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TIIVISTELMÄ
Destia Oy hakee Salon kaupungilta maa-aineslain (”MAL”, 555/1981) mukaista lupaa soran ottamiseen
620 000 m3ktr kokonaisottomäärälle kiinteistölle Härjänkorva 734-706-2-66. Samaan aikaan Destia Oy
hakee kiinteistölle Härjänkorva 734-706-2-66 ympäristönsuojelulain (”YSL”, 527/2014) mukaista
ympäristölupaa soran murskaukseen verkkovirralla toimivalle siirrettävälle murskauslaitokselle. Lupia
haetaan ns. yhteiskäsittelynä (MAL 4 a § ja YSL 47 a §). Lupia haetaan siten, että ne ovat voimassa
kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.
Härjänkorvan sora-alue sijaitsee Salon kaupungissa, entisessä Kiikalan kunnassa, noin 3,5 kilometriä
Kiikalan keskustaajamasta linnuntietä kaakkoon. Alueelle on kulkuyhteys Suomusjärventieltä (seututie
2410) Silvantien ja naapurikiinteistöjen soranottoalueiden kautta. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala
on 3,069 hehtaaria, josta varsinaisen kaivualueen pinta-ala on kolme (3) hehtaaria.
Vuodessa murskattava määrä on keskimäärin 50 000 tonnia, maksimissaan 150 000 tonnia. Murskeen
tuotantoa on jaksoittain siten, että vuosittainen tuotanto jakaantuu 1–3 murskausjaksoon.
Keskimääräisenä tuotantovuonna murskausta on noin 15-25 päivänä. Niinä vuosina, jolloin
tuotantomäärä on lähellä tässä luvassa haettua maksimimäärää, murskausta voi olla noin 50-75 päivänä
eli toimintaa on suunnilleen 3-4 kuukautta. Seulontaa ja maa-aineksen ottoa suoraan rintauksesta voi olla
jaksoittain ympäri vuoden.
Soran murskausta on edellä kuvatulla tavalla urakoittain 1.9.–31.5. välisenä aikana, kuitenkin siten, että
yhtenä vuonna haetun kymmenen vuoden lupakauden aikana murskausta voi olla myös kesä-elokuussa.
Em. kesäkuukausille ajoittuvasta toimintajaksosta ilmoitetaan valvontaviranomaiselle etukäteen.
Alueella toimitaan arkipäisin (ma-pe). Murskaus ja seulonta tehdään arkipäivisin klo 7–22 välisenä aikana.
Kuljetukset ja kuormaukset tehdään arkisin (ma-pe) klo 6–22 välisenä aikana. Mahdollisten
betoniteollisuuden tarpeiden vuoksi kuljetuksia voi olla satunnaisesti myös lauantaisin klo 7–18 välisenä
aikana. Päivittäiset toiminta-ajat ovat valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaiset.

5/30

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus
Härjänkorva, kiinteistö 734-706-2-66, Kiikala, Salo

1

PR5262-LU01
22.7.2020

TIEDOT HANKKEESTA

1.1 Tiedot hakijasta, lupa-alueesta ja laitoksesta
Hakija
Nimi

Destia Oy

Yhteystiedot

Hatanpään valtatie 30 A, PL 382, 33010 Tampere

Y-tunnus

2163026-3

Yhteyshenkilöt

Lupa-asiat: Hanna Haukilahti, ympäristöpäällikkö, p. 040 182 5319
Työmaatoiminta ja kiviaineksen myynti: Sakari Järvi, myyntipäällikkö,
p. 0400 868 968
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@destia.fi

Ympäristövahinkovakuutus

Vakuutuksen antaja If, vakuutusnumero 0297960000

Ympäristöasioiden
hallintajärjestelmä

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -yhdistelmäsertifikaatti,
voimassa 12.12.2017-31.12.2020

Lupa-alue ja laitos
Lupa-alueen nimi

Härjänkorvan sora-alue

Tieosoite

Silvantie 85, Kiikala, Salo

Kiinteistö

Härjänkorva 734-706-2-66 (myöh. ”suunnittelualue”)

Omistaja

Destia Oy

Kunta

Salo, Kiikala

Suunnittelualueen
pinta-ala
Kaivualueen
pinta-ala
Kokonaisottomäärä

3,096 ha

Laitos

Siirrettävä murskauslaitos ja seula. Toiminnassa käytetään aliurakoitsijoita, jotka valitaan
urakkakohtaisesti.
Sakari Järvi, myyntipäällikkö, p. 0400 868 968

Yhteyshenkilö

3 ha
620 000 m3ktr

1.2 Toiminnot, joille lupa haetaan
Maa-aineslupa
Destia Oy hakee Salon kaupungilta maa-aineslain (”MAL”, 555/1981) mukaista lupaa soran ottamiseen
620 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Maa-aineslupaa haetaan siten, että se on voimassa kymmenen (10)
vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Toiminta on tarkoitus aloittaa heti, kun lupapäätös saa
lainvoiman tai sille myönnetään MAL 21 § mukainen aloittamislupa.
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Ympäristölupa
Destia Oy hakee Salon kaupungilta ympäristönsuojelulain (”YSL”, 527/2014) 27 §:n 1 momentin mukaista
ympäristölupaa siirrettävälle murskauslaitokselle, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää
(luvanvaraisuus YSL liite 1 taulukko 2 kohta 7 e).
Toimialaluokitus (TOL2008): 08120, kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus.
Ympäristölupaa haetaan haetaan siten, että se on voimassa kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen
lainvoimaiseksi tulemisesta. Toiminta on tarkoitus aloittaa heti, kun lupapäätös saa lainvoiman tai sille
myönnetään YSL 199 § mukainen aloittamislupa. Lupia haetaan ns. yhteiskäsittelynä (MAL 4 a § ja YSL
47 a §).
Luvanvaraisten toimintojen aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Destia Oy hakee alueelle maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen
kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman. Alueelle haetaan myös ympäristönsuojelulain 199 §:n
mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.
Suunnittelualue sijoittuu keskelle laajaa soranottoaluetta, jolla on nykytilanteessa sekä maa-aineksen
ottamista että soran murskausta. Suunnittelualueella on voimassa maa-aineslupa. Nyt haetaan lupaa
ottamisen jatkamiselle täsmälleen samalla kaivualueella. Voimassa olevasta maa-ainesluvasta poiketen
ottamisen pohjatasoksi haetaan nyt +83.3 (N2000), mikä on yhtäläinen naapurikiinteistöjen ottamistasojen
kanssa.
Toiminnan melu- ja pölyvaikutukset ovat etäisyyteen, maastonmuotoihin ja hakemuksessa esitettyihin
toimintatapoihin perustuen arvioitavissa ennalta. Vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja hallittaviksi.
Murskauksessa käytetään verkkovirtaa ja hakemuksessa on esitetty toimenpiteet ja toimintatavat
maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi. Yleisesti ottaen toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston
asetusta (800/2010). Suunniteltu toiminta ei ole ristiriidassa maankäytön suunnitelmien kanssa.
Arvio toiminnan ympäristövaikutuksista on esitetty hakemustekstissä. Toiminnasta aiheutuva liikenne
liittyy suunnittelualueelta Silvantien kautta suoraan Suomusjärventielle, joka on yleinen tie. Liittymän
läheisyydessä ei ole asutusta. Toiminnasta aiheutuvasta liikenteestä ei näin ollen aiheudu haittaa
asutukselle.
Hakija on hakemuksessaan esittänyt, että luvan myöntämisen ja toiminnan sijoittamisen edellytykset
täyttyvät. Toiminta alueella järjestetään siten, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, haittaa luonnolle
ja sen toiminnoille, luonnonvarojen käyttämisen vaikeutumista tai ympäristön yleisen viihtyvyyden,
kulttuuriarvojen tai virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä eikä vedenhankinnan vaikeutumista.
Toiminnasta ei aiheudu naapurustolle kohtuutonta rasitusta, koska toiminta järjestetään
lupahakemuksen mukaisesti. Lupapäätöksessä annetaan tarvittavat tarkkailua koskevat lupamääräykset.
Toiminnan aloittaminen ei yllä mainituista syistä tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

1.3 Voimassa olevat viranomaisluvat ja muut päätökset
Suunnittelualueella on ollut soranottoa 1980-luvulta lähtien. Suunnittelualueella on tällä hetkellä
voimassa Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 09.03.2011 § 41 myöntämä lupa maaainesten ottamiseen. Lupa on myönnetty kymmeneksi (10) vuodeksi ja luvan mukainen
kokonaisottomäärä on 580 000 m3. Lupa on voimassa 19.4.2021 saakka.
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maa-ainestenottoalueille

on

tehty

1.4 Suunnitelma-aineisto
Tämän suunnitelman lähdeaineistona ovat Maanmittauslaitoksen kartta-aineisto, ympäristöhallinnon
paikkatietoaineisto ja muu julkinen aineisto. Lisäksi aineistona ovat Härjänkorvan sora-alueen aiemmat
lupahakemukset
ja
niihin
liittyvät
lupapäätökset.
Suunnitelmapiirustukset
perustuvat
Maanmittauslaitoksen avoimeen dataan sekä hakijan tammikuussa 2020 kopterikameralla tekemään
maastomallinnukseen. Suunnitelmapiirustuksissa on käytetty tasokoordinaattijärjestelmää ETRS-GK24 ja
korkeusjärjestelmää N2000.

2

TIEDOT SUUNNITTELUALUEESTA JA SEN YMPÄRISTÖSTÄ

2.1 Sijainti ja tieyhteydet
Härjänkorvan sora-alue (”suunnittelualue”) sijaitsee Salon kaupungissa, entisessä Kiikalan kunnassa, noin
3,5 kilometriä Kiikalan keskustaajamasta linnuntietä kaakkoon. Alueelle on kulkuyhteys
Suomusjärventieltä (seututie 2410) Silvantien ja naapurikiinteistöjen soranottoalueiden kautta. Alueen
tieosoite on Silvantie 85. Kulkuyhteys alueelle on esitetty kartalla kuvassa 1. Härjänkorvan
suunnittelualueen sijainti koordinaatteina on esitetty taulukossa 1 ja kartoilla liitteessä 1.

Kuva 1. Kulkuyhteys Härjänkorvan suunnittelualueelle. Kulkuyhteys on merkitty keltaisella katkoviivalla
ja suunnittelualue valkoisella viivalla.
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Härjänkorvan suunnittelualueen sijainti koordinaatteina.
N

E

ETRS-TM35FIN

6705326

313194

ETRS-GK24

6703256

24478231

2.2 Kiinteistöt ja niiden omistajat
Suunnittelualue käsittää kiinteistön Härjänkorva 734-706-2-66. Kiinteistön omistaa Destia Oy. Kiinteistön
lainhuutotodistus ja kiinteistörekisterin karttaote on esitetty liitteenä 2.

2.3 Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat
Maakuntakaava
Salossa on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmä. Siinä suunnittelualue sijaitsee
maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M) sekä pohjavesialueella (pv). Suunnittelualueen pohjoispuolella
on Natura-kohteen ja arvokkaan kallio-, moreeni- tai harjualueen merkintä (ge).
Maa- ja metsätalousvaltaisen aluee merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön
tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää myös jokamiehenoikeuden mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn.
Alueita voidaan käyttää harkitusti myös haja-asutusluonteiseen pysyvään tai loma-asutukseen.
Pohjavesialueen merkinnällä osoitetaan luokkien 1-2 mukaiset pohjavesialueet. Suunnittelumääräyksen
mukaan suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja
edistäviä. Laatua tai riittävyyttä ei vaaranneta. Vesiensuojeluviranomaisille on suunnittelu- ja
rakentamistoimenpiteiden yhteydessä varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Ote maakuntakaavakartasta, merkintöjen kuvaukset ja selitykset on esitetty liitteessä 3.
Yleis- ja asemakaavoitus
Alueelle ei ole laadittu yleis- eikä asemakaavaa. Alue ei sijaitse suunnittelutarvealueella.
Noin 300 metriä Härjänkorvan suunnittelualueesta lounaaseen, likimain Suomusjärventien,
Oinasjärventien ja valaistun kuntoradan välisellä alueella, on voimassa Härjänvatsan osayleiskaava.
Yleiskaava-alueen sisällä on asemakaavoitettu alue. Osayleiskaava-alueen ympärillä on
suunnittelutarvealue. Etäisyys Destian Härjänvatsan suunnittelualueesta suunnittelutarvealueen rajaan
on noin 100 metriä (kuva 2).
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Asemakaava
Osayleiskaava
Suunnittelutarvealue

Kuva 2. Lähimmät kaavoitetut alueet. Osayleiskaava-alue on merkitty sinisellä ja asemakaava-alue
vihreällä värillä. Suunnittelutarvealue näkyy osayleiskaava-alueen ympärillä punertavalla värillä. Destian
suunnittelualue on rajattu kartalle mustalla viivalla.
Vireillä oleva kaavoitus
Varsinais-Suomen liiitossa on vireillä Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava.
Vaihemaakuntakaavatyö on käynnistetty joulukuussa 2015. Valmisteluvaiheen I kaavaselostus ja
kaavakartta sekä muu kaavan valmisteluvaiheen aineisto ovat olleet nähtävillä keväällä 2018. Nähtävillä
olleessa kaavakartassa ei ole esitetty uusia kaavamerkintöjä suunnittelualueen kohdalle.

2.4 Rajanaapurit ja muut asianosaiset
Suunnittelualueen kiinteistöllä on viisi (5) rajanaapurikiinteistöä, joista kaikki ovat rakentamattomia.
Pohjoispuolinen naapurikiinteistö 734-706-1-10 sijaitsee osittain Hyyppäränharjun Natura-alueella.
Natura-alueen rajaus ei kuitenkaan ulotu suunnittelualueen kiinteistörajaan saakka, vaan Natura-rajaus
alkaa noin 45 metriä suunnittelualueen rajasta pohjoiseen. Muut rajanaapurikiinteistöt ovat
soranottokäytössä tai suunniteltuja soranottokäyttöön.
Rajanaapurikiinteistöt on esitetty kartalla kuvassa 3 ja niiden omistajat liitteessä 4.

10/30

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus
Härjänkorva, kiinteistö 734-706-2-66, Kiikala, Salo

PR5262-LU01
22.7.2020

Kuva 3. Suunnittelualueen sijainti (musta rajaus) sekä suunnittelualueen ja sen rajanaapurikiinteistöjen
kiinteistötunnukset.
Asutusta on haja-asutuksena enimmäkseen suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolella. Lisäksi lännessä
Suomusjärventien varrella on muutamia asuinrakennuksia. Alle 500 metrin etäisyydellä
suunnittelualueen rajasta lukien on neljä (4) asuinrakennusta. Alle 500 metrin etäisyydelle ei sijoitu
yhtään lomarakennusta.
Kun tarkasteluetäisyyttä kasvatetaan noin 800 metriin, se kattaa pohjoispuolen Hyyppäräntien ja
suunnittelualueen välisen asutun alueen sekä eteläpuolen Silvantien-Oinasjärventien ja
suunnittelualueen välisen asuntoalueen (kuva 4). Tällä tarkastelualueella on yhteensä 41 rakennusta,
joista seitsemän (7) on lomarakennuksia ja muut asuinrakennuksia. Asuntojen käyttötarkoitustiedot
perustuvat Maanmittauslaitoksen aineistoon.
Alle noin 800 metrin etäisyydelle suunnittelualueesta sijoittuvan asutuksen sijainti on esitetty kuvassa 4
ja kiinteistönomistajien yhteystiedot liitteessä 4.
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Kuva 4. Alle noin 800 metrin etäisyydellä suunnittelualueen (musta viivarajaus) ulkorajasta sijaitsevat
asuin- ja lomarakennukset ja niiden kiinteistötunnukset. Kiinteistöt, joilla on asuinrakennus, on merkitty
kartalle mustalla pisteellä ja kiinteistöt, joilla on lomarakennus, vihreällä pisteellä.
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2.5 Maa- ja kallioperä
Suunnittelualueen kallioperän pääkivilaji on mikrokliinigraniitti (kuva 5). Maaperä on sekä
suunnittelualueella että sen ympäristössä hiekkaa (kuva 6).
Ottamisen aikana tehtyjen
maastohavaintojen perusteella ylemmät maakerrokset ovat karkeaa hiekkaa tai soraa, ja alemmissa
kerroksissa materiaali muttuu hienommaksi ja hiekkaiseksi. Alueen hydrgogeologiaa on kuvattu
tarkemmin Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailuraportissa (ks. luku 2.6).

Kuva 5. Suunnittelualueen (musta rajaus, kuva vasemmalla) kallioperäkartta. Lähde: Geologian
tutkimuskeskus, kallioperä 1:200 000.
Kuva 6. Suunnittelualueen
maaperä 1:20 000/1:50 000.

maaperäkartta

(kuva oikealla).

Lähde:

Geologian tutkimuskeskus,

2.6 Pinta- ja pohjavesiolosuhteet, havaintopaikat ja talousvesikaivot
Lähimmät pintavedet ovat Härjänvatsan lampi (pinnankorkeus +72.0) noin 950 metriä suunnittelualueen
eteläpuolella ja Varesjoen uoma noin 700…800 metriä suunnittelualueesta kaakkoon. Varesjoki virtaa
noin korkeustasossa +64. Joen virtaussuunta on koillisesta lounaaseen.
Suunnittelualue sijaitsee Saarenkylän vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (luokka 1E,
tunnus 0225251, kuva 7) ja pohjaveden muodostumisalueella. Luokituksessa lisämääre E merkitsee, että
kyseessä on pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.
Saarenkylän pohjavesimuodostuma on osa III Salpausselän reunamuodostumaa, joka koostuu
reunadeltoista. Muodostuman kaakkoispuoli koostuu virtakerroksellisesta hiekasta ja hienosta hiekasta.
Luoteispuolen aines on karkeampaa ja paikoin moreenimaista. Muodostuman ympäriltä purkautuu
pohjavettä useista lähteistä. Pohjavesialueen halki kulkee koillis-lounais-suuntainen ruhjevyöhyke ja
alueen kallioperä on pääosin graniittia sekä mikrokliinigraniittia ja alueen pohjoisosassa myös kvartsi- ja
granodioriittia. (Märynummen, Kajalan, Kustavansuon, Saarenkylän ym. … pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma 2012).
Suunnittelualue sijoittuu pohjavesialueen lounaisosaan. Pohjavesialueella on useita soranottoalueita sekä
Saint-Gobain Finland Oy:n kahitiilitehdas. Alle 300 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta ei ole asutusta
eikä näin ollen talousvesikaivoja.
Pohjaveden päävirtaus suuntautuu alueella pohjoisesta etelään/kaakkoon kohti Varesjokea.
Kalliokynnykset sekä hienoaineksen muodostamat kerrostumat ohjaavat pohjaveden virtausta
paikallisesti. Kahitiilitehtaan länsipuolella on merkittävä kalliokynnys, joka jakaa virtausta. Kallio nousee
ilmeisesti myös tiilitehtaan pohjoispuolella. Pohjaveden pinnankorkeudet maa-ainesten ottoalueella ja
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tehdasalueen ympärillä poikkeavat toisistaan useita metrejä (Kiikalan Saarenkylän pohjavesien
yhteistarkkailu vuonna 2019). Kiehuvanlähteen vedenottamo sijaitsee Varesjoen länsirannalla, noin 700
metriä suunnittelualueesta kaakkoon.
Härjänvatsan alueelle on vuonna 2010 laadittu toimijoiden yhteinen pohjaveden tarkkailusuunnitelma
(Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 21.10.2010). Yhteistarkkailuohjelma on päivitetty toukokuussa
2020. Päivitetty yhteistarkkailuohjelma (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 12.5.2020) on esitetty
liitteenä 5 ja yhteistarkkailun vuosiraportti 2019 liitteenä 6.
Destian alueella on yksi havaintoputki (tunnus HpDe1), jossa pohjaveden keskimääräinen pinnankorkeus
on kuluvalla lupakaudella (mittausjakso 2011-2019) ollut noin +75.7 (N2000). Veden laatua tarkkaillaan
voimassa oleva maa-ainesluvan ja Kiikalan Saarenkylän yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.
Pohjaveden yhteistarkkalun raportin 2019 mukaan maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa
pohjaveden laatu täytti vuonna 2019 tutkittujen vedenlaatuparametrien osalta hyvälle talousvedelle
asetetut vertailuarvot sekä pohjaveden ympäristönlaatunormit. Varsinaisia maa-ainesten ottotoiminnan
ja siihen liittyvien toimintojen aiheuttamia pohjaveden laadun muutoksia ei havaittu yhtä havaintoputkea
lukuun ottamatta. Havaintoputkessa HpDe1 pohjaveden laatu poikkesi vuonna 2019 muista
havaintopisteistä useiden vedenlaatuparametrien osalta. Vedessä oli enemmän kovuutta, kloridia,
sulfaattia ja nitraattityppeä. Myös havaintoputkessa W-Uusi3, joka sijaitsee pohjaveden virtaussuunnassa
havaintoputken HpDe1 alapuolella, pohjaveden nitraattityppipitoisuus on nousussa. Havaintoputkessa
HpDe1 havaitut vaikutukset ilmentävät maa-ainesten ottoalueiden pohjaveden laatua laajemmin, eivät
vain yhden ottoalueen osalta. Ottoalueiden koillispuolella sijaitsee kalliokiviaineksen ottoalue, joka ei ole
ollut Kiikalan Saarenkylän pohjavesiyhteistarkkailussa mukana. Alustavan tarkastelun perusteella
kalliolouhosalueelta ei vaikuta olevan virtausyhteyttä Kiikalan Saarenkylän maa-ainesten ottoalueille.
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Suunnittelualueen (musta viivarajaus) ja vedenottamon sijainti Saarenkylän pohjavesialueella.

2.7 Maankäyttö ja maisema
Maankäytöllisesti suunnittelualue sijoittuu laajan soranottoalueen keskiosiin (kuva 8). Noin 600 metriä
suunnittelualueesta itään ovat Saint-Gobain Finland Oy:n kalkkihiekkatiili- ja kuivatuotetehtaat.
Oinasjärventie kulkee lähimmillään 450 metriä suunittelualueen kaakkoispuolella ja Suomusjärventie
lähimmillään noin 700 metriä suunnittelualueesta länteen. Asutusta on haja-asutuksena enimmäkseen
suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolella Hyyppäräntien ja Oinasjärventien välisellä alueella. Lisäksi
lännessä Suomusjärventien varrella on muutamia asuinrakennuksia. Asutus sijaitsee melko etäällä: alle
500 metrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta lukien on neljä (4) asuinrakennusta.
Soranoton ohella suunnittelualueen lähiympäristö on metsätalouskäytössä. Luoteen suunnassa noin 300
metrin etäisyydellä on pienialaisia peltoja. Suunnittelualueen pohjoispuoli on suojeltu Natura-alueena.
Hyyppäränharjun Natura-alueen rajaus alkaa noin 45 metriä suunnittelualueen rajan pohjoispuolella.
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Hyyppäräntie
Ls-alue

Saint-Gobain Oy

Suomusjärventie

Härjänvatsa
+72.0

Oinasjärventie
Varesjoki,
ls-alue

Kuva 8. Viistoilmakuva etelästä pohjoiseen. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty kuvaan
keltaisella ympyrällä. Kuvan päälle on nimetty kursiivilla lähimmät tiet, vesistöt, Saint-Gobain Oy:n
tehdasalue ja luonnonsuojelualueet. Kuvan lähde: Google Maps.
Topografialtaan suunnittelualue ympäristöineen on vaihtelevaa harjualuetta. Pohjois-koillisessa
Hyyppäränharjun tasainen lakialue on korkeustasossa +115…116. Suunnittelualueesta hieman luoteeseen
on yksittäinen harjun huippu tasossa +120. Soranottoalueilla pohjan tasot vaihtelevat ottotilanteesta
riippuen noin tasolla +83…105. Maasto laskee länteen siten, että Suomusjärventien länsipuolisilla pelloilla
maanpinta on noin tasossa +75. Suunnittelualueesta luoteeseen sijaitsevien peltojen taso on noin
+80…82. Harju laskee myös etelään mentäessä siten, että Oinasjärventiellä maanpinnan korkeus
vaihtelee noin tasossa +75…90. Varesjoki virtaa syvällä uomassaan koillisesta luoteeseen noin tasossa
+64.
Suunnittelualue on osa laajaa soranottoaluetta eikä siten erityisesti erotu ympäristöstään kauko- tai
lähimaisemassa.

2.8 Luonnonsuojelualueet ja muinaismuistot
2.8.1

Luonnonsuojelualueet

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee laaja, noin 2400 hehtaarin suuruinen Hyyppärän harjualue
(SAC, tunnus SACFI0200010), joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Natura-alueen raja ulottuu
lähimmillään noin 45 metrin etäisyydelle suunnittelualueen pohjoispuolella. Lisäksi Natura-aluen rajaus
kattaa Oinasjärventien eteläpuolella Varesjoen puronotkon ympäristöineen. Natura-alueen sisälle on
perustettu yksityisiä suojelualueita (kuva 9, tunnus ”ysa”), minkä lisäksi valtio omistaa osia suojellusta
alueesta (kuva 9, tunnus ”vsa”). Tällaisia ovat Hyyppärän luonnonsuojelualue (tunnus ESA300210) noin
900 metriä suunnittelualueesta koilliseen ja 700 metriä kaakkoon, sekä Hyyppärän harjumäki (tunnus
YSA021378) noin 1600 metriä suunnittelualueesta koilliseen. Hyyppärän harju kuuluu valtakunnalliseen
harjujensuojeluohjelmaan.
Ympäristöhallinnon julkaiseman Natura 2000 -kohteen kuvauksen mukaan Hyyppärän harjualue on
luonnoltaan hyvin monipuolinen. Siellä on harjuja, soita, lähteitä, lampia, järviä, raviineja, puroja ja
kallioita. Humusjärvien ja lampien rannat ovat usein soistuneet. Alueella on runsaasti harjukuoppia ja
-hautoja. Pääosa alueen kasvillisuudesta edustaa kuivien kangasmetsien ja harjumetsien
kasvillisuustyyppejä. Paikoitellen sopivilla rinteillä esiintyy etenkin kuivia lehtotyyppejä. Hyyppärän
alueen monipuolisuudesta johtuen alueen linnusto on hyvin edustava.
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Kuva 9. Lähimmät suojellut alueet. Suunnittelualue on rajattu kartalle mustalla viivalla. Ysa = yksityisten
mailla olevat suojelualueet, vsa = valtion omistamat luonnonsuojelualueet.
Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen
Kiikalan Saarenkylän maa-ainestenoton Hyyppärän Natura-alueen (FI1301103) luontoarvoille
aiheuttamien vaikutusten arvioimiseksi on teetetty selvitys. Selvityksen tilaajana on alueen pintaalallisesti suurin maa-ainesten ottaja, Saint-Gobain Finland Oy/Weber, mutta selvitys kattaa myös Destia
Oy:n sekä muiden toimijoiden maa-aineksenotto sekä muut hankkeet, joilla voi olla vaikutusta Naturaalueen luontoarvoille. Selvityksen on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja selvitys on esitetty
liitteenä 7.
2.8.2

Muinaismuistot

Suunnitellun toiminnan vaikutusalueella ei ole muinaisjäännöksiä eikä rakennusperintörekisterin
suojeltuja rakennuksia.
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TOIMINNAN KUVAUS: MAA-AINESTEN OTTAMINEN

3.1 Otettava kiviaines ja sen käyttö
Otettava kiviaines on soraa, joka jalostetaan murskaamalla erikokoisiksi murskelajikkeiksi. Kiviaines
käytetään tie- ja muuhun infrarakentamiseen sekä mahdollisesti betoniteollisuuteen. Vuosittainen
ottomäärä vaihtelee käyttötarpeen mukaan.

3.2 Suunnittelualue, ottamismäärät ja -aika
Suunnittelualueen pinta-ala on 3,096 hehtaaria, josta kaivualueen pinta-ala noin kolme (3) hehtaaria.
Kokonaisottamismäärä on 620 000 m3ktr. Lupaa haetaan siten, että se on voimassa kymmenen (10)
vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.
Laskennallinen vuosittainen ottomäärän keskiarvo, kokonaisottomäärä jaettuna lupa-ajan pituudella, on
62 000 m3ktr vuodessa. Todellisuudessa otettava määrä vaihtelee vuosittain markkinatilanteen mukaan.

3.3 Ottamisjärjestys, vaiheistus ja ottamistasot
Ottamisjärjestys, vaiheet ja ottamistasot on esitetty suunnitelmapiirustuksessa 1, jossa on esitetty:
– Nykytilanne 1:2000
– Maastonmuotoilu / lopputilanne 1:2000
– Pituusleikkaus A-A, 1:2000/1:500
– Poikkileikkaukset PL 40 ja PL 120, 1:2000/1:500
Koska kaivualue on pinta-alaltaan pieni, ottamista ei erityisesti vaiheisteta. Suunnittelualue rajautuu
länsi-, etelä- ja itäreunoiltaan muihin ottamisalueisiin. Näillä sivuilla kaivualue yhtyy lopputilanteessa
naapurikiinteistöjen ottoalueisiin ilman luiskaa. Ainoa luiskattava rintaus on pohjoisrajalla ja se luiskataan
noin kaltevuuteen 1:1. Rajanaapurikiinteistöjen kanssa on tehty sopimus maa-aineksen ottamisesta
kiinteistöjen väliseen rajaan sakka. Sopimus on esitetty liitteenä 8.
Suunniteltu alin ottotaso on +83.3 (N2000), joka on yhdenmukainen naapurikiinteistöjen ottotasojen
kanssa. Suunnittelualueen kohdalla ylimmän havaitun pohjavesipinnan päälle jää yli kahdeksan (8) metrin
suojakerros. Ottamisesta kiinteistöjen rajalla on tehty kiinteistön omistajien väliset sopimukset.
Ottamissyvyys vaihtelee ottokohdasta riippuen 12…25 metrin välillä.
Mikäli rajanaapurikiinteistöjen ottaminen ei tämänhetkisestä tiedosta poiketen jatku tai ottaminen ei
ulotukaan naapurikiinteistöjen puolella kiinteistöjen rajaan saakka, Destian kaivualueen reunat luiskataan
kiinteistörajasta lukien kaltevuuteen 1:3.
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3.4 Pintamaat ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Pintamaat on poistettu koko kaivualueelta ja varastoitu kaivualueen pohjoisreunalle. Välivarastoinnille
varattu alue on esitetty suunnitelmapiirustuksessa 1. Varastossa oleva pintamaan määrä on pieni,
arviolta alle 1000 m3.
Ottamisen päätyttyä pintamaa käytetään kaivualueen verhoiluun ja maisemointiin. Luonnonmateriaalin
varastointi ei aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmalomake on esitetty liitteenä 9.
Pintamaan varastointiin suunnittelualueen ja kiinteistön 734-706-1-10 välisen rajan tuntumassa on
pyydetty kiinteistön 734-706-1-10 omistajan suostumus. Suostumus on esitetty liitteenä 10.

4

TOIMINNAN KUVAUS: SORAN MURSKAUS JA SEULONTA

4.1 Murskaus
Murskauksessa murskattavan materiaalin raekokoa pienennetään vaiheittain haluttuun raekokoon.
Murskauslaitoksen energianlähteenä käytetään valtakunnallista verkkovirtaa. Murskauslaitos on yleensä
kaksi- tai kolmivaiheinen. Se koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista, hihnakuljettimista ja seuloista.
Esimurskaimena käytetään yleensä leukamurskainta ja väli- ja jälkimurskaimina kara- tai
kartiomurskaimia. Laitteiston kokoonpano määräytyy murskattavan aineksen ominaisuuksien,
tuotettavan lajitteen ja käytettävissä olevan kaluston mukaan. Laitteiden väliset tekniset erot ovat pieniä,
eikä niillä ole ympäristövaikutusten kannalta merkitystä.
Murskattava materiaali syötetään pyöräkuormaajilla tai kaivinkoneella syöttimeen, joka annostelee
materiaalin esimurskaimeen. Materiaali siirtyy esimurskaimesta kuljettimilla edelleen väli- ja
jälkimurskaimeen tai seulalle. Murskausta ja seulontaa jatketaan, kunnes lopputuote on halutun kokoista.
Valmiit tuotteet kuljetetaan varastokasoihin odottamaan myyntiä sekä kuormausta ja kuljetusta pois
alueelta.
Murskauksessa kalusto sijaitsee suunnilleen kaivualueen keskellä. Sijainti vaihtelee hieman ottamisen
etenemisen mukaan. Murskauksessa käytetään aliurakoitsijoiden siirrettäviä laitoksia ja kalusto tuodaan
paikalle jokaista murskauskertaa varten.

4.2 Seulonta
Hienojakoinen materiaali, jota ei ole tarvetta murskata, jalostetaan seulomalla. Seulavaunu on siirrettävä
ja se tuodaan paikalle jokaista seulontakertaa varten. Seulottava maa-aines syötetään pyöräkuormaajalla
tai kaivinkoneella seulalle, josta se kulkee seulaverkkojen läpi. Valmiit tuotteet kuljetetaan
varastokasoihin odottamaan myyntiä sekä kuormausta ja kuljetusta pois alueelta.
Seulonnassa käytetään lähtökohtaisesti sähkökäyttöistä, verkkovirralla toimivaa seulaa. Kaluston
saatavuuden mukaan vaihtoehtoisesti voidaan käyttää aggregaatin tuottamalla sähköllä toimivaa seulaa.
Tällöin aggregaatti sijoitetaan alueelle rakennettavaan, tiivispohjaiseen katettuun halliin tai
tiivispohjaiseen konttiin.
Seulan sijainti vaihtelee hieman ottamisen etenemisen mukaan. Myös seulonnassa käytetään
aliurakoitsijoiden siirrettäviä laitoksia.
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RAAKA-AINEET, TUOTTEET JA TUOTANTOMÄÄRÄT

Raaka-aineet, tuotteet ja tuotantomäärät on esitetty taulukossa 2. Vuodessa murskattava määrä on
keskimäärin 50 000 tonnia eli noin 25 000 m3ktr. Keskimääräinen päivittäinen tuotantomäärä on 2 000 3 000 tonnia, vaihdellen kuitenkin tuotettavan lajikkeen mukaan 1 500−5 000 tonnin välillä. Kasteluvettä
käytetään tarvittaessa murskauksessa pölyämisen vähentämiseen ja se tuodaan paikalle säiliöautolla.
Taulukko 2.

Raaka-aineet, tuotteet ja niiden määrät.

Materiaali

Vuosittainen tuotanto-, käyttö- tai käsittelymäärä
Keskiarvo

Maksimi

Sora

50 000 t

150 000 t

Kevyt polttoöljy

15 000 l

38 000 l

Raaka-aineet

Kasteluvesi

10 m

3

30 m3

Tuotteet
Soramurskeet

6

50 000 t

150 000 t

TOIMINTA-AJAT

Murskeen tuotantoa on jaksoittain siten, että vuosittainen tuotanto jakaantuu 1–3 murskausjaksoon.
Keskimääräisenä tuotantovuonna toimintapäiviä on noin 15-25, kun päivätuotannon keskiarvo on edellä
mainittu 2 000-3 000 tonnia. Yksittäisinä vuosina, jolloin tuotantomäärä on lähellä tässä luvassa haettua
maksimimäärää, toimintapäivien lukumäärä on noin 50-75 eli toimintaa on suunnilleen 3-4 kuukautta.
Soran murskausta on edellä kuvatulla tavalla urakoittain 1.9.–31.5. välisenä aikana, kuitenkin siten, että
yhtenä vuonna haetun kymmenen vuoden lupakauden aikana murskausta voi olla myös kesä-elokuussa.
Em. kesäkuukausille ajoittuvasta toimintajaksosta ilmoitetaan valvontaviranomaiselle etukäteen.
Seulontaa ja maa-aineksen ottoa suoraan rintauksesta voi olla jaksoittain ympäri vuoden.
Myyntikuljetuksia on arkipäivisin (ma–pe) ympäri vuoden. Myyntikuljetuksia voi mahdollisten
betoniteollisuuden tarpeiden vuoksi olla satunnaisesti myös lauantaisin. Toimintokohtaiset päivittäiset
työajat on esitetty taulukossa 3. Toiminta-ajat ovat valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaiset.
Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan siten, että se on voimassa kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen
lainvoimaiseksi tulemisesta. Toiminta on tarkoitus aloittaa heti, kun lupapäätös saa lainvoiman tai sille
myönnetään MAL 21 § ja YSL 199 § mukainen aloittamislupa (ks. luku 1).
Taulukko 3.

Toimintokohtaiset päivittäiset toiminta-ajat (VNa 800/2010 mukaiset).

Toiminto

Toiminta-aika
(arkisin ma–pe)

Murskaus

7.00–22.00

Seulonta

7.00-22.00

Myyntikuljetukset, työmaan sisäinen liikenne, henkilöliikenne
ja kaluston logistiikka

6.00–22.00, satunnaisesti la 7.00-18.00
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KAIKKIA TOIMINTOJA KOSKEVAT TUKITOIMINNAT

7.1 Turvallisuus ja merkinnät
Ennen aloittamista suunnittelualueen ja kaivualueen rajat sekä ottamistaso merkitään maastoon.
Alueelle johtavassa liittymässä on lukittava puomi. Portille ja alueen ympärille asennetaan työmaaalueesta varoittavat kyltit, turvallisuusopasteet ja alueen yhteystiedot. Työn edetessä otetun alueen
korkeat reunat merkitään lippusiimalla ja riittävin varoitusmerkein. Alue pidetään siistinä koko toiminnan
ajan.

7.2 Koneet ja laitteet, tukitoiminta-alue
Soran ja valmiiden tuotteiden siirtämiseen ja autojen kuormaamiseen käytetään tavanomaisia
maarakennuskoneita: kaivinkoneita ja pyöräkuormaajia. Maa- ja kiviaineksen jalostamiseen käytetään
tarpeen mukaan siirrettävää seulaa. Soran ja valmiiden tuotteiden kuljetukset tehdään kuorma-autoilla.
Murskausurakan aikana alueella on tukitoiminta-alue eli urakoitsijan toimisto- ja taukotilat sekä kontit
jätteiden ja muuta varastointia varten.
Työkoneiden säilytyspaikkojen maarakenteet tiivistetään siten, että ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Tukitoiminta-alueen rakenteiden
periaatepiirros on esitetty kuvassa 10. Maaperän ja pohjaveden suojelussa noudatetaan valtioneuvoston
asetusta 800/2010.

7.3 Polttoaineet, muut tuotannossa käytettävät aineet, niiden varastointi, säilytys ja
kulutus
7.3.1

Polttoaineet sekä niiden käyttö- ja varastointimäärät

Murskauslaitoksen käyttöenergia otetaan valtakunnallisesta sähköverkosta. Sähkö otetaan kiinteistöllä
734-706-2-19 sijaitsevasta muuntajasta eli alueelle ei ole tarvetta tehdä uutta muuntajaa. Samoin seulan
käyttöenergia otetaan valtakunnallisesta sähköverkosta. Työkoneiden polttomoottorit toimivat kevyellä
polttoöljyllä. Niin ikään seulan mahdollisena vaihtoehtoisena energianlähteenä toimiva aggregaatti toimii
kevyellä polttoöljyllä.
Alueella ei varastoida polttoainetta, vaan polttoaine tuodaan tankkausta varten paikalle autolla.
Työkoneet kuluttavat kevyttä polttoöljyä keskimääräisenä tuotantovuonna yhteensä noin 15 000 litraa.
Maksimituotantomäärillä kulutus olisi noin 38 000 litraa vuodessa. Tankkaus on aina valvottu tapahtuma
ja se tehdään maaperältään suojatulla alueella.
7.3.2

Polttoaineiden varastointi

Alueella ei varastoida polttoainetta, vaan polttoaine tuodaan tankkausta varten autolla. Käytettävät
kuljetussäiliöt ovat kuljetukseen hyväksyttyjä IBC-säiliöitä. Säiliön koko vaihtelee noin 250…400 litraan.
Säiliöissä on kaksoisvaippa tai kiinteä valuma-allas, ylitäytönestin, laponesto ja tankkauslaitteistoissa on
lukittava sulkuventtiili. Säiliö pidetään auton tiiviillä lavalla ja tankkaus tehdään alustaltaan suojatulla
tukitoimintojen alueella. Kerrallaan kuljetettavan polttoaineen määrä pidetään mahdollisimman pienenä.
Pyöräkuormaaja pysäköidään yöksi tukitoiminta-alueelle. Tukitoiminta-alueen maaperä suojataan ja
tiivistetään nesteitä läpäisemättömiksi siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen
vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Tukitoiminta-alueen
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maaperäsuojausten periaatepiirros (pituusleikkaus) on kuvassa 10. Koneissa ja tukitoiminta-alueella on
aina öljynimeytysainetta vahinkojen varalta.
Tukitoimintojen alue pidetään puhtaana. Mahdolliset öljyläikät ja niistä aiheutunut öljyinen maa-aines
poistetaan, toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi ja korvataan puhtaalla materiaalilla. Maaperältään
suojatun alueen kunto tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Kuva 10. Tukitoiminta-alueen maaperäsuojausten periaatepiirros, pituusleikkaus.

7.4 Liikenne ja liikennejärjestelyt
Kuljetuksista aiheutuu raskasta liikennettä aktiivisena aikana keskimäärin 10–20 käyntiä työpäivän
aikana. Yksittäisinä päivinä, esim. kuljetettaessa mursketta tietylle rakennusurakalle, liikenne voi olla
hetkellisesti vilkasta, enimmillään 30–50 autoa työpäivän aikana. Lisäksi murskausurakan aikana on
alueelle suuntautuvaa kaluston kuljetuslogistiikkaa ja työntekijöiden henkilöautoliikennettä.
Liikenne kulkee Silvantietä pitkin Suomusjärventielle ja siitä pääasiassa etelän eli valtatien 1 suuntaan.

8

TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ SEKÄ NIIDEN ESTÄMINEN JA VÄHENTÄMINEN

8.1 Päästöt ilmaan
Toiminnan päästöt aiheutuvat pölypäästöistä sekä polttoprosessiperäisistä päästöistä. Pölyä syntyy
murskauksesta, seulonnasta, varastoinnista, kuormauksesta ja jonkin verran työmaaliikenteestä.
Polttoprosessiperäisiä typpi-, rikki-, hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä aiheutuu energian tuotannosta eli
työkoneiden polttomoottoreista. Arvioidut määrät päästöistä ilmaan on esitetty taulukossa 4.
Päivittäisenä tuotantomääränä on laskennassa käytetty arvioitua keskimääräistä tuotantomäärää
2500 t/d.
Taulukko 4.

Arvio päästöistä ilmaan.

Materiaali

Päästö (t/a)
Keskiarvo

Maksimi

Hiukkaset (sis. pöly)

1,76

5,3

Typen oksidit (NOx)

0,2

0,6

Rikkidioksidi (SO2)

0,0001

0,0003

Hiilidioksidi (CO2)

38,8

101,6

Edellä esitetty päästöarvio on suuntaa antava, sillä päästöihin vaikuttavat mm. laitteiden ajotapa,
valmistettavat tuotteet sekä esimerkiksi kiviaineksen kastelu. Työkoneiden keskimääräiset päästöt on
laskettu VTT:n LIPASTO -laskentajärjestelmän perusteella murskeen keskimääräisen tuotannon ja
enimmäistuotantomäärän mukaan.
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Murskauksessa syntyviä pölypäästöjä vähennetään murskauslaitoksen osien kotelointien lisäksi
kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä ja murskattavan kiviaineksen kastelulla. Tarpeen mukaan
myös työmaa-alueen kulkuväyliä kastellaan. Moottoreiden päästöt minimoidaan huoltamalla koneet
säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä kunnossa.

8.2 Melu ja meluntorjunta
Soran murskauksessa melua syntyy murskauksesta, seulonnasta, varastoinnista, lastauksesta sekä
kuljetuksista. Melulähteinä olevien työkoneiden ja -laitteiden tyypilliset äänitehotasot (LWA) ovat
seuraavat:
– siirrettävä murskauslaitos (soran murskaus) 117 dB(A),
– siirrettävä seula 104 dB(A),
– pyöräkuormaaja ja kaivinkone 105 dB(A).
Soranmurskauksen aiheuttamaa melua on tarkasteltu laskennallisen meluselvityksen avulla (Promethor
Oy 15.4.2020, PR5335-Y01, liite 11). Laskennassa on tarkasteltu kahta eri toimintatilannetta: soran
murskaus nykytilanteessa, jolloin murskaus tehdään noin korkeustasolla +102 (N2000), ja soran murskaus
lopputilanteessa, jolloin murskaus tehdään tasolla +83.3. Koska kaivualue on verraten pieni,
murskauslaitoksen horisontaalinen sijainti muuttuu eri ottovaiheissa vain vähän ja sillä ei ole melun
leviämisen kannalta merkitystä. Pelkkää seulontaa ei ole melulaskennassa tarkasteltu erikseen, sillä sen
aiheuttama melu on murskausta vähäisempää. Kaivualueen pienen koon vuoksi murskausta ja seulontaa
ei tehdä samanaikaisesti. Laskentaan sisältyy alueelta kulkeva liikenne Suomusjärventielle asti.
Laskennassa on huomioitu luonnonsuojelualueet, kuten Hyyppäränharjun Natura-alue.
Melulaskennan tulokset on esitetty meluselvityksen liitekartoilla. Laskennallisen mallinnuksen tulosten
perusteella soran murskaustoiminnan aiheuttama keskiäänitaso toteuttaa (alittaa) VNA:n 800/2020
mukaiset raja-arvot kaikilla asuin- ja lomarakennuksilla kummassakin laskentatilanteessa. Erityistä
meluntorjuntaa ei tarvita, kunhan murskauslaitos sijoitetaan aina mahdollisimman alhaiselle tasolle
kaivualueella. Suunnittelualueen pohjoispuolisella luonnonsuojelualueella eli Hyyppäränharjun Naturaalueella päiväajan keskiäänitaso on nykytilanteessa murskattaessa oleellisin osin selvästi alle 45 dB(A),
mutta heti ottoalueen pohjoispuolella keskiäänitaso on pienellä osalla Natura-aluetta yli 45 dB(A). Niin
ikään lopputilanteessa keskiäänitaso on pienellä osalla Natura-aluetta yli 45 dB(A). Ylitystä voidaan pitää
pinta-alallisesti hyvin pienenä ottaen koko Natura-alueen koko.

8.3 Päästöt pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään
Soran ottamisesta ja jalostuksesta ei synny suoria päästöjä vesiin tai maaperään. Murskauslaitoksen
sosiaalitilan jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle.
Toiminnassa ei synny varsinaisia rakennettujen alueiden hulevesiä, vaan vesi on luontaista sade- tai
sulamisvettä. Sora-alueilla sadevesi imeytyy maaperään pohjavedeksi.
Maaperän ja pohjaveden suojaamista on käsitelty luvussa 7.
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8.4 Jätteet
Arviot syntyvien jätteiden määristä on esitetty alla taulukossa 5. Kaikista jätteistä pidetään kirjaa.
Taulukko 5.

Tiedot syntyvistä jätteistä ja niiden arvioiduista määristä.

Jätenimike

Määrä / vuosi

Varastointi ja toimituspaikka

Yhdyskuntajäte

500–1000 l

Varastointi jätesäiliössä, toimitetaan paikallisen jätehuoltoyhtiön keräyspisteeseen.

WC-jäte ja jätevedet

1–3 m3

Varastointi umpisäiliössä, toimitetaan jätevedenpuhdistamolle.

Metalliromu

2–5 t

Varastointi kuormalavalla, toimitetaan metallin kierrätyspisteeseen.

Vaarallinen jäte

500–1000 l

Kerätään erilleen suljettuihin, merkittyihin astioihin ja varastoidaan lukittavassa varastokontissa. Toimitetaan hyväksyttyyn käsittelypisteeseen.

Toiminnassa syntyy pienten, työn jatkumisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömien
huoltotoimenpiteiden yhteydessä vähäisiä määriä vaarallisiksi luokiteltuja jätteitä, kuten jäteöljyjä,
kiinteitä öljyjätteitä (öljyisiä rättejä, trasseleita, öljynsuodattimia yms.) ja akkuja, joita välivarastoidaan
omissa jätesäiliöissään tiiviissä ja lukitussa varastokontissa. Vaaralliset jätteet toimitetaan
murskausjakson päätyttyä asianmukaiseen jatkokäsittelyyn laitokseen, jolla on lupa ko. jätteen
käsittelyyn.

9
ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ
YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN (BEP) SOVELTAMISESTA
Kiviainestuotantoon ei sovelleta teollisuuspäästödirektiiviä eikä toimialalle siksi ole toistaiseksi laadittu
yleiseurooppalaisia BAT-vertailuasiakirjoja. Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan
pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita,
kuten tuotantoprosessin optimointi, pöly-, melu- ja muiden päästöjen vähentämistoimet, säännölliset
huollot, ympäristöjärjestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö.
Kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen ja
eri kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien (Infra ry) Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa julkaisu (Suomen ympäristö 25/2010), johon on koottu taustatietoa mm. alan parhaasta
käyttökelpoisesta tekniikasta ja ympäristön kannalta parhaista käytännöistä.
Julkaisussa esitettyjä toimintatapoja käytetään soveltuvilta osin Härjänkorvan sora-alueen toiminnassa.
Hakijalla on sertifioitu ISO-standardien mukainen laatu- ja ympäristöjärjestelmä, ja kiviainestuotteet
täyttävät CE-vaatimukset. Käytännössä BAT ja BEP eivät ole yksittäisiä toimia, vaan ko. periaatteita on
sovellettu toiminnan suunnittelussa läpi koko hakemuksen.
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JÄLKIHOITO JA ALUEEN TULEVA KÄYTTÖ

Destia Oy on sitoutunut sidosryhmänä mukaan Valonian (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja
energia-asioiden
palvelukeskus)
organisoimaan
hankkeeseen
”Monimuotoisuuskeskittymän
luonnonhoitoverkosto - Kiikala-Hyyppäränharju”. Valonia on Varsinais-Suomen kuntien yhteinen
puolueeton kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio. Hankkeen toteutusaika on 04/2020 – 12/2022.
Hankkeessa on tarkoitus tunnistaa Hyyppäränharjun alueen erilaiset maankäyttömuodot ja toimijat
alueella, ja löytää uusia toimitapoja ja ratkaisuja mm. luonnonhoidon toteuttamiseen. Destian
tavoitteena on hankkeen avulla täsmentää Härjänkorvan jälkihoitosuunnitelmaa. Esimerkiksi
jälkihoitotöihin liittyvä paahdeympäristöjen tarkempi suunnittelu ja mahdollisesti myös
paahdeympäristöjen hoitotöitä voisi liittää hankkeeseen. Hakija on ollut alustavasti yhteydessä myös
rajanaapuriin Saint-Gobain Oy Weberiin, joka on menestyksekkäästi toteuttanut paahdeympäristöjä ja
mm. siirtoistutuksia omilla kiinteistöillään.
Jälkihoidon tavoitteena on taata pohjaveden suojelun riittävä taso ja toisaalta pyrkiä edistämään
monimuotoisten luontoarvojen kehittymistä suunnittelualueelle ottamisen jälkeen. Hakija esittää, että
tarkennettu jälkihoitosuunnitelma olisi mahdollista esittää Valonian organisoiman hankkeen aikana,
viimeistään sen loppupuolella.
Kaivualue on pienialainen, vain noin 3 hehtaaria, ja sen pohjaa käytetään maa-aineksen varastointiin.
Maisemointi tulee työteknisesti mahdolliseksi vasta myöhemmissä ottamisvaiheissa, kun suunniteltu
pohjan taso on saavutettu. Pohjoisreunan luiskaa muotoillaan kuitenkin jo aiemmin ottamisen aikana.
Mikäli hankkeen aikana ei löydetä vaihtoehtoisia, monimuotoisuutta edistäviä tapoja jälkihoitoon,
jälkihoito toteutetaan seuraavasti:
– Suunnittelualueen luiska ja pohja muotoillaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Muotoilua ei
välttämättä tehdä tasaiseksi, vaan maisemaa voidaan elävöittää vaihtelemalla luiskakaltevuutta
alueen eri osissa ja jättämällä pohjalle loivia kumpareita ja harjanteita. Pohjoisluiska jätetään
pääasiassa avoimeksi paahderinteeksi, jonka kaltevuus on noin 1:1 tai jyrkempi.
– Pohjan mahdollisesti tiivistyneet alueet möyhennetään ja pohjalle levitetään kerros pintamaata.
– Pintamaana käytetään alueelta aiemmin poistettua pintamaata. Koska alkuperäinen pintamaakerros on ollut ohut, uuden kasvukerroksen paksuudeksi esitetään 10-15 cm. Paksumpien (esim.
20-30 cm) kasvukerrosten aikaan saamiseksi maisemointiin soveltuva pintamaa on tuotava
muualta. Mahdollinen muualta tuotava maa-aines hyväksytetään etukäteen valvontaviranomaisella.
– Metsityksen tarve arvioidaan jälkihoitotöiden yhteydessä. Pohjoisrinteen alapuolelle istutettava
puusto alkaa vähitellen varjostaa rinnettä, jolloin sen paahteisuus ja valoisuus vähenee. Mikäli
metsitys katsotaan välttämättömäksi, alueelle istutetaan tai kylvetään mäntyä metsänhoitosuositusten mukainen määrä/ha.
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ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

11.1 Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen
Suunnittelualue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella. Alle 500 metrin etäisyydellä
suunnittelualueen rajasta lukien on neljä (4) asuinrakennusta. Alle 500 metrin etäisyydelle ei sijoitu
yhtään lomarakennusta. Asutuksen sijaintia on kuvattu aiemmin tässä asiakirjassa.
Yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ovat toiminnasta
aiheutuva melu, pöly, liikenne sekä mahdolliset vaikutukset talousveden laatuun. Vaikutuksia
talousveden laatuun tarkastellaan jäljempänä luvussa 11.5.
Melu
Melua aiheuttavia toimintoja ja maasto-olosuhteita on kuvattu luvussa 8.2. Maastonmuodot ovat
lähimmän asutuksen suuntaan hyvin suojaavat ja maasto ei ole missään ottamisen vaiheessa lähimmän
asutuksen suuntaan avoin. Voidaan suurella todennäköisyydellä arvioida, että murskauksesta ja
seulonnasta aiheutuva melu ei ylitä valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 annettuja melun raja-arvoja
eikä toiminnasta aiheudu terveyshaittaa.
Haitta rajoittuu mahdolliseen ajoittaiseen viihtyvyyshaittaan: murskauksen ääni voi sääolosuhteista
riippuen olla satunnaisesti kuultavissa lähimpien asuinrakennusten ja lomarakennuksen kohdalla.
Pöly
Murskauksessa syntyvää pölyämistä estetään kiviainesta kastelemalla ja aiemmin tässä hakemuksessa
esitetyillä tavoilla. Kaivualue ei ole lähimmän asutuksen suuntaan avoin, vaan korkeiden
maastonmuotojen ympäröimä. Toiminta järjestetään siten, etteivät valtioneuvoston asetuksessa
(79/2017) ilmanlaadusta annetut raja-arvot ylity.
Liikenne
Kuljetusliikenne liittyy suunnittelualueelta Silvantien kautta Suomusjärventielle, joka on yleinen tie.
Liittymän välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Liikenteen ei arvioida aiheuttavan viihtyvyys- tai
terveyshaittaa.

11.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun
ympäristöön
Suunnittelualueen läheisyydessä on useita suojeltuja alueita. Niistä lähin on Natura 2000 -verkostoon
kuuluva Hyyppärän harjualue (SAC, tunnus SACFI0200010). Natura-alueen raja ulottuu lähimmillään noin
45 metrin etäisyydelle suunnittelualueen pohjoispuolella. Natura-verkostolla turvataan EU:n
luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Natura-alueen tunnus SAC
(=erityisten suojelutoimien alue) merkitsee, että kyseessä on on Euroopan komission Natura-verkostoon
hyväksymä alue, jolla toteutetaan sen suojeluperusteena olevien luontotyyppien ja lajien kannalta
tärkeitä suojelutoimenpiteitä.
Hyyppärän harjualueen luontoa kuvattiin edellä luvussa 2.8. Tämän hakemuksen mukainen
suunnittelualue on osa jo avoinna olevaa laajempaa soranottoaluetta. Suunniteltu ottaminen kohdistuu
täsmälleen samalle alueelle kuin nyt voimassa olevassa maa-ainesluvassa. Suunniteltu pohjan taso on viisi
(5) metriä alempi kuin voimassa olevassa maa-ainesluvassa. Nyt suunniteltu taso on yhtäläinen
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naapurikiinteistöjen ottamistasojen kanssa, joilla on voimassa olevat maa-ainesluvat ottamiselle
kyseiseen tasoon saakka. Soranottoalueelle on laadittu eri toimijoiden yhteinen pohjaveden
tarkkailusuunnitelma ja tarkkailua on tehty sen mukaisesti yli 10 vuoden ajan. Suunniteltu alin ottotaso
on katsottu turvalliseksi sekä vedenhankinnan että harjuluonnon säilymisen kannalta.
Uutena toimintona lupaa haetaan ajoittaiselle soranmurskaukselle. Soranottoalueella, suunnittelualueen
naapurikiinteistöillä on voimassa olevia ympäristölupia soran murskaukselle eikä murskauksen ole
katsottu vaarantavan Natura-alueen luontoarvoja. Suunniteltu toiminta ei poikkea merkitsevästi jo
olemassa olevasta toiminnasta.
Kiikalan Saarenkylän alueen maa-ainestenoton vaikutuksia Hyyppärän Natura-alueen luontoarvoille on
arvioitu alueen pinta-alallisesti suurimman maa-ainestenottajan, Saint-Gobain Finland Oy/Weberin
tilaamassa selvityksessä (liite 7). Arvioinnissa huomioitiin myös Destian Oy maa-ainesottoluvan uusiminen
ja muut Härjänvatsan alueella toimivat maa-aineksenottajat sekä muut hankkeet, joilla voi olla vaikutusta
Natura-alueen luontoarvoille.
Arvioinnin johtopäätösten perusteella Saint-Gobain Finland Oy/Weberin maa-ainesotto yksin tai yhdessä
muiden maa-aineksenoton (ml. Destia Oy:n ottoalue) 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.

11.3 Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön
Toiminnan vaikutusalueella ei ole vesistöjä. Toiminnalla ei näin ollen ole vaikutuksia vesistöön tai sen
käyttöön, kalastoon eikä muihin vesieliöihin. Mahdollisia vaikutuksia pohjaveteen on kuvattu luvussa
11.5.

11.4 Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset
Toiminnasta aiheutuvilla polttomoottoriperäisillä päästöillä (typpi-, rikki- ja hiilidioksidipäästöt) ei ole
oleellisia tai mitattavia vaikutuksia ilmanlaatuun tai ilmastoon. Kuten edellä luvussa 11.1 on todettu,
suunnittelualue ei ole lähimmän asutuksen suuntaan avoin, vaan asutuksen suuntaan jää korkeat
sorarintaukset, mikä estää pölyn leviämistä. Murskauksessa käytetään tarvittaessa kastelua vähentämään
pölyämistä ja tarpeen mukaan myös kulkuväyliä kastellaan. Toiminta järjestetään siten, etteivät
valtioneuvoston asetuksessa (79/2017) ilmanlaadusta annetut raja-arvot ylity.

11.5 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
Lähtökohtana on, että toiminnasta ei saa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia maaperään eikä pohjaveteen.
Murskauksessa käytetään sähkökäyttöistä laitosta. Alueella säilytetään polttoainetta vain pieniä määriä
tilapäisesti, ja säilytyspaikan maaperä suojataan hakemuksessa esitetyllä tavalla.
Hakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia maaperään eikä pohjaveteen.
Soranottoalueelle on laadittu eri toimijoiden yhteinen pohjaveden tarkkailusuunnitelma ja tarkkailua on
tehty sen mukaisesti yli 10 vuoden ajan. Suunniteltu alin ottotaso +83.3 (N2000) on yhtäläinen eri
toimijoiden kanssa ja ottotaso katsottu turvalliseksi sekä vedenhankinnan että harjuluonnon säilymisen
kannalta. Destian suunnittelualueen kohdalla ylimmän havaitun pohjavesipinnan päälle jää yli kahdeksan
(8) metrin suojakerros.
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TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

12.1 Merkittävimmät riskit
Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esimerkiksi työkoneiden letkurikkojen,
varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä.

12.2 Riskien ehkäisy
Alueelle nimetään vastaava työnjohtaja, joka valvoo, että lupa- ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan.
Edellä esitetyn lisäksi toiminnassa noudatetaan mm. seuraavia varotoimenpiteitä:
– Toiminnassa noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta öljyjä ei päädy maaperään.
– Murskauksen energianlähteenä käytetään verkkovirtaa.
– Ennen urakoita konekalustolle tehdään hakijan toimesta käyttöönottotarkastus. Työn aikana
konetarkastus tehdään viikoittain.
– Vuotojen ehkäisemiseksi koneet ja laitteet huolletaan säännöllisin väliajoin. Huollot tehdään
muualla, lukuun ottamatta toiminnan turvallisen jatkumisen kannalta välttämättömiä pieniä ja
säännöllisiä huoltoja.
– Tukitoimintojen alueen pohja suojataan nesteitä läpäisemättömällä muovikalvolla (HDPE).
– Työkoneiden polttoaineen varastosäiliö (1-2 m3) on kuljetukseen hyväksytty IBC-säiliö. Säiliössä
on kaksoisvaippa tai kiinteä valuma-allas, ylitäytönestin, laponesto ja tankkauslaitteistoissa on
lukittava sulkuventtiili. Säiliötä ei säilytetä alueella pysyvästi, vaan ne ovat joko auton lavalla tai
tilapäisesti maahan sijoitettuna tukitoiminta-alueelle.
– Murskausurakan aikana tarvittavat hydrauliikka-, voitelu- jne. öljyt sekä jäteöljyt säilytetään varastointiin tarkoitetussa tiivispohjaisessa varastokontissa.
– Öljytuotteita varastoidaan alueella vain toiminnan aikana sillä hetkellä käytössä olevien työkoneiden tarvitsema määrä. Öljytuotteiden varastoinnissa noudatetaan ympäristöluvassa esitettäviä vaatimuksia.
– Alueelle varataan riittävästi imeytysmateriaalia ja öljynkeräysvälineitä.
– Työkoneet tankataan siihen tarkoitetulla alueella.
– Työkoneet pysäköidään yöksi tukitoiminta-alueelle.
– Alueella on alkusammutuskalusto.

12.3 Toiminta poikkeustilanteessa
Poikkeustilanteessa koneet ja laitteet pysäytetään ja mahdollinen vika tai häiriö korjataan.
Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus Salon kaupungin pelastus- ja ympäristöviranomaisille ja
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään
välittömästi mahdollisen vahingon aiheuttamien haittojen leviämisen estämiseksi.
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TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttötarkkailu
Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Siihen kirjataan päivittäinen työaika, tuotantomäärä,
tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Alueella syntyneistä jätteistä ja
polttoaineen käyttömääristä pidetään kirjaa.
Melun tarkkailu
Melua mitataan kertaluonteisesti lähimpien asuinrakennusten piha-alueella lounaan suunnassa
(kiinteistö 734-719-1-68 tai 734-719-1-61). Melumittaus teetetään puolueettomalla asiantuntijalla.
Mittausajankohta ilmoitetaan valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin etukäteen. Mittaustulosten
perusteella arvioidaan jatkomittausten tarve.
Pohjaveden tarkkailu
Pohjaveden tarkkailu tehdään Kiikalan Saarenkylän pohjavesialueen pohjaveden yhteistarkkailuohjelman
mukaisesti.
Raportointi
Alueelta otettavien maa-aineksen määrä ja laatu ilmoitetaan maa-aineslupaviranomaiselle vuosittain
maa-aineslain 23a §:n mukaisesti. Maa-aines- ja ympäristöluvan tarkkailutiedoista kootaan raportti, joka
toimitetaan vuosittain Salon kaupungin ympäristövalvontaviranomaiselle.
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Suunnittelualueen sijainti
Kiinteistö: Härjänkorva, 734-706-2-66, Kiikala, Salo
Suunnittelualue on rajattu kartoille mustalla.
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LIITE 2
LAINHUUTOTODISTUS 27.3.2020
Rekisteriyksikkö 734-706-2-66 Härjänkorva

Sivu 1 (1)

Perustiedot
Kiinteistötunnus:
Nimi:
Rekisteriyksikkölaji:
Kunta:
Arkistoviite:

734-706-2-66
Härjänkorva
Tila
Salo (734)
14:44 (Kiikala)

Rekisteröintipvm:
Kokonaispinta-ala:
Maapinta-ala:

1.1.2009
3,096 ha
3,096 ha

Lainhuutotiedot
1)

Selvennyslainhuuto 6.1.2009
Asianumero:

755/6.1.2009/9042660

Omistusosuus:
Omistajat:
Peruste:

1/1
Destia Oy, 2163026-3
Muodostajayksiköllä 252-415-2-66 lainhuutorekisterimerkintä11.6.2008 /
729.
Selvennyslainhuuto kirjattu konekielisesti.

Peruste:

Määräalojen lainhuutotiedot
Ei erottamattomia määräaloja tai erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia.

Lainhuudattamattomat luovutukset
Ei kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia luovutuksia.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 27.3.2020.
Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä
arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mahdolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta.
Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

Liite: Yhteystietoja

Omistajien yhteystietoja
Tila 734-706-2-66, Härjänkorva
Destia Oy, 2163026-3
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi

Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmään.
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ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Varsinais-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmä
Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seutukunnittain valmisteltuina kokonaismaakuntakaavoina. Vahvistetut/hyväksytyt maakuntakaavat Varsinais-Suomessa:
– E18-moottoritien vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 25.9.2002 (korvautunut Salon seudun
maakuntakaavalla)
– Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 23.8.2004 TKSMK
– Salon seudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 12.11.2008 SSMK
– Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 4.12.2012
– Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat,
vahvistuspäätös 20.3.2013 VSMK
– Tuulivoimavaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 9.9.2014 TVMK
– Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava, hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018 TPLMK
Suunnittelualueen sijainti on lisätty kartalle mustalla rajauksella.
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Merkinnän kuvaus

Suunnittelumääräys

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
(TPLMK, VSMK, SSMK, TKSMK)
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja
metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita,
joita voidaan käyttää myös jokamiehenoikeuden mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn.
Alueita voidaan käyttää harkitusti myös
haja-asutusluonteiseen pysyvään tai lomaasutukseen.

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS (VSMK):
Olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
osoittaa
pääasiallista
käyttötarkoitusta
kohtuuttomasti haittaamatta loma-asutusta, matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevia toimintoja, sekä maisema- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mm.
uutta pysyvää asumista ja, erityislainsäädännön ohjaamana, myös muita toimintoja.

POHJAVESIALUE (VSMK, SSMK, TKSMK)
Luokkien 1-2 mukaiset pohjavesialueet.

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:
Suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja edistäviä. Laatua
tai riittävyyttä ei vaaranneta. Vesiensuojeluviranomaisille on suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteiden yhteydessä
varattava
mahdollisuus
lausunnon
antamiseen.

NATURA-VIIVAKOHTEET (SSMK)
Valtioneuvoston Natura 2000-päätöksen
mukaan rajatut alueet.

SUOJELUMÄÄRÄYS:
Suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla
luonnonarvoja turvaavia ja edistäviä.

ARVOKAS
KALLIO-,
MOREENIHARJUALUE (VSMK, SSMK)

SUOJELUMÄÄRÄYS:
Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueella sijaitsevan,
geologisesti arvokkaan harju-, moreeni- tai kalliomuodostuman suojeluun ja hoitoon.

TAI
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Analyysivalikoima

1 Johdanto
Kiikalan Saarenkylän 1E luokan vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella (0225251) sijaitsevien toimintojen
kesken on suoritettu pohjavesien yhteistarkkailua vuodesta 2013 lähtien. Alueella on laajamuotoista maa-ainesten ottotoimintaa. Pohjavesialueella sijaitsevat myös Saint-Gobain Finland Oy:n kuivabetonituotetehdas ja kalkkihiekkatiilitehdas. Yhteistarkkailua on suoritettu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatiman tarkkailuohjelman (Kivimäki
2013) mukaisesti. Tarkkailuohjelma on hyväksytty 3.9.2014 Salon ympäristölautakunnassa.
Joulukuussa 2019 pidettiin alueen toiminnanharjoittajien ja viranomaisten kesken palaveri, jossa sovittiin yhteistarkkailuohjelman päivityksestä. Tämä tarkkailuohjelma korvaa vuonna 2013 laaditun tarkkailuohjelman.

2 Tarkkailun peruste
Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailuun osallistuvat toimijat ovat:
Saint-Gobain Finland Oy: kahitiilitehdas ja kuivabetonituotetehdas, maa-ainesten otto;
Swerock Oy: maa-ainesten otto;
Rudus Oy: maa-ainesten otto;
Destia Oy: maa-ainesten otto.
Maa-ainesten ottolupien voimassaolo on useilla toimijoilla päättymässä lähiaikoina ja lupahakemusten laadinta ottotoiminnan jatkamiseksi on käynnissä. Saint-Gobain Finland Oy:lla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.5.2010 myöntämät ympäristöluvat kuivabetonituotetehtaan (Nro 18/2010/1) ja kahitiilitehtaan toiminnalle (Nro 19/2010/1). Myös
tehtaiden ympäristölupien päivitys on käynnissä.

3 Tarkkailualue
Tarkkailualue sijaitsee Saarenkylän 1E luokan pohjavesialueella Salon Kiikalassa. 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 johtavia harjumaisia muodostumia. Reunaosat ovat enimmäkseen hienorakeisia. Kallioperän
topografia on vaihteleva ja kalliokynnykset ohjaavat monin paikoin pohjaveden virtausta. (SYKE Avoin data 2020). Alueelle on laadittu rakenneselvitys (Geologian tutkimuskeskus 2004). Muodostuma rajautuu etelä-kaakkoisreunastaan
Varesjokeen, jonka eteläpuoli on kallioista. Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan suurin osa pohjavesialueesta koostuu hiekasta. Rakenneselvityksen perusteella monin paikoin tavataan silttistä hiekkaa ja silttiä. Maaperä
on useilla alueilla erittäin hienojakoista, mistä johtuen vesinäytteisiin kertyy näytteenoton yhteydessä runsaasti hienoainesta.
Saarenkylän pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 8 000 m3/d. Alue on luokiteltu kemialliseksi riskialueeksi, pohjavesialueen määrällinen tila on hyvä. (Suomen SYKE Avoin data 2020)
E-luokan pohjavesialueilla on pohjavedestä suoraan riippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä. Pohjavettä purkautuu
Saarenkylän pohjavesialueen reuna-alueilla useista lähteistä.
Pohjaveden päävirtaus suuntautuu alueella pohjoisesta etelään kohti Varesjokea ja yhteistarkkailualueen länsiosissa
etelään ja kaakkoon. Kalliokynnykset sekä hienoaineksen muodostamat kerrostumat ohjaavat pohjaveden virtausta paikallisesti. Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelut ovat paikoin suuria. Hepokropan maa-ainesten ottoalueiden kaakkois/eteläpuolella on laaja kuiva alue, jossa kallio nousee pohjavedenpinnan yläpuolelle. Alueella sijaitsevat havaintoputket
ovat kuivia.
Saint-Gobain Finland Oy:n kuivabetonituotetehtaan länsipuolella on merkittävä kalliokynnys, joka jakaa virtausta. Kallio
nousee ilmeisesti myös tehtaan pohjoispuolella (Geologian tutkimuskeskus 2004). Kahitiilitehtaan eteläpuolella Varesjoen tuntumassa pohjavesi on paineellista ja nousee maanpinnan tasoon.
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Yhteistarkkailualueen luoteispuolella sijaitsee Sannuk Gravel Oy:n kallionlouhinta-alue. Sannuk Gravel Oy:n pohjavesitarkkailun tuloksia hyödynnetään Kiikalan Saarenkylän pohjavesiyhteistarkkailun raportoinnissa.

4 Tarkkailutulokset
Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueella pohjaveden laatu on täyttänyt tarkkailupisteissä kaikilla tutkimuskerroilla talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Pohjavesi on kuormittuneinta kuivabetonituotetehtaan havaintoputken W-Uusi4 alueella: pohjaveden nitraattityppipitoisuus, alkaliteetti, kokonaiskovuus ja sähkönjohtavuus ovat olleet noususuuntaiset ja korkeammat kuin muilla havaintopaikoilla. Myös hiilidioksidia vedessä on muita havaintopisteitä
enemmän. Putken lähistöllä sijaitsee kuivabetonituotetehtaan hulevesiallas sekä maahan kaivettuja sammutusvesisäiliöitä.
Kahitiilitehtaan alueella yhdessä havaintoputkessa on todettu pieniä pitoisuuksia freoneja. Vanhan jätetäytön alueella
sijaitsevassa havaintoputkessa W-Uusi1 on todettu muita havaintopaikkoja korkeampia arseenipitoisuuksia. Pitoisuudet
alittavat pohjaveden ympäristönlaatunormit.
Maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa pohjaveden laatu on täyttänyt tutkittujen vedenlaatuparametrien osalta
hyvälle talousvedelle asetetut vertailuarvot sekä pohjaveden ympäristönlaatunormit. Alueen pohjoisosassa sijaitsevassa yhdessä havaintoputkessa on todettu lievää kuormitusta, joka ilmentää todennäköisesti alueen toimintojen yhteisvaikutuksia pohjaveteen. Vedessä on muita havaintopaikkoja runsaammin kovuutta, kloridia, sulfaattia ja nitraattityppeä. Myös muutamassa pohjaveden virtaussuunnassa em. havaintoputken alapuolella sijaitsevassa havaintoputkessa pohjaveden laatu on viime aikoina osoittanut lievää heikentymistä samojen vedenlaatuparametrien osalta. Salon
Veden Kiehuvanlähteen vedenottamolla raakaveden laatu on tarkkailutulosten perusteella erittäin hyvä.

5 Tarkkailuohjelma
5.1 Laaduntarkkailun havaintopaikat
Kiikalan Saarenkylän pohjavesien tarkkailuohjelman havaintopaikat ovat seuraavat. Tarkkailun perusteet on esitetty havaintopaikkojen yhteydessä.
Kaikkien toimintojen yhteinen taustahavaintopaikka: Hp205;
Saint-Gobain Finland Oy:n tehtaiden vaikutusten tarkkailu: 401 (taustapiste), W-Uusi1, W-Uusi2 ja W-Uusi4;
Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan ja Swerock Oy:n Tehdaspalsta-nimisen palstan toiminnan tarkkailu: 402;
Saint-Gobain Finland Oy:n Hiekka-alue -nimisen palstan ottotoiminnan tarkkailu: 403;
Länsiosan maa-ainesten ottoalueiden ja Sannuk Gravel Oy:n ottotoiminnan välinen tarkkailu: 405;
Swerock Oy:n Murronmaa-, Nummensyrjä- ja Saunamäki- nimisten palstojen ottotoiminnan tarkkailu: 404;
Destia Oy:n ja Swerock Oy:n ottoalueiden toiminnan tarkkailu: HpDe1;
Swerock Oy:n länsiosan ottoalueiden ja Saint-Gobain Finland Oy:n ottoalueiden toiminnan tarkkailu: W-Uusi3;
Rudus Oy:n Silvannummi- ja Fillerimonttu- nimisten palstojen toimintojen tarkkailu: Silva Hp1 ja F1.
Havaintoputken F1 avulla tarkkaillaan lisäksi kaikkien länsiosan ottoalueiden vaikutuksia Kiehuvanlähteen vedenottamon suuntaan.
Havaintopaikat 401-405 ovat uusia pohjaveden havaintopaikkoja ja niiden asentamisesta on sovittu yhteistarkkailuryhmän kesken joulukuussa 2019 pidetyssä palaverissa. Havaintoputket asennetaan vuoden 2020 aikana. Ohjeelliset sijainnit on esitetty liitteenä 1 olevalla kartalla. Havaintoputkien lopulliset paikat selviävät asennuksen yhteydessä.

5.2 Pohjaveden pinnankorkeuden havaintopaikat
Pohjaveden pinnankorkeudet mitataan tarkkailualueen havaintoputkista neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja
marraskuussa. Pinnankorkeuden seurantaa tehdään seuraavista havaintoputkista:
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Taustapiste: Hp205
Mikolan alue tarkkailualueen itäosa: Hp6
Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueen ympäristö: 401, W-Uusi1, W-Uusi2, W-Uusi4, Hp9, Hp9 1/3, Hp300_2,
103B, 402
Länsiosan maa-ainesten ottoalueet: 405, 404, P2, P3, P3-12, HpDe1, 403, Hp201, W-Uusi3, SilvaHp1, F1 ja F2.

5.3 Muutokset aiempaan ohjelmaan verrattuna
Veden laadun tarkkailusta poistettiin havaintoputki Hp300_2, josta ei saada edustavia vesinäytteitä.
Tarkkailuun esitetään uusia havaintoputkia 401-405, jotka asennetaan vuoden 2020 aikana.
Pohjaveden pinnankorkeuden mittauksista poistettiin seuraavat huonokuntoiset tai sijaintinsa puolesta tarkkailuun soveltumattomat havaintoputket: Hp204 (sijaitsee jyrkänteen reunalla), Hp101 ja Hp104 (lähes kuivia), P1 (kuiva), P1-12
ja P2-12 (jääneet maamassojen alle), P4-12 (putki liian korkea, ei voi mitata), putki NS (putki vääntynyt).
Mikolan alueelta poistettiin pinnankorkeuden mittauksista kaikki muut putket paitsi havaintoputki Hp6.

5.4 Näytteenotto ja pinnanmittaukset
Pohjavesinäytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa: keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä loka-marraskuussa. Keväällä
otetaan vesinäytteet kaikista havaintopisteistä, sisältäen sekä taustapisteiden, maa-ainesten ottoalueiden, että tehtaiden havaintoputkien vesinäytteenoton. Syksyn näytteenottokerralla vesinäytteet otetaan maa-ainesten ottoalueiden ja
tehdasalueiden havaintoputkista. Pinnankorkeudet mitataan yhteensä neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, huhti-toukokuussa, elokuussa ja loka-marraskuussa.
Pohjavesinäytteenotossa noudatetaan voimassa olevaa kansainvälistä standardia (ISO 5667–11) ja kansallisia ohjeistuksia (Rintala & Suokko 2008). Pohjaveden pinnankorkeus mitataan ennen näytteenottoa. Vesinäytteet öljyhiilivetymäärityksiä varten otetaan ennen pohjavesiputken esipumppausta kertakäyttöisellä näytteenottimella pohjavesikerroksen
pintaosasta. Tämän jälkeen suoritetaan havaintoputken esipumppaus veden vaihtamiseksi putkessa (ohjeistus noin 3 x
putken vesitilavuus). Vesinäytteet muita määrityksiä varten otetaan pumppaamalla esipumppauksen jälkeen. Veden
lämpötila mitataan näytteenoton yhteydessä ja vedestä tehdään aistinvaraiset havainnot (haju, ulkonäkö).
Vesinäytteenotosta vastaavat sertifioidut ympäristönäytteenottajat (erikoistumisala vesi- ja vesistönäytteet tai vesinäytteenotto ja -mittaus).

5.5 Vesinäytteiden analysointi
Vesinäytteet analysoidaan akkreditoidussa testauslaboratoriossa akkreditoiduin tai muuten hyväksytyin menetelmin.
Analyysimenetelmiä valittaessa tulee päästä riittävän mataliin määritysrajoihin, jotta tuloksia voidaan verrata kohdassa
7 esitettyihin vertailuarvoihin.

6 Analyysit
Tarkkailuohjelman mukainen analyysivalikoima on esitetty taulukossa 1 sekä liitteessä 2.
Keväällä vesinäytteistä tutkitaan laajempi analyysivalikoima, mukaan lukien liukoiset metallit taustahavaintopaikalta
Hp205 sekä Saint-Gobain Finland Oy:n tehtaiden pohjavesiputkista. Maa-ainesten ottoalueiden havaintopisteistä tutkitaan öljyhiilivedyt sekä kevään että syksyn näytteenottokerroilla. Tehtaiden havaintopaikoilta tutkitaan lisäksi haihtuvat
orgaaniset yhdisteet (VOC). Ohjelmassa on pyritty mahdollisimman yhtenäiseen analyysivalikoimaan.
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Taulukko 1. Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailuohjelma.
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7 Raportointi
Pohjaveden laatua verrataan talousveden laatuvaatimuksiin ja -tavoitteisiin (sosiaali- ja terveysministeriön asetukset
1352/2015 ja 683/2017) sekä valtioneuvoston asetuksen 341/2009 mukaisiin pohjaveden ympäristönlaatunormeihin.
Tarkkailutulokset raportoidaan jokaisen näytteenottokerran jälkeen tilaajalle ja viranomaisille tiiviinä väliraporttina. Mikäli pohjaveden laadussa tapahtuu oleellisia muutoksia, ilmoitetaan siitä välittömästi tilaajan yhteyshenkilölle ja sovitaan jatkotiedottamisesta.
Tarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, jossa esitetään tarkkailuvuoden tulokset ja verrataan niitä aiempiin tarkkailutuloksiin. Käytetyt määritysmenetelmät, määritystarkkuudet ja mittausepävarmuudet esitetään yhteenvetoraportissa. Yhteenvetoraportti toimitetaan tilaajaosapuolille tarkkailuvuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Yhteenvetoraportissa esitetään tarvittaessa ehdotukset tarkkailuohjelman muuttamiseksi tarkkailutulosten perusteella. Ohjelmaa voidaan muuttaa Salon ympäristönsuojelun hyväksymällä tavalla.
Pohjaveden tarkkailutulokset toimitetaan pohjavesitietojärjestelmä POVETiin yhteensopivina siirtotiedostoina. Vesipintojen korkeudet ilmoitetaan N2000-järjestelmässä.
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LIITE 2. Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailuohjelma.
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Kiikalan Saarenkylän pohjavesialueella on suoritettu pohjavesien yhteistarkkailua vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2019 tarkkailusta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Tarkkailussa oli mukana noin 30 pohjavesiputkea.
Vuonna 2019 pohjaveden pinnankorkeudet olivat yhteistarkkailualueella loivasti laskusuuntaiset muutaman keskimääräistä kuivemman tarkkailuvuoden
johdosta. Laaja-alaisessa pohjavesimuodostumassa muutokset pohjaveden
pinnankorkeudessa ovat hitaita.
Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueen pohjaveden laatu täytti vuonna 2019
talousveden vertailuarvot ja pohjaveden ympäristönlaatunormit. Tehtaiden
alueella pohjavesi oli aiempien vuosien tapaan kuormittuneinta kuivabetonituotetehtaan havaintoputkessa W-Uusi4. Pohjaveden nitraattityppipitoisuus,
alkaliteetti, kokonaiskovuus ja sähkönjohtavuus ovat taustapisteeseen ja muihin havaintopisteisiin nähden selvästi koholla. Kahitiilitehtaan havaintoputkissa pohjaveden arseenipitoisuudet olivat lievästi koholla. Alueella on vanhaa
jätetäyttöä. Havaintoputken W-Uusi2 pohjavedessä on todettu toistuvasti pieniä pitoisuuksia freoneja.
Maa-ainesten ottoalueilla talousveden vertailuarvot ja pohjaveden ympäristönlaatunormit täyttyivät. Pohjaveden laatu oli vuonna 2019 heikoin havaintoputken HpDe1 alueella. Vedessä oli enemmän kovuutta, kloridia, sulfaattia
ja nitraattityppeä kuin muissa havaintopisteissä. Lievempiä pohjaveden laadun muutoksia todettiin pohjaveden virtaussuunnassa havaintoputken HpDe1
alapuolella sijaitsevissa havaintopisteissä. Maa-ainesten ottoalueiden eteläpuolella sijaitsee Salon Veden Kiehuvanlähteen vedenottamo, jonka vedenlaatu oli vuonna 2019 hyvä.
Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailun tarkkailuohjelma päivitetään keväällä 2020 ja alueelle asennetaan uusia pohjavesiputkia.
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1 Johdanto
Salon Kiikalassa, Saarenkylän 1E luokan vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella (0225251) sijaitsevien toimintojen kesken on suoritettu pohjavesien yhteistarkkailua vuodesta 2013 lähtien. Alueella on laajamuotoista maa-ainesten
ottoa. Pohjavesialueella sijaitsevat lisäksi Saint-Gobain Finland Oy:n kuivabetonituotetehdas ja kalkkihiekkatiilitehdas.
Voimassa olevia maa-ainesten ottolupia on Saint-Gobain Finland Oy:lla, Destia Oy:llä, Rudus Oy:llä ja Swerock Oy:llä.
Betoni- ja kahitiilitehtaiden toiminnat edellyttävät ympäristölupaa. Saint-Gobain Finland Oy:llä ovat voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätökset Nro 18/2010/1 (kahitiilitehdas) ja Nro 19/2010/1, 21.5.2010 (kuivatuotetehdas).
Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailualueen lounaisosassa sijaitsee Salon Veden Kiehuvanlähteen vedenottamo. Yhteistarkkailualueella on yli 30 pohjaveden havaintoputkea, joista pohjaveden yhteistarkkailua suoritetaan
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatiman tarkkailuohjelman (22.10.2013) mukaisesti. Tarkkailuohjelma on hyväksytty 3.9.2014 Salon ympäristölautakunnassa. Myös Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt ohjelman. SaintGobain Finland Oy:n pintavesien tarkkailuohjelman hyväksymiskirjeessä (Päätös VARELY/3373/2018, VARELY/3374/2016, 15.2.2017) on myös annettu määräyksiä pohjavesien tarkkailusta.
Useiden yhteistarkkailuosapuolten maa-ainesluvat ovat umpeutumassa. Joulukuussa 2019 pidettiin alueen toimijoiden
sekä viranomaisten kesken palaveri, jossa sovittiin yhteistarkkailuohjelman päivityksestä.

2 Tarkkailtava toiminta
Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailualueella tarkkailtava toiminta on maa-ainesten ottoa, Saint-Gobain Finland Oy:n osalta myös betonituote- ja kalkkihiekkatehtaan tuotantotoimintaa. Ottoalueet ja tehtaiden sijainti on esitetty
liitteen 1 kartalla. Kartalla on esitetty vuonna 2019 tarkkailussa olleet havaintopaikat.
Kaikilla yhteistarkkailussa mukana olevilla toimijoilla on alueella maa-ainesten ottoalueita. Swerock Oy:llä ja SaintGobain Finland Oy:llä on lisäksi ympäristöluvat kiviaineksen murskaukselle. Swerock Oy:n murskauslaitos sijaitsee kiinteästi Murronmaa III -nimisellä palstalla tarkkailualueen pohjoisosissa. Saint-Gobain Finland Oy:llä ei ole omaa murskauslaitosta. Destia Oy ei ole hakenut alueelleen ympäristölupaa murskaukselle, vaan murskaus tehdään viereisellä
Swerock Oy:n alueella. Ottotoiminta ja kiviaineksen seulonta alueella keskittyvät kesäajalle, talvikausina toiminta on
vähäisempää. Pintamaita ja maa-aineksia välivarastoidaan alueella tarpeen mukaan.
Maa-ainesten ottoalueilla on käytössä kaksoisvaippaisia työmaasäiliöitä polttoaineen varastoimiseen. Säiliöissä on varastoituna vain koneiden työn aikana tarvitsema polttoainemäärä. Alueella käytettävät työkoneet ovat dieselkoneita.
Rudus Oy:n ottoalueella sijaitsee katettu konesuoja. Destia Oy:n alueella on suunniteltu murskauksen ajaksi varastointia
varten työnaikainen varikkoalue, joka on suojattu lupamääräysten mukaisesti. Saint-Gobain Finland Oy:n polttoaineet
säilytetään tehdasalueilla, joilla suoritetaan myös koneiden huoltotoimenpiteet.
Saint-Gobain Finland Oy:n betonituotetehtaalla käytetään tehtaan omistuksessa olevilta maa-ainesten ottoalueilta peräisin olevan hiekan lisäksi kalkkikiveä, sementtiä sekä pienempiä määriä side- ja lisäaineita. Kahitiilitehtaalla pääraakaaineet hiekan lisäksi ovat poltettu kalkki ja vesi. Molemmilla tehtailla käytetään pieniä määriä rasvoja, pesuaineita ja
liuottimia. Tehtailla käytetään polttoaineena kevyttä ja raskasta polttoöljyä. Kuivatuotetehtaan kevyt polttoöljy varastoidaan maanpäällisessä kaksoisvaipallisessa säiliössä. Kahitiilitehtaalla raskas polttoöljy on korvattu nestekaasulla. Kevyt polttoöljy on kahdessa 5 m3 maanpäällisessä säiliössä, joista toinen sijaitsee ulkona trukkien polttoainekäytössä ja
toinen sisätiloissa pannuhuoneessa. Lisäksi molemmilla tehtailla käytetään nestekaasua (propaania). Betonituotetehtaalla propaani varastoidaan maanpäällisessä säiliössä ja kahitiilitehtaalla maanalaisessa säiliössä. (Kivimäki 2013.)

3 Alueen hydrogeologia
Tarkkailualue sijaitsee 1E luokkaan kuuluvan Saarenkylän pohjavesialueen lounaisosassa. 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 johtavia harjumaisia muodostumia. Reunaosat ovat pääosin hienorakeisia. Kallioperän topografia alueella on vaihteleva ja kalliokynnykset ohjaavat monin paikoin pohjaveden virtausta. (Suomen ympäristökeskus 2020). Alueelle on laadittu rakenneselvitys (Geologian tutkimuskeskus 2004). Muodostuma rajautuu
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etelä-kaakkoisreunastaan Varesjokeen, jonka eteläpuoli on kallioista. Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan suurin osa pohjavesialueesta koostuu hiekasta.
Saarenkylän pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 8 000 m3/d. Alue on luokiteltu kemialliseksi riskialueeksi, pohjavesialueen määrällinen tila on hyvä. (Suomen ympäristökeskus 2020)
E-luokan pohjavesialueilla on pohjavedestä suoraan riippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä. Pohjavettä purkautuu
Saarenkylän pohjavesialueen reuna-alueilla useista lähteistä. Yhteistarkkailualueella ei ole tiedossa olevia merkittäviä
purkautumispaikkoja.
Pohjaveden päävirtaus suuntautuu alueella pohjoisesta etelään/kaakkoon kohti Varesjokea. Kalliokynnykset sekä hienoaineksen muodostamat kerrostumat ohjaavat pohjaveden virtausta paikallisesti. Saint-Gobain Finland Oy:n kahitiilitehtaan länsipuolella on merkittävä kalliokynnys, joka jakaa virtausta. Kallio nousee ilmeisesti myös tiilitehtaan pohjoispuolella (Geologian tutkimuskeskus 2004). Pohjaveden pinnankorkeudet maa-ainesten ottoalueella ja tehdasalueen
ympärillä poikkeavat toisistaan useita metrejä.

3.1 Kiehuvanlähteen vedenottamo
Saarenkylän pohjavesialueen lounaisosassa lähellä Varesjokea sijaitsee Salon Veden Kiehuvanlähteen vedenottamo. Ottamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden 8.11.1973 myöntämä lupa ottaa pohjavettä 500 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna (Joronen 2012). Tämä on vain pieni osa koko Saarenkylän pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määrästä.
Vuosien 2017-2019 vedenottomäärät Kiehuvanlähteen vedenottamolla on esitetty kuvassa 1. Vedenotto on ollut keskimäärin 227 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna, mikä on alle puolet vedenottoluvan mukaisesta ottomäärästä.
Kiehuvanlähteen vedenottamon raakaveden laatu on hyvä. Pohjaveden happipitoisuus on korkea, pH neutraalin tuntumassa ja alkaliteetti on hyvällä tasolla (noin 0,5 mmol/l). Raakaveden sähkönjohtokyky on luontaisen pohjaveden tasolla
(alle 10 mS/m). Vedessä ei ole rautaa tai mangaania.
m3/d

Kiehuvanlähde, vedenottomäärät vuosina 2017-2019

400
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Kuva 1. Vedenottomäärät Kiehuvanlähteen vedenottamolla vuosina 2017-2019.

4 Tarkkailuohjelma ja havaintopisteet
Yhteistarkkailualueella oli vuonna 2019 tarkkailussa yhteensä 31 pohjaveden tarkkailuputkea. Osa havaintoputkista ei
enää sovellu tarkkailuun, sillä ne ovat jääneet maamassojen alle, vääntyneet tai muuten tuhoutuneet, ja yksi putki ulottuu niin korkealle maanpinnan yläpuolelle, ettei mittauksia pystytä suorittamaan. Useat putket ovat vanhoja rautaputkia.
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Pohjaveden pinnankorkeus mitataan havaintoputkista neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Vesinäytteitä otetaan taulukon 1 mukaisesti keväällä ja syksyllä. Vuodesta 2018 lähtien havaintopaikan Hp300_2 määrityksiin on lisätty liukoisen raudan ja mangaanin pitoisuudet sekä havaintopaikan W-Uusi4 määrityksiin liukoinen kalsium
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksen (15.2.2017) mukaisesti. Havaintoputkien sijainti on esitetty karttaliitteessä
1.
Taulukko 1. Kiikalan Saarenkylän yhteistarkkailun näytteenottopisteet ja analyysivalikoima vuonna 2019. S = suodatettu; K = kentällä
suoritettava määritys.
Hp205
1 krt/v

HpDe1
1 krt/v

W-Uusi3
1 krt/v

Hp300_2
2 krt/v

F1
2 krt/v

Silva Hp1
2 krt/v

W-Uusi1
2 krt/v

W-Uusi2
2 krt/v

W-Uusi4
2 krt/v

Taustapitoisuus
XK
XK
XK
XK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XS
XS

MO
XK
XK
XK
XK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XS
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MO
XK
XK
XK
XK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XS
XS

MO + T
XK
XK
XK
XK
X
X
X

MO
XK
XK
XK
XK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XS
XS

MO
XK
XK
XK
XK
X
X
X

T
XK
XK
XK
XK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XS
XS

T
XK
XK
XK
XK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XS
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T
XK
XK
XK
XK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XS
XS

kokonaiskovuus mmol/l

X

X

X

X

X

X

X

alkaliteetti mmol/l

X

X

X

X

X

X

X

Tarkkailtava toiminta
MO = maa-aineksen otto
T = tehdas
pohjaveden pinnankorkeus
ulkonäkö
haju
lämpötila °C
sameus FNU
pH
sähkönjohtavuus mS/m
väriluku Pt mg/l
liuennut happi mg/l + kyll-%
hiilidioksidi mg/l
CODMn mg/l O 2
NO 3 -N µg/l
NO 2 -N µg/l
NH4 -N µg/l
SO4 mg/l
Cl mg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

liukoinen kalsium (Ca)
koliformiset bakteerit ja
E.coli -bakteerit pmy/100 ml
suolistoperäis et enterokokit
pmy/100 ml
öljyhiilivedyt C10 -C40 µg/l
eroteltuna jakeisiin C10 -C23
ja C 23 -C40
metallit ja puolimetallit (Al,
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, X S (Kevät)
Pb, Sb, V, Zn) µg/l
haihtuvat orgaaniset
yhdisteet (VOC-yhdisteet)
µg/l

X
X
X
X
X
X
XS
XS

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X S (Kevät) X S (Kevät) X S (Kevät)

X

X

X

Havaintoputki Hp205 on pohjavesitarkkailun taustapiste, joka edustaa alueen luontaista pohjaveden laatua. Putki sijaitsee maa-ainesten ottoalueiden ja tehdasalueen pohjoispuolella luonnontilaisella alueella, metsäautotien (ravirata) varressa. Pohjaveden virtaussuunta havaintoputken Hp205 alueella on todennäköisesti etelään, havaintoputki sijaitsee vedenjakaja-alueella. Virtauskuvan tulkintaa vaikeuttaa maaston tasaisuus ja referenssipisteiden puute havaintoputken
Hp205 lähialueella.
Havaintoputken HpDe1 avulla tarkkaillaan maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksia yhteistarkkailualueen luoteisosassa
Destia Oy:n ja Swerock Oy:n ottoalueilla. Havaintoputken F1 seurannan avulla tarkkaillaan kaikkien alueella sijaitsevien
ottotoimintojen yhteisvaikutuksia; havaintoputki F1 sijaitsee noin 350 metrin etäisyydellä Kiehuvanlähteen ottamosta
ja pohjaveden virtaus ottamisalueilta suuntautuu havaintoputken ja ottamon suuntaan. Havaintoputki Silva Hp1 sijaitsee Rudus Oy:n Silvan ottoalueella. Havaintoputken avulla tarkkaillaan Rudus Oy:n ja Swerock Oy:n Murronmaa III:n
ottotoiminnan vaikutuksia.
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Kuva 2. Havaintoputki Hp205 raviradan vieressä (vasemmalla) ja Destia Oy:n havaintoputki HpDe1 (oikealla).

Kuva 3. Havaintoputket Silva Hp1 (vasemmalla) ja F1 (oikealla).

Havaintoputki Hp300_2 sijaitsee Swerock Oy:n Tehdaspalsta-nimisen ottoalueen ja Saint-Gobain Finland Oy:n Hiekkaalue -nimisen ottoalueen rajalla, Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan läheisyydessä. Putken avulla seurataan
Swerock Oy:n maa-ainesten oton sekä kuivatuotetehtaan mahdollisia pohjavesivaikutuksia. Pohjaveden virtaussuunta
on kaakkoon kohti Varesjokea. Havaintoputki Hp300_2 on asennettu toukokuussa 2015 ja se korvaa tarkkailussa aiemmin olleen havaintoputken Hp300. Maaperä molempien havaintoputkien alueella koostuu hyvin hienosta hiekasta ja
havaintoputkiin kertyy runsaasti hienoainesta. Havaintoputkesta Hp300_2 ei saada edustavia vesinäytteitä.
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Kuva 4. Havaintoputki Hp300_2.

Havaintoputken W-Uusi3 avulla seurataan Swerock Oy:n ottoalueiden sekä Saint-Gobain Finland Oy:n omistuksessa olevan Ojalannummin maa-ainesten oton vaikutuksia.
Havaintoputki W-Uusi1 sijaitsee Varesjoen ja Saint-Gobain Finland Oy:n kahitiilitehtaan välisellä alueella. Tarkkailulla
seurataan kahitiilitehtaan ja joen pohjoispuolisen penkan tiilijätetäytön vaikutuksia pohjaveden laatuun.

Kuva 5. Havaintoputket W-Uusi1 (vasemmalla) ja W-Uusi2 (oikealla).

Havaintoputki W-Uusi2 sijaitsee kahitiilitehtaan välittömässä läheisyydessä, piha-alueen reunalla. Havaintoputken WUusi4 avulla tarkkaillaan kuivatuotetehtaan tuotantotoiminnan ja tehdasalueen hulevesien keräilyaltaan pohjavesivaikutuksia (Kivimäki 2013). Havaintoputken W-Uusi4 viereen on kaivettu sammutusvesisäiliöitä vuonna 2014.
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Kuva 6. Havaintoputket W-Uusi3 (vasemmalla) ja W-Uusi4 (oikealla).

Havaintoputkista Hp205, HpDe1 ja W-Uusi3 otetaan vesinäytteet tarkkailuohjelman mukaan kerran vuodessa keväällä.
Havaintoputkista Hp300_2, F1, Silva Hp1, W-Uusi1, W-Uusi2 ja W-Uusi4 vesinäytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa,
keväällä ja syksyllä. Tarkkailupisteistä W-Uusi1, W-Uusi2 ja W-Uusi4 tutkitaan lisäksi haihtuvat orgaaniset yhdisteet keväällä ja syksyllä. Kevään näytteenottokierroksella näistä havaintopisteistä tutkitaan myös liukoisten raskasmetallien
pitoisuudet.

5 Vuoden 2019 sääolosuhteet
Sääolosuhteita on mitattu Kiikalan lentokentän sääasemalla. Asemalta ei ole käytettävissä pitkän ajan keskiarvoja (sadanta ja lämpötila), joten vertailua on tehty vuosien 2014 - 2019 keskimääräisiin säätietoihin.
Vuoden 2019 keskilämpötila Kiikalan lentokentän sääasemalla oli 6,01 °C, mikä oli lähes sama kuin vuonna 2018 (5,9
°C). Vuoden 2019 sademäärä, 680 mm, oli hieman vuosien 2014 - 2019 keskiarvoa (615 mm) suurempi. Vuonna 2019
tammi-maaliskuussa satoi viime vuosien keskiarvoa runsaammin, huhtikuu puolestaan oli hyvin kuiva. Kesän sademäärät olivat keskimääräistä vähäisemmät. Syys-joulukuun ajanjaksolla sateet olivat runsaita. Vuoden 2019 säätiedot Kiikalan lentokentän sääasemalla on esitetty kuvassa 7.
Pohjaveden pinnankorkeudet nousivat vuoden 2018 loppupuolella oltuaan keskimääräistä selvästi matalammalla tasolla alkuvuoden aikana. Vuoden 2019 alkupuolella pohjaveden pinnankorkeudet olivat lähes keskimääräisellä tasolla
ja laskivat kevään ja kesän aikana tavanomaista matalammalle tasolle. Loppuvuoden runsas sadanta sekä leuto alkutalvi
nostivat pohjaveden pinnankorkeudet vuoden lopulla selvästi ajankohdalle tyypillistä tasoa korkeammalle.
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Kuva 7. Sademäärät ja kuukauden keskilämpötilat Kiikalan lentokentän havaintoasemalla vuonna 2019. Lähde: Ilmatieteenlaitos
2019.

6 Näytteenotto ja analyysit
Vuonna 2019 vesinäytteet otettiin tarkkailuohjelman mukaisesti pohjavesipisteistä toukokuussa ja marraskuussa. Pohjaveden pinnankorkeudet mitattiin kaikista havaintopisteistä helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Vuonna 2019 saatiin
otettua kaikki tarkkailuohjelman mukaiset vesinäytteet. Pohjaveden pinnankorkeutta ei saatu mitattua kolmesta maaainesten ottoalueilla sijaitsevasta havaintoputkesta (P1-12, P2-12 ja P4-12).
Pohjavesinäytteenotossa noudatettiin voimassa olevaa kansainvälistä standardia (ISO 5667–11) ja kansallisia ohjeistuksia (Rintala & Suokko 2008). Pohjaveden pinnankorkeus mitattiin ennen näytteenottoa. Vesinäytteet öljyhiilivetymäärityksiä varten otettiin ennen pohjavesiputkien esipumppausta kertakäyttöisillä näytteenottimilla pohjavesikerroksen
pintaosasta. Tämän jälkeen suoritettiin havaintoputkien esipumppaus veden vaihtamiseksi putkessa (ohjeistus noin 3 x
putken vesitilavuus). Vesinäytteet muita määrityksiä varten otettiin uppopumpulla esipumppauksen jälkeen. Näytteenotosta vastasivat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut ympäristönäytteenottajat (erikoistumispätevyyden ala vesi- ja vesistönäytteet).
Pohjavesinäytteenoton yhteydessä mitattiin veden lämpötila sekä tehtiin vedestä aistinvaraiset havainnot (haju, ulkonäkö). Pohjavesinäytteistä analysoitiin taulukon 1 mukaiset laatuparametrit. Vesianalyyseistä vastasi LUVYLab Oy:n laboratorio, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147 (akkreditointivaatimus SFS-EN
ISO/IEC 17025:2005). Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi.
Laboratorio voi tarvittaessa lähettää näytteen tutkittavaksi hyväksymälleen alihankkijalle, jonka tuloksista laboratorio
vastaa.
Liukoiset metallipitoisuudet (esikäsittelynä 0,45 µm kalvosuodatus) määritettiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa (T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2005) menetelmällä SFS-EN ISO 17297 -1 ja -2. Määrityksen
mittausepävarmuus on 10-15 % metallista riippuen.
Öljyhiilivedyt C10-C40 ja VOC-yhdisteet määritettiin Eurofins Environment Testing Finland Oy:n Lahden laboratoriossa
(T039, SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Öljymääritykset tehtiin kaasukromatografisesti menetelmällä SFS-EN ISO 9377-2.
Haihtuvat orgaaniset hiilivedyt (VOC) määritettiin laajan paketin mukaisesti menetelmillä ISO 20595, SFS-EN ISO 10301
ja ISO 11423-1, ISO 20595. Öljymäärityksen määritysraja on 20 µg/l ja mittausepävarmuus 26 %. VOC-määrityksessä
mittausepävarmuus on 19–48 % yhdisteestä riippuen.
Tarkkailutulokset ovat liitteenä 2. LUVYLab Oy:n analyysimenetelmät, määritysrajat ja mittausepävarmuudet on esitetty
liitteessä 3.
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7 Tulokset ja tulosten tarkastelu
7.1 Pohjaveden pinnankorkeudet
Pohjaveden pinnankorkeudet Kiikalan Saarenkylän tarkkailualueella vaihtelevat runsaasti. Matalimmillaan pohjaveden
pinta on alueen länsiosassa havaintoputkessa SilvaHp1 tasolla noin +67 m, korkeimmillaan alueen koillisosassa havaintoputkessa Hp101 noin tasolla +90 m. 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.
Pohjavesitarkkailun taustapisteestä Hp205 pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailutuloksia on vuodesta 2005 lähtien.
Pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluväli havaintoputkessa Hp205 on pääasiassa noin 0,5 m ja pinta on pysynyt vuosina 2013-2019 tason +85 m tuntumassa. Pinta on loivasti laskusuuntainen (kuva 8). Pohjavesi on muodostumassa syvällä ja maaperä on hienorakeista. Pohjavesimuodostuma ja pohjaveden varastotilavuus ovat hyvin suuret, mistä johtuen pinnankorkeuden vaihtelu putkessa on vähäistä ja pohjaveden korkeus reagoi hitaasti sadannan vaihteluihin. Havaintoputkissa Hp101 ja Hp104 vesipinta on myös hyvin syvällä ja molemmissa havaintoputkissa on vain hyvin vähän
vettä putken pohjalla. Havaintoputkien Hp101 ja Hp104 pinnankorkeuden mittauksista luovutaan.
+m N2000
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Pinnankorkeudet taustapisteissä
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Hp101

Hp104
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Kuva 8. Pohjaveden pinnankorkeudet yhteistarkkailun taustapisteissä.

Tarkkailualueen itäosassa Mikolan alueella pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee tasolla noin +81…+87 m. Alimmillaan
pohjaveden pinta on havaintoputkessa Hp5, joka on ollut toistuvasti kuiva; vuonna 2019 putki oli kuiva kaikilla mittauskerroilla. Myös havaintoputki Hp1 on ollut ajoittain kuiva, vuonna 2019 putkessa oli vettä alle 20 cm. Pohjaveden pinnankorkeus Mikolan alueella on laskusuuntainen. Alueella ollut maa-ainesten ottotoiminta on päättynyt eikä uutta ottotoimintaa ole suunnitteilla. Pohjaveden pinnankorkeuden mittauksia alueella vähennetään jatkossa ja tarkkailuun jää
vain yksi havaintopiste.
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Pinnankorkeudet Mikolan alueella
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Kuva 9. Pohjaveden pinnankorkeudet yhteistarkkailualueen itäosan havaintoputkissa Mikolan alueella.

Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan lähimmissä havaintoputkissa pohjaveden pinta on tasolla noin +82…+84
m. Havaintoputkessa Hp9 pohjaveden pinnankorkeus ei merkittävästi vaihtele. Havaintoputkessa Hp9 1/3 pinnankorkeudet vaihtelevat enemmän, enimmillään noin metrin. Vuoden 2019 lopulla havaintoputken W-Uusi4 pinta nousi
aiempaa voimakkaammin.
Tehdasalueen länsipuolella sijaitsee kalliokynnys, ja havaintoputkessa Hp300_2 pohjavedenpinta on noin 4-6 metriä
matalammalla tasolla kuin tehdasalueen muissa lähiputkissa. Havaintoputki reagoi melko herkästi sadannan vaihteluihin, mikä viittaa vähäiseen pohjavesivarastoon. Havaintoputken antoisuus on hyvin huono, sillä maaperä on sen kohdalla hyvin hienoa. Pohjaveden pinnankorkeus laskee edelleen muutaman metrin lähistöllä sijaitsevan havaintoputken
103B alueelle.
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Hp300

Hp300_2
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Kuva 10. Pohjaveden pinnankorkeudet kuivatuotetehtaan lähistöllä.

Saint-Gobain Finland Oy:n tehtaiden alueelta pohjaveden virtaussuunta on kaakkoon/etelään kohti Varesjokea. Kahitiilitehtaan havaintoputkessa vesipinta on tasolla noin +72,5 m. Maanpinta laskee voimakkaasti kahitiilitehtaan ja havaintoputken W-Uusi1 välisellä alueella. Pohjaveden pinta on ko. havaintoputkessa matalimmillaan noin tasolla
+69,2…+69,4 m (kuva 11). Pohjavesi on paineellista ja nousee maanpinnan tasoon. Havaintoputkissa W-Uusi1 ja WUusi2 pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu on hyvin vähäistä.
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+m N2000 Pinnankorkeudet tehdasalueen lounaispuolella
76,0
74,0
72,0
70,0
68,0

W-Uusi1

W-Uusi2

Kuva 11. Pohjaveden pinnankorkeudet kahitiilitehtaan ympäristössä ja Varesjoen lähistöllä.

Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailualueen länsiosassa maa-ainesten ottoalueilla pohjaveden pinta on korkeimmillaan alueen pohjois- ja länsiosassa, Swerock Oy:n Murronmaa III:n ottoalueella tasolla noin +76…+78 m. Maaainesten ottoalueilta pohjavesi virtaa etelä-kaakkoon kohti Varesjokea ja Kiehuvanlähteen vedenottamoa. Matalimmillaan pohjaveden pinta on havaintoputkissa F2 ja Silva Hp1 noin tasolla +67…+68 m (kuvat 12 ja 13). Vuonna 2019 pohjaveden pinnankorkeudet olivat lähes kaikissa alueen havaintoputkissa laskusuuntaiset.
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Kuva 12. Pohjaveden pinnankorkeudet maa-ainesten ottoalueilla.
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Kuva 13. Pohjaveden pinnankorkeudet maa-ainesten ottoalueiden eteläpuolella.
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8 Pohjaveden laatu
Pohjaveden laadun tarkkailua Kiikalan Saarenkylän yhteistarkkailualueella suoritetaan yhdeksästä pohjaveden havaintoputkesta. Pohjaveden laatua on verrattu talousveden laatuvaatimuksiin ja -tavoitteisiin (sosiaali- ja terveysministeriön
asetukset 1352/2015 ja 683/2017), valtioneuvoston asetuksen 341/2009 mukaisiin pohjaveden ympäristönlaatunormeihin sekä pohjaveden paikallisiin taustapitoisuuksiin (Hp205).
Havaintoputkesta Hp205 on pohjaveden laadun tarkkailutuloksia vuodesta 2003 alkaen. Muiden havaintoputkien vedenlaadun seuranta on aloitettu vuosien 2011-2012 aikana.

8.1 Taustapisteen vedenlaatu
Vesinäytteet taustapisteestä Hp205 otetaan keväisin. Vuoden 2019 keväällä otettu vesinäyte oli aistinvaraisesti arvioiden ruskea, samea ja hajuton. Vedessä oli runsaasti hienoa hiekkaa, mikä aiheutti veteen sameutta ja väriä. Veden sameusarvo oli 130 FNU, mikä on ko. havaintoputkelle melko tyypillinen arvo. Putken tuotto (noin 0,5 l/min) on maaperän
hienorakeisuudesta johtuen heikko.
Havaintoputkesta Hp205 otetun vesinäytteen laatu täytti tutkituilta osin talousveden vertailuarvot sekä pohjaveden
ympäristönlaatunormit. Pohjaveden happipitoisuus oli aiempaan tapaan korkea (11,1 mg/l), vesi oli pehmeää ja veden
alkaliteetti matala (0,3 mmol/l). Kovuus on hieman kasvanut viime vuosina mutta on edelleen pieni. Vedessä ei ole
liuennutta hiilidioksidia, pitoisuus alittaa laboratorion määritysrajan (0,4 mg/l). Pohjaveden pH oli 7,8, mikä on samaa
tasoa kuin viime vuosina. Veden värilukua ei pystytty määrittämään näytteen sameudesta johtuen edes suodatetusta
näytteestä. Veden sähkönjohtavuus oli matala eikä vedessä ollut merkittävästi orgaanista ainesta. Typpiyhdisteiden,
kloridin ja sulfaatin pitoisuudet olivat pienet.
Pohjaveden liukoisen raudan ja mangaanin pitoisuudet alittivat talousveden laatutavoitteet. Tutkittujen raskasmetallien
pitoisuudet alittivat pohjaveden ympäristönlaatunormit. Metallipitoisuudet ovat kuitenkin nousseet vuodesta 2015 lähtien. Voimakkaimmin on noussut nikkelin pitoisuus, myös kromipitoisuudet ovat nousussa (kuva 14). Nikkelin pitoisuus
oli keväällä 2019 yli 6 µg/l; pohjaveden ympäristönlaatunormi nikkelille (10 µg/l) alittui. Myös rautaa oli vedessä vuonna
2019 aiempaa enemmän. Havaintoputken läheisyydessä ei ole toimintoja, jotka olisivat voineet nostaa pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia. Pohjaveden virtaussuunta on Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueiden ja ottoalueiden suuntaan.
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Kuva 14. Havaintoputken Hp205 pohjaveden metallipitoisuudet.

Taustapisteessä Hp205 perusvedenlaatu on hyvä. Raskasmetallipitoisuuksissa on kuitenkin tapahtunut selvä muutos
aiempaan verrattuna eikä kohonneiden pitoisuuksien syy ole tiedossa. Osittain kohonneet pitoisuudet voivat liittyä vesinäytteen sameuteen. Selvää korrelaatiota sameuden ja kohonneiden metallipitoisuuksien kesken ei kuitenkaan ole
havaittavissa.
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8.2 Tarkkailualueen itäosa
Tarkkailualueen itäosassa Mikolan alueella ei suoriteta pohjaveden laadun tarkkailua. Alueella ei ole aktiivista toimintaa,
joka edellyttäisi pohjaveden laadun tarkkailua.

8.3 Tehdasalueiden ympäristö
Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan ympäristössä sijaitsevat tarkkailuputket W-Uusi4 ja Hp300_2. Havaintoputket W-Uusi1 ja W-Uusi2 sijaitsevat kahitiilitehtaan etelä-/kaakkoispuolella, ja pohjaveden virtaussuunta on tehdasalueilta näiden havaintoputkien suuntaan. Alueen maaperä on paikoin hyvin hienohiekkavaltaista, mikä näkyy etenkin
havaintoputkessa Hp300_2 vesinäytteiden korkeina sameusarvoina. Hiekka on havaintoputken kohdalla niin hienojakoista, että se vaikeuttaa pohjavesinäytteenottoa merkittävästi tukkimalla näytteenottopumpun.
Kuivabetonituotetehtaan havaintoputkesta W-Uusi4 vuonna 2019 otetut vesinäytteet olivat kirkkaita, värittömiä ja hajuttomia. Vesinäytteiden sameusarvot olivat pienet, 4-5 FNU. Havaintoputkesta Hp300_2 otetut vesinäytteet puolestaan olivat oranssinruskeita ja sameita, ja vedessä todettiin lievää vierasta hajua.
Kahitiilitehtaan alueella sijaitsevasta havaintoputkesta W-Uusi2 otettu vesinäyte oli keväällä kirkas, väritön ja hajuton,
syksyllä vedessä oli runsaasti hienoa hiekkaa ja vesi oli vaaleaa, sameaa ja hajutonta. Havaintoputkesta W-Uusi1 otetut
vesinäytteet olivat kirkkaita, värittömiä ja hajuttomia.
Havaintoputken W-Uusi4 pohjaveden happipitoisuus on laskenut tasaisesti vuodesta 2012 lähtien. Lasku on tasoittunut
viime vuosina ja vakiintunut tason 10 mg/l tuntumaan. Kahitiilitehtaan havaintoputkissa pohjaveden happipitoisuudet
ovat matalammat, noin 7 mg/l.
Pohjaveden pH-arvot ovat tasoittuneet tarkkailupisteissä viime vuosien aikana. Pohjaveden pH on kaikissa tutkituissa
tehdasalueen havaintoputkissa välillä pH 7-8.
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Kuva 15. Pohjaveden happipitoisuudet ja pH-arvot tehdasalueella.

Luonnontilaisen pohjaveden sähkönjohtavuus on enimmillään 10 mS/m, kuten taustapisteessä Hp205. Sähkönjohtavuudet tehdasalueen havaintoputkissa ovat olleet pääosin matalat: havaintoputkissa W-Uusi1 ja W-Uusi2 sähkönjohtavuusarvot ovat alle 10 mS/m. Havaintoputkessa W-Uusi4 pohjaveden sähkönjohtavuus on noussut vuodesta 2012 lähtien.
Nousu jatkui myös vuonna 2019 ja oli noin 17 mS/m molemmilla näytteenottokerroilla. Arvot ovat edelleen varsin maltillisia ja alittavat hyvälle talousvedelle asetetun tavoitetason (25 mS/m). Suuntaus on edelleen nouseva (kuva 16).
Havaintoputkesta Hp300_2 otettujen pohjavesinäytteiden sähkönjohtavuusarvot ovat nousseet voimakkaasti viime
vuosina, vuonna 2019 sähkönjohtavuus oli aiempaa matalampi. Havaintoputken Hp300_2 kohonneet sähkönjohtavuusarvot johtuvat pohjaveden korkeista sulfaattipitoisuuksista. Sulfaattipitoisuus on ollut korkeimmillaan marraskuussa
2017, jonka jälkeen se on kääntynyt laskuun. Pitoisuudessa on runsasta vaihtelua.
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Kuva 16. Pohjaveden sähkönjohtavuudet ja sulfaattipitoisuudet tehdasalueella.

Muissa tehdasalueiden havaintopisteissä pohjaveden sulfaattipitoisuudet ovat matalat. Syy havaintoputken Hp300_2
sulfaattipitoisuuden äkilliseen nousuun vuonna 2017 ja voimakkaaseen vaihteluun ei ole tiedossa.
Havaintoputkesta Hp300_2 vuosina 2018 ja 2019 määritetyt liukoisen raudan pitoisuudet ovat olleet matalia, selvästi
alle talousveden laatutavoitteen (200 µg/l). Näytteenoton yhteydessä vedessä havaittiin kuitenkin runsaasti saostunutta
rautaa, joten todennäköisesti vedessä liuenneena ollut rauta on saostunut näytteenoton ja rautamäärityksen aikana
näyteastiaan ja poistunut näytteestä suodatuksen yhteydessä.
Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueiden läheisyydessä sijaitsevissa havaintoputkissa pohjaveden typpipitoisuudet
ovat pääosin matalat. Korkeimmat nitraattitypen pitoisuudet on mitattu havaintoputkesta W-Uusi4 otetuista vesinäytteistä. Pitoisuus oli korkeimmillaan toukokuussa 2019, 2 500 µg/l. Marraskuussa 2019 pitoisuus oli kääntynyt laskuun.
Nitraattityppipitoisuudet alittavat talousveden enimmäispitoisuuden (NO3-N 11 000 µg/l) selvästi, myös pohjavesialueiden kemiallisen tilan määrittelyssä käytettävä taso (3 000 µg/l) alittuu. Nitraattitypen pitoisuus on kuitenkin noussut
voimakkaasti vuodesta 2013 lähtien ja on korkea alueen pohjaveden taustapitoisuuksiin verrattuna. Havaintoputken WUusi4 vieressä on hulevesien keräilyallas. Putken lähistölle on kaivettu vuonna 2014 sammutusvesisäiliöt.
Myös havaintoputkessa W-Uusi2 pohjaveden nitraattityppipitoisuus on taustapisteeseen nähden koholla. Pitoisuus on
pysytellyt tasaisesti tasolla 500 µg/l ollen edelleen varsin matala. Havaintoputki W-Uusi2 sijaitsee lähellä kahitiilitehtaan
hulevesikaivoa ja sen purkuputkea.
Havaintoputken Hp300_2 vedessä nitraattityppipitoisuus vaihtelee. Vuonna 2019 havaintoputken Hp300_2 pohjaveden
nitraattityppipitoisuudet olivat laskussa, pitoisuudet ovat alittaneet kaikilla näytteenottokerroilla pitoisuustason 1 000
µg/l (kuva 17).
Nitraattityppi, tehdasalue
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Kuva 17. Pohjaveden nitraattityppipitoisuudet tehdasalueella.
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Kloridia Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueen havaintoputkissa on vain vähän, pitoisuudet ovat samaa tasoa kuin
taustahavaintopisteessä Hp205 (kuva 18). Pohjaveden ympäristönlaatunormi ja talousveden tavoitetaso 25 mg/l alittuivat vuonna 2019 kaikissa havaintopisteissä selvästi. Talousveden laatutavoite kloridille on korkea, 250 mg/l.
Kloridi, tehdasalue
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Kuva 18. Pohjaveden kloridipitoisuudet tehdasalueella.

Havaintoputkessa W-Uusi4 pohjaveden alkaliteetti ja kokonaiskovuus ovat olleet nousussa vuodesta 2013 alkaen. Pohjaveden kovuutta aiheuttavat kalsium- ja magnesiumionit, jotka voivat olla peräisin tehtaalla käytettävistä raaka-aineista (kipsi, sementti). Kalsium- ja magnesiumionien pitoisuuksien nousu pohjavedessä vaikuttaa osaltaan havaintoputken W-Uusi4 pohjaveden sähkönjohtavuuteen: havaintoputkessa W-Uusi4 pohjaveden kalsiumpitoisuus oli vuoden
2019 keväällä 19 mg/l ja marraskuussa 22 mg/l. Pitoisuudet eivät ole merkittäviä.
Alkaliteetti kuvastaa veteen liuenneiden emäksisten yhdisteiden kokonaismäärää sekä pohjaveden puskurointikykyä
happolisäystä vastaan. Alkaliteetti on taustapisteeseen nähden lievästi koholla myös havaintoputkessa W-Uusi1.
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Kuva 19. Pohjaveden alkaliteetti ja kokonaiskovuus tehdasalueella.

Havaintoputkessa W-Uusi4 pohjaveden hiilidioksidipitoisuus on taustapisteeseen nähden korkea ja vaihtelee vuodenaikojen mukaan: korkeimmat pitoisuudet on mitattu syksyn näytteenottokerroilla ja matalammat keväisin (kuva 20).
Syksyllä 2019 hiilidioksidia oli vedessä aiempaa enemmän. Pitoisuudet ovat kuitenkin melko maltillisella tasolla. Muissa
tehdasalueen havaintoputkissa hiilidioksidin pitoisuudet ovat matalat vaikkakin pääosin korkeammat kuin taustapisteessä Hp205, jossa hiilidioksidin pitoisuus alittaa laboratorion määritysrajan 0,4 mg/l.
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Kuva 20. Pohjaveden hiilidioksidipitoisuus tehdasalueella.

Tehdasalueiden pohjavedessä liukoisen raudan pitoisuudet ovat matalat ja alittivat vuonna 2019 pääosin laboratorion
määritysrajat (2 tai 5 µg/l näytematriisista riippuen). Korkein rautapitoisuus (57 µg/l) todettiin taustahavaintopisteessä
Hp205. Liukoista mangaania todettiin havaintoputkesta Hp300_2 marraskuussa otetussa näytteessä talousveden laatutavoitteen (50 µg/l) ylittävänä pitoisuutena, pitoisuus oli 82 µg/l.
Raskasmetallien pitoisuudet tutkittiin kevään näytteenottokerralla ja määritykset tehtiin liukoisina pitoisuuksina. Taustapisteen raskasmetallipitoisuudet on käsitelty kappaleessa 8.1; nikkelin ja kromin pitoisuudet olivat vuonna 2019 aiempaa korkeammat.
Tehdasalueen havaintoputkissa W-Uusi1 ja W-Uusi2 on toistuvasti todettu taustapistettä korkeampia pitoisuuksia arseenia. Keväällä 2019 arseenin pitoisuudet olivat 2,3 µg/l (W-Uusi2) ja 3,3 µg/l (W-Uusi1). Pitoisuudet ovat samaa tasoa
kuin aiempina vuosina ja alittavat pohjaveden ympäristönlaatunormin (5 µg/l). Alueella on vanhaa jätetäyttöä, johon
liittyneissä maaperätutkimuksissa vuonna 2003 maaperässä todettiin silloiset SAMASE-raja-arvot ylittäviä arseenipitoisuuksia.
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Kuva 21. Tehdasalueen pohjaveden arseenipitoisuudet.

Bariumin pitoisuus havaintoputkesta W-Uusi4 otetuissa vesinäytteissä on muita havaintopisteitä korkeampi. Bariumin
terveysperusteinen raja-arvo juomavedessä on hyvin korkea, 1300 µg/l (WHO 2017).
Tehdasalueen pohjaveden raskasmetallipitoisuudet ovat muilta osin hyvin matalia ja alittivat vuonna 2019 pohjaveden
ympäristönlaatunormit.
Havaintoputkien W-Uusi1, W-Uusi2 ja W-Uusi4 vedestä tutkittiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja öljyhiilivedyt
C10-C40 molemmilla vuoden 2019 näytteenottokerroilla. Havaintoputkista W-Uusi1 ja W-Uusi4 otetuissa vesinäytteissä

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Raportti 7/2020

19

ei todettu öljyhiilivetyjä tai VOC-yhdisteitä. Havaintoputkesta W-Uusi2 otetuissa vesinäytteissä todettiin VOC-yhdisteisiin kuuluvia freoneja. Pitoisuudet olivat pieniä ja samaa suuruusluokkaa kuin aiempina vuosina (taulukko 2).
Taulukko 2. Havaintoputkessa W-Uusi2 vuosina 2017-2019 todetut VOC-yhdisteiden pitoisuudet.

Näytepvm
9.1.2017

Pitoi suus
µg/l

Trikloorifluorometaani (CFC-11)
0,1

Dikloorifluorometaani (CFC-12)
0,5

22.5.2017

µg/l

ei tod.

ei tod.
0,4

15.11.2017

µg/l

0,2

16.5.2018

µg/l

0,3

1

20.6.2018

µg/l

0,1

0,4

14.11.2018

µg/l

0,1

0,4

28.5.2019

µg/l

0,1

0,2

19.11.2019

µg/l

0,1

0,2

Tehdasalueen havaintoputkista otetuissa pohjavesinäytteissä ei todettu öljyhiilivetyjä.

8.4 Maa-ainesten ottoalueet
Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailualueen länsiosissa sijaitsevien maa-ainesten ottoalueiden pohjaveden
laatua seurataan havaintoputkista W-Uusi3, HpDe1, F1 ja Silva Hp1. Havaintoputkesta Silva Hp1 tutkitaan vain osa vedenlaatuparametreista, muista havaintoputkista laatua tutkitaan tarkemmin. Tarkkailtavat laatuparametrit on esitetty
taulukossa 1.
Maa-ainesten ottotoiminta voi nostaa mm. pohjaveden nitraatti-, kloridi-, sulfaatti ja hiilidioksidipitoisuuksia. Pohjaveden pH-arvot ovat usein soranottoalueilla 0,5 yksikköä matalampia kuin luonnontilaisilla alueilla ja alkaliteetin vaihtelut
ovat tavanomaista suurempia. Myös pohjaveden kovuus kasvaa soranoton vaikutuksesta ja sen vaihtelu on suurempaa
kuin luonnontilaisten alueiden pohjavedessä. Nämä yhdessä vaikuttavat sähkönjohtavuuden arvoihin, joka myös suurenee ja jonka vaihteluväli kasvaa maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksesta. (Rintala 2014).
Maa-ainesten ottoalueilla sijaitsevista havaintoputkista Silva Hp1 ja F1 otettiin vuonna 2019 vesinäytteet tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Havaintoputkien W-Uusi3 ja HpDe1 näytteet otetaan keväisin.
Havaintoputkista W-Uusi3, Silva Hp1 ja F1 otetut vesinäytteet olivat vuonna 2019 aiempien vuosien tapaan ruskeita,
sameita ja hajuttomia. Vesinäytteisiin kertyi runsaasti hienoa hiekkaa, mikä aiheutti veteen väriä ja sameutta. Sameusarvot olivat korkeimmat havaintoputken SilvaHp1 vedessä (820 ja 420 FNU), arvot olivat samaa suuruusluokkaa kuin
aiempina vuosina. Myös havaintoputkissa W-Uusi3 ja F1 veden sameusarvot olivat korkeat. Putkien tuotot olivat heikkoja maaperän hienojakoisuudesta johtuen. Destian ottoalueella sijaitsevasta havaintoputkesta HpDe1 otettu vesinäyte
oli kirkas, väritön ja hajuton. Putki tuotti hyvin vettä ja vesinäytteessä oli vain hieman hiekkaa. Pohjavesi on Kiikalan
Saarenkylän maa-ainesten ottoalueilla syvällä, laadun tarkkailun havaintoputkissa noin 15-30 m syvyydessä putken
päästä mitattuna.
Pohjaveden happipitoisuus oli maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkista otetuissa vesinäytteissä hyvällä tasolla, 8,511,2 mg/l. Pohjaveden happipitoisuus on havaintoputkissa W-Uusi3 ja F1 samalla tasolla kuin taustapisteessä Hp205.
Havaintoputkessa HpDe1 pohjaveden happipitoisuus on muita pisteitä matalampi, suuntaus on laskeva (kuva 22).
Vaikka pohjaveden happipitoisuus on laskenut vuodesta 2011 lähtien, on se edelleen hyvällä tasolla, noin 8 mg/l.
Havaintoputkesta Silva Hp1 pohjaveden happipitoisuutta ei määritetä. Määritykset olisi hyvä tehdä jatkossa, sillä havaintoputki sijaitsee tärkeällä paikalla. Muutokset happipitoisuudessa voivat indikoida mahdollisia myöhempiä vedenlaadun muutoksia. Happipitoisuutta ko. havaintoputkesta on mitattu viimeksi vuonna 2014, jolloin se oli noin 8 mg/l.
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Happi, soranottoalue

mg/l
13
12
11
10
9
8
7
6

Hp205

W-Uusi3

SilvaHp1

F1

HpDe1

Kuva 22. Pohjaveden happipitoisuudet maa-ainesten ottoalueilla.

Pohjaveden pH maa-ainesten ottoalueilla oli vuonna 2019 välillä 7-7,8. Pohjaveden pH-arvot ovat Kiikalan Saarenkylän
maa-ainesten ottoalueilla muissa havaintoputkissa lähellä taustapisteen pH-arvoa (7,6), matalimmat pH-arvot on mitattu havaintoputkesta HpDe1. Veden pH on noussut havaintoputken HpDe1 alueella lievästi happamasta neutraaliksi,
muissa maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa veden pH-arvot ovat hieman laskeneet vuodesta 2011 lähtien (kuva
23). Pohjaveden pH-arvot täyttävät talousveden tavoitetason (pH 6,5-9,5).
pH, soranottoalue
9
8
7
6
5

Hp205
F1

W-Uusi3
HpDe1

SilvaHp1
Hp300_2

Kuva 23. Pohjaveden pH maa-ainesten ottoalueilla.

Pohjaveden sähkönjohtavuus taustapisteessä Hp205 on matala, noin 5 mS/m. Havaintoputkissa Silva Hp1 ja F1 sähkönjohtavuus on samaa tasoa, 4-5 mS/m. Havaintoputkessa W-Uusi3 sähkönjohtavuus on hieman korkeammalla tasolla
kuin taustapisteessä, noin 8-9 mS/m, ero taustapisteeseen ei ole merkittävä. Havaintoputkessa HpDe1 pohjaveden sähkönjohtavuus on selvästi muita havaintopisteitä korkeampi, noin 20 mS/m. Hyvälle talousvedelle asetettu, veden korroosio-ominaisuuksien ehkäisemiseen perustuva tavoitetaso sähkönjohtavuudelle on 25 mS/m (250 µS/cm). Vertailuarvo täyttyy myös havaintoputken HpDe1 osalta.
Pohjaveden sähkönjohtavuuteen vaikuttavat kaikki pohjaveteen liuenneet aineet ja sähkönjohtavuus on hyvä pohjaveden laadun yleisindikaattori. Havaintoputkessa HpDe1 pohjaveden sähkönjohtavuutta nostaa sulfaatti, jonka pitoisuus
on ollut noususuuntainen (kuva 24). Vuonna 2019 sulfaattipitoisuus laski ja oli 18 mg/l. Pohjaveden ympäristönlaatunormiin 150 mg/l verrattuna pitoisuus on matala.
Kloridia maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa on vain vähän; vuonna 2019 mitatut kloridipitoisuudet olivat 1,45,1 mg/l. Pitoisuudet ovat kuormittumattoman pohjaveden tasoa.
Pohjaveden kovuus vaikuttaa myös sähkönjohtavuuteen. Havaintoputken HpDe1 vedessä kovuusarvot ovat olleet nousussa. Keväällä 2019 myös havaintoputkessa F1 kovuusarvo oli aiempaa korkeampi ja sama kuin havaintoputkessa
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HpDe1 (0,8 mmol/l). Rudus Oy:n ottoalueen havaintoputkesta Silva Hp1 ei tarkkailuohjelman mukaan määritetä kovuutta mutta se tutkittiin kertaluontoisesti keväällä 2019. Kovuusarvo oli muita havaintopisteitä korkeampi, 1,1 mmol/l,
ja vesi oli keskikovaa.
Sähkönjohtavuus, soranottoalue

mS/m
40

Sulfaatti, soranottoalue

mg/l
30
25

30

20

20

15
10

10

5
0

0

Hp205

W-Uusi3

SilvaHp1

F1

HpDe1

Hp205

W-Uusi3

SilvaHp1

F1

HpDe1

F1

HpDe1

Kuva 24. Pohjaveden sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuudet maa-ainesten ottoalueilla.

mmol/l
1,5

mg/l

Kokonaiskovuus, soranottoalue

Kloridi, soranottoalue

15

1,2

12

0,9

9

0,6

6

0,3

3

0,0

0

Hp205

W-Uusi3

SilvaHp1

HpDe1

F1

Hp205

W-Uusi3

SilvaHp1

Kuva 25. Pohjaveden kovuusarvot ja kloridipitoisuudet maa-ainesten ottoalueilla.

Pohjaveden alkaliteetti on taustapisteeseen Hp205 verrattuna korkea havaintoputkessa HpDe1 (kuva 26). Taustapisteessä Hp205 alkaliteetti on matala, 0,3 mmol/l. Havaintoputken HpDe1 alkaliteetti on noussut vuodesta 2012 lähtien.
Alkaliteetti oli edelleen lievästi noususuuntainen vuonna 2019. Myös hiilidioksidia havaintoputken HpDe1 vedessä on
muita havaintoputkia runsaammin ja pitoisuus on noususuuntainen (kuva 26).
mmol/l
2,0

mg/l

Alkaliteetti, soranottoalue

Hiilidioksidi, soranottoalue

40

1,6

30

1,2
20

0,8
0,4

10

0,0

0

Hp205

W-Uusi3

SilvaHp1

HpDe1

F1

Hp205

W-Uusi3

HpDe1

F1

SilvaHp1

Kuva 26. Pohjaveden alkaliteetti ja hiilidioksidipitoisuudet maa-ainesten ottoalueilla.
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Pohjaveden nitraattityppipitoisuudet Kiikalan Saarenkylän pohjavesialueen maa-ainesten ottoalueilla ovat taustapisteeseen Hp205 verrattuna koholla (kuva 27). Taustapisteessä nitraattityppipitoisuudet ovat olleet koko tarkastelujakson
ajan vuodesta 2011 lähtien alle 100 µg/l. Lievästi kohonneita nitraattityppipitoisuuksia on mitattu havaintoputkien F1
ja Silva Hp1 pohjavedessä; havaintoputkessa Silva Hp1 pitoisuus on lievästi noususuuntainen, havaintoputkessa F1 pohjaveden nitraattityppipitoisuus on pysynyt lähes vakiona. Havaintoputkissa HpDe1 ja W-Uusi3 pitoisuudet ovat koholla
ja etenkin havaintoputkessa W-Uusi3 muutos on ollut viime vuosina huomattava. Vuonna 2019 pitoisuuden nousu taittui. Pohjaveden nitraattityppipitoisuutta voi nostaa mm. puuston raivaus havaintoputkien läheisyydessä.
Mitatut nitraattityppipitoisuudet alittavat talousveden enimmäispitoisuuden (11 000 µg/l) sekä pohjavesialueiden kemiallisen tilan arvioinnissa käytettävän tason 3 000 µg/l (NO3-N).
µg/l
3 000

Nitraattityppi, soranottoalue

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Hp205

W-Uusi3

SilvaHp1

F1

HpDe1

Kuva 27. Pohjaveden nitraattityppipitoisuudet maa-ainesten ottoalueilla.

Orgaanisen aineksen määrää kuvastava kemiallinen hapenkulutus (CODMn) on taustapisteen Hp205 vedessä matala,
noin 0,8 mg O2/l vuosina 2018 ja 2019. Talousveden laatutavoite on alle 5 mg O2/l, mikä täyttyi vuonna 2019 kaikissa
tutkituissa pohjavesiputkissa. Pohjaveden kemiallinen hapenkulutusarvo on tyypillisesti enintään 1,3 mg O2/l. Havaintoputkissa SilvaHp1 ja W-Uusi3 on ajoittain mitattu lievästi koholla olevia hapenkulutuksen arvoja. Talousveden laatutavoitteen ylityksiä ei ole todettu vuosia 2013 ja 2014 lukuun ottamatta. Maa-ainesten ottotoiminta voi nostaa hapenkulutusarvoja mutta myös mm. pintavesien pääsy havaintoputkeen voi nostaa arvoja.
CODMn, soranottoalue

mg O2 /l
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Hp205

W-Uusi3

SilvaHp1

F1

HpDe1

Hp300_2

Kuva 28. Pohjaveden kemiallinen hapenkulutus CODMn maa-ainesten ottoalueilla.

Pohjaveden hygieenistä laatua tutkitaan havaintoputkesta F1. Vesinäytteissä ei todettu vuonna 2019 suolistoperäisiä
E.coli- tai enterokokki-bakteereja. Myöskään koliformisia bakteereja ei todettu.
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Liukoisen raudan ja mangaanin pitoisuudet maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa olivat matalia ja osassa havaintoputkia pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat. Muita raskasmetallimäärityksiä maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkista ei tehdä.
Kiikalan Saarenkylän maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkista määritettiin öljyhiilivedyt C10-C40 tarkkailuohjelman
mukaisesti kevään ja syksyn näytteenottokierroksella. Öljyhiilivetyjä ei todettu.

9 Yhteenveto ja johtopäätökset
Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailua suoritettiin vuonna 2019 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatiman, hyväksytyn tarkkailuohjelman (22.10.2013) mukaisesti.
Tarkkailussa on ollut yhteensä 31 pohjaveden havaintoputkea, joista tarkkailua on suoritettu. Laadun tarkkailua on tehty
yhteensä yhdeksästä havaintoputkesta maa-ainesten ottoalueilla ja Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueilla. Osa pohjaveden pinnankorkeuden mittauspisteistä on tuhoutunut. Alueelle asennetaan uusia pohjavesiputkia ja tarkkailusuunnitelma päivitetään vuodelle 2020.
Vuonna 2019 pohjaveden pinnankorkeudet olivat yhteistarkkailualueella pääosin loivassa laskussa muutaman keskimääräistä kuivemman tarkkailuvuoden johdosta. Loppuvuodesta 2019 sadanta oli tavanomaista voimakkaampaa mutta
suuressa pohjavesimuodostumassa pinnankorkeuden muutokset tapahtuvat viiveellä.
Pohjaveden laatu oli Kiikalan Saarenkylän pohjavesitarkkailun taustapisteessä pitkälti samanlainen kuin aiempina vuosina. Havaintoputken alueella maaperä on hienoa, mistä johtuen vesinäytteisiin kertyi runsaasti sameutta. Pohjaveden
laatu taustahavaintopaikalla oli hyvä ja täytti tutkituilta osin talousveden vertailuarvot sekä pohjaveden ympäristönlaatunormit. Nikkelin ja kromin pitoisuudet olivat taustahavaintopaikalta otetussa pohjavesinäytteessä aiempaa korkeammat mutta alittivat pohjaveden ympäristönlaatunormit (10 µg/l).
Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueella pohjaveden laatu oli vuonna 2019 kuormittunein havaintoputken W-Uusi4
alueella. Pohjaveden nitraattityppipitoisuus, alkaliteetti, kokonaiskovuus ja sähkönjohtavuus ovat olleet nousussa. Syksyllä 2019 arvot kääntyivät laskuun mutta ovat taustapisteeseen ja muihin havaintopisteisiin nähden selvästi koholla.
Myös hiilidioksidia vedessä on muita havaintopisteitä enemmän. Putken lähistöllä sijaitsee kuivabetonituotetehtaan
hulevesiallas sekä maahan kaivettuja sammutusvesisäiliöitä.
Tehdasalueen länsipuolisen havaintoputken Hp300_2 veden sulfaattipitoisuudet ovat muihin havaintopisteisiin verrattuna korkeat. Havaintoputken tuotto on maaperän laadusta johtuen hyvin heikko eikä siitä saada edustavia näytteitä.
Kahitiilitehtaan kahdessa havaintoputkessa todettiin aiempien vuosien tapaan lievästi kohonneita arseenipitoisuuksia.
Kohonneet pitoisuudet liittyvät todennäköisesti alueella olevaan vanhaan jätetäyttöön. Pitoisuudet alittivat pohjaveden
ympäristönlaatunormin 5 µg/l. Havaintoputkessa W-Uusi2 todettiin pieniä pitoisuuksia freoneja. Myös ne voivat liittyä
vanhaan jätetäyttöön. Tehdasalueen havaintoputkista otetuissa pohjavesinäytteissä ei todettu öljyhiilivetyjä.
Maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa pohjaveden laatu täytti vuonna 2019 tutkittujen vedenlaatuparametrien
osalta hyvälle talousvedelle asetetut vertailuarvot sekä pohjaveden ympäristönlaatunormit. Varsinaisia maa-ainesten
ottotoiminnan ja siihen liittyvien toimintojen aiheuttamia pohjaveden laadun muutoksia ei havaittu yhtä havaintoputkea lukuun ottamatta. Havaintoputkessa HpDe1 pohjaveden laatu poikkesi vuonna 2019 muista havaintopisteistä useiden vedenlaatuparametrien osalta. Vedessä oli enemmän kovuutta, kloridia, sulfaattia ja nitraattityppeä. Myös havaintoputkessa W-Uusi3, joka sijaitsee pohjaveden virtaussuunnassa havaintoputken HpDe1 alapuolella, pohjaveden nitraattityppipitoisuus on nousussa. Havaintoputkessa HpDe1 havaitut vaikutukset ilmentävät maa-ainesten ottoalueiden
pohjaveden laatua laajemmin, eivät vain yhden ottoalueen osalta. Ottoalueiden koillispuolella sijaitsee kalliokiviaineksen ottoalue, joka ei ole ollut Kiikalan Saarenkylän pohjavesiyhteistarkkailussa mukana. Alustavan tarkastelun perusteella kalliolouhosalueelta ei vaikuta olevan virtausyhteyttä Kiikalan Saarenkylän maa-ainesten ottoalueille.

10 Tarkkailun jatkuminen
Kiikalan Saarenkylän pohjavesitarkkailusta laaditaan uusi tarkkailuohjelma alkuvuoden 2020 aikana. Huonot ja tuhoutuneet havaintoputket poistetaan pinnankorkeuden mittauksista, ja huonosti tarkkailuun soveltuvan havaintoputken
Hp300_2 tarkkailu lopetetaan. Alueelle ohjelmoidaan uusia pohjavesinäytteenottoon soveltuvia havaintoputkia.
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Ohjelman päivityksen yhteydessä selvitetään myös mahdollisuuksia yhteistarkkailualueen luoteispuolella sijaitsevan kalliolouhosalueen ja Salon Veden Kiehuvanlähteen vedenottamon tarkkailujen yhdistämiseksi osaksi Kiikalan Saarenkylän
pohjavesiyhteistarkkailua.
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LIITE 2

Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailu
Tarkkailutulokset vuosina 2018-2019

NäytePvm

HavPaik

16.5.2018
16.5.2018
16.5.2018
16.5.2018

F1
Hp205
HpDe1
W-Uusi1

16.5.2018
16.5.2018
16.5.2018
17.5.2018
17.5.2018
20.6.2018

W-Uusi2
W-Uusi3
W-Uusi4
Hp300_2
SilvaHp1
HpDe1

8,7
8,5
6,3
8,8
7,7

20.6.2018
13.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
14.11.2018

W-Uusi2
Hp300_2
SilvaHp1
F1
W-Uusi1

9,2
7,7
6,9
8,1
7,4

270
390
140
1,5

11
7,1

93
59

0,22
0,48

0,71
0,53

14.11.2018
14.11.2018
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019

W-Uusi2
W-Uusi4
F1
Hp205
HpDe1
SilvaHp1
W-Uusi1

8,4
9,2
8,3
8,7
8,3
8,1
7,4

6,4
2,7
58
130
4,4
820
0,99

6,9
9,4
11,1
11,1
8,5
11,4
7,1

59
81
95
96
73
59

0,27
1,2
0,22
0,31
1,4
0,35
0,48

27.5.2019
27.5.2019
28.5.2019
28.5.2019
19.11.2019
19.11.2019
19.11.2019
19.11.2019

W-Uusi2
W-Uusi3
Hp300_2
W-Uusi4
F1
Hp300_2
SilvaHp1
W-Uusi1

8,7
8,3
8,7
6,8
7,6
7,9
7,4
7,5

4,2
320
22
4,1
110
440
420
1,8

6,9
11,2

59
96

9,8
11

81
92

7

19.11.2019
19.11.2019

W-Uusi2
W-Uusi4

9
9,9

17
4,9

6,9
9,6

* akkreditoitu menetelmä

Lämpötila *Sameus *O2 Happi% *Alkalit. CO2 *Mg.kovuus *Ca.kovuus *Kok.kovuus *pH *Sähkönj. *Väriluku Suod.väri *CODMn *NH4-N *NO2+NO3-N *NO2-N *NO3N *Cl *SO4 *Ca/liu *Ecoliler Enterokok. *koliler *Fe,liu *Mn,liu *Al/liu *Sb/liu *As/liu Ba/liu *Cd/liu *Co/liu *Cr/liu *Cu/liu *Pb/liu *Mo/liu *Ni/liu *Zn/liu *V/liu
°C
FNU
mg/l Kyll % mmol/l mg/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mS/m
mg O2/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l mg/l mg/l mg/l pmy/100 pmy/100 pmy/100 µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
ml
ml
ml
7,9
64
10,9
91
0,23
0,95
0,13
7,5
4,3
E
20
<0,5
<5
410
<2
410
2,5 5,2
0
0
0
<25
<5
9,8
65
11,1
98
0,3
<0,4
0,15
7,8
4,8
E
E
0,8
<5
69
<2
68
2,5 5,4
21
11
12
<1
0,7
1,3
<0,02
0,13
1,8
<0,2
<0,1
0,4
4
<2
0,9
8,5
2,7
7,9
68
1,3
26
0,96
6,9
23,1
5
<0,5
<5
2300
<2
2300 7,4
27
<25
<5
7,7
1,2
7
59
0,49
0,43
0,25
7,8
7,3
5
<0,5
<5
28
<2
28
3
7,1
4
<0,5
4
<1
2,9
1,3
<0,02 <0,03
0,31
<0,2
<0,1
0,6
<0,1
3
1
24
130
19
290
710

6,9
10,8
9,7

59
93
78

0,27
0,49
1,1

0,86
3,4
4,9

0,21
0,34
0,64

7,5
7,3
7,5
7,6
7,7

6,9
9
15,3
27,3
4,8

15
E
10

E

0,64
1,8
<0,5
0,85
1,4

<5
14
6,5
19
6,5

530
1700
2100
640
300

<2
<2
<2
<2
<2

530
1700
2100
630
300

2,9
2,9
3,2
<1
1,2

12
7,6
6,2
74
4,5

21
<25
<3

3,4
25
<0,5

*voc
µg/l

<20

17

<1

2,2

1,4

<0,02

<0,03

0,41

<0,2

<0,1

0,8

<0,1

<2

0,7

ei tod.
CFC-11: 0,3 µg/l;
CFC-12: 1 µg/l

<3

<1

0,2

5,4

<0,02

0,04

0,26

<0,2

<0,1

<0,1

<0,1

3

<0,5

ei tod.

CFC-11: 0,1 µg/l;
CFC-12: 0,4 µg/l
0,16
0,28

7,6
7,8
7,6
7,9

27
4,9
4,3
7,2

1,3
6,8
1,3
<0,4
30
<0,4
0,52

0,23
0,66
0,81
0,28
0,82
1,1
0,24

7,5
7,4
7,5
7,8
7
7,8
7,9

6,9
15,9
4,1
4,9
21,1
5
7,3

5
<5
E
E
<5

0,28
0,44

1,2
3,3

0,21
0,54

7,1
0,79

58

0,49

0,83

0,1

0,16

0,26

7
8,1
30
16,9
4,2
22,1
5
7,3

<5
E

1,4
0,22

7,5
7,4
7,8
7,8
7,6
7,7
7,8
7,9

60
85

0,28
1,4

1,6
11

0,1
0,19

0,14
0,51

0,24
0,69

7,5
7,4

7,1
17,2

E = ei tulosta

0,1

0,11

0,77
0,21

0,52
0,91
0,65
<0,5

8,7
<5
<5
5,4

450
360
420
29

<2
<2
<2
<2

440
360
420
29

<1
3,1
2,5
3

80
4,5
4,8
6,9

<0,5
<0,5
0,55
0,79
0,51
2,1
<0,5

7,7
5
<5
5,3
<5
27
<5

570
2200
460
72
2300
440
29

<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

570
2200
460
71
2300
440
29

3
2
1,3
1,4
5,1
1,2
1,9

12
6,2
4
4,6
18
4
6,1

<5

<0,5
0,9
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
2,3
<0,5

<5
22
41
<5
<5
9,3
<5
<5

560
1800
470
2500
400
250
540
29

<2
<2
<2
<2
<2
5
<2
<2

560
1800
470
2500
400
240
530
29

1,8
2,4
1,1
1,5
1,2
1
1,1
1,8

12
5,6
90
5,5
4,4
53
4,2
6,8

15
<5

<0,5
<0,5

<5
<5

520
2000

<2
<2

520
2000

1,8
1,7

12
5,9

E
<5

<5

<5
40

15

15

0

0

1

20
0

0

0

19
0

22

0

0

<25

74

<25
<25

<5
<5

<25
<25
<2
57
<2

<5
<5
<5
27
<5

<5

<1

3

<1

3,3

1,5

<0,01

<0,05

0,44

<1

<0,05

0,7

<0,3

1,3

1,2

<5
7
9
<5
13
17

2
16
82
<1
<5
29

<2

<1

2,3

1,6

<0,01

<0,05

0,45

<0,1

<0,05

1,1

<0,3

0,8

0,59

ei tod.
CFC-11: 0,1 µg/l;
CFC-12: 0,2 µg/l

<2

<1

<0,1

7,2

<0,01

0,06

0,29

0,2

<0,05

<0,2

<0,3

<0,5

0,23

ei tod.

<2

<5

<2
<2

<5
<5

ei tod.
CFC-11: 0,1 µg/l;
CFC-12: 0,4 µg/l
ei tod.
33

<1

0,8

2,1

<0,01

0,3

3,8

0,3

0,16

0,6

6,2

1,6

*CHindex
µg/l

60
<20
80
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20

0,93

ei tod.
CFC-11: 0,1 µg/l;
CFC-12: 0,2 µg/l
ei tod.

<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20

MENETELMÄ- JA MÄÄRITYSRAJALUETTELO
Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147
Akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005
Vesilaboratorio 1.1.2019

AKKREDITOIDUT MENETELMÄT
Menetelmän
määritysraja
0,2 µg/l

Määritys
*a-klorofylli

Menetelmä
SFS 5772:1993

*Alkaliteetti
*Gran-alkaliteetti

SFS-EN ISO 9963-1, standardin
kansallinen lisäys

0,02 mmol/l

*Ammoniumtyppi

SFS 3032: 1976

5 µg/l

*Ammoniumtyppi

SFA-tekniikka, Skalar menetelmä 155- 5 µg/l
066 (perustuu muunneltuun
Berthelot´n reaktioon)

*Ammoniumtyppi

SFS 5505: 1988

1,5 mg/l

*BOD7
*BOD7 -ATU
*BOD7 -ATU (suod. GFA)
*CODMn

SFS-EN 1899-1:1998

1,5 mg/l

SFS 3036: 1981

0,5 mg/l

*CODCr
*CODCr (GFA)
*CODCr, liukoinen

ISO 15705: 2002

15 mg/l

*E. coli (44 oC)
*E. coli (37 oC, 18 h)

SFS 3016: 2011
ISO 9308-2:2012 ( E ) Part 2

*E. coli (44 oC)

Sisäinen menetelmä, perustuu SFS
4088: 2001

*Fluoridi

SFS-EN ISO 10304-1:2009

0,2 mg/l

*Fosfaattifosfori:
kokonaispitoisuus ja
ja
kokonaispitoisuus
liukoinen fosfaattifosfori

SFS-EN ISO 6878:2004

2 µg/l

*Fosfaattifosfori:
kokonaispitoisuus
kokonaispitoisuus ja
ja
liukoinen fosfaattifosfori

ISO 15681-2:2005, SFA-tekniikka

2 µg/l

*Fosfori:
kokonaispitoisuus ja
liukoinen kokonaisfosfori

SFS-EN ISO 6878:2004

5 µg/l

*Fosfori:

ISO 15681-2:2005, SFA-analysaattori

3 µg/l

Mittausepävarmuus
> 0,2 µg/l ± 12 %
0,020 - 0,040 mmol/l
0,040 - 0,200 mmol/l
> 0,200 mmol/l
5 - 20 µg/l
20 - 50 µg/l
> 50 µg/l
5 - 20 µg/l
> 20 µg/l
1,5 - 5 mg/l
5 - 10 mg/l
> 10 mg/l
1,5 - 5 mg/l
5 - 100 mg/l
> 100 mg/l
0,5 - 3,0 mg O2 /l
> 3,0 mg O2 /l
15 - 50 mg/l
51 - 100 mg/l
100 - 500 mg/l
> 500 mg/l

0,20 - 0,5 mg/l
0,5 - 0,8 mg/l
> 0,8 mg/l
2 - 10 µg/l
10 - 25 µg/l
25 - 50 µg/l
51 - 100 µg/l
> 100 µg/l
2 - 10 µg/l
> 10 µg/l
5 - 20 µg/l
20 - 50 µg/l
50 - 100 µg/l
> 100 µg/l
3- 20 µg/l

± 0,006 mmol/l
± 15 %
± 10 %
± 4,0 µg/l
± 18 %
± 13 %
± 4,0 µg/l
± 19 %
± 0,6 mg/l
± 15 %
±8 %
± 1,4 mg/l
± 27 %
± 25 %
± 0,40 mg O2 /l
± 12 %
± 15 mg/l
± 30 %
± 16 %
± 11 %

± 45 %
± 35 %
± 16 %
± 3 µg/l
± 18 %
± 15 %
± 13 %
± 10 %
± 1,5 µg/l
± 15 %
± 3 µg/l
± 17 %
± 15 %
±8 %
± 3 µg/l

kokonaispitoisuus ja
liukoinen kokonaisfosfori
*Happi

SFS-EN 25813:1993

0,2 mg/l

*Heterotrofiset
bakteerit 22 oC 68 h
*Heterotrofiset
bakteerit 36 oC 44 h
*Kloori: vapaa,
laskennallinen sidottu ja
kokonaiskloori

SFS-EN ISO 6222: 1999

SFS-EN ISO 7393-2: 2000, muunneltu

0,1 mg/l

*Kiintoaine

SFS-EN 872:2005

0,5 mg/l

*Kloridi

SFS-EN ISO 10304-1:2009

1 mg/l

*Kokonaiskovuus

SF 3003: 1987

0,05 mmol/l

*KMnO4 -luku

SFS 3036: 1981

2 mg/l

*Kolimuotoiset bakteerit
*Kolimuotoiset bakteerit

SFS 3016: 2011
ISO 9308-2:2012 ( E ) Part 2

*Lämpökestoiset
kolimuotoiset bakteerit

SFS 4088: 2001

*Mangaani: kokonaispitoisuus ja liukoinen

SFS 3033: 1976

*Nitraatti- ja nitriittitypen
summa
*Nitraattityppi
* Nitraattityppi

SFS-EN ISO 13395:1997, FIA-tekniikka 10 µg/l

*Nitraatti- ja nitriittitypen
summa
*Nitraattityppi
* Nitraattityppi

ISO 13395:1996, SFA-tekniikka

5 µg/l

*Nitriittityppi

SFS 3029: 1976

2 µg/l

*Nitriittityppi

ISO 13395:1996, SFA-tekniikka

1 µg/l

*pH

SFS 3021: 1979

1

*Pseudomonas aeruginosa
Alustava

SFS-EN ISO 16266: 2008

*Radon

sisäinen menetelmä MENE45,
RADEK MKGB-01

30 Bq/l

*Rauta: kokonaispitoisuus
ja liukoinen

SFS 3028: 1976

25 µg/l

*Sameus

SFS-EN ISO 7027-1:2016

0,2 FNU

*Sulfaatti

SFS-EN ISO 10304-1:2009

1 mg/l

20 - 50 µg/l ± 18 %
> 50 µg/l ± 10 %
± 8%

SFS-EN ISO 6222: 1999

5 µg/l

0,10 - 0,20 mg/l ± 40 %
0,20 - 1,00 mg/l ± 25 %
> 1,00 mg/l ± 20 %
0,5 – 3 mg/l
3 mg/l
1,0 - 7,0 mg/l
> 7,0 mg/l
0,05 - 0,40 mmol/l
> 0,40 mmol/l
2 - 12 mg/l
> 12 mg/l

5 - 50 µg/l
> 50 µg/l
10 - 20 µg/l
20 - 150 µg/l
> 150 µg/l
5 - 25 µg/l
25 - 200 µg/l
> 200 µg/l
2 - 5 µg/l
> 5 µg/l
1 - 5 µg/l
5 - 20 µg/l
> 20 µg/l
1 - 14

± 0,5 mg/l
± 15 %
± 20 %
± 12 %
± 0,050 mmol/l
± 12 %
± 1,6 mg/l
± 12 %

± 20 %
± 14 %
± 5,5 µg/l
± 16 %
± 10 %
± 5 µg/l
± 17 %
± 10 %
± 0,9 µg/l
± 24 %
± 1 µg/l
± 20 %
± 14 %
± 0,2 pHyksikköä

> 30 Bq/l ± 30 %
25 - 50 µg/l
50 - 100 µg/l
> 200 µg/l
0,2 - 0,4 FNU
0,4 - 1,0 FNU
> 1,0 FNU
1,0 - 7,0 mg/l
> 7,0 mg/l

± 12,5 µg/l
± 15 %
± 10 %
± 0,1 FNU
± 25 %
± 16 %
± 17 %
± 10 %

*Suolistoperäiset
enterokokit

SFS-EN ISO 7899-2: 2000

*Sähkönjohtavuus

SFS-EN 27888: 1994

*Typpi, kokonaispitoisuus
(luonnonvesi < 5 000 µg/l)

SFS-EN ISO 11905-1: 1998, SFS-EN ISO 100 µg/l
13395: 1997, FIA-tekniikka

*Typpi, kokonaispitoisuus

SFS 5505: 1988

*Typpi, kokonaispitoisuus

SFS-EN ISO 11905-1: 1998, SFS-EN ISO 50 µg/l
13395: 1997, SFA-tekniikka

*Urea

Sisäinen menetelmä MENE46,
Koroleff (1979)

0,1 mg/l

*Väri

SFS-EN ISO 7887:2012

2 mg/l Pt

*Väri

SFS-EN ISO 7887:2012, Method C

5 mg/l Pt

2 mS/m

1,5 mg/l

> 2 mS/m ± 5 %
100 - 200 µg/l ± 35 µg/l
200 - 500 µg/l ± 15 %
> 500 µg/l ± 12 %
1,5 - 5 mg/l
5 - 10 mg/l
> 10 mg/l
50 - 150 µg/l
> 150 µg/l
0,10 - 0,60 mg/l
> 0,60 mg/l
2 - 15 mg/l Pt
> 15 mg/l Pt

± 1,0 mg/l
± 15 %
± 10 %
± 35 µg/l
± 16 %
± 26 %
± 15 %
± 3 mg/l Pt
± 20 %
± 32 %

MUUT MENETELMÄT
Määritys
Absorptiokerroin (400 nm)
Absorptiokerroin (750 nm)
Haihdutusjäännös
Haju
Haju
Happi % (suolainen vesi)
Happi % (makea vesi)

Menetelmä
Spektrofotometrinen mittaus
Spektrofotometrinen mittaus
SFS 3773: 1977
Sisäinen menetelmä MENE1
Kenttämääritys
SFS-EN 25813:1993

Hehkutusjäännös,
hehkutushäviö

SFS 3008: 1990

Hiilidioksidi

Sisäinen menetelmä MENE12
(perustuu Elintarviketutkijain seura;
Juoma- ja talousveden
tutkimusmenetelmät)

Hiivat
Homeet
Ilman lämpötila
Jään paksuus
Kalsiumkovuus (Kalsium)

SFS 5507: 1989 (modif.)
SFS 5507: 1989 (modif.)
Kenttämittaus
Kenttämittaus
SFS 3001: 1974

Kiintoaineen hehkutushäviö SFS 3008: 1990 + SFS-EN 872:2005
Kiintoaineen hehkutushäviö
(GF/C)
Kiintoaineen hehkutushäviö
(GF/F)
Kokonaissyvyys
Laskeutuvat aineet (1/2 h)
Levä
Lietepitoisuus
Lumen paksuus
Lämpötila

Kenttämääritys
Sisäinen menetemlä MENE20
Kenttämääritys
SFS-EN 872:2005
Kenttämääritys
Laboratoriomittaus

Menetelmän
määritysraja

Mittausepävarmuus

±8 %
±8 %

0,4 mg/l

0,05 mmol/l

0,05 - 0,4 mmol/l ± 0,05 mmol/l
> 0,4 mmol/l ± 12 %

Lämpötila
Magnesium

Kenttämääritys
SFS 3001, 3003: 1987 (perustuu
kokonaiskovuuden ja
kalsiumkovuuden erotukseen)

Maku
Näkösyvyys
Pilvisyys
Salmonella
Suolaisuus (lask.)
Sädesienet
Tuulen nopeus
Tuulen suunta
Ulkonäkö
Veden pinnan korkeus
h-putken päästä

Sisäinen menetelmä MENE1
Kenttämääritys
Kenttämääritys
NMKL 71: 1999
Suolaisuus (lask.)
STM:n opas 2003: 1
Kenttämääritys
Kenttämääritys
Sisäinen menetelmä MENE1
Kenttämääritys

Veden pinnan korkeus
kaivon kannesta

Kenttämääritys

Veden pinnan korkeus
merenpinnasta

Kenttämääritys

Virtaama

Kenttämääritys

4 mg/l

Tämä luettelo kuuluu laboratorion toimintajärjestelmän piiriin ja se on laatupäällikön hyväksymä 1.1.2019.
Muutoksia tähän luetteloon saa tehdä vain laatupäällikön luvalla

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Västra Nylands vatten och miljö rf
PL 51, 08101 Lohja
Puh. 019 323 623
vesi.ymparisto@luvy.fi
www.luvy.fi
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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.
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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.
Usein 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.
Ruduksella ja Swerocilla on lupahakemusprosessit käynnissä. Heillä ottoalueiden pinta-alat ja massamäärät säilyvät joko nykyisellään tai tulevat aiempaan verrattuna pienenemään.
3.1

Saarenkylän pohjavesialue
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.
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
johtavia harjumaisia muodostumia. Reunaosat ovat pääosin hienorakeisia. Muodostuma rajautuu
länsi- etelä-kaakkoisreunastaan Varesjokeen, jonka eteläpuoli on kallioista.

Kuva 3. Nykyinen Härjänvatsan maa-aineksenottoalue sijoittuu Saarenkylän pohjavesialueelle
(0225251).
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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). 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.
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Kuva 4. Pohjaveden virtaussuunnat alueella (Suunnittelukeskus Oy 2003).
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3.2

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).

3.3

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.

-

Kahitiilitehtaan kahdessa havaintoputkessa todettiin aiempien vuosien tapaan lievästi kohonneita arseenipitoisuuksia. Havaintoputkessa W-Uusi2 todettiin pieniä pitoisuuksia freoneja.
Nämä havainnot voivat liittyä vanhaan jätetäyttöön.
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4
4.1

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.

4.2

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.
4.3

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.
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.
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-

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.

4.4

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.

4.4.1

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

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
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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.
4.4.2

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.

4.4.3

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
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
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[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.
4.4.4

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.
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
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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).
4.5

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.

4.6

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:

4.7

-

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.
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.
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4.8

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

15 (28)

10.7.2020

5

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.

5.1

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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5.2

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.

5.3

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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6

Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen

6.1
6.1.1

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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6.1.2

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.
6.1.3

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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6.1.4

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.

6.2

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.

6.3
6.3.1

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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6.3.2

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.
6.3.3

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).
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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.
6.3.4

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.

6.3.5

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.

6.3.6

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.

6.3.7

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 Jokisoisen havaintoaseman säähavaintoihin (Lpnn 1201) (Pirinen, ym. 2012). Vallitseva tuulensuunta suunnittelualueella on lounaasta koilliseen.
6.4

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.

6.5

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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LIITE 9

YMPÄRISTÖHALLINTO

PVM 22.7.2020

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a §, 16b §, YSL 114 §).
Ympäristölupaan

1. LUPATIEDOT
Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi
Destia Oy
Ottamisalueen nimi
Härjänkorva
Kunta
Salo

Kylä
Kiikala

Tilan RN:o
Härjänkorva 734-706-2-66

Ottamisalueen pinta-ala
3 ha
Luvan viimeinen voimassaolopäivä
Maa-aineslupa voimassa 19.3.2021 saakka. Alueella ei ole ympäristölupaa.
Ottamismäärä (m3-ktr)

Otettava maa-aines
Kalliokiviaines (murske, louhe)
Rakennus- ja muu luonnonkivi
Sora ja hiekka

620 000

Moreeni
Multa tai savi

2. KAIVANNAISJÄTE
Kaivannaisjätteen
laji(1

Arvio kaivannaisjätteen
kokonaismäärästä
(m3-ktr)(2

Pilaantumaton

Valitse 1, 2
ja/tai 3

Ei pysyvä maaaines

Pintamaa

Pysyvä maa-aines

Kivipöly tai kivituhka

< 1000

Kannot ja hakkuutähteet
Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset
Savi ja siltti
Sivukivi
Seulontakivet ja lohkareet
Muu, mitä?

Pilaantunut maaaines
Kaivannaisjätteitä
yhteensä

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja
käsittely(3

Mitä?
< 1000

1, 2, 3

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus

Hyödynnetään alueen maisemoinnissa

A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä(5
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä(6
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)

Jätealueen perustaminen ja hoito

Jätealueen ympäristö

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa
4. LISÄTIETOJA
Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)
Destia Oy, Hanna Haukilahti, Hatanpään valtatie 30 A, 33100 Tampere, 040 182 5319, hanna.haukilahti@destia.fi
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1 YLEISTÄ
Tässä selvityksessä esitetään soran murskaustoiminnan aiheuttama ympäristömelu. Toiminnasta aiheu‐
tuvan melutason määritys on tehty laskennallisesti mallintaen ja tuloksia verrataan valtioneuvoston pää‐
töksessä 993/1992 annettuihin melutason ohjearvoihin, jotka ovat valtioneuvoston asetuksella 800/2010
muutettu tarkasteltavan toiminnan osalta melutason raja‐arvoiksi [1, 2].
Alueella on harjoitettu jo vuosia soran ottoa. Selvitys on tehty uutta ympäristölupahakemusta varten.

2 TARKASTELTAVA ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ
Karttakuvassa 1 on esitetty toiminta‐alueen sijainti. Alue sijaitsee kiinteistöllä Härjänkorva 734‐706‐2‐66
Salon Kiikalassa (Härjänkorvan sora‐alue). Alueen välittömässä läheisyydessä on vanhoja soranottoaluei‐
ta. Kauempana on metsä‐ ja peltomaata, Saint‐Gobain Finland Oy:n kuivatuote‐ ja kahitiilitehtaat ja haja‐
asutusta. Aivan ottoalueen pohjoispuolella alkaa Natura‐alue (Hyyppärän harjualue). Ympäristössä on
myös muita luonnonsuojelualueita, kuten Hyyppärän luonnonsuojelualue ja Hyyppärän harjumäki.
Etäisyys ottoalueelta lähimpään vakituiseen asuinrakennukseen on 450 m ja lähimpään lomarakennuk‐
seen 600 m.

Kuva 1. Ottoalue on rajattu sinisellä. Lähimmät lomarakennukset on ympyröity vihreällä. Natura‐alueita
ei karttaan ole merkitty.
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3 MELUTASON RAJA‐ARVOT
3.1 Valtioneuvoston asetus 800/2010
Valtioneuvoston asetus 800/2010 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympä‐
ristönsuojelusta on tullut voimaan 16.9.2010. Asetuksessa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjear‐
vot on muutettu raja‐arvoiksi. Asetuksessa on kirjoitettu, että
– toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista,
kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito‐ tai oppilaitoksesta
– kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai
pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma‐asumiseen käytettävään rakennuk‐
seen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha‐alueeseen tai
muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä
 kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta
ainoastaan, jos toiminnan harjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita
teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla
osoittaa, että toiminta häiriölle alttiissa kohteessa ei ylitä 7 §:ssä tarkoitettuja meluta‐
son arvoja
 tukitoiminnot voidaan sijoittaa lähemmäksi kuin 300 metrin päähän häiriöille alttiista
kohteesta
– jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma‐asumiseen käytet‐
tävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta
piha‐alueesta tai muusta häiriölle alttiista kohteesta, melua on torjuttava koteloinnein, kumi‐
tuksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on ra‐
kennettava melulähteen välittömään läheisyyteen
– jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraa‐
mista, rikotusta tai räjäytyksiä eikä kuormauksia tai kuljetuksia saa tehdä viikonloppuisin eikä
arkipyhinä, vaan:
 murskaaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 22.00 välisenä aikana;
 poraaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 21.00 välisenä aikana;
 rikotus on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana;
 räjäytykset on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana;
 kuormaukset ja kuljetukset on tehtävä arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana
 asetuksessa on mainittu erikseen vaatimukset, joiden täytyttyä tiettyjä toiminto‐
ja voidaan suorittaa myös lauantaisin.
Esitetyt etäisyydet määritetään häiriölähteestä, ei esimerkiksi toiminta‐alueen rajasta.
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3.2 Valtioneuvoston päätös 993/1992
Taulukossa 1 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoalueiden ympäristömelulle. Pää‐
töstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön,
liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöstä ei sovelleta
teollisuus‐, katu‐ ja liikennealueilla eikä melusuoja‐alueiksi tarkoitetuilla alueilla.
Taulukko 1.

Ohjearvot ulkoalueiden keskiäänitasolle LAeq

Alueen käyttötarkoitus

A‐painotettu keskiäänitaso LAeq [dB]
Klo 7–22

Klo 22–7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalu‐
eet taajamissa ja taajamien välittömässä
läheisyydessä

551

501,2

Hoito‐ tai oppilaitoksia palvelevat alueet

55

502,3

Loma‐asumiseen käytettävät alueet, leirin‐
täalueet, taajamien ulkopuolella olevat
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45

404

1

Loma‐asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja.
Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A).
3
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
4
Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
2

Päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus‐ tai las‐
kentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin.

4 MELUTASOJEN LASKENTA
4.1 Laskentamenetelmät
Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla DataKustik 2020 käyttäen yhteispohjoismaisia teollisuus‐ ja liiken‐
nemelumelumalleja [3, 4]. Laskentaohjelmassa maastomalli muodostetaan kolmiulotteisesti. Ohjelmaan
annetaan lisäksi syöttötietoina mm. laskenta‐alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.
Melumallinnuksessa lähtötietona käytetään äänilähteiden äänitehotasoa taajuusvälillä 63–8000 Hz sekä
liikennetietoja. Lähtötason perusteella määritetään äänilähteen aiheuttama äänenpainetaso tarkastelu‐
pisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Vaimennustekijöinä huomioidaan
mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus ja maavaimennus. Puuston melua vähentävää vaikutusta ei
laskennassa ole huomioitu.
Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa myötätuuliolosuhteissa. Laskentatuloksen
epävarmuus on sitä suurempi mitä kauempana melulähteestä tarkastelupiste sijaitsee.
Taulukossa 2 on esitetty käytetyt laskenta‐asetukset.
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Laskenta‐asetukset

Parametri

Käytetty arvo

Laskentaruudukon koko

5 x 5 m2

Laskentakorkeus

2 m maan pinnasta

Melutason laskentaetäisyys

2000 m (pistelähteet), 1000 m (liikenne)

Maanpinnan akustinen kovuus

Alue rakennusten alapuolella 0 (kova)
Vesialueet 0 (kova)
Toiminta‐alue 0,5 (puolikova)
Muu ympäristö 1 (pehmeä)

Rakennusten heijastus

Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova)

Heijastusten lukumäärä

1

4.2 Maastoprofiili ja rakennukset
Tarkasteltavan ja sitä ympäröivän alueen maastomalli sekä tiedot rakennuksista hankittiin Maanmittaus‐
laitokselta. Ympäröivä maasto on luotu Maanmittauslaitoksen korkeusmallista, jossa korkeuspisteet ovat
toiminta‐alueella ja sen läheisyydessä 2 m x 2 m verkossa ja muualla 10 m x 10 m verkossa. Korkeuskäyrät
on tuotu melukarttoihin visuaalisuuden vuoksi. Ottoalueen rajat ja ottosuunnitelma saatiin tilaajalta. Alin
ottosyvyys on +83.3 m (N2000).
Natura‐alueiden sijainnit ladattiin SYKEN Latauspalvelu LAPIO:sta.
Rakennukset on esitetty melukartoissa Maanmittauslaitoksen aineiston perusteella käyttötarkoituksen
mukaan eri väreillä seuraavasti:
– asuinrakennukset mustalla
– lomarakennukset sinisellä
– muut rakennukset harmaalla.
Lomarakennukset on melukartoissa myös ympyröity sinisillä ympyröillä.

4.3 Melulähteet
Työkoneet
Soran murskauksen melulähteinä on huomioitu:
– siirrettävä murskauslaitos
– kaksi pyöräkonetta.
Toimintaan liittyvä tieliikenne
Liikenteen määrä vaihtelee voimakkaasti toimintatilanteesta riippuen. Mallinnuksessa on käytetty suurin‐
ta arvioitua liikennettä eli noin 50 lähtevää kuormaa päivässä. Liikenteen osuus kokonaismelusta on pieni
lukuun ottamatta aivan tien vierustaa, mutta se on silti huomioitu laskennassa ensimmäiselle yleiselle
tielle (Suomusjärventielle) asti. Liikenne jakautuu klo 6–22 väliselle ajalle.
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4.4 Laskennassa käytettyjen melulähteiden melupäästöt
Melupäästöt
Taulukossa 3 on esitetty laskennassa käytettyjen melulähteiden eli työkoneiden ja ‐laitteiden äänitehota‐
sot. Äänitehotasot perustuvat Promethor Oy:n aiemmin vastaavista työkoneista ja ‐laitteista mittaamiin
melupäästöihin.
Taulukko 3.

Melulähteiden äänitehotasot [dB]

Taajuus
(Hz)

Soran murskaus‐
laitos (liikuteltava)

Pyöräkuormaaja

63

123

108

125

119

106

250

115

106

500

114

104

1000

113

98

2000

109

94

4000

104

88

8000

97

86

LWA

117

105

Toiminta‐ajat
Taulukossa 4 on esitetty eri työkoneiden ja ‐laitteiden päivittäiset työajat sekä päivittäinen melua tuotta‐
va aika minuutteina. Laskennassa on oletettu, että murskauslaitos aiheuttaa melua koko päivittäisen työ‐
ajan. Pyöräkuormaajien on oletettu aiheuttavan merkittävää melua 75 % työajasta. Melun tuottoasteet
perustuvat Promethor Oy:n eri louhinta‐ ja murskauspaikoilla tekemiin seurantamittauksiin melulähtei‐
den läheisyydessä.
Taulukko 4.

Melulähteiden toiminta‐ajat

Melulähde

Liitteet

Työaika

Meluntuoton kokonaisaika, kun lepoajat ja muut me‐
lun tuottoon vaikuttavat tekijät on huomioitu

Murskauslaitos

1–2

Klo 7–22

900 min päivällä klo 7–22, ei yöllä

Pyöräkuormaaja 1

1–2

Klo 7–22

675 min päivällä klo 7–22, ei yöllä

Pyöräkuormaaja 2

1–2

Klo 6–22

675 min päivällä klo 7–22, 45 min yöllä

4.5 Ottamistoiminta ja meluntorjunta
Ottamistoiminta
Laskennat suoritettiin aloitustilanteelle (nykytilanne) ja lopputilanteelle. Molemmissa tilanteissa murs‐
kauslaitos on likimain keskellä ottoaluetta. Nykyisen mukaisessa tilanteessa murskauslaitos on tasolla
+102 m ja lopputilanteessa tasolla +83.3 m (N2000).
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Meluntorjunta
Erityistä meluntorjuntaa ei tarvita, kun soraa murskataan nykyisellä murskaustasolla +102 m (N2000) tai
sitä alemmilla tasoilla. Aloitustilanteessa murskauslaitoksen pohjois‐ ja eteläpuolella on 5–10 m korkeat
”seinämät”, jotka ovat muodostuneet maa‐aineksen oton seurauksena. Lopputilanteessa kaikissa ilman‐
suunnissa murskaustason ympärillä on vähintään 15 m korkeat ”seinämät”.

5 LASKENTATULOKSET
Toiminnan aiheuttaman melun leviäminen on esitetty melukarttaliitteissä. Seuraavassa esitetään melu‐
laskennan tulokset tiivistetysti. Päiväajan keskiäänitason raja‐arvo on asuinrakennuksilla 55 dB(A) ja lo‐
marakennuksilla sekä luonnonsuojelualueilla 45 dB(A). Yöajan raja‐arvot ovat vastaavasti 50 dB(A) ja
40 dB(A) (koskee luonnonsuojelualuetta, mikäli sitä käytetään yöllä luonnon havainnointiin tai oleske‐
luun).
Yöaikaan alueella ei ole oleellista melua aiheuttavaa toimintaa (hieman kuljetustoimintaa), joten yöajan
melukarttoja ei ole tarpeen esittää.
Melun mahdollista iskumaisuutta ympäristössä ei voida tarkasti arvioida melumallinnuksen keinoin. Me‐
lun iskumaisuutta voidaan arvioida ainoastaan käynnissä olevan toiminnan aiheuttaman melun mittauk‐
silla ja havainnoilla. Soran murskauksen melu ei yleensä ole pidemmillä etäisyyksillä iskumaista ja näin
ollen iskumaisuuskorjausta ei ole laskentatuloksiin tehty.
Murskauksen aloitustilanteessa (Liite 1) päiväajan keskiäänitaso on kaikilla vakituisilla asuinrakennuksilla
selvästi alle 55 dB(A). Suurimmillaan keskiäänitaso on alueelle johtavan tien viereisellä asuinrakennuksel‐
la noin 50 dB(A) aiheutuen pääasiassa liikenteestä ja sen itäpuolella olevalla asuinrakennuksella myös
50 dB(A), mutta muilla asuinrakennuksilla korkeintaan 45 dB(A). Lomarakennuksilla päiväajan keskiääni‐
taso on suurimmillaan 40–42 dB(A). Luonnonsuojelualueilla ja Natura‐alueilla päiväajan keskiäänitaso on
oleellisin osin selvästi alle 45 dB(A), mutta heti ottoalueen pohjoispuolella keskiäänitaso on pienellä osal‐
la Natura‐aluetta yli 45 dB(A). Ylitystä voidaan pitää pinta‐alallisesti hyvin pienenä ottaen huomioon koko
Natura‐alueen koko.
Murskauksen lopetustilanteessa (laitos tasolla +83.3 m (N2000)) (Liite 2) päiväajan keskiäänitaso on
selvästi aloitustilannetta pienempi. Päiväajan keskiäänitaso on kaikilla vakituisilla asuinrakennuksilla sel‐
västi alle 55 dB(A). Suurimmillaan keskiäänitaso on alueelle johtavan tien viereisellä asuinrakennuksella
noin 50 dB(A) aiheutuen pääasiassa liikenteestä, mutta muilla asuinrakennuksilla selvästi alle 40 dB(A).
Lomarakennuksilla päiväajan keskiäänitaso on alle 30 dB(A). Luonnonsuojelualueilla ja Natura‐alueilla
päiväajan keskiäänitaso on oleellisin osin selvästi alle 40 dB(A), mutta heti ottoalueen pohjoispuolella
keskiäänitaso on hyvin pienellä osalla Natura‐aluetta yli 45 dB(A). Ylitystä voidaan pitää pinta‐alallisesti
erittäin pienenä ottaen huomioon koko Natura‐alueen koko.

9/10

Ympäristömeluselvitys
Härjänkorvan sora‐alue, Kiikala, Salo

PR5335‐Y01
15.4.2020

6 TULOSTEN TARKASTELU
Laskennallisen mallinnuksen tulosten perusteella soran murskaustoiminnan aiheuttama keskiäänitaso
toteuttaa (alittaa) oleellisin osin VNa:n 800/2010 mukaiset raja‐arvot. Erityistä meluntorjuntaa ei tarvita,
kunhan murskauslaitos sijoitetaan aina mahdollisimman alhaiselle tasolle ottoalueella.
Huomioitavaa on, että:
– laskentamalli laskee melutasot äänen leviämisen kannalta suotuisissa sääolosuhteissa
o

todellisuudessa suotuisia sääolosuhteita melun leviämiselle tiettyyn tarkastelusuuntaan
esiintyy vain ajoittain sääolosuhteiden mukaisesti

o

saattaa olla myös tilanteita, joissa melutasot eivät ole missään ilmansuunnassa niin suu‐
ria kuin melukartoissa, esimerkiksi tuulen ollessa voimakas (selvästi yli 5 m/s)

o

toisaalta jonain päivänä, säätilan ollessa erittäin suotuisa melun leviämiselle, melutaso
voi olla myös laskentatulosta suurempi

– mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee, sitä suurempi on todennäköisyys yksittäisten mitta‐
ushavaintojen poikkeamalle laskentamallin antamiin tuloksiin
– vastatuuleen melun leviäminen on huomattavasti laskentamallin antamaa tulosta pienempää:
ero myötä‐ ja vastatuuleen mitattaessa voi olla esimerkiksi jo 500 m etäisyydellä yli 20 dB(A).
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