
kutsuttiin useita eri tahoja lähinnä hankealueenlähialueilla toimivien yhdistysten, ja seurojen
sekä lähialueen asukkaiden kautta. Tilaisuuden alussa oli kahvitarjoilu.
Työpajaan kutsutut tahot:
· Kortela-Monnan kyläyhdistys ry
· Rasti-Lukko ry
· Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry
· Nosto-Elonen Oy
· Yleisötilaisuudessa 30.5.2017 yhteystietonsa jättäneet lähialueiden asukkaat
· YVA-ohjelmasta mielipiteen jättäneet henkilöt
Työpajaan osallistui yhteensä 15 edustajaa seuraavista tahoista:
· Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry
· Lähialueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden edustajia
Aikataulu
17.30
17.35
17.55
18.00
19.30
20.00

Tilaisuuden avaus
Tilannekatsaus hankkeen ja vaikutusarviointien etenemisestä
Työpajatyöskentelyn ohjeistus
Työpajatyöskentely karttojen äärellä
Ryhmien yhteenvedot ja yhteiskeskustelu
Kiitos ja hyvää kotimatkaa!

Työpajan läpiviennistä vastasivat YVA-konsultti Ramboll Finland Oy:n vuorovaikutus- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin asiantuntija Venla Pesonen sekä YVA-hankkeen projektikoordinaattori Virve Suoaro.
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Muistioluonnos lähetettiin osallistujille kommenteille työpajan jälkeen. Osallistujien muistioluonnokseen tekemät kommentit ja täydennykset on lisätty muistioon ja muokatut kohdat
on merkitty tekstiin.

2.

Alustukset
Tilaisuuden alussa Metsä Groupin ympäristöpäällikkö Anna Riikka Nickull ja Metsä Fibre Oy:n
Rauman tehtaan viestintäpäällikkö Leena Salminen esittelivät itsensä ja kertoivat vastaavansa työpajan käytännön järjestelyistä. He eivät osallistuneet työpajatyöskentelyyn, vaan
seurasivat keskustelua sivusta. Pääpaino tilaisuudessa oli osallistujilta saatavalla tiedolla ja
keskustelulla.
Rambollin vuorovaikutusasiantuntija Venla Pesonen kertoi, että työpajasta saatua tietoa tullaan käyttämään yhtenä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien, eli sosiaalisten
vaikutusten arvioinnin lähtötietona. Paikallisilta asukkailta ja muilta paikallisilta toimijoilta
saatava tieto on tärkeä osa arvioinnissa käytettyjä lähtötietoja. Arviointityö ei kuitenkaan
perustu yksinomaan osallistujien antamiin tietoihin. Muita elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnettäviä lähteitä ovat mm. muiden vaikutusarviointien tulokset, karttatarkastelut, YVA-ohjelmasta jätetyt mielipiteet ja tilastot. Muiden vaikutusarviointien osana tehdään omat tarvittavat selvityksensä.
Työpajakeskustelun pohjaksi Rambollin projektikoordinaattori Virve Suoaro esitteli lyhyesti
hanketta, ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja sekä
hankkeen alustavia vaikutusarviointien tuloksia. Työpajaesitys on muistion liitteenä. YVAmenettelyssä arvioidaan vaihtoehdot VE1 ja VE0. Vaihtoehdossa VE1 hanke toteutetaan, jolloin alue louhitaan ja alueelta louhittua kiviainesta murskataan. Alueelle voidaan rakentaa
asemakaavan mukaisesti. Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta ja alue jää nykytilaan.
Suoaron mukaan ei ole tiedossa mitä teollista toimintaa alueelle on tulossa, joten ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään vain louhintaan ja murskaukseen. Tehtaan sisäistä
tiestöä käytetään murskeen kuljetukseen. Osa murskeista käytetään alueella, jolloin kaikkea
ei tarvitse kuljettaa pois. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia tulee
erityisesti louhinnasta ja kiviaineksen murskauksesta, joista tulee melu-, tärinä- ja pölypäästöjä. Melu- ja pölypäästöjen minimoimiseksi murskauslaitokset sijoitetaan hankealueen
pohjoispäätyyn. Koska murskauslaitokset sijaitsevat kauempana louhinta-alueista, tulee
enemmän alueen sisäisiä kuljetuksia dumppereilla. Toiminnan melua aiheuttavat erityisesti
poraus ja rikotus, jotka ovat vaikeasti vaimennettavia. Kyseistä melua tulee kuulumaan
hankealueen eteläpuolen asuinalueilla varsinkin toiminnan loppuvaiheessa. Louhinnassa räjäytykset suunnitellaan siten, ettei rakennuksiin tule vaikutuksia. Lähimpiin kiinteistöihin tulee tärinämittaukset. Tärinällä voi olla vaikutuksia asuinviihtyvyyteen esimerkiksi ilmanpaineena, joka voi helisyttää laseja tai tuntua iholla. Ilmanpaine ei kuitenkaan aiheuta rakennusvaurioita, jotka tulevat maaperän kautta. Murskaukselle haetaan ympäristölupaa. Louhinnalle ei haeta ympäristölupaa, vaan alue louhitaan rakennusluvan mukaisesti. Alue tullaan louhimaan kun rakennuslupa on haettu ja saatu.
Virve Suoaron esityksen aikana nousi osallisten keskuudessa useita kommentteja ja kysymyksiä, jotka on koottu alla.
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K: Oletteko käynyt hankealueen etelärajalla? Ei jää puita siihen Laituritien kohdalle. Tulee ihan kaikki näkymään asutuksen suuntaan.
V: Käytiin ajamassa Laituritiellä ja Mudaistenperäntien. Puusto on tällä kohdalla
harvaa, joten selvitämme näkymät Laituritieltä ja Mudaistenperäntieltä.

K: Onko melumallinnuksissa huomioitu murskauksen ja louhinnan impulssimainen melu?
V: Murskauslaitoksen melu ei oletettavasti ole impulssimelua enää lähimpien
asuin- ja lomarakennusten kohdalla, jonne murskauslaitoksilta etäisyyttä yli 500
m. Louhinnassa kalliorintauksen päällä käytettävien poravaunujen melupäästössä on huomioitu melun mahdollinen kapeakaistaisuus lisäämällä lähteen melupäästöön +5 dB.
K: Mikä on yleinen käytäntö viiden desibelin huomioimisessa? Rambollin satamaan tehdyssä meluselvityksessä sitä ei ole huomioitu.
V: Impulssimaisuus riippuu melulähteen melupäästön (äänen ”luonteen”) lisäksi
kohteen etäisyydestä. Impulssimaisuus vähenee etäisyyden kasvaessa ja jossakin vaiheessa se poistuu kokonaan. Jos melun lähde on tarpeeksi kaukana herkistä kohteista, impulssimaisuutta ei huomioida.
K: onko sille olemassa tietty etäisyysraja? VNp 993/92 ei puhu etäisyysrajoista.
V: Ei ole etäisyysrajoja, vaan asia tarkastellaan kohdekohtaisesti
K: Ymmärsinkö että mallinnuksessa tehtaan melu on hyvin pieni louhintaan verrattuna?
V: Tehtaan ja louhinnan melut ovat erilaisia, eivätkä suoraan ole kumuloituvia.
Louhinnassa rikotuksen kilkatus ja kivien laittaminen lavalle ovat kuuluvia ja
häiritseviä. Hankkeen meluntorjuntatoimenpiteitä on selvitetty. Toiminnan aikana melua tullaan tarkkailemaan ja meluntorjuntatoimenpiteitä lisätään tarvittaessa.
K: Tuleeko mikrofoni jokaisen pihalle 24/7?
V: Melutasoja tullaan todennäköisesti seuraamaan lähimpien häiriintyvien kohteiden ja Mudaistenperän vastarannan asuin- ja loma-asuntojen kohdilta, pisteistä, joissa mallinnuksen mukaan melutasot ovat suurimmat.
K: Eikö oteta vertailua äänilähteestä?
V: Voidaan verrata myös nykytilaan, kun mittauksia louhinnan ja murskauksen
aikaisesta tilanteesta on tehty. Alueen nykyisten toimijoiden aiheuttamasta äänitasosta on olemassa mittaus- ja mallinnustietoja olemassa (mm. Metsä Fibren
sellutehtaan ympäristölupaa varten tehdyt mittaukset ja mallinnukset). Kaikkea
ei aina pysty huomioimaan, esim. jos lintu laulaa tai lentokone lentää yli juuri
mittaushetkellä.
Tilaisuuden jälkeen täydennetty osallistujan kommentti ja vastaus melun mittaamisesta:
K: Kai sitä melun lähdettä pystytään seuraamaan ympäristössä ja vertaamaan?
Mittauspisteitä alueen rajoille josta melua tulee ja sieltä poimitaan dataa miten
se käyttäytyy ympäristössä mitattaviin pisteiden kanssa. Ei kai sitä melun mittausta millään tee se itse vehkeillä toteuteta vaan sertifioiduilla laitteilla ja äänita-
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sot pitää tulla sieltä missä melua on työn edetessä. Vertailu pisteitä ympäristöön
ja mittauspisteitä mistä sitten ikinä sitä halutaan mitata.
V: Äänitasomittari mittaa kokonaisäänitasoa eli kaikkien äänilähteiden summaa.
Mittari ei erottele, mistä lähteestä ääni tulee. Periaatteessa on mahdollista mitata melutaso louhinta-alueelta sekä asuin-/ lomarakennuksen pihamaalta, jolloin
voidaan selvittää miten hyvin ne korreloivat keskenään, eli miten hyvin tietty
kolina ja suuri äänitaso näkyy loma- / asuinrakennuksen mittauspisteen tuloksissa.
Kommentti: Hankealueen eteläpuolella osa kiinteistöistä sijaitsee savimaalla.
V: Hyvä tietää, voitte merkitä kiinteistöt ryhmätöiden yhteydessä kartalle. Maaperätiedot ovat peräisin GTK tietokannoista, joiden mukaan alueen maaperä on
kalliota ja moreenia.
K: Millä tuulella ilmanlaatumallinnukset on tehty? Onko klassinen +2m/s jokaiseen suuntaan?
V: Ilmanlaatu on alustavasti arvioitu vuoden 2016 säädatalla. Tarkoitus on jatkoarvioinnissa ottaa huomioon dataa pidemmältä ajalta.
K: Voiko pöly levitä laajemmalle kovemmalla tuulella?
V: Kyllä voi levitä laajemmalle ja se pyritään ottamaan lopullisissa pölymallinnuksissa huomioon.
K: Jaetaanko jokaiselle happinaamari?
V: Ei ole tarvetta. Alueella pitää pystyä työskentelemään. Hankkeesta vastaavan
täytyy tehdä toimenpiteitä, jos pölypäästöjä ilmenee. Pölyvaikutukset haittaavat
myös Metsä Fibren toimintaa, joten ne pyritään pitämään minimissä.

3.

Työpajatyöskentely
Työpajatyöskentelyn sujuvoittamiseksi osallistujat oli ennakkoilmoittautumisten perusteella
jaettu kahteen ryhmään, jotka molemmat käsittelivät samoja teemoja. Ryhmien tehtävänä
oli 1) kertoa ja kuvailla hankealueen ja sen lähialueiden nykytilaa, 2) pohtia näkemyksiään
vaikutuksista, 3) miettiä ehdotuksiaan hankkeesta aiheutuvien mahdollisten haittojen lieventämiseksi ja 4) esittää toiveita ja ideoita hankkeen viestintään ja vuorovaikutukseen.
Ryhmäkohtaisten keskustelujen jälkeen tilaisuuden lopussa molemmat ryhmät esittivät loppukeskustelun aikana ryhmätöiden aikana syntyneitä huomioita.
Ryhmillä oli käytettävissään erityisesti tehtävää 1 (nykytila) varten alueen yleiskartta, johon
oli merkitty hankealueen sijainti ja rajaukset. Lisäksi joka tehtävää varten ryhmille oli jaettu
ns. tehtäväpaperit, joihin osallistujilta toivottiin tarkempia kuvauksia karttamerkinnöistä sekä kirjauksia asioista, joita ei ollut mahdollista paikantaa kartalle (kuva 1). Kartoille tehdyt
merkinnät koottiin työpajan jälkeen konsultin toimesta ns. kokemukselliseksi nykytilakartaksi, johon koottiin erityisesti osallistujien esiin nostamat asiat. Vaikutusarvioinnissa tietoja
täydennetään myös muiden lähtötietoaineistojen pohjalta. Koostekartta on muistion liitteenä.
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Kuva 1. Esimerkkejä työpajatilaisuuden ryhmätyöaineistoista.

4.

Yhteenveto ryhmätöiden annista
Kuvaukset eri tehtävien aikana käydystä keskustelusta on koottu alle. Kokemuksellinen
koostekartta on esitetty muistion liitteenä.

4.1

Tehtävä 1: Alueen nykytila, käyttö ja merkitys
Osallistujien työpajamuistion luonnokseen jälkikäteen tekemät lisäykset on merkitty tekstiin
kursiivilla.
Virkistyskäyttö
Molemmissa ryhmissä kuvattiin Maanpään alueen monipuolista merkitystä virkistyskäytölle.
Hankealueella risteilee useita polkuja ja alue on osallistujien mukaan erittäin aktiivisessa ulkoilu-, virkistys-, marjastus- ja sienestyskäytössä. Alueella suunnistetaan ja järjestetään
myös vuosittain suunnistuskilpailuja. Vanha arvokas kalliomännikkö kilpikaarnamäntyineen
hankealueen keskiosissa sekä hankealueen itäpuolella sijaitseva näköalapaikka mainittiin
tärkeinä kohteina. Alueella on myös lintuharrastajien bongauspaikkoja. Maanpään alueen
kallioiden ja puuston luontaista suojaa teollisuuden pöly- ja meluhaittoja sekä näkyvyyttä
vastaan pidettiin tärkeänä alueen eteläpuolella sijaitsevalle asutukselle. Maisema-arvoja pidettiin myös tärkeinä.
Maanpään alueen rantakallioilta on osallistujien mukaan suora näkymä ulkomerelle ainoana
paikkana lähellä Rauman keskustaa ja alueen merkitystä yhtenä viimeisistä luonnonrannoista rakentamattomassa ympäristössä korostettiin. Aluetta käyttävät lähiasukkaiden lisäksi
myös kaupunkilaiset ja sinne on helppo saapua lähelle myös autolla, sillä auton voi jättää
Laituritien päässä sijaitsevalle parkkipaikalle. Ranta-alueen rakentamattomuus mahdollistaa
vapaan liikkumisen alueella, ja osallistujien mukaan rannoilla viettävät aikaa eri-ikäiset ihmiset grillaten nuotiopaikoilla, uiden, kalastaen ja oleillen. Osallistujien mukaan kalliot ja
Maanpäännokka ovat suosittu valokuvauspaikka erityisesti auringonlaskujen ja myrskyjen
aikaan, ja ihmiset juhlivat alueella myös erilaisia merkkipäiviä.
Osallistujien mukaan Maanpäännokan lähistöllä harrastetaan purjelautailua, surffausta ja
sup-lautailua. Mudaistenlahdella ja Maanpään länsipuolella harrastetaan kalastusta ja alueella on rysiä. Veneily on aktiivista ja Laituritien päässä sijaitsevaa venesatamaa käyttävät lä-
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hialueen asukkaiden lisäksi myös vierasveneilijät. Laituritien rannassa harrastetaan koirien
vesipelastusta.
Hankealueella on havaittu runsaasti käärmeitä. Koko Mudaistenlahden poukaman alueella,
Laituritien etelä- ja pohjoispuolilla ja Mudaistentien eteläpuolella on havaittu peuroja ja kauriita sekä kettuja, hankealueella myös metsäjänistä. Laituritien kiinteistöjen pihapiirissä sekä
hankealueella on tehty lepakkohavaintoja. Alueen vesilintukanta on osallistujien mukaan
runsas, havaintoja on tehty mm. mustakurkku-uikusta, jalohaikarasta ja harmaahaikarasta.
Työpajassa osallistujien kartalle käsin piirtämät polut on paikannettu liitteenä olevalle koostekartalle peruskarttapohjan ja avoimeen dataan perustuvan Open Street Map-sivuston tietojen perusteella.
Asutus ja elinkeinot
Hankealueen eteläpuolella Mudaistentien ja Laituritien varrella ja rannan lähellä on sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta. Väestö alueella on monenikäistä. Vakituisilla asukkailla ei
ole pieniä lapsia, mutta alueella asuu myös nuoria, joilla on perheenperustamissuunnitelmia.
Osalla loma-asukkaista on pieniä lapsia. Mudaistenperällä Laituritien eteläpuolella sijaitsee
kulttuurimaisema, jossa on vanhan kalastajatorpan alue. Osalla alueella asuvista ja mökkeilevistä työpajaosallistujista on sukua asunut alueella jo 1800-luvulta lähtien, ja monilla oli
pitkät siteet alueeseen. Mudaistenlahden eteläpuolen vapaa-ajan asutus on osallistujien mukaan alkanut rakentua alueelle 1950–60-luvuilla. Osa Laituritien ja Mudaistenperäntien kiinteistöistä sijaitsee savimaalla ja ainakin yksi kiinteistöistä puoliksi savella ja puoliksi kalliolla.
Osassa vapaa-ajanasunnoista on ympärivuotista käyttöä. Osallistujien mukaan Mudaistentien kiinteistöillä näkymät ovat korkealla, sokkelikorkeuden ollessa noin kahdeksassa metrissä. Nykytilassa näkymä kiinteistöiltä on yhtenäinen merenrantamaisema.
Hankealueella ei toimi elinkeinonharjoittajia. Lähimpänä hankealueesta kaakkoon Sampanaalan alueella sijaitsee pienteollisuusalue, jossa on pieniä konepajoja ja varastoja.
Koetut haitat
Osallistujat edustivat pääosin hankealueen eteläpuolisten alueiden vakituisia ja vapaa-ajan
asukkaita. Osallistujien mukaan nykyinen melu Metsä Fibren tehtaalta kuuluu häiritsevästi
Laituritien asuinkiinteistöihin sekä Mudaistenperäntien ja Mudaistentien vapaa-ajan kiinteistöihin Mudaistenlahden vastarannalla. Melua on havaittu ajoittain myös kiinteistöjen sisällä
ja yöaikaan. Melua on havaittu myös kauempana idässä Sampanaalan alueella. Osallistujien
mukaan asukkaat ovat havainneet ylityksiä melun ohjearvotasoissa. Koostekartalle on paikannettu työpajaan osallistuneiden ja heidän naapureidensa tekemiä havaintoja, joiden perusteella saa ajatusta siitä, kuinka kaukana teollisuusalueesta melua on nykytilassa havaittu. Häiritseviä ääniä kuvattiin mm. sanoilla klonksutus, humina, kolahdukset ja paineiden
päästämisen suhina. Meluhavaintojen ajankohdat ja voimakkuus ovat vaihdelleet, välillä on
ollut useita hiljaisia jaksoja, välillä melua on kuulunut enemmän. Osallistujat eivät olleet havainneet melussa erityistä kaavamaisuutta tai esiintymistä aina tiettyyn aikaan. Osallistujien
mukaan ELY-keskus on tekemässä melumittauksia alueella syksyn aikana.
Rauman kaupunki on osallistujien mukaan muutama vuosi sitten harventanut Laituritien
pohjoispuolen puustoa, vähentäen samalla luontaista suojaa melua vastaan. Vaikka Laituritien pohjoispuolen ja hankealueen välinen alue on suhteellisen harvapuustoista, on se työ-
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pajaosallistujien mukaan vaikeakulkuista maastoa. Ulkoiluun käytetty polkureitistö on keskittynyt hankealueelle.
Mudaistenlahti on asukkaiden mukaan hyvin matala, arviolta syvimmillään vain muutaman
metrin. Lahden muodosta johtuen vesi ei kierrä ja vaihdu helposti. Asukkaat ovat ruopanneet lahteen veneväyliä. Rauman eteläisen laivaväylän ruoppaus on osallistujien mukaan aiheuttanut Mudaistenlahden veden samentumista. Lahdella on alueita, joissa on ruovikkoa ja
jotka ajoittain kuivuvat.
Liikenteellisesti hankalia risteyksiä ovat Hitsaajantien ja Unajantien sekä Hitsaajantien ja Turuntien risteykset sekä Lounaisväylän ja Hankkarintien risteys. Näissä risteyksissä on toisinaan hankaluuksia päästä kääntymään vasemmalle rekka- sekä muun vilkkaan liikenteen
takia.

4.2

Tehtävä 2: Vaikutukset
Työpajakeskustelujen ja ryhmien tehtäväpapereille tekemien muistiinpanojen pohjalta on
tehty yhteenveto osallistujien näkemyksistä hankkeen mahdollisista vaikutuksista. Yleisesti
molemmissa ryhmissä huoli hankkeen aiheuttamista haitoista asuinviihtyvyyteen ja alueen
virkistyskäyttöön oli suuri.
Osallistujien työpajamuistion luonnokseen jälkikäteen tekemät lisäykset on merkitty tekstiin
kursiivilla.
Vaikutukset asuin- ja elinympäristön viihtyvyyteen
- Meluhaitat, tärinä, pöly
- Kiinteistöjen sekä tonttien todella suuri arvon lasku. Nyt jo mahdotonta myydä jos haluaisi. Kuka korvaa kiinteistöjen arvonromahdukset?
- Asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen ja tonttien arvojen aleneminen
- Rakennusprojektien aloitus jäissä kunnes tieto mitä Metsä tekee, tuleeko hanke vai ei
- Paljon muutakin tuotiin ilmi kuin pelkät rakennusprojektit. Yleisiä peruskunnostuksia tai
parannuksiakaan ei uskalla tehdä. Pihaa ei uskalla "maisemoida" yms.
- Rakentaminen jäissä
- Paikkojen lunastus?
- Tulevien tehtaiden laitosten saasteet ja päästöt, myös melu
- Louhintaa lähinnä olevat asunnot asuinkelvottomia louhinnan aikana. Tuleva tehdas?
- Maisemien menetys
- Luontainen suoja etelän suuntaan häviää täysin jos puusto kaadetaan ja alue tasataan
- Luonnon menetys, maiseman peruuttamaton muutos, ”suojaamassa” oleva puusto olematon
- Louhinnan aikainen asuminen yhtä helvettiä
- Perheen perustaminen hankalaa, äidin stressi
- Lapsien päiväunet
- Virkistysalueen arvon menetys
- Vaikutukset vesistöön
- Epätietoisuudessa eläminen, odottelu, stressi, valitusmenettely voi kestää vuosia!
- Huolet ja murheet hankkeesta ja tulevaisuudesta
- Töitä tehdään kotona paljon nykyään, louhinta häiritsee
- teollisuus näkyisi Laituritielle kiinteistöjen pihoille puuston kaadon sekä louhinnan jälkeen.
Maisema vastarannalta katsottuna, missä enemmän mökkejä ja asutusta, muuttuisi täysin
+ Jos alue tuhotaan, liikenne vähenee, koska virkistysaluetta ei enää ole
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Kuva 2. Ryhmätyöskentelyä karttojen äärellä.

Vaikutukset luonnon virkistys- ja hyötykäyttöön ja harrastustoimintaan
Osallistujat arvioivat kaikki vaikutukset kielteisinä.
- Käärmeet muuttavat pihapiiriin kun hankealueella paljon käärmeitä
- Marjastustoiminta, ulkoilu, suunnistus, kalastus, maastopyöräily poistuvat hankkeen myötä à Hankealue pilaa Maanpään
- Virkistysarvo hankkeen jälkeen olematon, kukaan ei mene tehtaan viereen ulkoilemaan
- hankealueen ja Laituritien väliin jätettävä suojavyöhyke on nykyisellään vaikeakulkuista
maastoa joka ei houkuttele liikkumiseen.
- huolena on, että pöly laskeutuu Mudaistenlahdelle ja kerääntyy lahden pohjukkaan. Pahimmat vaikutukset luoteistuulella. Hulevesien määrän kasvaessa kielteinen vaikutus lahden vesistöön.
Laituritien matalaan lahteen on ruopattu 2 m syvä väylä. Räjäytystöiden aikana sekä ennen aloitusta huomioitava, jos väylä täyttyy tai ruopattu savi valuu takaisin mereen
Vaikutukset elinkeinoelämään
- Myönteiset vaikutukset epävarmoja! Ei myönteisiä vaikutuksia pahemmin ole. Muutama
hassu työpaikka?
- Hankkeen aloituksen tiedottaminen
Muita asioita joihin tulee kiinnittää huomiota
- Miksei ELY-keskuksen edustaja paikalla? Rambollin edustajan palkan maksaa loppuviimeksi kuitenkin Metsä.
4.3

Tehtävä 3: Haitallisten vaikutusten lieventäminen
Tehtävään 3 haitallisten vaikutusten lieventämisestä tuli muutamia kommentteja. Meluhaitan lieventämiseksi toivottiin nykyisten melupäästöjen vähentämistä ja tarkempaa seurantaa, ettei tulisi kolinoita ja lupa-arvojen ylityksiä, sekä riittävän korkean muurin rakentamista (10–15 m). Meluaidan tulisi olla ainakin 10–15 m korkea ja rakennettu esimerkiksi
hiekalla täytetyistä konteista tai muusta vastaavasta. Louhinta-alueen, eli hankealueen rajaa pidettiin liian eteläisenä ja toivottiin siirrettävän sitä vähintään puolella pohjoisemmaksi
kauemmas asutuksesta. Maiseman muutosta pidettiin haittana, johon ajatuksena oli jonkinlainen maisemointi. Yhdessä ryhmässä keskusteltiin puuston istuttamisesta Laituritien ja
hankealueen väliselle harvapuustoiselle alueelle. Toisessa ryhmässä vaihtoehdon VE0 valintaa pidettiin parhaana keinona haittojen lieventämiseksi.
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Metsälle pitäisi asettaa tuntuva sakko aina kun sallitut raja-arvot ylittyvät niin toimivan tehtaan kuin louhinnan sekä tulevan toiminnan takia aiheutuvasta haitasta. Korvaus tulisi
maksaa niille, joille tästä koituu haittaa, eli asukkaille ja mökkiläisille.
4.4

Tehtävä 4: Tiedotus ja vuorovaikutus
Hankkeen tiedotus ja hanketoimijan ja asukkaiden välinen vuorovaikutus herätti osallistujien
parissa keskustelua. Osallistujat kritisoivat olematonta tiedotusta vakituisten ja vapaa-ajan
asukkaiden suuntaan, sillä asukkaat kertoivat kuulleensa hankkeen suunnittelusta ensimmäistä kertaa toukokuussa Länsi-Suomen paikallislehdestä. Suora tiedotus hankkeesta
asukkaiden suuntaan on puuttunut Metsä Fibren taholta.
Osallistujat esittivät seuraavanlaisia kehitysideoita ja toiveita tiedotuksen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen:
- suora keskusteluyhteys asukkaiden ja Metsä Fibren välille sekä toimivampia yhteyksiä
kommunikointiin. Metsä Fibren taholta toivottiin yhteyshenkilöä, jolla on firman sisällä ns.
vaikutusvaltaa
- hanketoimijalta tulisi jalkautua maastoon keskustelemaan hankealueen eteläpuolen asukkaiden ja mökkiläisten kanssa
- Metsän tulisi järjestää tilaisuus, jossa he keskustelisivat asukkaiden huolista kiinteistöjen
arvonmenetyksen suhteen
- Tiedotusta hankkeen eri vaiheissa, esimerkiksi 2-3 kuukauden välein
- Yleisesti toivottiin että aina kun uutta tiedotettavaa on, niin tiedotettaisiin ja vaikkei olisi,
voisi jotain kommunikointia olla myös Metsä Fibren suunnalta
- Tiedotus kirjepostina postilaatikoihin pidettiin toimivana, koska alueella on monenikäistä
väestöä
- Alueella toimivien tieosuuskuntien tieisännillä on kaikkien kiinteistöjen sähköpostiosoitteet, joita Metsä Fibre voi tarvittaessa hyödyntää tiedotuksessa

Liitteet:
Työpajan kokemuksellinen koostekartta
Työpajaesitys
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KIVIAINESTEN OTTO
RAUMAN MAANPÄÄN ALUEELLA
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
TYÖPAJA 28.8.2017
VIRVE SUOARO
VENLA PESONEN

TILAISUUDEN AIKATAULU
17.30

Tilaisuuden avaus

17.35

Tilannekatsaus hankkeen ja vaikutusarviointien etenemisestä

17.55

Työpajatyöskentelyn ohjeistus

18.00

Työpajatyöskentely karttojen äärellä

19.30

Ryhmien yhteenvedot ja yhteiskeskustelu

20.00

Kiitos ja hyvää kotimatkaa!

TYÖPAJATILAISUUDEN TARKOITUS JA
TAVOITTEET
• Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista käytetään
termiä sosiaaliset vaikutukset
• Sosiaalisten vaikutusten arviointi kuuluu ympäristövaikutusten
arviointiin (YVA)
• Tilaisuudessa saatavia näkemyksiä ja tietoja käytetään erityisesti
ihmisten asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen, terveellisyyteen
ja turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tukena
• Asukkaiden ja muiden sidosryhmien paikallistuntemus on arvokas
tiedon lähde
• Muita tietolähteitä ovat mm. YVA-ohjelmasta jätetyt lausunnot, ja
mielipiteet, kartta- ja tilastoaineistot sekä muut vaikutusarvioinnit

HANKKEEN ESITTELY

HANKKEEN KUVAUS
• Sijaitsee Rauman teollisuusalueella
• Kallioista ja metsäistä, pääosin
rakentamatonta aluetta
• Alue louhitaan tasoon +6…9 m mpy
• Ottomäärä noin 600 000 m3ktr, jonka
lisäksi alueelta poistetaan noin 120 000 m3
pinta- ja kaivumaita
• Murskattavia kiviaineksia noin 1,5 Mt
• Osa kiviaineksesta (noin 100 000-200 000
m3ktr) käytetään tehdasalueella
myöhemmin rakentamiseen joko louheena
tai murskeena
• Ottotoiminta kestää kokonaisuudessaan
enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen aluetta
voidaan rakentaa

HANKEVAIHTOEHDOT
Edellä esitettyyn perustuen YVAmenettelyssä tarkastellaan
• Hankkeen toteuttaminen VE1:
Kalliokiviaineksen otto ja murskaus.
Alueelle voidaan rakentaa
asemakaavan mukaisesti.
• Hankkeen toteuttamatta
jättäminen VE0:
Hanketta ei toteuteta. Alue jää
nykytilaan.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELYN ETENEMINEN
toukokuu
2017

toukokuuelokuu
2017

syyskuu

• Arviointimenettelyn käynnistyminen
• Hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle

• Kuuleminen
• Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman nähtäville (1 - 2 kk)
• Lausunnot keskeisiltä tahoilta, sekä mahdollisuus mielipiteiden
esittämiseen (1 kk)
• Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (1 – 2 kk)
• Arviointiselostus
• Hankkeesta vastaava arvioi ympäristövaikutukset ja toimittaa
arviointiselostuksen yhteysviranomaiselle

2017

lokakuu
2017

tammikuu
2018

• Kuuleminen
• Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen nähtäville (1 - 2 kk)
• Lausunnot keskeisiltä tahoilta, sekä mahdollisuus mielipiteiden
esittämiseen (1 kk)

• Arviointimenettelyn päättyminen
• Yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiselostuksesta (2 kk)

• Hankkeesta laaditaan
ympäristövaikutusten
arvioinnista annetun lain (YVAlaki 468/1994) mukainen
ympäristövaikutusten arviointi,
jossa selvitetään hankkeen
ympäristövaikutukset ns.
laajan ympäristökäsitteen
mukaisesti.

ALUSTAVAT
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINNIT

VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN
• Hankealue sijaitsee tehdasalueen
eteläpuolella
• Lähimmät asuin- ja lomarakennukset
hankealueen eteläpuolella noin 170 m
etäisyydellä
• Maanpään kalliorannoilla on
ulkoilijoiden itse rakentamia
nuotiopaikkoja ja Laituritien päässä on
pienvenesatama
• Hanke mahdollistaa voimassa- ja
vireillä olevissa maakunta-, yleis- ja
asemakaavoissa hankealueelle
osoitetun maankäytön mukaisen
toiminnan toteuttamisen

Hankealueen lähiympäristön nykyinen asutus (Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta)

VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA
KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN
• Osa hankealueen kallioista on paljaita, muuten
hankealueen puusto estää näkymien
avautumisen
• Metsäinen rantavyöhyke estää hankkeen
toiminnan aikaisten toimintojen ja myöhemmin
tasatun alueen näkymistä hankealueen länsija eteläpuoliselle ranta-alueelle, mutta
hankkeella on negatiivisia vaikutuksia rantaalueen maisemakuvaan ja käyttöön
• Hankkeella ei ole maisemakuvaa heikentävää
vaikutusta hankealueen vaikutusalueella
sijaitseville arvokkaille maisema-alueille ja
kulttuuriympäristöille. Näkyvyyttä arvoalueille
tai Laituritien varren rakennushistoriallisia ja
maisemallisia arvoja omaaville rakennuksille ei
ole.

• Melumallinnukset tehty eri toiminnoille 3 eri vaiheessa

MELU

• Yhteismelumallissa huomioitu myös muu alueen toiminta
• Meluntorjuntatoimenpiteet toteutettava toiminnan ajan
• Eniten meluvaikutuksia louhinnasta, murskaus sijoitetaan
alueen pohjoisreunaan

Murskaus

17.11.2010

MELU
Murskaus ja
louhinta

Yhteisvaikutukset

17.11.2010

TÄRINÄ

• Tärinässä mallinnettu sekä louhinnasta että liikenteestä
aiheutuvia vaikutuksia
• Liikenteellä ei tärinän osalta merkittäviä eroja
nykytilanteeseen
• Kaikki lähellä oleva asutus sijaitsee joko kallio- tai
moreenimaaperällä
• Lähin kallioperällä oleva asutus n. 160 m etäisyydellä ja
moreenimaaperällä n. 200 m etäisyydellä tarkastelualueesta
• Tärinän tarkkailua toteutettava koko toiminnan ajan

Kallio
Moreeni

TÄRINÄ
•
•

Louhintasuunnitelma tehdään siten, ettei rakennuksiin tule vaikutuksia
Tärinän ja ilmanpaineaallon vaikutukset voivat vaikuttaa joidenkin
kiinteistöjen osalta koettuun asuinviihtyvyyteen
Rauma, louhintatärinä –
Asuinrakennusten sallitut arvot erilaisilla maaperätyypeillä

ILMANLAATU (ALUSTAVA ARVIOINTI)
• PM10-raja-arvo (36 kpl pitoisuuden
50 µg/m3 ylityksiä) ylittyy
punaisella vyöhykkeellä ilman
pölyntorjuntatoimenpiteitä
• Päästömäärät ovat suurelta
murskausalueelta
• Raja-arvon ylityksiä asuin- ja lomakiinteistöillä ei voida sulkea pois
• Mallin lähtötietojen tarkistaminen
sekä tarkempi laskenta voi muuttaa
vyöhykkeitä
• Ilmanlaatuvaikutusten arviointi
tarkentuu YVA-selostukseen

Lähde: Ilmatieteen laitos

VAIKUTUKSET PINTA- JA POHJAVESIIN
• Hankealue ei sijaitse
ympäristöhallinnon luokittelemalla
pohjavesialueella tai sellaisen
läheisyydessä
• Hankealue sijoittuu Rauman ja
Eurajoen saariston merialueen
(3_Ses_038) edustalle
• Vesimuodostuman ekologinen
(vuoden 2013 luokitus, laaja
aineisto) ja kemiallinen tila (vuoden
2013 luokitus, asiantuntija-arvio)
ovat hyviä

PINTAVEDET
• Alueen hulevedet johdetaan satama-altaaseen aallonmurtajan
sisäpuolelle jätevedenpuhdistamon purkuvesien kanssa
• Räjähteistä peräisin oleva typpikuormitus on pääasiallinen
vesistövaikutusten mahdollinen lähde
• Myös samentavaa kiintoainekuormitusta voi tulla
• Muodostuva typpikuormitus vastaa noin 3 %
jätevedenpuhdistamon nykyisestä typpikuormituksesta
• kuormituksen lisäyksen ei arvioida muuttavan rehevyystilannetta
havaittavasti (typpi ei rajoita tuotantoa alueella)

• Vesistöön kohdistuva kuormituksen lisäys kohdistuu korkeintaan
kahdelle kasvukaudelle
• Vaikutusten lieventämiseksi suositellaan hulevesien keruuta
tasausaltaaseen ennen pumppausta hulevesiverkostoon

VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN
• Hankealueella ei sijaitse
luonnonsuojelualueita,
luonnonsuojeluohjelmien kohteita tai
Natura 2000 -verkoston kohteita
• Hankealueelle on tehty
asemakaavatasoinen luontoselvitys
vuonna 2014 (Ahlman Group 2014)
• Hankealueelle on tehty liito-orava- ja
lepakkoselvitykset
• Alueella on metsälain 10 §
tarkoittama erityisen tärkeä
elinympäristö, harvapuustoinen
kallioalue

TYÖPAJATYÖSKENTELYN
OHJEISTUS

TYÖPAJATYÖSKENTELYSTÄ
• Käydään läpi neljä teemaa
1. Alueen käyttö ja nykytila
2. Ajatuksia arvioiduista vaikutuksista
3. Haittojen lieventäminen
4. Tiedotus ja vuorovaikutus

• Kaikki paikallistuntemus, tieto ja kokemus on arvokasta
• Pyri välttämään pitkiä yksinpuheluita ja tarjoa kaikille
mahdollisuus osallistua keskusteluun
• Jos normaalisti mieluummin seuraat keskustelua vierestä,
rohkaise tänään itseäsi osallistumaan keskusteluun

TYÖPAJATEHTÄVIEN TUOTOKSET
• Piirrä kartoille ”kaikki mahdollinen”
• Tärkeitä kohteita, rakkaat maisemat, hiljaiset kohteet
• Elinkeinoelämän alueet
• Harrastusmaastoja, ulkoilureitit, jne.

• Sanalliset kommentit tehtäväpapereille
• Tulokset kootaan muistioon, joka toimitetaan osallistuneille
hyväksyttäväksi (yhteystiedot osallistujalistaan)
• Muistio/kooste usein liitetty YVA-raporttiin
• Koosteessa ei nosteta esiin yksittäisen henkilön näkemyksiä, vaan
pyritään tuomaan asiat esiin yleisemmällä tasolla

ESIMERKKI KOOSTEKARTASTA

AIHE 1: ALUEEN KÄYTTÖ JA NYKYTILA

Kuvaile aluetta yleensä, esim.
• Tärkeitä paikkoja
• Herkät kohteet
• Ongelmakohtia
• Oikopolut ja kulkureitit
• Ulkoilu ja muut harrastukset
(ratsastus,metsästys,marjastus jne.)
• Maa- ja metsätalous, elinkeinot
• Ympäristöhäiriöt (melu, pöly, liikenne
tms.)
• Perustele erilliselle paperille miksi
tärkeitä, kuka käyttää jne.

Merkitse kartalle:
• Tusseilla piirtäen ja kirjoittaen
• Tarralapuilla (merkitse numero)
• Merkitse mahdollisimman selkeästi,
että merkinnät ovat
löydettävissä/luettavissa
myöhemminkin

AIHE 2: AJATUKSIA ARVIOIDUISTA
VAIKUTUKSISTA
• Huolestuttaako joku arvioinnin tulos?
• Kuulostaako joku arvioinnin tuloksista erityisen hyvältä?
• Miten näkisitte hankkeen vaikutukset
à Asumiseen/elinoloihin? (asutuksen kesä-/talvikäyttö?)
à Harrastuksiin?
à Luonnon hyöty- ja virkistyskäyttöön?
à Elinkeinoelämään?
à Onko muita asioita, joita haluatte tuoda esille?

AIHE 3: HAITTOJEN LIEVENTÄMINEN
AIHE 4. VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS
3. Haittojen
lieventäminen
• Onko vaikutusarviointien
perusteella jotakin
sellaista, mikä
mielestänne vaatisi
toimenpiteitä haittojen
lieventämiseksi?

4. Viestintä ja
vuorovaikutus
• Hyviä kokemuksia/ideoita?
• Kehitettävää?

KIITOS!

