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Työpajaan osallistui 13 edustajaa alueen maan- ja kiinteistönomistajista. Työpajaan oli kutsuttu asukkaita kaikkiaan noin 70 taloudesta hankealueen pohjoispuolelta.

1. Tilaisuuden avaus ja esittelyt
Tuomas Laiho Rudukselta avasi työpajan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Ruduksen, Rambollin ja Sipoon kunnan edustajat esittäytyivät.

2. Illan tarkoitus ja pelisäännöt
Hanna Herkkola Rambollista kertoi, että illan pääasiallisena tavoitteena on saada tietoa ja keskustella alueen nykytilasta asukkaiden ja maanomistajien näkökulmasta. Toisaalta osallistujille hankealueen lähimpinä asukkaina ja kiinteistönomistajina halutaan kertoa hankkeen vaikutusarvioinnin käynnistymisestä
ensimmäisinä. Käytiin läpi työpajan pelisäännöt.

3. Ruduksen toiminta Sipoon Bastukärrin alueella
Laiho esitteli Ruduksen toimintaa Sipoon Bastukärrin alueella. Laiho totesi, että
hankkeen toiminnan taustalla on Bastukärrin asemakaavan toteuttaminen.
Hankkeena tavoitteena on tuottaa kiviainesta Uudenmaan kasvaviin tarpeeseen. Hankealue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä. Hän kertoi, että
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vuosittaisen louhittavan kiviaineksen määrä on riippuvainen markkinatilanteesta. Laiho totesi, että
hankkeen elinkaari on vuosikymmeniä.

4. YVA-menettely
Juha Laurila (Rudus) kertoi YVA-menettelystä. Hän totesi, että YVA-menettelyn tarkoituksena on arvioida hankkeen ympäristövaikutuksia. Tällä hetkellä laaditaan YVA-ohjelmaa, jonka aikana kerätään tietoa
hankkeesta ja alueen nykytilasta sekä alueelta tehdyistä selvityksistä. Illan työpaja on yksi vaihe tiedonkeruusta.
Laurila kertoi, että hanketta varten perustetaan www-sivut, joilla on tarkoitus tiedottaa hankkeesta.
Hankkeen www-sivut aukaistaan lähipäivinä Ruduksen internetsivuille. Myös Uudenmaan ELY-keskuksen
hankesivuille tulee tietoa hankkeesta. Lisäksi hanketta varten on perustettu karttapalautepalvelu, jonka
avulla asianosaiset voivat antaa palautetta hankkeesta tai tietoa ympäristöstä hankevastaavalle ja YVAkonsultille. Työpajan aikana esitellään palvelun käyttöä.

5. Asukkaiden esittämiä kysymyksiä ja mielipiteitä
Ennen ryhmätyöskentelyn aloittamista esitettiin kysymyksiä ja lausuntoja, jotka on koottu alle.
Koko hankealuetta koskevat kysymykset:

Kuinka kauan hankealueilla on melua aiheuttavaa toimintaa?
Tuomas Laiho (Rudus) vastasi, että hanke etenee vaiheittain. Kunkin vaiheen kesto on riippuvainen
markkinatilanteesta ja sen muodostamasta kiviaineskysynnästä. Nykyinen kiviainesottomäärä on ollut luokkaa 250 000-300 000 tonnia/a tavoitteen ollessa luokkaa 500 000 t/a. Hyvässä markkinatilanteessa alueen myynti on ollut 1 000 000 t/a. YVA-ohjelmassa esitetään arvioita hankkeen elinkaaresta.

Miksi YVA-tilaisuus järjestetään, jos asukkaiden mielipiteillä ei ole väliä?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että nyt nimenomaan ollaan paikalla siksi, että halutaan kuulla asukkaiden mielipiteitä. Asukkailla on lisäksi mahdollisuus antaa mielipiteensä YVA-hankkeen aikana mm.
YVA-ohjelman ja selostuksen kuulutusvaiheessa. Hankkeen aikana järjestettävät työpajat ja yleisötilaisuudet ovat myös tilaisuuksia, joissa asukkaat ja muut asianosaiset voivat esittää mielipiteitä ja
antaa palautetta. Hanketta varten on perustettu karttapalautepalvelu, johon palautetta voi jättää
hankevastaavalle ja YVA-konsultille koko hankkeen ajan. YVA-hankkeen yhtenä arvioitavana osana
ovat myös sosiaaliset vaikutukset, jonka lähtötietona asukkaiden näkemykset ovat myös tärkeinä.
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Eräs asukas totesi, että räjäytykset aiheuttavat rakennuksien perustuksiin haittoja. Miten tämä on
mahdollista?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että räjähdysaineen määrä ei ole itse asiassa määräävä tekijä. Räjäytyspanokset asetetaan riveittäin ja räjäytys toteutetaan rivi kerrallaan. Näin toteutettuna vaikutus
on pienempi kuin se, että räjäytettäisiin koko alue kerrallaan.
Mille toiminnoille tässä tehdään arviointeja? Mikä on hankkeen nimi? Miten tilanne on muuttunut aiemmasta?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että hankkeessa arvioidaan kiviainestoimintoja, ylijäämälouheen käsittelyä ja maanvastaanottoa. Hankkeen nimi on Sipoon Bastukärrin kiviainestoimintojen YVA-hanke.
Anu Juvonen (Sipoon kunta) lisäsi, että nyt arvioidaan pääosin Bastukärr 2:n aluetta. Hanna Herkkola (Ramboll) täydensi, että tässä tilaisuudessa esitellään hanketta ja YVA-ohjelmaa ollaan vasta
tekemässä. YVA-hankkeessa tuotetaan tietoa tulevia päätöksentekovaiheita varten. Tämän tilaisuu-






















den tavoite on kerätä asukkaiden näkemyksiä. YVA-hankkeen aikana kerätyt tiedot on tarkoitus viedä päättäjille tiedoksi.
Tiedusteltiin, miksi kunta ei järjestänyt työpajatilaisuutta?
Hanna Herkkola (Ramboll) vastasi, että YVA on hankevastaavan vastuulla ja tilaisuus on osa YVAprosessia.
Asukkaat halusivat tietää, ovatko suunnitellut suojavallit pysyviä? Minkälaiset suojavallit on tarkoitus toteuttaa?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että suojavallit ovat pysyviä, mutta vielä ei ole tarkkoja suunnitelmia
vallien toteuttamisesta.
Miksi alue pitää louhia teollisuustoimintojen toteuttamiseksi? Miksi pitää louhia kaikki samaan tasoon?
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) totesi, että SOK:n molempien vaiheiden pitää olla samassa tasossa
raskaan liikenteen takia.
Mihin BA2 alueen hulevedet laskevat?
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) kertoi, mihin asemakaavoitettujen alueiden hulevedet johdetaan.
Lyhyesti voidaan todeta, että pääosin hulevedet johdetaan Ruddamsbäckenin suuntaan.
Todettiin, että louhinta alueella on alkanut jo 80-luvulla.
Eräs asukas sanoi, että alue sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien päässä (esim. Keravan rautatien asemalle on lyhyt matka). Hän kysyi, että miten näin iso alue sidotaan vuosikymmeniksi Ruduksen käyttöön eikä aluetta hyödynnetä asuinalueeksi?
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) vastasi, että asuinrakentamisen kysyntään on kaavailtu Talman aluetta.
Eräs asukas esitti mielipiteen, että Sipoon kunnan pitäisi saada alue nopeammin teollisuuskäyttöön
Rudukselta.
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) totesi, että jo nyt iso alue on teollisuuskäytössä.
Useat asukkaat korostivat, että alueelle haluttaisiin asuntoja teollisuustoimintojen sijasta.
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) totesi, että Bastukärr I asemakaava on jo lainvoimainen ja Bastukärr II kaavoitusprosessikin on jo loppusuoralla. Asemakaavan vaikutuksista on ollut omat arviointiprosessinsa.
Keskusteltiin tieyhteyksistä.
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) totesi, että alueen toiminnan kannalta on tärkeä saada tieyhteys
etelään, koska Keravantien puoli on jo nykyisellä liikenteellä ruuhkautunut.
Asukkaat vaativat, että Kulloontien/Keravantien varteen pitäisi saada kevyen liikenteen väylä.
Hankkeen aikana tarkastellaan myös toiminnan aiheuttamia liikenneturvallisuuskysymyksiä ja selvitetään haitallisten vaikutusten ehkäisemiskeinoja, joiden yhteydessä tarkastellaan myös kevyen liikenteen väylien tarpeellisuutta.
Tiedusteltiin, miksi hankkeen kesto on niin pitkä?
Tuomas Laiho (Rudus) totesi, että se johtuu alueella olevan kiviaineksen suuresta määrästä.

Vaiheen 1 aluetta koskevat kysymykset:

Miksi vaiheen 1 asemakaavan ulkopuolisella alueella pitää louhia?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että tarvitaan tilaa pintamaiden läjitykselle.
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Todettiin, että asemakaavavaiheessa jo esitettiin vaiheen 1 alueen säilyttämistä luonnontilaisena.
Nyt alue on avohakattu. Huomioidaanko asukkaiden mielipiteitä? Kuka omistaa alueen?
Jarkko Lyytinen (Sipoo) totesi, että kaava-alueella sijaitseva osa on kunnan omistuksessa. Kaavaalueen ulkopuolinen alue on yksityisomistuksessa. Hanna Herkkola korosti, että tässä tilaisuudessa





on hyvä tuoda esiin mm. juuri tämän kaltaisia asioita, jotta ne voidaan ottaa huomioon vaikutusten
arvioinnissa..
Todettiin, että Bastukärrin 1 alueen toiminta aiheuttaa nykyisinkin melua, pölyä. Suunniteltu kiviainestoiminta alueella tulee olemaan pitkäkestoista ja suojaava vallin suoja tulee vasta todella
myöhemmin. Miksi suojaava metsäalue on hakattu?
Tähän läsnäolijoilla ei ollut vastausta.
Asukas Keravantien varrelle vaiheen 1 itäpuolella totesi, että kiviainespölyä on jo nykyisellään levinnyt heidän tontilleen.

Vaiheen 2 aluetta koskevat kysymykset:

Todettiin, että vaiheen 2 pohjoispuolella (Havutiellä) PNO:n alueen louhinta aiheutti melua, tärinää
ja kiviainespölyä. Miten nyt estetään haittavaikutukset?
Juha Laurila (Rudus) vastasi, että murskauslaitoksella käytetään vettä pölyn sidontaan. Hän totesi
myös, että alue on hyvin laaja, joten koko alueen pölynsidonta hankalaa. Pölyä aiheutuu myös varastokasoista sekä louhitusta kentästä. Todettiin myös, että kovat tuulet lisäävät pölyämistä.








PNO:n alueella suoritetut räjäytykset aiheuttaneet asunnoissa tavaroiden tippumista. Miten suojataan rakennusten säilyminen?
Juha Laurila (Rudus) totesi, että YVA-hanke on vasta alussa, mutta siinä tullaan arvioimaan hankkeen vaikutuksia ja haittojen ehkäisemiskeinoja.
Tiedusteltiin vaiheen 2 alueelle sijoitettavan meluvallin toteuttamisesta.
Tuomas Laiho (Rudus) totesi, että alueella on suunniteltu tehtävän aluksi louhinta-alueelta pintamaiden kuorinta ja meluvallin rakentaminen. Sen jälkeen aloitetaan vasta louhinta.
Miten vaiheen 2 meluvalli toteutetaan? Alueella monta metriä savea, miten alueelle voidaan läjittää
suuria määriä maa-aineksia, ettei valli sorru?
Asia tullaan selvittämään tarkemmassa suunnittelussa, jolloin tehdään mm. stabiliteettilaskelmat.
Eräs asukas tiedusteli, että mitä vaiheen 2 pohjoispuoliselle alueelle on suunniteltu? Entä miksi Bastukärrin kaavan pohjoispuolinen alue Talman kaavassa on metsäaluetta, vaikka alueella on taloja?
Jarkko Lyytinen (Sipoon kunta) totesi, että hankealueen pohjoispuolelle sijoittuu Talman alueen
osayleiskaava. Hän totesi, että lisätietoa asiasta saa kaavasuunnittelijalta.
Asukkaat korostivat, että hankkeessa tulee tarkastella nykyisen kalliomäen ja metsän vaimentavaa
vaikutusta melutasoon. Kun metsä kaadettiin, Keravantien melutaso kasvoi heti voimakkaasti.

6. Työpajaosuus
6.1 Illan tavoite
Hanna Herkkola kertoi, että työpajan tavoitteena on saada tietoa hankealueen ja sen ympäristön nykytilasta. Tietoa halutaan esimerkiksi eri alueiden nykyiseen asuinviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön vaikuttavista asioista. Herkkola korosti, että asukkailla ja maanomistajilla on lähialueen tuntemusta ja tietoa,
joka on arvokasta hankkeen vaikutuksia arvioitaessa.
Herkkola antoi ohjeet karttojen ääressä tehtäviin työpajatehtäviin. Osallistujat jakautuivat kolmeen
pienryhmään, jotka muodostuivat melko pitkälle asuinalueiden mukaisesti.

6.2 Aihealueet
Työpajaosuudessa käytiin läpi 4 aihetta:
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1. Alueen käyttö ja nykytila, jossa osallistujat saivat merkitä kartalle tärkeiksi kokemiaan alueita.
2. Mahdolliset huolet, pelot ja toiveet hankkeeseen liittyen.
3. Tärkeimmät arvioitavat asiat YVA-prosessin aikana (asiat mihin erityisesti tulisi kiinnittää huomioita).
4. Vuorovaikutus

6.3 Ryhmätehtävien 1-4 ohjeistus
1. Alueen käyttö ja nykytila
Tehtävä ryhmille: Kuvaile aluetta yleensä ja merkitse kartalle (jos mahdollista) esim. tyypillisiä piirteitä, tärkeitä paikkoja, ongelmakohtia, oikopolut ja kulkureitit, ulkoilu ja muut harrastukset, elinkeinoelämän alueet.
2. Huolet pelot ja murheet
Tehtävä ryhmille: Kuvaile mitä ajatuksia suunniteltu hanke herättää. Huolet haitallisista vaikutuksista ja toiveet myönteisistä vaikutuksista, joita hankkeen mukana voisi syntyä.
3. Tärkeimmät arvioitavat asiat
Tehtävä ryhmille: Mitkä asiat muuttaisivat alueen luonnetta merkittävästi?
Mitä alueella tulee varjella? Mikä asuinviihtyvyyden kannalta on merkittävää?
4. Vuorovaikutus
Tehtävä ryhmille: Mistä halutaan saada tietoa, millä menetelmällä, miten ei ainakaan tulisi toimia.

6.4 Tuloksia tehtävistä 1-4
Ryhmätyöskentelyn päätteeksi käytiin vielä yhteiskeskustelua. Kukin ryhmä kertoi lyhyesti asioista, jotka ryhmä halusi erityisesti nostaa esiin. Monelta osin ryhmien keskustelemat asiat olivat samoja, jolloin
seuraavat ryhmät täydensivät keskustelua lähinnä niiltä osin, kuin se erosi edellisistä.
Ryhmät nostivat itse esiin seuraavia asioita tehtävistä 1-3. Tarkempi kooste työpajatehtävistä on erillisenä liitteenä, samoin osallistujien merkintöjen pohjalta koottu koostekartta.
Ryhmä A (koosteessa näkemykset mustalla)
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Nykytilassa huonoa on PNO:n viereinen ruma valli, puuston poistaminen vuosi sitten lisäsi hulevesien määrää merkittävästi ja lisäsi liikenteen meluvaikutuksia



Pelkoina ja huolina ryhmä mainitsi vallin rakentamisen vaikutukset pohjavesiin, meluhaittojen
keston sekä epätietoisuuden siitä, mitä teollisuustoimintoja alueelle tulee



Tärkeimmistä arvioitavista asioista ryhmä nosti esiin rakentamisen aikaiset Kyllästämöntien (yksityistie, kuka vastaa tien rasituksista) kautta tulevan liikenteen haittavaikutukset ja hulevesien
johtamisen



Vuorovaikutuksen osalta ryhmä piti tärkeänä vastuuhenkilöiden nimeämisen sekä hankevastaavalla että kunnalla: kuka vastaa valituksista ja valvonnasta, nimet tiedoksi, työmaataulut vastuuhenkilöineen ajan tasalle ja helposti nähtäville

Ryhmä B (koosteessa punaisella kirjatut näkemykset)


Nykytilassa arvostetaan alueen luonnonläheisyyttä ja rauhallisuutta, alue on hyvien liikenneyhteyksien päässä



Huonona pidettiin sitä , että BA2 oli lähivirkistysalue, mutta nyt metsäalueet on hakattu ja virkistysalueet kadonneet lähialueelta, sekä marja- ja sienimaastot hävisivät; hakkuualue oli luonnonmukainen melueste, mutta nykyisin liikenteen meluvaikutukset ovat merkittävät!



Asukkaita huoletti minkäkokoisia meluesteitä tulee ja tuleeko tilanne ennallistumaan; melu ja
pöly, pölyn vaikutukset ilmatekniikkaan (esim. kiviainespölyn vaikutus ilmalämpöpumppujen
toimintaan), kiinteistön arvon lasku



Tärkeimmistä arvioitavista asioista ryhmä nosti keskustelussa esiin paljaan alueen minimoimisen
(pölyvaikutusten estäminen), asukasviihtyvyyden haittojen minimoimisen, vaikutukset terveyteen, luonnonsuojelulliset näkökohdat; kannattaako suojavyöhyke louhia koska alue tullaan
täyttämään (ovatko taloudelliset arvot tärkeämpiä kuin muut arvot: asukasviihtyvyys, luonnonsuojeluarvot), vaiheen 2 hankerajauksen vieminen kauemmaksi asukasviihtyvyyden takia, lähialueen asukkaiden mielipiteen todellinen huomioinen (Rudus, Ramboll, Sipoo), meluntorjunta
(räjäytykset), maisemoinnin suunnittelu, pölyntorjunta, tärinämittaukset (panostusten virhearviointien minimointi), aluekohtainen aikataulutus, vaikutukset pohjaveteen (yksityiskaivojen säilyttäminen)



Vuorovaikutuksen ja tiedotuksen osalta ryhmä toivoi toiminnan aikana ajantasaista informaatiota, esim. räjäytysten ilmoittaminen sähköpostitse tai tekstiviestillä
o

Laurila totesi että Ruduksen toisessa hankkeessa Korkeamäessä Hollolassa informoidaan
räjäytyksistä ja murskauslaitoksen toiminta-ajoista tekstiviestitse. Laurila lupasi että
tekstiviestipalvelu voidaan ottaa käyttöön Bastukärrin alueella asukkaiden sitä halutessa. Asukas totesi, että heitä koskettava alue tulee käyttöön vasta vuosien jälkeen, mutta osa oli kiinnostuneita liittymään tekstiviestipalveluun piiriin heti.

Ryhmä C (koosteessa sinisellä kirjatut näkemykset):


nykytilassa huonoa ovat rakenteelliset vauriot asuinnoissa, pölyäminen (myös asuntojen sisällä),
melu, raskas liikenne Keravantiellä, maiseman turmeltuminen, Keravantielle valot ja kevyen liikenteen väylä, eläinten (peurat) luonnolliset reitit häiriintyneet,



Ryhmä ei tuonut esiin erityisen hyvin olevia asioita nykytilasta



Ryhmä nimesi peloiksi ja huoliksi mm. nykytilan huonontumisen, hankkeen elinkaaren, hulevesien käsittelyn ja johtamisen asianmukaisesti, mitä savikon päälle perustetuille asuinrakennuksille tapahtuu, kun maanläjitystä tulee lähialueelle, miten pölyämistä vähennetään sekä meluvallien luonnonmukaistamisen pitkän aikajänteen



Tärkeimpinä arvioitavina asioina mainittiin asuinviihtyvyys, tonttien ja asuinkiinteistöjen arvo,
hankkeen toteutusajan nopeuttaminen, maisemavaikutusten ja melun vähentämiskeinojen arvioiminen



Vuorovaikutusta ryhmä ei tulosten esittelyssä nostanut erikseen esiin

7. Tilaisuuden päätös
Hanna Herkkola (Ramboll) totesi, että tilaisuudesta lähetetään muistio sähköpostilla tai postitse. Tilaisuudessa kerättiin postituslista tilaisuuteen osallistuneista. Lopuksi Herkkola kiitti kaikki osallistujia ja
päätti tilaisuuden.
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Kuvia tilaisuudesta
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1A. NYKYTILA

ESIM. ASUMISEN, VAPAA-AJAN, VIRKISTYKSEN JNE.
NÄKÖKULMASTA

HYVÄÄ
PNO:n alueen louhinta loppui
Sipoossa kehitys edistyy
Kunta saa rahaa, ihmiset työtä alueella.

Suhteellisen rauhallinen, luonnonläheinen alue

HUONOA
PNO:n liikenne (peruutusvaroittimet) kuuluu häiritsevästi.

Metsän poiston jälkeen rakennettavan alueen liikenteen melu lisääntyi.
Louhinta-alueelta tulevan kivipölyn määrä lisääntynyt huomattavasti.
Pihalla ei kesäaikaan ole kiva kuunnella kiven murskausta.
Puuston poiston jälkeen vedentulo Norantien suuntaan lisäänty huomattavasti ja erityisesti sadejakson aikana.
Talo 150 m suojavallista, sen vaikutus saven päällä olevaan taloon?
Metsän hakkaaminen vaikutti ratkaisevasti melun kulkeutumiseen (Öljytie)
Aikaisemmat marjametsät ja polkualueet tuhoutuneet
Räjäytyksiä, kodeissa rakenteellisia vaurioita
Pölyä, erityisesti hiekansekaista laskeumaa
Murskaimen ja työkoneiden melua
Luonto ja maisema turmeltuvat
Maisemoinnista Keravantien suuntaan ei ole huolehdittu
Raskaan liikenteen liikennemäärät kasvata -> Keravantie kevytliikenteelle vaarallinen!
Luonnolliset reitit eläimille häiriintyneet (hirvet, peurat yms.)

Rudus Oy
työpaja 9.6.2014

1B. MUITA ASIOITA NYKYTILASSA, JOIHIN
TULISI KIINNITTÄÄ HUOMIOTA?
Ei kommentteja

Rudus Oy
työpaja 9.6.2014

2A. HUOLET, PELOT
Huoli tai pelko

Mistä johtuu, mihin perustuu?

Pohjaveden muutos lähialueella ja sen
vaikutus rakennuksiin.

Vaikutukset arvoitus, vaikea arvioida.

Meluhaittojen kesto vuosikausia?
Teollisuuden aiheuttamat melu- ym.
haitat.

Tulevasta teollisuudesta ei tietoa.

Meteli

Murskaus, räjäytys, liikenne

Pöly (vaikutus mm.
ilmalämpöpumppuihin)

Louhinta, liikenne

Liikenne

Maa-aineksen ajo

Kiinteistöjen arvon lasku

Edellä mainitut

Kiinteistöjen kunto räjäytysten jälkeen

Räjäytykset

Metsäneläinten olosuhteet

Rakentaminen, metsien kaato

Asukasviihtyvyys

Rakentaminen, metsien kaato

Alueen hulevesien riittävä poisto
Vallitusalueen maa pehmeää, miten käy
lähitalojen
Liikenne, minne johdetaan? Ruuhkat
lisääntyneet jo nyt
Pölyn sidonta
Rudus Oy
työpaja 9.6.2014

2B. TOIVEET, ODOTUKSET
Toive tai odotus

Mistä johtuu, mihin perustuu?

2. alueen rajaus kauemmas
asutuksesta

Asuinviihtyvyys

Lähialueen asukkaiden mielipiteiden
todellinen huomioon ottaminen
(kunta + Rudus)

Aikaisemmat kokemukset huonoja
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3. TÄRKEIMMÄT ARVIOITAVAT ASIAT
Kyllästämön liikenteen järjestely/sujuvuus rakentamisen aikana. Tien 148 liikenne?

Hulevesien johtaminen
Meluntorjunta, räjäytykset
Pölyntorjunta
Maisema (etelään)
Tärinä(n mittaus)
Aluekohtainen aikataulu
Alueen 2. taloudellinen merkitys louhinnan osalta verrattuna kokonaisuuteen. Ts. pitäisikö
tasata koko mäki muutaman kuution kalliota vuoksi
Vaikutukset pohjaveteen (=kaivot!)
Asumisviihtyvyys
Kiinteistöjen arvot
Melu, pöly
Liikenne
Aikataulu / toiminnan kesto
Tuulen suunta vallitseva kaakko-lounas, tuo hiekkapilvet naapurustoon
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4. VUOROVAIKUTUS
HYVIÄ KOKEMUKSIA

Tiedote kotiin / sähköpostiin
Ei tiedotusta vain Sipoon Sanomien kautta, koska tilattava lehti eikä
lueta

KEHITETTÄVÄÄ
Ruduksella sekä kunnassa selkeästi joku vastuuhenkilö, jonka kautta
asiat ja tieto kulkevat eteenpäin
Sähköpostiviestit tilanteesta työmaan edetessä
Ilmoitus räjäytyksistä etukäteen
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