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Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen
1

Johdanto
Tämä Natura-alueen arviointivelvollisuuden selvittäminen käsittelee Kiikalan Saarenkylässä SaintGobain Finland Oy/Weberin uuden maa-ainesottoluvan mukaisen toiminnan vaikutuksia Hyyppärän
Natura-alueen (FI1301103) luontoarvoille. Maa-aineksenotto tapahtuu kiinteistöillä Hiekka-alue 4:3
ja Ojalannummi 2:67. Alueella on Kiikalan Saint-Gobain Finland Oy/Weberin tuotantolaitoksien raakaaineeksi soveltuvia maa-aineksia.
Maa-aineksen ottoalueen lähiympäristö kuuluu Hyyppärän Natura- alueeseen (FI 0200010) ja valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelman Hyyppärän – Kaskistonnummen harjualueeseen (HSO
020026). Lisäksi Härjänvatsan alueen lähellä sijaitsee soidensuojeluohjelmaan kuuluvia alueita (Varesjoen kuru SSO 020072, Lammensuo-Pehkusuo SSO 020050).
Arvioinnissa huomioidaan myös Destian Oy maa-ainesottoluvan uusiminen ja Härjänvatsan alueella
toimivien Rudus Oy:n ja Swerock Oy:n maa-aineksenotto sekä muut hankkeet, joilla voi olla vaikutusta Natura-alueen luontoarvoille.
Härjänvatsan maa-aineksenottoalueen ja Natura-alueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Natura-arviointi velvollisuuden selvittämistä on vastannut FM biologi Jari Kärkkäinen FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:stä.

Kuva 1. Härjänvatsan maa-aineksenottoalueella olevien toimijoiden ottoalueet ja Hyyppärän Natura-harjualueen (FI0200010) sijainti.
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Nykyinen maa-aineksenotto Härjänvatsan alueella
Saint-Gobain Finland Oy:llä on voimassa oleva maa-ainesten ottolupa kiinteistöillä Hiekka-alue 4:3 ja
Ojalannummi 2:67 (Kuva 2). Hiekka-alueen lupa umpeutuu 25.10.2021 ja Ojalannummen 19.4.2021.
Saint-Gobain Finland Oy:llä on lisäksi ympäristöluvat kiviaineksen murskaukselle, mutta Saint-Gobain
Finland Oy:llä ei ole omaa murskauslaitosta. Otettu maa-aines käytetään Saint-Gobain Finland Oy:n
Kiikalan kuivatuote- ja kahitiilitehtaissa. Saint-Gobain Finland Oy:llä on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös Nro 19/2010/1 21.5.2010 (kuivatuotetehdas). Myös Kahitiilitehtaalle on myönnetty 21.5.2010 ympäristölupa Nro 18/2010/1, mutta Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen 29.6.2017 Kahitehtaan ympäristöluvan raukeamisesta ympäristösuojelulain (527/2014) 231 § 1 momentin mukaan; toiminnan ympäristölupa raukeaa lain tullessa voimaan,
mikäli toiminta ei lain mukaan enää edellytä ympäristölupaa. Näin ollen vain kuivatuotetehtaalla on
tällä hetkellä ympäristölupa.

Kuva 2. Maa-aineksenoton nykyinen lupatilanne.
Härjänvatsan alueella voimassa olevia maa-ainesten ottolupia on Saint-Gobain Finland Oy:n lisäksi
Destia Oy:llä, Rudus Oy:llä ja Swerock Oy:llä. Destian Oy:n maa-aineisotto tapahtuu kiinteistöllä Härjänkorva 2:66, joka lupa umpeutuu 19.4.2021. Destia Oy ei ole vielä hakenut alueelleen ympäristölupaa murskaukselle, vaan murskaus tehdään viereisellä Swerock Oy:n alueella.
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Rudus Oy:n maa-ainesottoalue on tiloilla Fillerimonttu 2:73 ja Ojalannummi 2:67. Nykyinen maa-aineslupalupa umpeutuu 3.3.2021. Myös Swerock Oy ottoalueiden luvat umpeutuvat 2022 ja 2023.
Swerock Oy:n murskauslaitos sijaitsee Murronmaa III -palstalla.
Taulukko 1.

Hiekkaalue 4:3

Ojalannummi 2:67

Härjänkorva 2:66

Filleri-monttu
2:73, Ojalannummi 2:67

Murronmaa III,
IV ja V 2:19, 3:1
ja 1:33
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Toimija

Ottoalueen
pinta-ala, ha
Ottomäärä kiintom3
Lupatunnus

3

Härjänvatsan alueen maa-ainesottotiedot.
2:7,

Suunniteltu maa-aineksenotto
Suunnitelman mukainen Saint-Gobain Finland Oy:n maa-aineksen ottoalue on lähes sama kuin nykyisen luvan, mutta toiminta hieman laajenee Ojalannummen kapealta osalta itään tilan Hiekka-alue 4:3
puolelle. Ojalannummen ottoalueen pinta-ala kasvaa aiemmasta luvasta n. 3,35 ha. Otettavassa massamäärässä ei tapahdu suurta muutosta, koska eteläreunassa olevalle rajalle joudutaan nyt rakentamaan luiska, jota aiemmassa luvassa ei ollut Silvan alueen vielä kuuluessa Ruduksen ottoalueeseen.
Ruduksen tuleva ottoalue pienenee ja tila Silva jää heillä ottoalueen ulkopuolelle. Ottotaso Ojalannummen pohjoisosassa pysyy tasolla +83, laskien keskiosalla loivasti tasoon +79 ja aivan kaakkoiskulmassa tasoon +76,8, josta luiska saadaan luontevasti loivennettua Ruduksen fillerimontun ottotasoon
+74. Hiekka-alueen 4:3 osalta ottoalueen pinta-ala pysyy aiempaan lupaan nähden samana, mutta jo
toteutuneen oton vuoksi otettava massamäärä jää hieman pienemmäksi n. 3 300 000 kiintokuutiometriin. Alin ottotaso säilyy tasolla +88 m mpy. Koko ottoalueella pohjaveden pinnan päälle jää edelleen vähintään 4 metrin suojakerros.
Pääasiassa maa-ainesten ottotoiminta ja kiviaineksen seulonta keskittyvät kesäajalle, talvikausina toiminta on vähäisempää. Saint-Gobain Finlandilla oton aktiivisuutta säätelee kuitenkin merkittävimmin
tuotteiden menekki ja markkinatilanne. Pintamaita ja maa-aineksia välivarastoidaan alueella tarpeen
mukaan.
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Destialla lupa-alueen pinta-ala säilyy uuden suunnitelman mukaan ennallaan. Ottomäärä sen sijaan
nousee 620 000 kiintokuutiometriin, koska ottotasoa +88 haetaan tasoon +83,3. Näin ottotaso yhdistyy Saint-Gobainin Ojalannummen ottotasoon +83 sulavammin ja pohjaveden pintaan säilyy edelleen
vähintään 4 m suojakerros.

4
4.1

Saarenkylän pohjavesialue
Yleistä
Maa-aineksenotto tapahtuu Kiikalan Saarenkylän pohjavesialueella (0225251), joka on E-luokan pohjavesialue (Kuva 3). E-luokka tarkoittaa, että alueella on pohjavedestä suoraan riippuvaisia pintavesitai maaekosysteemejä. Kiikalan Saarenkylän pohjavesialueella tehdään yhteistarkkailua. Yhteistarkkailualueella on yli 30 pohjaveden havaintoputkea, joista pohjaveden yhteistarkkailua suoritetaan
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatiman tarkkailuohjelman (22.10.2013) mukaisesti. Saarenkylän pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-ala on 989,9 ha.

Kuva 3. Nykyinen Härjänvatsan maa-aineksenottoalue sijoittuu Saarenkylän pohjavesialueelle
(0225251).
Pohjavesialue koostuu III Salpausselkään kuuluvista reunadeltoista. Muodostuma on koillis-lounaissuuntainen. Muodostuman luoteispuoli on karkeampaa, paikoin moreenimaista ainesta. Kaakkoisreunassa maaperä on pääasiassa hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Muodostuman poikki kulkee vettä hyvin
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johtavia harjumaisia muodostumia. Reunaosat ovat pääosin hienorakeisia. Muodostuma rajautuu
länsi- etelä-kaakkoisreunastaan Varesjokeen, jonka eteläpuoli on kallioista.
Saarenkylän pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 8 000 m3/d (Suomen
ympäristökeskus 2020). Pohjaveden päävirtaus suuntautuu alueella pohjoisesta etelään/kaakkoon
kohti Varesjokea (Kuva 4).

Kuva 4. Pohjaveden virtaussuunnat alueella (Suunnittelukeskus Oy 2003).
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Kalliokynnykset sekä hienoaineksen muodostamat kerrostumat ohjaavat pohjaveden virtausta paikallisesti. Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueen ja länsiosan maa-ainesten ottoalueiden välissä on
laaja pohjois-eteläsuuntainen alue, jossa kallion pinta nousee paikoitellen pohjaveden pinnan yläpuolelle (Suunnittelukeskus Oy 2003). Kallioalue ulottuu maa-ainesten ottoalueiden pohjoispuolelle asti.
Härjänvatsan maa-ainesottoalueen länsiosassa maa-ainesten ottoalueilta pohjavesi virtaa etelä-kaakkoon kohti Varesjokea ja Kiehuvanlähteen vedenottamoa. Saint-Gobain Finland Oy:n tehtaiden alueelta pohjaveden virtaussuunta on kaakkoon/etelään kohti Varesjokea. Pohjavettä purkautuu Saarenkylän pohjavesialueen reuna-alueilla Varesjoen varren useista lähteistä.
4.2

Pohjaveden pinnankorkeudet
Pohjaveden pinnankorkeudet Kiikalan Saarenkylän tarkkailualueella vaihtelevat runsaasti (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2019). Matalimmat pohjavedenpinnat ovat alueen länsiosassa tasolla
noin +67 m, korkeimmat alueen koillisosassa noin tasolla +90 m. Itäosassa Mikolan alueella pohjaveden pinnankorkeus vuonna 2019 vaihteli tasolla noin +81…+87 m. Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan lähimmissä havaintoputkissa pohjaveden pinta oli 2019 tasolla noin +82…+84 m ja Kahitiilitehtaan havaintoputkessa vesipinta oli tasolla noin +72,5 m.
Vesipintojen huomattava tasoero johtuu maa-aineksenoton toiminta-alueen keskiosassa sijaitsevan,
pohjaveden pinnan yläpuolelle kohoavan kalliokynnyksen pohjavettä patoavasta vaikutuksesta
(Suunnittelukeskus Oy 2003).

4.3

Pohjaveden laatu
Pohjaveden laatu oli vuonna 2019 Kiikalan Saarenkylän pohjavesitarkkailun taustapisteessä pitkälti
samanlainen kuin aiempina vuosina. Vuonna 2019 toiminta-alueella pohjaveden laatu oli yleisesti
seuraava (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2019):
-

pH oli välillä 7-7,8.

-

Sähkönjohtavuus vaihteli 5-9 mS/m, mutta havaintoputkessa HpDe1 pohjaveden sähkönjohtavuus oli noin 20 mS/m. Havaintoputkessa HpDe1 pohjaveden sähkönjohtavuutta nostaa sulfaatti.
Vuonna 2019 sulfaattipitoisuus oli 18 mg/l. Luonnontilaisen pohjaveden sähkönjohtavuus on
enimmillään 10 mS/m.

-

Mitatut kloridipitoisuudet olivat 1,4-5,1 mg/l.

-

Happipitoisuus oli 8,5- 11,2 mg/l ja hapen kylläisyys (%) vaihteli 59-96 % välillä.

-

Alkaliteetti vaihteli 0,22-1,4 mmol/l. Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan havaintoputkessa W-Uusi4 pohjaveden alkaliteetti ja kokonaiskovuus ovat nousseet vuodesta 2013 lähtien.
Pohjaveden kovuutta aiheuttavat kalsium- ja magnesiumionit, jotka johtunevat aivan pohjavesiputken vieressä tehdyistä kaivutöistä. Tehtaan sammutusvesisäiliö kaivettiin maan alle tarkkailuputken läheisyyteen. W-Uusi4 pohjaveden kalsiumpitoisuus oli vuoden 2019 keväällä 19 mg/l ja
marraskuussa 22 mg/l.

-

Kemiallinen hapenkulutus (CODMn) oli enintään 1,3 mg O2/l.

-

Nitraattityppipitoisuudet (NO3-N) ovat paikoin koholla, vaihtelu 29-2300 μg/l.

-

Liukoisen raudan ja mangaanin pitoisuudet maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa olivat
matalia.
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5
5.1

Kahitiilitehtaan kahdessa havaintoputkessa todettiin aiempien vuosien tapaan lievästi kohonneita arseenipitoisuuksia. Havaintoputkessa W-Uusi2 todettiin pieniä pitoisuuksia freoneja.
Nämä havainnot voivat liittyä vanhaan jätetäyttöön.

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arviointiin liittyvä lainsäädäntö
Natura-arvioinnista säädetään luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännöksissä. Ensimmäisen säännöksen (65 §) mukaan hanke tai suunnitelma ei saa yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa
merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on ilmoitettu, ehdotettu tai sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.
Toinen mainittu säännös (66 §) koskee heikentämiskieltoa. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseksi taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos arviointimenettely osoittaa
hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue
on sisällytetty Suomen Natura 2000 -verkostoon. Lupa voidaan kuitenkin myöntää taikka suunnitelma
hyväksyä tai vahvistaa, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua
ole. Matkailuhankkeet eivät yleensä täytä näitä ehtoja.

5.2

Vaikutusarvioinnin kohdentaminen
Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittämisessä keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin. Suojeluperusteet, joita arviointi koskee, ilmenevät Natura-tietolomakkeista ja ne
ovat:
-

SAC (Special Areas of Conservation) -alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai

-

SAC -alueilla luontodirektiivin liitteen II lajeja tai

-

SPA (Special Protection Areas) -alueilla lintudirektiivin liitteen I lintulajeja tai

-

SPA -alueilla lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolintuja.

SPA-alueilla arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyppeihin eikä luontodirektiivin liitteen II lajeihin,
vaikka ne Natura-tietolomakkeella olisikin mainittu. Vastaavasti SAC-alueilla ei arvioida vaikutuksia
lintudirektiivin mukaiseen lajistoon.
Vaikutusarvio suoritetaan ainoastaan sillä osalla Natura-aluetta, johon hanke tai suunnitelma todennäköisesti vaikuttaa. Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittämisessä kuitenkin peilataan myös hankkeen merkitystä ja vaikutuksia koko Natura-alueen kannalta. Lisäksi arvioidaan vaikutusten lieventämismahdollisuuksia.
5.3

Arvioinnin kriteerit
Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty, milloin luonnonarvot heikentyvät tai merkittävästi heikentyvät. Euroopan komission julkaisemassa ohjeessa (luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan säännökset) todetaan, että vaikutusten merkittävyys on kuitenkin määritettävä suhteessa suunnitelman
tai hankkeen kohteena olevan suojeltavan alueen erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon alueen suojelutavoitteet. Merkittävyyden arviointiin vaikuttaa muutoksen laajuus.
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Luontoarvojen heikentyminen voi olla merkittävää jos:
-

Suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen ole suotuisa.

-

Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman takia niin, ettei suojeltavien lajien tai
elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pitkällä aikavälillä mahdollista.

-

Hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta.

-

Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen takia.

-

Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan.

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna myös vaikutusten merkittävyyden luokitusta ja arviointia
alueen luontoarvoille soveltuviin kriteereihin (Taulukko 2). Merkittävyyden arvioinnissa keskitytään
mahdollisen muutoksen laajuuteen, joka suhteutetaan alueen kokoon sekä luontoarvojen merkittävyyteen ja sijoittumiseen. Vaikutusten todennäköisyyttä on arvioitu seuraavan luokituksen mukaisesti: varma, erittäin todennäköinen, todennäköinen, odotettavissa, ennakoitavissa ja epätodennäköinen sekä erittäin epätodennäköinen. Todennäköisyyttä harkittaessa arviointiin on ryhdyttävä, mikäli merkittävät heikentävät vaikutukset ovat todennäköisiä.
Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitava hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen (koskemattomuus). Alueen koskemattomuus liittyy alueen suojelutavoitteisiin, eikä se siten tarkoita koskemattomuutta sanan kirjaimellisessa tai fyysisessä merkityksessä.
Taulukko 2.

Vaikutusten merkittävyyden luokitus ja käytetty kriteeristö (Söderman 2003).

Vaikutuksen merkittävyys

Kriteerit

Suuri merkittävyys

Hanke heikentää suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai johtaa luontotyypin /lajin katoamiseen lyhyellä aikavälillä.

Kohtalainen merkittävyys

Hanke heikentää kohtalaisesti suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai
johtaa luontotyypin/lajin katoamiseen pitkällä aikavälillä

Vähäinen merkittävyys

Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin eikä
hanke uhkaa luontotyypin/lajin säilymistä alueella.

Merkityksetön

Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin.

Vaikutus eheyteen on lopullinen kriteeri, jonka perusteella todetaan, ovatko vaikutukset merkittäviä.
Tällöin on kyse siitä, voiko alue hankkeesta tai suunnitelmasta huolimatta pitkälläkin aikavälillä säilyä
sellaisena, että sen suojelutavoitteisiin kuuluvat luontotyypit eivät ”mainittavasti supistu ja suojeltavien lajien populaatiot pystyvät kehittymään suotuisasti tai vähintään säilymään nykyisellä tasollaan”.
Hanke tai suunnitelma ei saa uhata alueen koskemattomuutta eli koko Natura–alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan täytyy säilyä elinkelpoisena. Myös niiden luontotyyppien ja lajien kantojen täytyy säilyä elinvoimaisena, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Natura-alueen eheyteen
vaikuttavia tekijöitä ovat mm. elinympäristöt/reviirit, ruokailu- ja pesimäalueet, ravinne- ja hydrologiset olosuhteet, ekologiset prosessit ja paikallispopulaatiot. Vaikutusten merkittävyyden arviointi
alueen eheyden kannalta on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3.

5.4

Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta (Byron 2000; Department of Environment, Transport of Regions, mukaillen Södermanin 2003 mukaan).

Vaikutuksen merkittävyys

Kriteerit

Merkittävä kielteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhtenäiseen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää
elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten alue on luokiteltu.

Kohtalaisen kielteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma ei vaikuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta
vaikutus on todennäköisesti merkittävä alueen yksittäisiin elinympäristöihin tai lajeihin.

Vähäinen kielteinen vaikutus

Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset kielteiset vaikutukset ovat ilmeisiä.

Myönteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimerkiksi
luodaan käytäviä eristyneiden alueiden välillä tai aluetta kunnostetaan
tai ennallistetaan.

Ei vaikutuksia

Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai positiiviseen suuntaan.

Vaikutusmekanismit ja vaikutusalue
Maa-aineksenotosta ei synnyt suoria vaikutuksia luontotyyppeihin, vaikutukset ovat epäsuoria.

5.4.1

Pohjaveden laatu ja määrä
Maa-aineksenotto vaikuttaa pohjaveden muodostumiseen ja laatuun. Maa-ainesten ottamistoiminnasta on pitkäaikaisen seurantatutkimuksen (Hatva ym. 1993) perusteella todettu aiheutuvan pohjavedelle vaikutuksia, joista merkittävimmät ovat:
-

veden happamuus ja syövyttävyys lisääntyy

-

veteen liuenneiden aineiden pitoisuudet (mm. sulfaatti, kalsium, magnesium ja piihappo)
ovat suurempia kuin luonnontilaisilla alueilla

-

pohjaveteen liuenneen hapen pitoisuus kasvaa, jolloin rauta- ja mangaanipitoisuudet
ovat yleensä pieniä

-

lika-aineiden ja mikrobien pidättyminen maaperään heikkenee

-

pohjaveden lämpötilan vaihtelu kasvaa

-

kasvillisuuden ja maannoksen poisto vähentää haihtumista ja lisää sadannasta ja sulamisvesistä muodostuvan pohjaveden määrää

-

pohjaveden pinnan korkeuden vaihtelu kasvaa ja pohjavedenpinnan ylin korkeustaso
nousee

-

ottamisalueille usein sijoittuvan likaavan toiminnan (kaivu- ja kuljetuskaluston käyttö ja
säilytys, öljytuotteiden varastointi) seurauksena pohjaveden likaantumisriski kasvaa
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Seurantatutkimuksen mukaan ottamistoiminnan vaikutus pohjaveden laatuun on yleisesti havaittu
alueilla, joilla ottamisalueiden osuus pohjaveden muodostumisalueen kokonaispintaalasta on yli 10
%. Härjänvatsan maa-aineksenottoalue sijoittuu Saarenkylän pohjavesialueelle (0225251), jonka
muodostumisalueen pinta-ala on 989,9 ha. Nykyisten lupa-alueiden kokonaispinta-ala on noin 67 ha
eli noin 6,8 % pohjavesiesiintymän pohjaveden muodostumisalueen kokonaispinta- alasta. Lisäksi ottamistoimintaan tarvittavan kaivu- ja kuljetuskaluston käytöstä ja säilytyksestä sekä öljytuotteiden
varastoinnista pohjavesialueella, aiheutuu pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Muutokset pohjeveden laadussa ja määrässä vaikuttavat Varesjoen ominaispiirteisiin (pikkujoet ja
purot -luontotyyppi) sekä Varesjoen varressa oleviin lähteet ja lähdesuot -luontotyyppiin. Lähdekasvillisuuteen selvimmin vaikuttaa pohjaveden korkeus ja veden virtaus. Muita lähdekasvillisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat veden pH, alkaliteetti (puskurikyky), ravinteet sekä lämpötila.
5.4.2

Reunavaikutus
Maa-aineksen ottoalue rajautuu harjumetsiin. Ottoalue muodostaa metsäympäristöön pysyvän reunavaikutukseen, jonka seurauksena metsän reunaosilla muuttuu pienilmasto-olot (ilmaston kuivuminen, valoisuuden ja tuulisuuden lisääntyminen sekä maksimilämpötilan nousu ja lämpötilavaihteluiden lisääntyminen). Reunavaikutuksen vuoksi metsä-kasvillisuuden koostumus sekä kasvilajien runsaussuhteet muuttuvat reunalla. Reunavaikutukselle herkkiä ovat eräät sammaleet, käävät ja epifyyttijäkälät, mutta reunavaikutus boreaalisten metsien kasvillisuudelle on yleisesti heikko, ei kovin kauas
ulottuva (Väistö 2018). Reunavaikutus ulottuu ottoalueen reunasta noin 10–50 metriä.

5.4.3

Melu
Destia on hakemassa alueelleen ympäristölupaa soran murskaukseen vuoden 2020 aikana. Hakemusta varten Destia Oy:n murskaustoiminnasta on teetetty ympäristömeluselvitys (Promethor 2020)
ja sen mukaan murskauksen aloitustilanteessa ottoalueen pohjoispuolella yli 45 dB(A) päiväajan keskiäänitaso ulottuu vähäisesti Natura-alueelle ja hieman laajemmalle alalle alle 45 dB(A) päiväajan keskiäänitaso. Murskauksen lopetustilanteessa, kun laitos tasolla +83.3 m (N2000), päiväajan keskiäänitaso on selvästi aloitustilannetta pienempi. Alle 40 dB(A) päiväajan keskiäänitaso hieman ulottuu Natura-alueelle ja ottoalueen pohjoispuolella yli 45 dB(A) keskiäänitasovyöhyke vähäisesti leviää Natura-alueelle.
Maa-aineksen ottotoiminnan melulähteinä ovat seulontalaitteet, pyöräkuormaajat, kuorma-autot ja
kaivinkoneet. Lisäksi Destia Oy:n kiinteistöllä Härjänkorva 734-706-2-66 murskataan kiviä. Murskaus
tapahtuu tasolla +102 m (N2000) tai sitä alemmilla tasoilla. Murskauslaitoksen pohjois- ja eteläpuolella
on 5–10 m korkeat seinämät, jotka estävät melun leviämistä.
Saint-Gobain Finland Oy:llä on 9.4.2014 myönnetty ympäristölupa murskauslaitokselle tiloille Hiekkaalue ja Ojalannummi. Luvan voimassaoloaika on 10 vuotta. Alueella ei ole nykyisen maa-ainesluvan
aikana toteutettu murskausta eikä murskaukselle suunnitellussa maa-aineslupahakemuksessa haeta
jatkolupaa. Mikäli alueelta kertyy kiviainesta, joka on murskattava, se kuljetetaan muualle käsiteltäväksi tai tarvittaessa murskaukselle haetaan lupaa myöhemmin. Saint-Gobain Finland Oy:n alueella
kaivutyön aiheuttamaa melua on viitenä päivänä viikossa noin 8 – 10 h päivässä. Saint-Gobain Finland
Oy:n tehtaille kuljetetaan maa-ainesta kahdessa vuorossa. Alueelle laaditussa YVA:ssa on laskettu,
että toiminnasta aiheutuvan liikenteen melu häiriintyvissä kohteissa on 27…37 dB(A). Kuljetusten aiheuttama melu on voimakkainta kuorman lastaus- ja purkupaikoilla. Lastaustoiminnot tapahtuvat ottoalueilla ja purkutoiminnot jatkojalostettuja maa-aineksia lukuun ottamatta Saint-Gobain Finland
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Oy:n tehdasalueilla. Näiden toimintojen suuri etäisyys häiriintyviin kohteisiin sekä ympäröivät maastonmuodot vähentävät toiminnasta aiheutuvaa melua merkittävästi.
Ulkoalueiden melutason ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Ohjearvot
luonnonsuojelualueella päivällä klo 7-22 välisenä aikana on 45dB (A-painotettu keskiäänitaso LAeq
[dB]) ja yöllä klo 22-7 välisenä aikana on 40 dB(A). Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Ohjearvoilla halutaan
turvata ihmisten virkistyskäyttö luonnonsuojelualueilla, eikä ohjearvo ole käypä eläimistölle, jolla voitaisiin arvioida esim. melun häiritsevyyttä. Lisäksi eläinlajien reagointi melutasoon vaihtelee.
5.4.4

Pöly
Maa-aineksen pölyämistä aiheuttavat kaivaminen, kuormaus, työmaaliikenne, kuljetus, jalostus ja varastointi. Kaivamisessa ja kuormauksessa maa-aines vierii ja sekoittuu, jolloin se kuivana ollessaan
pölyää. Työmaaliikenteessä ja muussa kuljetuksessa ajoneuvojen pyörät aiheuttavat maa-aineksen
siirtymistä ja ilmavirtoja, jolloin hienojakoinen aines lähtee leijumaan eli pölyää. Kuljetuksessa syntyvään pölyhaittaan vaikuttavat mm. ajoneuvon nopeus ja pyörän alle jäävän maa-aineksen kosteus.
Kuivaa ainesta pölyää myös ajoneuvon kuormalavalta. Jalostukseen liittyvää pölyhaittaa syntyy lähinnä kuivaseulonnassa ja murskauksessa. Suurin osa pölypäästöstä on halkaisijaltaan yli 10 μm hiukkasia, jotka laskeutuvat lähelle päästölähdettä.
Kuivaseulonnassa syntyvän pölyhaitan määrään vaikuttavat mm. maa-aineksen vesipitoisuus, sääolosuhteet, alueen tuuliolot, vuodenaika sekä maa-aineksen raekoko. Märkäseulontalaitoksen toiminnasta ei aiheudu pölyhaittaa. Pölyn leviämistä estää pölylähteiden peittäminen, kastelu ja tuulisuojat.
Toiminnan aikana syntyvä pölyleviämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten vallitsevat tuulet, ympäröivän maaston muodot, paikalliset ilmavirrat, tuulen nopeus ja jossain määrin sääolosuhteet, ilman
lämpötila ja suhteellinen kosteus. Tuulen suunnalla oli ratkaiseva vaikutus pölyn leviämisessä. Lisäksi
pölypäästön leviämiseen vaikuttaa pölypäästön suuruus ja kokojakauma.
Kiikalan alueella talvella vallitsevat tuulet puhaltavat etelästä, lounaasta ja kaakosta. Keväällä ja kesällä tuulet puhaltavat pääosin pohjoisesta, etelästä ja lounaasta. Myös lännestä tuulee usein. Syksyllä vallitsevat tuulet painottuvat lännen, etelän ja lounaan suuntaan.
Pölyhiukkaset vaikuttavat kasvillisuuteen muuttamalla maaperän kemiallista koostumusta, tukkimalla ilmarakoja tai tunkeutumalla soluihin ilmarakojen kautta. Kasvillisuuden kannalta haitallisinta
on pöly, jonka partikkelikoko on sama kuin niiden ilmarakojen koko eli 8-10 μm.
Kasveilla on kuitenkin eri mekanismeja, joilla ne estävät pölypartikkelien kulkeutumisen solujen sisälle. Näitä ovat lehtien pinnalla oleva kutikula eli vahakerros sekä karvoitus. Kasvien altistumista haitallisille aineille vähentää myös liuskalehtisyys sekä lehtien pudottaminen syksyllä. Partikkeleiden
maaperävaikutukset taas riippuvat lähinnä siitä, kuinka suuri osa haitallisia aineita sisältävistä partikkeleista pääsee puuston ja aliskasvillisuuden läpi maanpintaan ja siitä edelleen maaperään.
Mikäli pölypartikkeli on samankokoinen kuin ilmarako, tukkii se ilmaraon. Tällä on vaikutusta mm.
soluhengitykseen ja fotosynteesin heikkenemiseen, minkä seurauksena lehtien klorofyllipitoisuus
nousee ja kasvi menettää lehdistään vettä. Partikkeleilla voi olla myös suoraan soluihin ja niiden metaboliaan kohdistuvia toksisia vaikutuksia, mikäli ne pääsevät ilmaraon läpi. Erittäin hienojakoisella ja
reaktiivisella pölyllä voi olla heikentävä vaikutus kasvuun ja lisääntymiseen ja kasvi voi heikentymisen
seurauksena altistua myös sienitaudeille.
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Härjänvatsan maanottopaikat ovat jo olemassa olevia ja harjanteiden suojaamia maanottopaikkoja,
pöly ei leviä laajalle alalle. Normaalitilanteessa hiekkapölyn vaikutus lähimaastoon on hyvin vähäinen.
Poikkeustapauksessa esimerkiksi voimakkaan tuulen vuoksi saattaa hiekkaa levitä harjumetsään.
Maa-aineksen ottotoiminnassa muodostuvan kokonaispölyn suurimmat partikkelijakeet laskeutuvat
pääosin ottoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Partikkelit, joiden halkaisija on alle 10 μm, kulkeutuvat arviolta noin 100 m etäisyydelle päästölähteestä. Pölyäminen ulottuu vähäisesti Hyyppärän
Natura- alueelle (Kuva 6).
5.5

Vaikutusten kesto ja ajoittuminen
Maa-aineksenoton vaikutukset pohjaveden ominaisuuksiin (laatu ja antoisuus) ovat suurimpia varsinaisen ottotoiminnan aikana ja maa-aineksenoton jälkeen pohjaveden laatuvaihtelu vähenee. Pohjaveden laatu voi palautua 5-10 vuoden kuluttua ottotoiminnan päätyttyä lähes samalle tasolle kuin
ennen ottotoimintaa. Mikäli alueella tapahtuu öljy- tai kemikaalivuoto, vaikutukset maaperässä ovat
pitkäaikaisia ja ne heijastuvat pohjaveden laatuun.
Melu- ja pölyvaikutuksen kesto niin pitkä kuin toimintaan liittyvä lupa on voimassa. Melu- ja pölyvaikutukset keskittyvät kesäkauteen, jolloin ottotoiminta ja jalostus on vilkkainta.

5.6

Muut hankkeet Natura-alueen ympäristössä
Natura-arvioinnissa ja sen tarveharkinnassa on huomioitava myös eri hankkeiden ja suunnitelmien
yhteisvaikutukset (Söderman 2003). Tämä velvoite koskee myös Natura-alueen ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Yhteisvaikutuksissa huomioidaan ne hankkeet, joiden suunnitelmat ovat valmistuneet tai hankkeet
toteutuneet (Euroopan komissio 2000). Näitä ovat Hyyppärän Natura- alueella tai sen läheisyydessä:

5.7

-

Kiikalan Härjänvatsan osayleiskaava

-

Liikelaitos Salon Vesi, pohjaveden ottaminen Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen pohjavedenottamoista Kaskiston pohjavesialueelta.

-

Destian Oy:n maa-ainesluvan uusiminen Härjänvatsan alueella.

-

Uhanalaisten kasvien siirtoistutukset.

Käytetty lähtöaineisto
Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen perustuu hankkeen suunnittelutietoihin ja Natura-tietolomakkeeseen. Natura-tietolomakkeen lisäksi keskeisiä tiedonlähteitä olivat:
-

Hatva, T., Hyyppä, J., Ikäheimo, J., Penttinen, H. & Sandborg, M. 1993: Soranoton vaikutus
pohjaveteen. Tutkimusraportti 1:1993. Ympäristöministeriö.
Hyyppä, J., & Penttinen, H. 1993: Soranoton vaikutus pohjaveteen. Tutkimusraportti II. Alueelliset pohjavesitutkimukset. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 329.
Kivimäki, A.-L., 2013: Kiikalan Saarenkylän pohjavesialueen pohjaveden yhteistarkkailuohjelma. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a93/2013.
Kuusinen, K. 1993: Soranoton vaikutus pohjaveteen. Tutkimisraportti IV. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 331.
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5.8

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2019: Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailu
vuonna 2019. Raportti 7/2020.
Promethor 2020: Ympäristömeluselvitys Härjänkorvan sora-alue, Kiikala, Salo. Destia Oy.
Rintala, J. 2014: Pohjaveden laadun muutokset soranottoalueilla 1985-2013. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2014.
Suomen ympäristökeskus, 2020. Avoin tieto – ympäristötietojärjestelmä, 2020. syke/avointieto.
Suunnittelukeskus Oy 2003: Kiikalan Härjänvatsan maa-ainesoton ympäristövaikutusten arviointi, 29.8.2003.
Varsinais-Suomen liitto 2005: Pohjaveden virtausmallinnus Kiikalannummella.

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointi on riskinarviointia ja se on tehty saatavilla olevan tiedon perusteella. Keskeisimmät epävarmuustekijät liittyvät siihen, ettei ole tiedossa tuleeko alueella tapahtumaan murskaustoimintaan
muualla kuin kiinteistöllä Härjänkorva 734-706-2-66 sekä miten täsmälleen maa-aineksenotto tapahtuu Swerock Oy:n ja Rudus Oy:n ottoalueilla, kun luvat umpeutuvat 2022 ja 2023.
Oikeuskäytännössä vakiintuneen tulkinnan mukaan Natura-arvioinnin tarpeellisuutta arvioitaessa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta. Natura-arviointi voidaan jättää tekemättä ainoastaan, mikäli
merkittäviä vaikutuksia voidaan pitää objektiivisesti arvioiden poissuljettuina.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Raportti

14 (27)

10.7.2020

6

Hyyppärän Natura-alue (FI0200010)
Hyyppärän Natura-alue (FI0200010) on luonnoltaan hyvin monipuolinen. Siellä on harjuja, soita, lähteitä, lampia, järviä, raviineja, puroja ja kallioita. Humusjärvien ja lampien rannat ovat usein soistuneet. Natura-alueen pinta-ala on 2 468 ha ja se on otettu Natura-2000 suojeluverkostoon luontodirektiivin perusteella (aluetyyppi SAC). Hyyppärän luontotyypeiltä on tavattu runsaasti EU:n lintudirektiivin lajeja, valtakunnallisesti uhanalaista kasvi- ja eläinlajistoa sekä alueellisesti uhanalaista lajistoa.

6.1

Luontotyypit
Suojelun perustana olevat luontotyypit ovat karut kirkasvetiset järvet, humuspitoiset järvet ja lammet, pikkujoet ja purot, keidassuot, vaihettumissuot ja rantasuot, lähteet ja lähdesuot, silikaattikalliot, boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot, harjumetsät, puustoiset suot, mäntyvaltaiset
puustoiset suot ja kuusivaltaiset puustoiset suot.
Taulukko 4.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit Hyyppärän Natura-alueella.

Koodi

Luontotyyppi

Pinta-ala
(ha)

3110

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)

100

3160

Humuspitoiset järvet ja lammet

100

3260

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta

3,4

7110

Keidassuot

120

7140

Vaihettumissuot ja rantasuot

20

7160

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot

5,32

7220

Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia

0,013

8220

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

20

9010

Boreaaliset luonnonmetsät

28

9050

Boreaaliset lehdot

120

9060

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

1880

91D0

Puustoiset suot

150
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Kuva 5. Luonnonsuojelualueella sijaitsevat suojeltavat luontotyypit maa-ainesottoalueiden vaikutusalueella (Metsähallitus 2020).
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6.2

Suojeltavat lajit
Suojelu kohdistuu seuraaviin luontodirektiivin liitteen II lajeihin: kalkkisiemenkotilo, kiiltosirppisammal, korpihohtosammal ja liito-orava (Taulukko 5).
Kalkkisiemenkotilo on harvinainen lettomaisten soiden ja kosteiden lehtojen laji, joka elää mm. kasvikarikkeen sisällä. Lajista on havainto Varesjoen varrelta. Liito-oravan elinympäristöt sijoittuvat Varesjoen varteen. Korpihohtosammaleen kasvupaikat ovat Varesjoen laaksossa, joen yläjuoksulla,
Lamminlähteen ympäristössä, Huhdinojan rannalla ja Salakkajärven Karateen laskevan puron varrella. Kiiltosirppisammaleen kasvupaikkoina ovat lähteiköt, lähdesuot, koivuletot, lettojen väli- ja
rimpipinnat. Natura-alueella laji kasvaa Kultalähteellä, joka sijoittuu noin 1,5 km päähän maa-aineisottoalueesta kaakkoon Saarenkylän pohjavesialueella sekä lähteet ja lähdesuot -luontotyypillä
Natura-alueen pohjoisosilla.
Taulukko 5.

6.3

Suojelun perusteina olevat lajit.

Koodi

Laji

1015

kalkkisiemenkotilo (Vertigo genesii)

1910

liito-orava (Pteromys volans)

1984

korpihohtosammal (Herzogiella turfacea)

6216

kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus)

Suojelun toteuttaminen
Hyyppärä, osa Kaskiston lähdesuosta ja Kultalähde ovat luonnonsuojelualueena. Osa Varesjoesta,
Lammenharju, Hyyppärä, Oikianummi, Palonummi ja Kaskistonnummi kuuluvat valtakunnalliseen
harjujensuojeluohjelmaan. Lammensuo, Pehkusuo, Lammenjärvi, Kaskistonkorpi ja Varesjoen kuru
kuuluvat soidensuojelun perusohjelmaan. Varesjoen vanha metsä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.
Hyyppärä, Lammensuo, Lammenjärvi, Pehkusuo, Varesjoen alue, Huhdanoja, Särämäki, Kalattomanotko, lentokentän itäpuolinen alue, Lamminlähteen alue, Pillistönsuon länsipuolinen lähdealue, Kaskistonkorpi, Karaten ympäristö ja puronvarsi, Herakkaanlähteen ympäristö, Isovalkeen luoteispuolinen alue, Murjumäen alue ja Hossoja suojellaan luonnonsuojelulailla. Lähes kaikilla muilla alueilla
maa-aineksen ottoa rajoitetaan maa-aineslailla. Osa järvistä toteutetaan vesilailla. Varesjoen keskiosa suojellaan metsälailla ja vesilailla.
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7

Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen

7.1
7.1.1

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit
Ottoalue rajautuu Natura-alueeseen, missä on harjumetsää. Suunniteltu maa-aineksen otto sijoittuu
käytössä olevalle maa-aineksenottoalueelle, joten suunniteltu maa-ainesotto ei muuta nykyistä reunavaikutusta Hyyppärän Natura -alueen harjumetsiin. Ottotoiminnasta muodostuva pöly leviää varsin pienelle alalle Natura-alueelle. Suurin osa pölypäästöstä, yli 10 μm partikkelikooltaan oleva pöly,
laskeutuu lähelle päästölähdettä. Tuulen mukana ottoalueelta leviävä alle 10 μm partikkelikooltaan
oleva pöly on havaittavissa jossain määrin vielä 100 metrin päässä päästölähteestä. Tämä pienijakoisen pölyn vaikutusalue kattaa noin 0,5 % osuudella harjumetsien kokonaislevinneisyydestä. Aivan ottoalueen reunan läheisyydessä kasvavat kasvit voivat kärsiä pölystä, kun niiden yhteyttäminen heikkenee pölyn sitoutuessa lehtien pinnalle. Ottotoiminnan syntyvä pöly ei kuitenkaan heikennä merkittävästi luontotyypin ominaispiirteitä. Nykytilanteessa aivan ottoalueeseen rajautuvalla harjumetsän
osalla luontotyypin edustavuus voi olla heikentynyt alle kymmen metrin matkalla reunalta. Tämä tilanne ei muutu. Toiminnasta aiheutuva meluvaikutus harjumetsien suuntaan ei nykyisestä muutu.

Kuva 6. Pölyn keskeinen vaikutusalue Hyyppärän Natura- alueella (FI 0200010). Tuuliruusu pohjautuu ilmastollinen vertailukauden 1981-2010 Jokisoisen havaintoaseman säähavaintoihin
(Lpnn 1201) (Pirinen, ym. 2012). Vallitseva tuulensuunta suunnittelualueella on lounaasta
koilliseen.
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7.1.2

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot
Kaivualueen kokonaispinta-alan pysyessä lähes nykyisellään ei maa-aineksenotosta tule aiheutumaan
muutoksia muodostuvan pohjaveden määrään eikä pohjavedenpinnan korkeusasemiin. Saint-Gobain
Finland Oy:n ottoalueen osuus (4,1 %) Ojalannummen luvan lisäalueesta huolimatta säilyy muodostumisalueen kokonaispinta-alasta nykyisellä. Lisäksi ottoalueen kunnostus- ja jälkihoitotoimenpiteet
suoritetaan lupaehtojen mukaisesti, jolloin myös pohjaveden laatuominaisuudet pysyvät nykyisenä.
Ottamistoimintaan tarvittavan kaivu- ja kuljetuskaluston käytöstä ja säilytyksestä sekä öljytuotteiden
varastoinnista pohjavesialueella aiheutuu pohjaveden pilaantumisriski, jota lupaehtojen mukainen
toiminta vähentää.

Kuva 7. Luontotyypit ”lähteet ja lähdesuot” sekä ”pikkujoet ja purot” maa-ainesottoalueiden lähellä.
7.1.3

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta
Varisjokeen ja siihen liittyviin puroihin purkautuu Saarenkylän pohjavesialueelta pohjavesiä. Kiehuvanlähteen ja Kylmälän välisellä alueella on useita lähteitä, joista pohjavesi purkautuu, joka tulee
maa-ainesottoalueen suunnalta. Koska suunniteltu kaivualueen kokonaispinta-ala ei juuri nykyisestä
muutu, maa-aineksen otto ei vaikuta muodostuvan pohjaveden määrään eikä pohjavedenpinnan korkeusasemiin. Myös pohjaveden laatuominaisuudet pysyvät nykyisenä, koska Saint-Gobain Oy:n kaivualueen osuus (4,1 %) muodostumisalueen kokonaispinta-alasta säilyy verrattain vähäisenä ja kaivualueiden kunnostus- ja jälkihoitotoimenpiteet suoritetaan lupaehtojen mukaisesti.
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7.1.4

Muut luontotyypit
Muihin Natura-alueen suojeltaviin luontotyyppeihin (Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet, humuspitoiset järvet ja lammet, keidassuot, Cratoneurion-huurresammallähteet, vaihettumis- ja rantasuot, kasvipeitteiset silikaattikalliot, boreaaliset luonnonmetsät ja boreaaliset lehdot ja puustoiset suot) ei ole epäsuoria vaikutuksia muodostu. Nämä luontotyypit joko eivät sijoitu
vaikutusalueelle tai ne (puustoiset suot, lehdot ja luonnonmetsät), jotka sijoittuvat ottotoiminnan
läheisyyteen (alle 500 m etäisyydelle), eivät ole pohjavedestä suoraan riippuvaisia maaekosysteemejä.

7.2

Luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit
Kiiltosirppisammalen ja korpihohtosammalen tunnetut kasvupaikat jäävät maa-ainestoiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle. Myös kalkkisiemenkotilon esiintymä on riittävän kaukana, ettei vaikutuksia
muodostu. Maa-aineksen otolla ei ole liito-oravaan kohdistuvia suoria tai epäsuoria vaikutuksia. Varesjoen varren kuusikoihin, missä laji viihtyy, toiminta ei vaikuta, koska rinnekuusikot eivät ole pohjavedestä riippuvaisia. Toiminta ei vaikuta myös lajin liikkumiseen Natura-alueella tai Natura-alueen
ulkopuolisiin alueisiin.

7.3
7.3.1

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Kiikalan Härjänvatsan osayleiskaava
Maa-aineksen ottoalueen eteläpuolelle on laadittu Kiikalan Härjänvatsan osayleiskaava, joka rajautuu
nykyiseen ja suunniteltuun maa-aineksen ottoalueeseen. Kiikalan kunta on hyväksynyt osayleiskaavan 16.12.2008. Lähimmät osayleiskaavan merkinnät ovat maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla
on erityisiä ympäristöarvoja (MY) sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueita (VU). Kaavaratkaisulla
ei ole merkittävää vaikutusta Hyyppärän Natura-alueen luontoarvoille.

Kuva 8. Ote Kiikalan Härjänvatsan osayleiskaavasta.
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7.3.2

Pohjaveden ottaminen Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen pohjavedenottamoista Kaskiston
pohjavesialueelta
Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vesilaitoksista on otettu pohjavettä vuodesta 2009 alkaen
määräaikaisilla vedenottoluvilla. Vedenottoon liittyen on tehty seuraavat päätökset:
-

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi 27.11.2002 päätöksellä (nro 70/2002/4) Salon kaupungille ja Halikon sekä Perttelin kunnille luvan Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen pohjavedenottamoiden rakentamiseen Someron kaupungissa ja Kiikalan kunnissa sekä veden ottamiseen niistä.

-

Vaasan hallinto-oikeus muutti 30.12.2003 päätöksellä (nro 03/0276/3) luvan määräaikaiseksi, tarkentanut tarkkailuohjelmien esittämisajankohtaa ja tarkkailujen aloittamista
sekä myöntänyt luvan toiminnan aloittamiseen valituksesta huolimatta.

-

Korkein hallinto-oikeus muutti 2.9.2005 päätöksellä (taltionumero 2170) pohjaveden ottomääriä, tarkkailua ja luvan voimassa-oloa koskevia lupamääräyksiä. Lupa koski vedenottoa Kalattomannotkon vedenottamosta 1 100 m3/d ja Kaskistonnummen vedenottamosta 850 m3/d kuukausikeskiarvoina laskettuna. Lupa oli voimassa 31.12.2012 saakka.

-

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 30.5.2013 päätöksellä (nro 110/2013/2) Liikelaitos Salon Vedelle määräaikaisen luvan pohjaveden ottamiseen Kalattomannotkon ja
Kaskistonnummen pohjavedenottamoista sekä vesilain (264/1961) 1 luvun 15 a §:n mukaisen poikkeuksen, joka koskee Immenjärveä ja Pientä Mulkkulammia. Päätöksessä todetaan, että hanke ei merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi
alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Vedenoton vaikutus voi kohdistua haitallisesti Hyyppärän Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin karut kirkasvetiset järvet (3110), pikkujoet ja purot (3260), vaihettumissuot ja rantasuot (7140), lähteet ja lähdesuot (7160) sekä puustoiset suot (91D0).

-

Vaasan hallinto-oikeus muutti 25.9.2014 antamallaan päätöksellä (nro 14/0293/2) aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksiä 1, 3 ja 10. Kalattomannotkon vedenottamosta
saadaan ottaa pohjavettä enintään 600 m³/d ja Kaskistonnummen vedenottamosta enintään 400 m³/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Lupa on määräaikainen ja voimassa
31.3.2018 saakka. Lisäksi muutos koski ympäristön tarkkailua.

-

Korkein hallinto-oikeus 26.2.2016 antamallaan päätöksellä (taltionumero 605) ei muuttanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä.

Liikelaitos Salon Vesi haki 4.1.2017 uutta lupaa ottaa pohjavettä Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vedenottamoista yhteensä 1 000 m3/vrk kuukausikeskiarvona laskettuna. Hakemuksessa vedenottolupa haettiin ilman lampien vedenkorkeutta koskevia rajoituksia. Aikaisemmissa määräaikaisissa
luvissa on ollut lupamääräyksiä, joilla on rajoitettu vedenoton mahdollisia vaikutuksia alueen lampien
pinnankorkeuteen. Päätös asiasta julkaistiin 9.10.2018. Aluehallintovirasto ei myöntänyt lupaa ja se
perusteli kielteisen päätöksensä vedenoton aiheuttamilla muutoksilla Hyyppärän harjualueen Natura-alueella. Liikelaitos Salon Vesi on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Asia on kesken.
7.3.3

Destia Oy:n maa-ainesottoluvan uusiminen
Destia Oy hakee uutta lupaa ottaa maa-aineksia kiinteistöltä Härjänkorva 2:66. Ottoa haetaan nykyiseltä ottoalueelta, jonka pinta-ala on 3,096 ha ja kaivualue on noin 3 ha (= nykyisen luvan mukainen).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Raportti

21 (27)

10.7.2020

Suunniteltu ottomäärä on 620 000 m3ktr ja alin ottotaso +83,3 (N2000). Suojakerros on vähintään 4 m.
Pohjaveden pinnan taso keskimäärin on Härjänkorvan kiinteistön kohdalla ollut +75,7 (N2000) mittausjaksolla 2011-2019.
Maa-ainesottoalue on noin 43 metrin päässä Natura-alueen rajasta. Pöly- ja meluvaikutus ei nykyisestä muutu. Nämä vaikutukset kohdistuvat harjumetsiin. Samoin pohjavesioloissa tai pohjaveden
laadussa ei tapahdu muutoksia, jolloin vaikutukset lähteet ja lähdesuot sekä pienet joet ja puro -luontotyyppeihin eivät ole merkittäviä.
7.3.4

Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehdas
Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan havaintoputkessa W-Uusi4 pohjaveden alkaliteetti ja
kokonaiskovuus ovat nousseet vuodesta 2013 lähtien. Tähän on vaikuttaneet kalsium- ja magnesiumpitoisuuden lisääntyminen. Syynä muutoksiin ovat aivan pohjavesiputken vieressä tehdyt kaivutyöt.
Tehtaan sammutusvesisäiliö kaivettiin maan alle tarkkailuputken läheisyyteen. Havaintoputkessa WUusi4 pohjaveden kalsiumpitoisuus oli vuoden 2019 keväällä 19 mg/l ja marraskuussa 22 mg/l. Kalsium- ja magnesiumpitoisuudella on merkitystä lähteiden ja lähdesoiden ravinnetasoon.
Luonnontilaisissa meso-eutrofisissa lähteissä kalsium- ja magnesiumpitoisuudet vaihtelevat suuresti.
Pohjois-Suomessa on mitattu eutrofiselta lähteeltä kalsiumpitoisuudeksi 12,6 mg/l (Lahermo 1977)
ja Pälkäneen Keiniänrannan lähteiköistä kalsiumpitoisuus vaihteli 13-29 mg/l välillä (FCG Suunnittelu
ja tekniikka 2019). Varesjoen lähteikköjen veden laadusta ei ole tietoa. Oletettavaa on, että maaaineksen otto yhdessä Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan toiminnan kanssa ei nosta Varesjoen lähteikköjen kalsium- ja magnesiumpitoisuutta liian korkealle, jotta siitä olisi vaikutuksia lajistoon.
Pienet joet ja puro-luontotyyppeihin vaikutus jää vähäiseksi, koska lähteistä tuleva vesi sekoittuu pintavesiin.

7.3.5

Muu maa-aineksenotto
Rudus Oy:n ja Swerock Oy:n maa-aineksen luvat päättyvä muutaman vuoden kuluttua. Rudus Oy:n
maa-aineslupalupa umpeutuu 3.3.2021 ja Swerock Oy ottoalueiden luvat umpeutuvat 2022 ja 2023.
Molemmat ovat käynnistäneet prosessin lupien uusimiseksi. Heillä ottoalueiden pinta-alat ja massamäärät säilyvät joko nykyisellään tai tulevat aiempaan verrattuna pienenemään.

7.3.6

Uhanalaisten kasvien siirtoistutukset
Natura-alueella on tehty uhanalaisten kasvien (kangasraunikki, hietaneilikka ja idänkeulankärki) siirtoistutuksia tienvarsille. Lisäksi Saint-Gobain Finland Oy:n on aloittanut 2010 Mikolan vanhan maaaineksenottoalueen, joka rajautuu Hyyppärän Natura -alueeseen, muutamista paahdeympäristöksi.
Alueelle on siirretty kangasraunikkia ja hietaneilikkaa. Muun muassa rinteeseen istutettiin 2019 yhteensä noin 300 hietaneilikka- ja kangasraunikkitainta. Näillä toimilla on myönteinen vaikutus harjulajien esiintymiseen Natura-alueella. Vaikka Mikolan vanhan maa-aineksenottoalue on Natura-alueen
ulkopuolella, siellä kangasraunikki- ja hietaneilikkakasvustot mahdollistavat näiden lajien leviämisen
läheiselle Natura-alueelle.

7.3.7

Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus muodostuu yhdessä suunnitellun maa-aineksenotosta ja muiden toimijoiden maa-aineksenotosta (Taulukko 6). Lisäksi Natura-alueen luontoarvoihin vaikuttaa Saint-Gobain Finland Oy:n
kuivatuotetehtaan toiminta.
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Muiden suunnitelmien ja hankkeiden (Härjänvatsan osayleiskaava sekä Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen pohjavedenotto) osalta yhteisvaikutukset on olemattomat tai hyvin vähäiset. Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen pohjavedenottamojen mahdollinen toiminta tapahtuu eri pohjavesialueella (Kaskiston pohjavesialue) kuin mihin maa-aineksenotto sijoittuu. Pohjavedenoton vaikutukset kuitenkin kohdistuvat Lähteet ja lähde-suot luontotyyppiin, johon myös maa-aineksenotto vaikuttaa. Uhanalaisten kasvien siirtoistutukset Natura-alueella ja sen läheisyydessä tuottaa myönteisiä vaikutuksia.
Suunniteltu maa-aineksenotto yhdessä muiden maa-aineksenoton kanssa eivät vaikuta nykyisiin pohjavesioloihin tai muuta pohjaveden laatua. Maa-aineksenotto jatkuu nykyisillä ottoalueilla ja maaaineksenottoalue ei laajene. Vaikutukset lähteet ja lähdesuot sekä pienet joet ja puro -luontotyyppeihin eivät nykyisestä muutu. Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan toiminnalla voi olla pitkällä
aikavälillä vaikutusta Koskenrannan lähdekohteen pohjaveden laatuun. Tämä voidaan varmentaa
seurannalla. Samoin reuna-, pöly- ja meluyhteisvaikutus ei nykyisestä muutu. Nämä vaikutukset kohdistuvat harjumetsiin. Pölyn vaikutusalue kattaa noin 0,8 % osuudella harjumetsien kokonaislevinneisyydestä. Reuna- ja pölyvaikutus harjumetsiin on vähäinen ja eikä vaikutus muuta luontotyypin ominaispiirteitä tai toimintaa. Aivan harjumetsän reunaosalla luontotyypin edustavuus voi olla heikentynyt alle kymmen metrin matkalta. Tämä tilanne ei muutu.
Suojeltaviin lajeihin suunnitelulla maa-aineksenotolla yhdessä muiden hankkeiden kanssa ei muodostu vaikutuksia. Pohjaveden ottaminen Kaskiston pohjavesialueelta on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan vaikuttanut suojelun perusteena olevan luontodirektiivin liitteen ll lajin korpihohtosammalen suotuisan suojelun taso on alueella. Tämä johtuu Lamminlähteen ympäristön tihkupintojen ja korpihohtosammalesiintymän kuivumisesta pohjavedenoton seurauksena.
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Taulukko 6.

Eri hankkeiden vaikutukset luontotyyppeihin (* = Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
lausunnon mukaan). Mukana ei ole uhanalaisten kasvien siirtoistutukset.

Luontotyyppi

Saint-Gobain
Finland Oy:n
maa-ainesottoluvan uusiminen

Destian Oy:n
maa-ainesottoluvan uusiminen

Muu maa-aineksenotto

Härjänvatsan
osayleiskaava

Pohjaveden
ottaminen
Kaskiston
pohjavesialueelta

Saint-Gobain
Finland Oy:n
kuivatuotetehdas

Karut kirkasvetiset
järvet

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

merkittäviä
vaikutuksia *

ei vaikutuksia

Humuspitoiset järvet ja lammet

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

Pikku joet ja purot

ei muutoksia
pohjavesivirtaamiin, antoisuuksiin tai
laatuun
ei vaikutuksia

ei muutoksia
pohjavesivirtaamiin, antoisuuksiin tai
laatuun
ei vaikutuksia

ei muutoksia
pohjavesivirtaamiin, antoisuuksiin tai
laatuun
ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

Vaihettumissuot ja
rantasuot

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

Lähteet ja lähdesuot

ei muutoksia
pohjavesivirtaamiin
tai
antoisuuksiin

ei muutoksia
pohjavesivirtaamiin
tai
antoisuuksiin

ei muutoksia
pohjavesivirtaamiin tai
antoisuuksiin

ei vaikutuksia

merkittäviä
vaikutuksia *

pohjaveden
laatuun vaikuttava muutos, ei merkittävä

Cratoneurion-huurresammallähteet

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

Luonnonmetsät

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

Lehdot

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

Harjumetsät

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

pöly- ja meluvaikutuksia

pöly- ja meluvaikutuksia

pöly- ja meluvaikutuksia

ei vaikutuksia

Puustoiset suot

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

ei vaikutuksia

Keidassuot
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Kuva 9. Pölyn keskeinen vaikutusalue yhteisvaikutustilanteessa Hyyppärän Natura- alueella (FI
0200010). Tuuliruusu pohjautuu ilmastollinen vertailukauden 1981-2010 Jokioisen havaintoaseman säähavaintoihin (Lpnn 1201) (Pirinen, ym. 2012). Vallitseva tuulensuunta maaaineksenottoalueella on lounaasta koilliseen.
7.4

Lieventävät toimenpiteet ja seuranta
Lieventäviä toimia voidaan tehdä pölyn ja meluvaikutuksien osalta. Varisjoen Koskenrannan ja Kiehuvanlähteen väliseltä alueelta kahdesta tai kolmesta lähteistä on suositeltavaan seurata veden laatua,
joka voidaan tehdä pohjaveden yhteisseurannan yhteydessä. Lähteistä on suositeltavaa ottaa vesinäytteet kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä). Vesinäytteistä on vähintään määritettävä seuraavat
lähdekasvillisuuden kannalta olennaisesti veden laatuun liittyvät tekijät: pH, sameus, lämpötila, kokonaiskovuus, kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus, sähkönjohtokyky, happi, rauta, kloridi, sulfaatti, natrium, kalsium ja magnesium.

7.5

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen (koskemattomuus)
Natura-alueen eheyden ja koskemattomuuden osalta arvioidaan, että Hyyppärän Natura-alueen suojelutavoitteisiin kuuluvat luontotyypit eivät pitkällä aikavälillä supistu ja suojeltavien lajien populaatiot eivät ole vaarassa taantua nykyiseltä tasoltaan hankkeen toteutuessa.
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Yhteenveto ja johtopäätös
Työssä arvoitiin Kiikalan Saarenkylässä Saint-Gobain Finland Oy/Weberin uuden maa-ainesottoluvan
vaikutuksia Hyyppärän Natura-alueen (FI1301103) luontoarvoille. Maa-aineksenotto tapahtuu kiinteistöillä Hiekka-alue 4:3 ja Ojalannummi 2:67. Arvioinnissa huomioitiin myös Destian Oy maa-ainesottoluvan uusiminen ja Härjänvatsan alueella toimivien Rudus Oy Swerock Oy:n nykyinen maaaineksenotto sekä muut hankkeet, joilla voi olla vaikutusta Natura-alueen luontoarvoille.
Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen ei ole määritetty lainsäädännössä, mutta arviointivelvollisuuden selvittäminen kuuluu osana hankesuunnitteluun, mikäli hankkeella voidaan olettaa olevan joitain heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteille. Keskeistä tässä työssä on siis
tarkastella, syntyykö maankäyttösuunnitelmasta varsinainen Natura-arviointivelvollisuus. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen vaikutustenarviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset
kohdistuvat Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin ja ovat luonteeltaan mahdollisesti merkittävästi heikentäviä sekä ennalta arvioiden todennäköisiä. Yksittäisiin luontotyyppeihin
ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi arvioidaan hankkeen potentiaalisia vaikutukset Natura-alueen eheyteen (koskemattomuus).
Vaikutus eheyteen on lopullinen kriteeri, jonka perusteella todetaan, ovatko vaikutukset merkittäviä.
Tällöin on kyse siitä, voiko alue hankkeesta tai suunnitelmasta huolimatta pitkälläkin aikavälillä säilyä
sellaisena, että sen suojelutavoitteisiin kuuluvat luontotyypit ja lajien populaation säilyvät edustavina, lajien populaatiot pystyvät kehittymään suotuisasti tai vähintään säilymään nykyisellä tasollaan
ja koko Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät.
Arvioinnin perusteella tullaan johtopäätökseen, että maa-ainesottosuunnitelma yksin tai yhdessä
muiden maa-aineksenoton kanssa ei merkittävästi heikennä Hyyppärän Natura-alueen suojeluperusteita. Alueen suojelu perusteiset luontotyypit ja lajit säilyvät. Hyyppärän Natura-alueen ekologinen
rakenne ja toiminta säilyvät.
Natura-arviointivelvollisuuden selvittäminen ei tuonut esiin sellaisia epävarmuuksia tai vaikutusmekanismeja, joiden vuoksi olisi tarpeen laatia tarkempi, luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Naturaarviointi.
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