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1. HANKKEEN KUVAUS 
 

Tämä ottosuunnitelma pohjautuu Finnish Consulting Group Oy:n 27.8.2013 tekemään 
maa-ainesten ottosuunnitelmaan. Tällä suunnitelmalla haetaan alueella uutta maa-
aineslupaa 10 vuodeksi, koska ottotoiminta ei ole edennyt alkuperäisen suunnitelman 
mukaan.  
 
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Salon kaupungissa entisen Kiikalan kunnan alueella 
Saaren kylässä tiloilla Fillerimonttu (RN:o 734-706-2-73) ja Hiekka-alue (RN:o 734-706-
4-3). Lisäksi ottamisalue ulottuu pieneltä osin myös kiinteistölle Ojalannummi (RN:o 
734-706-2-67), jossa luvitetaan pieneltä osin samaa aluetta kuin Saint-Gobain Finland 
Oy. Alue sijaitsee Oinasjärventien (paikallistie 12227) länsi-/luoteispuolella. Alueen si-
jainti on esitetty liitteessä 1. 
 
Suunnitellulle ottamisalueelle on myönnetty ottamislupa, joka on voimassa 3.3.2022 
saakka (Salon kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta 21.1.2015 §7). Alueella on 
ollut voimassa myös 31.12.2018 päättynyt maa-aineslupa (Salon kaupunki, rakennus- ja 
ympäristölautakunta 10.10.2012 § 147). Ottotoiminta kyseisen luvan alueella on päät-
tynyt, mutta alueella on edelleen lupa varastointiin ja seulontaan sekä työkoneiden säi-
lytykseen (Salon kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, 13.6.2018 § 91).  
 
Tässä suunnitelmassa haetaan lupaa hieman nykyistä pienemmälle kaivualueelle. Kai-
vualueesta on rajattu pois osittain tilan Ojalannummi (RN:o 734-706-2-67) aluetta. Ot-
toalueeseen sisältyy myös Saint-Gobain Finland Oy:n tilojen Ojalannummi RN:o 2:67 ja 
Hiekka-alue RN:o 4:3 puolelta luiskanvaihtoalue. Luiskanvaihtosopimus on liitteenä 6. 
Ottotoiminta saattaa päättyä eri toiminnanharjoittajilla eri aikaan. Osittain kaksinker-
tainen luvitus luiskanvaihtoalueella varmistaa, että maisemointi on mahdollista saattaa 
loppuun myös toisen osapuolen lupakauden tai ottotoiminnan päätyttyä.  Suunnitellun 
ottamisalueen välittömään läheisyyteen on myös myönnetty muille toiminnanharjoitta-
jille useita maa-aineksen ottamislupia. 

 
Alueella on tehty maa-ainesoton yleissuunnitelma (Härjänvatsan maa-ainesoton yleis-
suunnitelma, Suunnittelukeskus Oy 2002/2004) sekä maa-ainestenoton YVA (Kiikalan 
Härjänvatsan maa-ainesoton ympäristövaikutusten arviointi 2003) yhdessä kunnan ja 
alueen muiden toimijoiden kanssa. ELY-keskuksen kannanoton mukaan YVA selvitystä 
ei ole tarvetta nyt päivittää, vaan aiemmin tehty selvitys on riittävä myös nyt haettaval-
le lupakaudelle. 
 
Alueella on tarkoitus jatkaa maa-ainesten ottamistoimintaa kuten nykyisinkin. Otettava 
maa-aines on pääasiassa hiekkaa ja hietaa. Kiviaines tullaan käyttämään myyntitarkoi-
tukseen.  

 
Lopputilanteessa ottamisalue on suunniteltu jäävän metsämaastoksi. 
 
Ottamissuunnitelman kartat on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Tekstiosuus on 
tehty Rudus Oy:n toimesta. 
 

2. ALUEEN NYKYTILA 
 
2.1 Maaomistus 

Maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Salon kaupungissa entisessä Kiikalan kunnassa Saa-
ren kylässä tilalla Fillerimonttu (RN:o 734-706-2-73) ja Hiekka-alue (RN:o 734-706-4-3). 
Lisäksi ottamisalue ulottuu pieneltä osin myös kiinteistölle Ojalannummi (RN:o 734-
706-2-67), jossa luvitetaan pieneltä osin samaa aluetta kuin Saint-Gobain Finland Oy. 
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Hakija omistaa tai hakijalla on sopimuksin hankittu oikeus maa-ainesluvan hakemiseen 
ja maa-ainesten ottamiseen hakemuksen mukaisilta tiloilta. Tilojen rajat ja rajanaapurit 
maanomistajatietoineen on esitetty liitteessä 2 (ei julkinen, vain viranomaiskäyttöön).  
 

2.2 Nykytilanne ottamisalueella ja sen läheisyydessä 
 

Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Kiikala - Oinasjärvi paikallistien (pt 12227) länsi-
/luoteispuolella. Kaivualueelta on matkaa Kiikalan kirkonkylään noin kolme kilometriä. 
 
Alue on pääosin nykyistä ottamisaluetta ja kaivualueen ympäristö on lähes täysin maa-
ainestenottoaluetta ja suunniteltu ottamistoiminta on sovitettu yhteen naapuritilojen 
suunnitellun maa-ainesoton kanssa. 
 
Suunnitellulle ottamisalueelle on myönnetty ottamislupa, joka on voimassa 3.3.2022 asti.  
 
Tässä suunnitelmassa haetaan lupaa hieman nykyistä pienemmälle ottoalueelle. Ottoalu-
eesta on rajattu pois osittain tilan Hiekka-alue (RN:o 734-706-4-3) aluetta. 
 
Ottamisalueeseen rajoittuvalle Ojalannummen alueelle on myönnetty maa-aineslupa, joka 
on voimassa 10 vuotta (Saint-Gobain Finland Oy, myönnetty 9.3.2011). Lisäksi Saint-
Gobain Finland Oy:llä on maa-aineslupa Hiekka-alueen tilalle, joka on voimassa 10 vuotta 
luvan tultua lainvoimaiseksi (myönnetty 14.9.2011). Alueen lupia ollaan uusimassa. Alueen 
läheisyydessä on myös muita ottamisalueita.  
 
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat lounaispuolella noin 330 m etäisyydellä suunnitel-
ma-alueesta.  

 
2.3 Maaperä 
 

Suunniteltu kaivualue sijaitsee III Salpausselkävyöhykkeeseen kuuluvalla, koillinen - lounas 
suuntaisella reunamuodostumaselänteellä. 
 
Maaperä koostuu suunnitellulla kaivualueella lajittuneista, hiekkavaltaisista maakerroksis-
ta, joiden koostumus vaihtelee hiekasta hienompiin maalajeihin. Hiekkakerrosten seassa 
tavataan paikoin myös ohuita silttikerroksia. Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkart-
ta-aineiston mukaan maaperä suunnitellulla kaivualueella on pääosin hiekkaa (Hk) ja ete-
läosassa hienoa hietaa (HHt).  
 
Alkuperäisen luonnollisen maanpinnan korkeus kaivualueella vaihtelee tasojen +88 ja +98 
välillä. 
 
Suunniteltu kaivualue on luokiteltu alueelle tehdyssä Härjänvatsan maa-ainestenoton 
yleissuunnitelmassa (Suunnittelukeskus 2002) käyttöluokitukseltaan luokkaan III eli alu-
eeksi, jolla suojelutarve on vähäinen ja suunnitelmallinen maa-ainesten ottaminen on 
mahdollista. 
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Kuva 1. Maaperäkarttaote suunnittelualueelta. Maa-ainesalueen sijainti on merkitty 
kuvaan sinisellä pallolla. Kartan lähde: Geologian tutkimuskeskus, Maankamara 
(maaperäkartta), 21.4.2021 
 

2.4 Pohja- ja pintavesi 
 
Kaivualue sijaitsee 1E-luokan pohjavesialueella (Saarenkylä, 0225251), pohjaveden 
muodostumisalueella. Pohjavesialueen pinta-ala on 14,2 km2, josta 
muodostumisalueen pinta-ala on 9,9 km2. Arvio pohjavesialueen 
kokonaisantoisuudesta on 8 000 m3/d. Akviferityypiltään Saarenkylän pohjavesialue on 
reunamuodostuma ja antikliininen (purkava). Pohjavesitiedot on esitetty liitteessä 3.  
 
Saarenkylän pohjavesialue on koillinen – lounas suuntainen. Suunniteltu kaivualue 
sijaitsee pohjavesialueen lounaispäässä, pohjavesialueen keskiosassa. 
 
Kaivualueen kaakkoispuolella noin 300 m etäisyydellä sijaitsee Kiehuvanlähteen 
vedenottamo, jolla on vedenottolupa pumpata vettä 500 m3/d. Vedenottamolla ei ole 
vesioikeuden vahvistamia suojavyöhykkeitä. Pohjaveden virtaussuunta alueella on 
luoteesta kaakkoon eli ottamisalueelta vedenottamolle päin. 
 
Alueella seurataan pohjavettä yhteistarkkailussa muiden alueen toimijoiden kanssa. 
Pohjavesialueella sijaitsee useita pohjavesiputkia, joista on tarkkailtu pinnankorkeutta. 
Liitteenä 5 on pohjaveden yhteistarkkailusuunnitelma, jossa on esitetty pohjaveden 
tarkkailuputkien sijainnit.  
 
Suunnitellun ottamisalueen läheisyydessä sijaitsevat pohjavesiputket F1, F2 ja  
Silvahp1. Vedenpinta kyseisissä putkissa on ollut aina alle tason +69.  
 
Liitteenä 4 on Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailuraportti vuodelta 2020, 
jossa on esitettynä alueella tehdyt pohjaveden pintojen ja laadun tutkimustulokset. 
 
Härjanvatsan uimaranta sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä ottamisalueesta 
lounaaseen. Varesjoki sijaitsee noin 330 metrin etäisyydellä alueesta kaakkoon. 
 

2.5 Suojeltavat kohteet ja muut luontorarvot sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 
 

Suunnitellun kaivualueen lähistöllä (Oinasjärventien toisella puolella) sijaitsee 
Hyyppärän harjualue, joka kuuluu sekä Natura 2000- alueisiin (FI0200010) sekä harjujen 
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suojeluohjelman mukaisiin suojeltaviin alueisiin (Hyyppärä – Kaskistonnummi 
HSO020026).  

 
Alueella ei ole tiedossa olevia kulttuurihistoriallisia suojelukohteita. Ottamisalueella ei 
ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.  

 
Suojelualueet on esitetty liitteessä 3.  

 
2.6 Maisemakuva 
 

Alueen ympäristössä on runsaasti ottamistoiminnan alaisia alueita, myös suunniteltu 
kaivualue on lähes kokonaan jo ottamistoiminnan alaista aluetta. Alueen 
maisemarakenne on tavanomainen. Puusto ottamisalueelta on kaadettu lähes 
kokonaan. Ottamisalueen reunalla kasvaa kuitenkin vielä mäntyvaltaista puustoa.  
 

3. Maankäyttösuunnitelmat 

3.1 Maa-ainestenoton yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi 

 
Alueelle on tehty v. 2002 Härjänvatsan maa-ainesoton yleissuunnitelma (Suunnittelu-
keskus Oy) ja se on huomioitu tässä maa-aineksen ottamissuunnitelmassa. Yleissuunni-
telmassa alueella olevat erilliset maa-ainesluvan mukaiset ottamisalueet yhdistetään 
yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin alueesta saadaan lopputilanteessa maisemaan sopiva, 
yhtenäisesti maisemoitu alue. 
 
Alueelle on tehty myös maa-ainesten ottoon liittyen ympäristövaikutusten arviointi v. 
2003 (Suunnittelukeskus Oy). Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kannanoton mukaan 
YVA-selvitystä ei ole tarpeen laatia uudelle lupakaudelle, vaan aiemmin tehty on taus-
toittanut ympäristövaikutuksia riittävästi. 
 
Alueella toimii myös useita muita toimijoita, jotka ottavat alueelta maa-aineksia. Suun-
nitelmassa on huomioitu muiden toimijoiden ottamistasot ja alueiden mahdollisimman 
sulava yhteensulautuminen rajavyöhykkeillä. Maa-ainesottajien rajavyöhykkeiden luis-
kanvaihtosopimukset on päivitetty vastaamaan uutta lupakautta. 
 

3.2 Kaavoitus 
 
Alueella on voimassa Salon seudun maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vah-
vistanut päätöksellään 12.11.2008. Suunniteltu kaivualue sijaitsee maakuntakaavassa 
M-alueella (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Alue on osoitettu pääasiassa maa- ja 
metsätalouskäyttöön, joita voidaan käyttää myös jokamiehen oikeuden mukaiseen ul-
koiluun ja retkeilyyn. Alueita voidaan käyttää harkitusti myös haja-asutusluonteiseen 
pysyvään tai loma-asutukseen.  
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Kuva 2. Ote maakuntakaavasta 2008. Suunnittelualueen sijainti on merkitty kuvaan si-
nisellä ympyrällä. Lähde: www.varsinais-suomi.fi, 21.4.2021 
 
Suunnitelma-alueen eteläpuolelle sijoittuu Härjänvatsan osayleiskaava-alue (2008). 
Suunnitelma-aluetta lähimmät alueet on kaavoitettu Maa- ja metsätalousaluetta, jolla 
on erityisiä ympäristöarvoja (MY) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU). 

 
   

   
Kuva 3. Ote Härjänvatsan osayleiskaavasta 2008. Lähde: www.salo.fi 21.4.2021 

 
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.  
 
Suunniteltu toiminta ei ole ristiriidassa alueen kaavoituksen kanssa. Ottamistoiminnan 
jälkeen alue palautuu takaisin maakuntakaavan mukaiseen maa- ja metsätalouskäyt-
töön. 
 

http://www.varsinais-suomi.fi/
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4 OTTOSUUNNITELMA  
 
4.1 Ottamistoiminnan yleisperiaatteet  
 

Suunnitellun kaivualueen maaperä on kiviainesten hyödyntämiseen soveltuvaa. Myös 
alueen lähiympäristössä harjoitetaan maa-ainesten ottamistoimintaa. Rudus Oy:n tar-
koituksena on jatkaa maa-ainesten ottoa suunnitelma-alueella sovittaen ottamistoimin-
ta yhteen muiden alueen toimijoiden ottamistoiminnan kanssa. 
 
Ottamistoiminnan tuotteena saatava hiekka on tarkoitus myydä joko sellaisenaan tai 
erilaisiksi kiviaineslajikkeiksi jalostettuna. Alueella ei suoriteta murskausta. Tarvittaessa 
maa-aines seulotaan. Alueella suoritettava seulonta on jaksottaista. Tyypillisesti yhden 
seulontajakson pituus on noin kaksi tai kolme viikkoa. Seulontajaksoa on vuodessa kes-
kimäärin yksi tai kaksi. 
 
Ottoalueilla ei ole sähkölinjaa. Jotta seulonta olisi mahdollista toteuttaa sähköseulalla, 
ottoalueelle pitäisi tuoda sähköliittymä, jonka hinnaksi arvioidaan noin 100 000 euroa, 
mikä on kohde ja alueen toiminta huomioiden taloudellisesti kannattamaton investoin-
ti. Haasteena pysyvälle sähköliittymälle on myös se, että seulontapaikkaa pitäisi pystyä 
tarvittaessa muuttamaan ottorintauksen viereen. Näiden syiden vuoksi joustavasti liiku-
teltava seula on mielestämme ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto.   

 
Alueen toiminnoissa on huomioitu kaivualueen sijainti pohjavesialueella. Toiminnalla ei 
ole haitallisia vaikutuksia pohja- tai pintavesiin. 
 
Maa-ainesten ottamistoiminnalla ei vaaranneta erityisiä luonto- tai ympäristöarvoja ei-
kä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa tai rasitusta lähimmille häiriintyville kohteille. 
 
Ottamistoiminnalla ei vaikeuteta alueen mahdollista myöhempää nykyisten suunnitel-
mien mukaista käyttöä.  
 
Rudus Oy:n tarkoituksena on jatkaa maa-ainesten ottoa suunnitelma-alueella keskey-
tyksettä. Tavoitteena on hyödyntää hallitusti kestävän kehityksen hengessä suunnitte-
lualueen maa-ainesvarantoja mahdollisimman taloudellisesti alueen ympäristönäkö-
kohdat huomioiden, jota yrityksen sertifioitu ympäristöjärjestelmäkin edellyttää. Maa-
ainesten ottotoiminnassa huomioidaan ottoalueen jälkihoito sekä maisemointi, jota on 
osassa aluetta aloitettu. Alueen jälkihoito pyritään toteuttamaan mahdollisimman no-
peasti huomioiden tuotantotekniset näkökohdat ja kiviainesten markkinatilanne. 
 
Alueelta on tarkoitus ottaa hiekkaa ja soraa. Ottamisalueen karkeampaa maa-ainesta 
voidaan käyttää esimerkiksi betonin runkoaineena ja salaojasorana. Hienompi maa-
aines soveltuu muuraus- ja täytehiekaksi. 
 
Hiekanottoalueella ottotoimintaa toteutetaan tarvittaessa läpi vuoden. Vuorokautinen 
toiminta-aika vaihtelee arkisin klo 6 - 22.  
 

4.2 Ottamisalue 
 

Ottamis-/kaivualueen pinta-ala on 6 hehtaaria. Kaivualue rajautuu osittain toisen toi-
minnanharjoittajan ottoalueeseen. Ottamis- ja kaivualue ovat alueen eteläreunaa lu-
kuun ottamatta samoja, rajaukset on esitetty liitteenä olevissa suunnitelmakartoissa. 
Ottamisalue on rajattu alueen eteläosassa kulkemaan kiinteistörajaa pitkin (kiinteistö 
Silvanummi 734-719-1-98), koska Silvanummi on nyt haettavan luvan kohdalta vanhaa 
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ottoaluetta (maisemointi hyväksytty). Ottamisalue on kuitenkin syytä ulottaa tältä osin 
kiinteistörajaan kiinni, jotta maisemointitoimenpiteet voidaan ulottaa koko vanhalle ot-
toalueelle. Kaivua ei suoriteta kiinteistörajalla tai sen läheisyydessä.  

 
Ottamistoimintaan liittyvät varastointi- ja jatkojalostustoiminnot sijoitetaan ottamis-
alueelle. Alueen itäreuna on jo luiskattu ja maisemoitu. Kyseinen alue on kuitenkin si-
sällytetty lupahakemuksen mukaiseen ottamis-/kaivualueeseen, koska kulku ottamis-
alueelle menee alueen läpi, eikä alueen maisemointia ole vielä viranomaisen toimesta 
hyväksytty.  
 
Kaivualueen raja merkitään maastoon ennen toiminnan jatkamista. Myös korkeuskiin-
topiste merkitään alueelle.  

 
4.3 Kaivusyvyys ja ottamissuunnat 

 
Maa-aineksen ottamistoiminta on suunniteltu ulotettavaksi tasoon +73,5, jolloin var-
mistetaan riittävä suojakerros pohjaveteen, jo otetulla alueella tehdään pääosin vain 
pohjan tasaamista. Otto etenee nykyisen rintauksen mukaisesti kohti pohjoista. Otta-
mistoiminta on suunniteltu siten, että jo toteutuneen ottotoiminnan mukaisen jyrkän 
luiskan alueella ottoa jatketaan siten, että muodostuu loiva luiska, jonka puoliväli sijoit-
tuu tilojen rajalle. Vähäisessä määrin ottoa tehdään myös alueen länsireunalla.  
 
Mikäli ottamisalueella tulee kallio vastaan ennen suunniteltua pohjan tasoa, ei kalliota 
louhita. Alueen kaivu voidaan toteuttaa suunniteltua suppeampana. Tällöinkin nouda-
tetaan tässä suunnitelmassa esitettyjä periaatteita. 
 
Suunnittelualueen nykytilanne on esitetty liitteessä 7, tuleva tilanne liitteessä 8 ja leik-
kaukset liitteessä 9.  
 

4.4 Pintamaiden käsittely 
 

Pintamaiden poisto etenee ottamisen mukaan. Aluksi kaadetaan puusto alueilta, joilla 
sitä ei ole jo kaadettu.  
 
Pintamaat läjitetään alueelle ja hyödynnetään myöhemmin alueen maisemoinnissa.  
 
Pintojen maisemointikerrokseksi voidaan lisäksi tarvittaessa tuoda muualta puhdasta 
humuspitoista maata. Mahdollisesta maa-ainesten tuonnista sovitaan valvovan viran-
omaisen kanssa etukäteen.  

 
4.5 Massamäärät ja aikataulu 

 
Suunnittelualueelta otettavan maa-aineksen määrä on 200 000 m3ktr. Vuosittain otet-
tavan maa-aineksen määrä on keskimäärin noin 20 000 m3ktr, vaihdellen kuitenkin 
vuodesta riippuen. 
 
Maa-aineksen ottolupaa haetaan 10 vuodeksi. Suunnittelualueen maa-ainesvarojen 
hyödyntäminen vaatii vähintään kyseisen pituisen toiminta-ajan, koska ottamistoimin-
nan etenemiseen vaikuttaa maa-aineksen kysyntä sekä aikaisempien lupien aikana to-
teutuneet ottamismäärät ovat jääneet luvan mahdollistamia ottamismääriä pienem-
miksi. 
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4.6 Tukitoimintojen alueet, työkoneet, tankkaus, huolto ja paikoitus sekä öljytuotteet ja niiden käsitte-
ly 
 

Valmistuotevarastopaikat sijoittuvat käytössä olevan kaivukohdan läheisyyteen otta-
misalueen pohjalle turhien siirtokuljetusten välttämiseksi. Varastoalueiden sijainti 
muuttuu toiminnan etenemisen myötä. 
 
Alueella on katettu ja suojamuovilla (HDPE) suojattu tukitoiminta-alue, jossa myynti-
kuormauskone säilytetään.  

 
Käytettävissä koneissa ja laitteissa ei saa olla öljy- tai polttoainevuotoja. Koneiden ja 
laitteiden käytössä noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta öljyä ja muita likaavia ai-
neita ei pääse maaperään ja pohjaveteen. 
 
Työkoneita tai kuljetuskalustoa ei huolleta tai pestä ottamisalueella.  
 
Ottamisalueella ei varastoida voiteluaineita tai kiviaineksen poiskuljetukseen käytettä-
vien kuorma-autojen polttoaineita.  
 
Ottoalueen pohjantasolla säilytetään polttoaineita nykyisen luvan mukaisesti ainoas-
taan seulonnan aikana.  
 
Seulonta tehdään siirrettävällä seulontalaitteistolla mahdollisimman lähellä rintausta. 
Seulontalaitteisto sijoitetaan tiiviille alustalle (esim. muovi) ottoalueen länsireunaan. 
Seulonta tehdään aggregaattikäyttöisellä seulalla. Aggregaatti ja aggregaatin ja seulon-
nan aikaisten muiden työkoneiden polttoainesäiliöt sijoitetaan konttiin.  
 
Edellä mainitut polttoainesäiliö/-säiliöt, joka/jotka on/ovat kaksoisvaipallinen ja varus-
tettu ylitäytönestimellä, sijoitetaan konttiin. Kontin eteen asennetaan muovi. Muovi 
asennetaan alueelle siten, että se ylettyy alueelle, jossa polttoainesäiliö(t) tarvittaessa 
tankataan. Muovitettu alue on reunoiltaan korotettu ja se pidetään puhtaana, jolloin li-
kaisia hulevesiä ei synny. Tankkaus on aina valvottu tapahtuma.  Seulaa ja siihen liitty-
viä rakenteita ja säiliöitä ei varastoida alueella, vaan niitä säilytetään alueella ainoas-
taan seulonnan aikana. Säiliöitä täytetään seulonnan aikana noin kerran viikossa, säili-
öiden koko on 3-5 m3.  
 
Silloin kun alueella on ainoastaan työkone lastausta varten, se tankataan tarvittaessa 
vielä ottamattomalle alueelle (nykyisen rintauksen yläreunassa kulkevan tien läheisyy-
teen) rakennettavan tukitoiminta-alueen (reunoilta korotettu HDPE-kalvo) päällä, jol-
loin suojakerros pohjaveteen on suuri, tai vaihtoehtoisesti tankkaus suoritetaan muual-
la ottoalueen ulkopuolella. Alustava tukitointa-alueen sijainti on merkitty nykytilanne-
karttaan. Tarvittaessa sijaintia tarkennetaan/muutetaan toiminnan edetessä viran-
omaisen kanssa sovittavalla tavalla. Tankkaustarve on vähäinen ja polttoaine tuodaan 
alueelle säiliöautolla. Tankkaus on valvottu tapahtuma. Mahdolliset roiskeet poistetaan 
muoviteltu alueelta välittömästi. 

 
Alueella on varattuna mahdollisten öljy- tai polttoainevuotojen varalle riittävästi imey-
tysmateriaalia. 
 
Alueella ei varastoida tai säilytetä muitakaan jätteitä tai romuja, vaan ne kuljetetaan 
asianmukaiseen käsittelyyn. 
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Pölynsidonnassa tai muussa toiminnassa ei käytetä suolaa tai muita pohjavedelle haital-
lisia aineita. 

 
4.7 Liikenne 
 

Työmaaliikenne tapahtuu Kiikala - Oinasjärvi paikallistielle (pt 12227) nykyisen tieyh-
teyden kautta. 
 
Maa-aineskuljetuksista ei aiheudu haittaa paikallistielle, sillä toiminta alueella tulee jat-
kumaan nykyisen kaltaisena. Lisäksi maa-aineskuljetusten liikennöinnissä käytettävä 
reitti on yleinen tie, jolla on muutenkin runsaasti liikennettä. 
 
Työmaan sisäinen liikenne tulee järjestää kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. 
Kuorma-autoille tulee järjestää riittävästi kääntymistilaa ja niiden ajoreitit järjestää si-
ten, että ajoneuvon peruuttamisia tapahtuu mahdollisimman vähän. 
 
Suunnitellun kaivualueen pohjoisosassa tilan Hiekka-alue rajan läheisyydessä kulkee ra-
sitetie. Ottamistoiminnan edetessä pohjoiseen joudutaan rasitetien sijaintia ajoittain 
hieman siirtämään. Kulkuyhteys kyseisellä alueella säilytetään koko ottamistoiminnan 
ajan. 
 

4.8 Jätteet, kaivannaisjätteet ja jätehuolto 
 

Toiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan ja varastoidaan väliaikaisesti asianmukaisissa 
keräysastioissa, jonka jälkeen ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Alueella ei 
varastoida vaarallisia jätteitä, vaan ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. 
 
Toiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä ovat kannot ja alueelta poistettavat pintamaat. 
Kannot kerätään ja välivarastoidaan aumalle, jonka jälkeen ne toimitetaan hyötykäytet-
täväksi. Pintamaat kasataan ottamisalueen reunoille ja muualle ottamisalueelle työn ai-
kana tarkoituksenmukaisella tavalla. Pintamaita käytetään alueen maisemoinnissa kas-
vukerroksen rakentamiseen. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty alla. 
Kaivannaisjätteistä ei aiheudu ympäristövaikutuksia.  
 
Kaivannaisjätteen laji Arvio kaivannaisjätteen 

kokonaismäärästä (m3-ktr) 
Kaivannaisjätteen hyödyntämi-
nen ja käsittely kts. *) 

Pilaantumaton   Valitse 
1, 2 
ja/tai 3 

Tarvittaessa yksityis-
kohtaisempi kuvaus 

Ei pysyvä maa-
aines 

Pintamaa 
(pintamaakasoja 
kootaan ja käyte-
tään maisemoin-
tiin) 

arvio 10 
000 

1, 3 Pintamaat kasataan 
alueelle ja ne hyö-
dynnetään maise-
mointiin, osa pinta-
maista käsitellään 
vasta luiskauksen 
yhteydessä. 

 Kannot ja hakkuu-
tähteet 

Määrä vä-
häinen, ei 
voida arvi-
oida en-
nakkoon, 
määrä vä-
häinen 

1, 3 Hakkuutähteet ja 
kannot kerätään ja 
toimitetaan hyöty-
käyttöön. Kannot 
välivarastoidaan tar-
vittaessa.  
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Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivi-
tuhka 

   

Vesiseulonta- ja 
selkeytysaltaiden 
hienoainekset 

   

Savi ja siltti    
Sivukivi    
Seulontakivet ja 
lohkareet 

   

Muu, mitä?    
Pilaantunut maa-
aines 

Mitä?    

Kaivannaisjätteitä yhteensä 10 000 m3  
 
*) Kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä 
Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3. 
1. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maise-
mointiin 
2. Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi 
3. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannais-
jätteen jätealue. 

 
 

4.9 Pohjaveden suojeleminen 
 

Työn aikana pohjavesien suojaamiseksi noudatetaan alueella seuraavia tuotantotoi-
minnan aikaisia varomääräyksiä, joita on mainittu Rudus Oy:n tuotantopaikan ympäris-
töohjeessa: 
 

• Lupapäätöksen mukainen kaivualueen raja tarkistetaan ja tarvittaessa merki-
tään maastoon ennen toiminnan jatkamista 

• Kaivun aikaisista jyrkistä luiskista varoitetaan kilvillä, lippusiimalla tai muilla sel-
västi havaittavilla merkeillä 

• Pölysidonnassa tai muussa toiminnassa ei käytetä suolaa tai muita pohjavedelle 
haitallisia aineita 

• Ottamisalueella ei varastoida voiteluaineita tai kiviaineksen poiskuljetukseen 
käytettävien kuorma-autojen polttoaineita 

• Polttoainesäiliöt, jotka ovat alueella vain seulonnan aikana, ovat kaksivaippaisia 
ja varustettu ylitäytönestimellä. Säiliöt sijoitetaan konttiin.  

• Lastaukseen käytettävä työkone säilytetään katetulla tukitoiminta-alueella.  
• Työkoneita tai kuljetuskalustoa ei huolleta tai pestä ottamisalueella Käytettä-

vissä koneissa ja laitteissa ei saa olla öljy- tai polttoainevuotoja 
• Alueelle kertyvät jätteet ja romut kuljetetaan pois ottamisalueelta asianmukai-

seen käsittelyyn 
• Paikalle varataan riittävästi imeytysmateriaalia kuten esimerkiksi turvetta mah-

dollisten öljy- tai polttoainevuotojen varalle 
• Ottotoiminnan päätyttyä tukitoiminta-alueet puretaan ja mahdollisesti likaan-

tunut maa-aines viedään alueelta pois asianmukaisesti käsiteltäväksi 
• Koneiden ja laitteiden käytössä noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta öljyä 

ja muita likaavia aineita ei pääse maaperään ja pohjaveteen. 
 
Tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat riittävät pohjaveden suojaamiseksi. 
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4.10 Ottamistoiminnan yleiset perustelut 
 
4.10.1 Maa-aineslaki 

Suunnitellusta ottamistoiminnasta ei aiheudu maa-aineslain (555/1981) 3§:ssä esitetty-
jä ottamisen estäviä seikkoja. 
Ottamistoiminta ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista. Toiminnalla ei myös-
kään tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Alueen 
maisemakuva ja luonto-olosuhteet ovat tavanomaiset. 
 
Suunniteltu toiminta ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutok-
sia luonnonolosuhteissa eikä se vaaranna pohjavesialueen veden laatua tai antoisuutta. 
Alueen luonto-olosuhteet ja kasvillisuus ovat tavanomaiset. Kaivualueen kasvillisuus 
tuhoutuu ottamistoiminnan seurauksena, mutta se palautuu alueen maisemointitoi-
menpiteiden yhteydessä. Toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen pohjavesiin, 
kun toiminnassa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja huomioidaan sen sijainti pohja-
vesialueella. 
 
Suunniteltu toiminta ei ole ristiriidassa kaavoituksen kanssa eikä se vaikeuta alueiden 
käyttöä sille maakuntakaavassa varattuihin tarkoituksiin. Alue palautuu ottamistoimin-
nan jälkeen kaavan mukaiseksi maa- ja metsätalousalueeksi. Toiminta ei myöskään vai-
keuta alueen läheisyyteen laaditun osayleiskaavan mukaista maankäyttöä. 
 
Ottamistoiminta on suunniteltu siten, että vahingolliset vaikutukset luontoon ja mai-
semakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Suunnitellusta toiminnasta ei myöskään 
aiheudu kohtuutonta haittaa tai vaaraa asutukselle tai ympäristölle. Lähimmät häiriin-
tyvät kohteet sijaitsevat yli 300 m etäisyydellä kaivualueesta. 
 
Maa-ainesesiintymä hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti. 
 

4.10.2 Aluetta koskevat suunnitelmat ja kaavoitus 
 

Suunniteltu ottamistoiminta on alueelle laaditun maa-ainestenoton yleissuunnitelman 
mukaista toimintaa. 
 
Toiminnalla ei vaikeuteta tai haitata alueen läheisyyteen laaditun osayleiskaavan to-
teuttamista.  
 
Lisäksi alueella on ennestään runsaasti maa-ainesten ottamistoimintaa, jolloin alueiden 
yhdistäminen alueelle laaditun yleissuunnitelman linjauksia noudattaen yhdeksi yhte-
näiseksi kokonaisuudeksi on alueen maisemakuvan ja jatkokäytön kannalta kannatetta-
vaa. Lisäksi on luonnonvarojen säästeliään käytön kannalta oleellista hyödyntää alueen 
maa-ainesvarat mahdollisimman pitkälle siten, ettei tarvetta uusien, erillisten alueiden 
avaamiselle lähitulevaisuudessa ole ja ettei merkittävästi vaaranneta alueen pohjavesi-
aluetta ja sen veden laatua ja antoisuutta. 
 

 
5. OTTAMISALUEEN MAISEMOINTI JA JÄLKIHOITO 
 
5.1. Maisemointitoimenpiteet 
 

Suunnittelualueen jälkihoidossa huomioidaan alueen sijainti vedenhankinnan kannalta 
tärkeällä pohjavesialueella ja maisemansuojeluun liittyvät näkökohdat.  
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Ennen varsinaista jälkihoitoa maisemoitava alue siistitään ja tarpeettomat rakennelmat 
puretaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Jälkihoitotoimenpiteitä mm. luiska-
loivennuksia ja maastonmuotoilua tehdään toiminnan aikana työteknisten seikkojen 
sallimassa laajuudessa ottaen huomioon tarvittavat tukitoiminta-alueet (ajourat, varas-
to- ja kuormausalueet, keskeneräiset ottorintaukset ym.). 
 
Jälkihoidettava alue muotoillaan mahdollisimman hyvin ympäristöön mukautuvaksi. 
Ajotiet ja muut tiivistyneet tukitoiminta-alueet, jotka sijaitsevat maisemoitavilla alueilla 
muokataan ja muotoillaan jälkihoitosuunnitelman mukaisesti. Luiskat loivennetaan tai 
täytetään, luiskien taitekohdat pyöristetään sekä luiskat muotoillaan pääosin kaltevuu-
teen 1:3 tai loivemmaksi jouhevasti ympäröiviä maaston muotoja mukaillen. Tarvittaes-
sa alueelta saatavia hienoja maa-aineksia ja pintamaita voidaan käyttää pohjatasolla 
pienten maisemaa elävöittävien mäkien ja kumpujen rakentamiseen. 
 
Jälkihoidon yhteydessä ja mahdollisuuksien mukaan jo toiminnan aikana muotoillut 
luiskat ja pohjataso verhoillaan varastoidun pintamaan ja hienon hiekan seoksesta teh-
dyllä uudella kasvukerroksella. Pohjatasoille ja luiskiin levitetään 15 - 50 cm kerros 
hiekkaa, jonka pintaan sekoitetaan 5 - 20 cm humuskerros. Tarvittaessa alueelle tuo-
daan lisää verhoilumateriaalina käytettävää, tarkoitukseen soveltuvaa pintamaata, joi-
den puhtaus varmistetaan lähtöpaikan maankäytön perusteella ja tarvittaessa analyy-
sein. Kasvukerroksen paksuus on vähintään 0,2...0,4 m. Kasvukerros pyritään rakenta-
maan ympäröivän alueen olosuhteita mukailevaksi, jolloin luodaan edellytykset luontai-
selle kasvilajien leviämiselle ja uusiutumiselle. Kasvualustalle kylvetään alueelle luon-
teenomaisia kasvilajeja tai nurmikkoa. 
 
Suunnittelualue maisemoidaan istuttamalla aluetta ympäröivän metsämaan mukaisek-
si. Puustoksi istutetaan sekametsää, lähinnä koivua ja mäntyä. Istutukset tehdään muo-
toilun ja maannoskerroksen perustamisen jälkeen seuraavana kasvukautena, jolloin 
muotoillut alueet ovat tiivistyneet lopulliseen muotoonsa ja taimien juuristolla on pa-
remmat mahdollisuudet selvitä seuraavasta talvesta. Humuskerroksen ja kasvillisuuden 
kehitystä seurataan ja huonosti metsittyneitä alueita korjataan tarvittaessa uusintaistu-
tuksilla tai siemenkylvöillä. 
 
Metsittämisessä käytetään sekapuustoa siten, että pääpuulajina on mänty ja pioneeri-
lajeina koivu sekä pihlaja (osuus n. 20 % taimien kokonaismäärästä). Normaalimetsityk-
sen taimitarve on n. 2 500 kpl/ha. Istuttamisajankohdassa ja -työssä otetaan huomioon 
paikallisen metsänhoitoyhdistyksen suositukset. 

 
Koko ottamisalueen jälkihoito- ja maisemointityöt tulee olla tehty lupa-aikana. 
 
Suunnittelualueen ottotoiminnan jälkeinen tilanne on esitetty liitteessä 8.   
 

5.2 Alueen jälkikäyttö 
 
Alueen jälkikäyttömuoto on nykyisten voimassa olevien kaavojen mukaisesti maa- ja 
metsätalouskäyttö (metsämaasto). Mikäli kaavoituksessa tapahtuu alueen tulevan käy-
tön osalta muutoksia, tullaan jälkikäyttösuunnitelmia ajantasaistamaan kaavoituksen 
mukaiseksi. 
 

6. TARKKAILUTOIMENPITEET 
 
Kaivualue merkitään maastoon ja korkeustasoja merkitään kaivun edetessä toiminnan 
ja viranomaisten valvonnan kannalta tarvittavassa laajuudessa. 
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Vuosittain otetun maa-aineksen määrä ilmoitetaan kuten nykyisinkin suoraan NOTTO-
rekisteriin. 
 
Kiikalan Saarenkylän pohjavesialueella sijaitsevien toimintojen kesken on suoritettu 
pohjavesien yhteistarkkailua vuodesta 2013 lähtien. Maa-ainesten ottotoiminnan lisäksi 
yhteistarkkailussa on mukana Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuote- ja Kahi-tiilitehtaan 
ympäristöluvan mukainen tarkkailu. Yhteistarkkailua on suorittanut Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry laatimansa tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma on en-
simmäisen kerran hyväksytty 3.9.2014 Salon ympäristölautakunnassa. Myös Varsinais-
Suomen ELY-Keskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman.  
 
Joulukuussa 2019 sovittiin toiminnanharjoittajien ja viranmaisten kesken pidetyssä pa-
laverissa yhteistarkkailuohjelman päivittämisestä. Liitteenä 5 oleva päivitetty Saarenky-
län pohjavesien yhteistarkkailuohjelma on hyväksytty Salon kaupungissa ympäristön-
suojelutarkastajan viranhaltijapäätöksenä 17.9.2020. Sen mukaan alueella tullaan tark-
kailemaan pohjaveden pinnankorkeutta 4 krt/a (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa) 
alueelle asennetuista tai vuosien 2020-21 aikana asennettavista pohjavesiputkista.  
 
Pohjaveden pinnankorkeutta tarkkaillaan jatkossa yhteistarkkailualueella 23 havainto-
putkesta (Hp205, Hp6, 401, W-Uusi1, W-Uusi2, W-Uusi4, Hp9, Hp9 1/3, Hp300_2, 103B, 
402, 405, 404, P2, P3, P3-12, HpDe1, 403, Hp201, W-Uusi3, SilvaHp1, F1 ja F2).  
 
Pohjaveden laadullista tarkkailua tehdään päivitetyn Saarenkylän pohjaveden yhteis-
tarkkailusuunnitelman mukaan 2 kertaa vuodessa; keväällä huhti-toukokuussa ja syksyl-
lä loka-marraskuussa. Keväällä otetaan vesinäytteet kaikista havaintopisteistä, sisältäen 
sekä taustapisteiden, maa-ainesten ottoalueiden että tehdasalueiden vesinäytteen-
oton. Syksyn näytteenottokerralla vesinäytteet otetaan maa-ainesten ottoalueiden ja 
tehdasalueiden havaintoputkista. Pohjaveden laadun tarkkailupisteitä yhteissuunnitel-
man alueella on yhteensä 13 (Hp205, 405, 401, 402, W-Uusi3, F1, SilvaHp1, 404, 
HpDe1, 408, W-Uusi1, W-Uusi2, W-Uusi4). 

 
 
7. TOIMINNAN ARVIOIDUT VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

 
Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Suunnittelualue on ollut 
maa-ainesten ottotoiminnan kohteena jo pitkään, joten alue on jo nykyisellään merkit-
tävästi muuttunut luonnontilaisesta. 
 
Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja lähimmille häiriintyville kohteille. 
Toiminnassa on riittävästi huomioitu sen sijainti pohjavesialueella ja tässä suunnitel-
massa esitetyt menettelytavat ja varotoimenpiteet riittävät pohjaveden pilaantumisris-
kin ehkäisemiseksi. 
 
Toiminta alueella ei lisäänny nykyisestä. 
 

7.1 Vaikutukset pohjaveteen 
 

Toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia pohjaveden määrään tai laatuun. Tässä suun-
nitelmassa esitetyt varotoimenpiteet pohjaveden suojaamiseksi ovat riittävät turvaa-
maan pohjavesiesiintymän ja ehkäisemään sen pilaantumista. Toiminta ei muuta poh-
javeden virtausta tai virtaussuuntia. 
 
Yleisesti ottaen on havaittu, että pitkäaikainen ottamistoiminta lisää pohjaveden hap-
pamuutta ja syövyttävyyttä. Lisäksi veden liuenneiden aineiden pitoisuudet ovat suu-
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remmat sekä happipitoisuus korkeampi, jolloin rautaa ja mangaania on vedessä vain 
pieninä pitoisuuksina. Vedessä saattaa olla lika-aineita tai mikrobeja. Pohjaveden läm-
pötila- ja pinnankorkeuden vaihtelu on suurempaa ja pohjavettä muodostuu enemmän. 
Pitkäaikaisen ottamistoiminnan vaikutukset johtuvat lähinnä pohjavettä suojaavan 
maakerroksen ohentumisesta ja muuttumisesta (aktiivinen pintakerros puuttuu). 

 
7.2  Vaikutukset maaperään 

Ottamistoiminnan seurauksena alueen maaperä ohenee. Alue ja sen ympäristö on jo 
laajasti ottamistoiminnan alaista aluetta, joten alue on merkittävästi muuttunut. Otta-
mistoiminnalla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia maaperään. 
 

7.3 Vaikutukset pintavesiin 
Alueen pintavesivalunta ei ole enää luonnontilaista vaan se on muuttunut jo aikaisem-
man ottamistoiminnan myötä. Suunnitellulla ottamistoiminnalla ei ole vaikutuksia pin-
tavesiin. Alueen pintavalunta ei ole erityisen merkittävää, sillä suurin osa alueen pinta-
vedestä suotautuu pohjavedeksi. 
 

7.4 Vaikutukset Natura- ja muihin suojelualueisiin 
Suunnitellulla ottamistoiminnalla ei ole vaikutusta Natura- tai muihin suojelualueisiin. 
Natura-alueella ja harjujen suojelualueella sijaitsevat suojelullisesti merkittävät kohteet 
sijaitsevat joko etäällä suunnitellusta kaivualueesta tai ne eivät muista syistä kuulu ot-
tamistoiminnan vaikutuspiiriin (esim. kaivualueen ja kohteen väliin jää muita toiminto-
ja, kuten tie). 
 
Härjänvatsan maa-ainesoton YVA on toteutettu vuonna 2003. Jotta tulevan maa-
ainesoton vaikutuksista Natura- ja suojelualueisiin saataisiin päivitetty tilannekuva, alu-
een maa-ainesottajat ovat teettäneet FCG:llä raportin Natura-arvioinnin velvollisuuden 
selvittämisestä Kiikalan Härjänvatsan alueella (Liite 10).  
 
Natura-arvioinnista säädetään luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännöksissä. Ensimmäi-
sen säännöksen (65 §) mukaan hanke tai suunnitelma ei saa yksistään tai yhdessä mui-
den 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 myön-
tää lupaa hankkeen toteuttamiseksi taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos ar-
viointimenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Suomen Natura 2000 -
verkostoon.  
 
Arvioinnin perusteella päädyttiin johtopäätökseen, että Rudus Oy:n maa-
ainesottosuunnitelma yksin tai yhdessä muiden maa-aineksenoton aineksenoton kans-
sa ei merkittävästi heikennä Hyyppärän Natura-alueen suojeluperusteita.  Alueen suo-
jelu perusteiset luontotyypit ja lajit säilyvät. Hyyppärän Natura-alueen ekologinen ra-
kenne ja toiminta säilyvät. 
 

7.5 Vaikutukset maisemakuvaan 
Kaivualue ei juurikaan näy sen sivuitse kulkevalle Oinasjärven paikallistielle. Tien ja kai-
vualueen väliin on jätetty suojapuusto. 
 
Suunniteltu ottamistoiminta pyritään sovittamaan alueen muun maa-aineksen ottamis-
toiminnan kanssa mahdollisimman saumattomasti siten, että ottamisalueiden väliin ei 
jätetä korkeita ja kapeita kannaksia ja että alue muodostaa maisemoitaessa alueen 
maisemakuvaan sopivan kokonaisuuden. 
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Ottamistoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen maisemakuvaan, sillä merkit-
tävimmät muutokset ovat tapahtuneet jo aikaisemman ottamistoiminnan myötä. 
 

7.6 Vaikutukset alueen kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen 
Maa-ainesten ottamistoiminnan myötä kaivualueen kasvillisuus tuhoutuu täysin. Alu-
een kasvillisuusarvot eivät ole kuitenkaan erityisiä eivätkä kasvillisuustyypit ole harvi-
naisia, vaan alue on mäntyvaltaista kangasmetsää. Alueen kasvillisuuteen ei kuulu har-
vinaisia tai tyypillisiä harjukasveja. Alueen ympäristössä kasvillisuus on jo poistettu laa-
joilta alueilta, joten alueen kasvillisuusolosuhteet ovat voimakkaasti muuttuneet luon-
nontilaisesta jo nykyisellään. 
 
Ottamistoiminnan seurauksena alueen pienilmasto muuttuu, jolloin ottamistoiminnan 
aikana alueen reunoilla saattaa esiintyä puiden kuivumista ja kaatumista. Tilanne palau-
tuu kuitenkin pienilmaston osalta maisemoinnin valmistuttua. 
 

7.7 Toiminnasta aiheutuva melu 
Maa-ainesten ottamistoiminnassa melua syntyy kaivutoiminnasta, kuormauksesta, seu-
lonnasta, ottoalueen sisäisestä ja ulkoisesta liikenteestä sekä erilaisista laitteista. Me-
luun vaikuttaa melulähteen lisäksi melutapahtuman kesto, suunta ja sijainti, ympäris-
tön kasvillisuus, maanpinnan laatu, maaston muodot sekä säätila. 
 
Alueen läheisyydessä sijaitsevan Oinasjärventien liikenne on merkittävä melulähde alu-
eella. Ottamistoiminnasta aiheutuva melu ei suurimman osan toiminta-ajasta eroa juu-
rikaan Oinasjärventien aiheuttamasta melusta (työkoneiden liikenne kaivualueella), jol-
loin myös sen mahdollinen häiriövaikutus jää vähäiseksi. 
 
Toiminnan tai sen liikenteen aiheuttama melu ei aiheuta terveyshaittaa tai merkittävää 
viihtyvyyshaittaa lähimmille häiriintyville kohteille, eikä se ylitä melutasolle annettuja 
ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.  
 

7.8 Ilmapäästöt ja niiden vaikutukset ympäristöön 
Maa-ainesten ottamistoiminnasta merkittävin ilmapäästö on pöly. Itse ottamistoiminta, 
maa-aineksen jatkojalostustoiminnot (mm. seulonta ja murskaus) sekä kuljetus ja 
kuormaus aiheuttavat pölyleijumaa. Koneiden ja laitteiden liikkuminen voi nostattaa 
pölyä alustastaan. Myös varastokasat voivat kuivalla ja tuulisella ilmalla pölytä. Toimin-
nasta aiheutuvaa pölyleijumaa ehkäistään mm. tarvittaessa kastelemalla varastokasoja, 
työmaateitä ja käsiteltävää kiviainesta. Pölyntorjunnassa ei käytetä suolaa tai muita 
pohjavedelle haitallisia aineita. 
 
Pölyleijuma alenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Maa-ainesten ottamistoiminnasta 
aiheutuva pölyleijuma on melko karkeajakoista / suurikokoista, joten se laskeutuu suh-
teellisen nopeasti. Pölynleijuman leviämiseen ympäristöön vaikuttavat merkittävästi 
alueen kasvillisuus sekä sääolosuhteet (tuulisuus, sateisuus). 

 
Varastokasat sijaitsevat ottamisalueen pohjalla, jolloin ottorintaukset ehkäisevät pölyn-
leviämistä ympäristöön. Pääosa pölystä leviää ottoalueelle ja osa sitoutuu aluetta ym-
päröivään kasvillisuuteen. Reunakasvillisuus sitoo pölyä tehokkaasti. Suurin osa pölystä 
sitoutuu reunakasvillisuuteen noin 15 m matkalla reunasta. Ottamistoiminnasta aiheu-
tuva pölyhaitta on paikallinen ja merkitykseltään vähäinen. Pölyämistä tapahtuu lähin-
nä kuivana aikana. 
 
Valtaosa pakokaasupäästöistä syntyy työkoneista ja –laitteista, joten päästöt keskitty-
vät työmaa-alueelle. Työmaaliikenteestä aiheutuva pölypäästö on pääasiassa melko 
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karkeajakoista, joten se laskeutuu nopeasti, jolloin sen vaikutus rajoittuu lähinnä työ-
maa-alueelle. 
 

8. HAKEMUS TOIMINNAN ALOITTAMISEKSI MAHDOLLISESTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 

Rudus Oy hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  Perusteluna esitetään, että kyseessä on 
olemassa oleva maa-ainesten ottoalue, jolla on voimassa oleva maa-aineslupa. Tällä lu-
valla haetaan jatkoaikaa ottotoiminnan ja maisemoinnin loppuunsaattamiselle. Toimin-
nan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakija sitoutuu asettamaan 
vaadittavan vakuuden, jonka suuruudeksi ehdotetaan 5 000 euroa.  

  
 



  Liite 1 

Ottoalueen sijainti merkitty sinisellä pisteellä.  

 

 

 

Kartan lähde: www.kartta.paikkatietoikkuna.fi (21.4.2021) 
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Sulje  ? Pohjavesialueet-Tietojen haku   

Pohjavesialueen tiedot

Erityisalueet
Natura Hyyppärän harjualue
Uimavesi Härjänvatsa (FI121252001)
Perustiedot:
Nimi Saarenkylä
Numero/ tunnus 0225251
Alueluokka 1E Vedenhankintaa

varten tärkeä
pohjavesialue,
jonka pohjavedestä
pintavesi- tai
maaekosysteemi on
suoraan
riippuvainen

Alueluokan
muutoksen syy

Lain (1299/2004)
mukainen tarkistus
- Alue kuuluu
luokkaan 1E

Ympäristö-ELY Varsinais-Suomen
ELY ympäristö ja
luonnonvarat

Pääsijaintikunta Salo
Muu sijaintikunta Lohja, Somero
Vesistöalue 24 Kiskonjoki +

Perniönjoki
Vesienhoitoalue 3 Kokemäenjoen-

Saaristomeren-
Selkämeren
vesienhoitoalue

Linkitetyt
pintavesimuodostumat

 

Karttalehti 202306 Kiikala,
202309
Johannislund

Onko rajausta
muutettu?

Ei

Havaintopaikkojen lukumäärät

Vedenlaadun vuosikeskiarvotietoja
Haitallisten aineiden vuosikeskiarvotietoja

Havaintoputki 34
Kaivo 1

Ladataan Aineistot kartta-aineistoa...

0 0.5 1km

Lähde: SYKE, ELY-
keskukset
Lähde: Maanmittauslaitos
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Rajauksen muutoksen
syy

 

Alueen muoto Alue
Kokonaispinta-ala 14,2 km2

Muodostumisalueen
pinta-ala

9,9 km2

Imeytymiskerroin 0,42
Arvio muodostuvan
pohjav. määrästä

8000 m3/d

Sadanta(=vuotuinen
sademäärä)

  mm

Akviferityyppi (n-kpl) Reunamuodostuma,
Antikliininen
(purkava)

Alueen määrällinen
tila (EU)

Hyvä

Alueen kemiallinen
tila (EU)

Hyvä

Määrällinen tilatavoite Tavoitetila
saavutettu

Kemiallinen tilatavoite Tavoitetila
saavutettu

Onko riskialue tai
selvityskohde?

Riskialue

Kemiallinen riski /
selvityskohde

Kemiallinen
riskialue

Määrällinen riski /
selvityskohde

Ei määrällisen
riskin alue

Suojelusuunnitelma Tehty 31.12.2012
Vedenottamon suoja-
alue

Ei

Alueen tietojen
tarkistus pvm

4.4.2019

Tallennus/Muutos-aika 21.4.2021 2:03:00
Lisätieto
Alueen luokitus tarkistettu 1/2019.
Ylläpitäjäorganisaatio VAR

Pohjavesilammikko 4

Pohjavesialueeseen liittyvät hankkeet:
Muut hankkeet

2943 Alueelliseen vedenhankintaan liittyvä selvitys
252-3 Kiehuvanlähteen pohjavedenottamon tarkkailuohjelma
F80266 Pohjaveden ottaminen Kiikalasta
252-04 Selvitys, Kiehuvanlähteen vedenottamon lupahakemus
KASPVES Vedenoton vaikutusten tarkkailuohjelma

Suunnitelmat

151-B7291 Herakkaan ja Kaskistonnummen-Kalattomannotkon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
LJ2012_2 Märynummen, Kajalan, Kustavansuon, Saarenkylän, Kitulan ja Pyymäki-Tuohitun pohjavesialueiden ss

VHS:n mukainen ryhmittely

VHA3_01 Länsi-Suomen rannikkoseutu

Pohjavesialueen paikkoihin liittyvät hankkeet:
Muut hankkeet

734-06 Vedenoton vaikutusten tarkkailuohjelma, Someron Kalattomannotko ja Kiikalan Kaskistonnummi
LUVY_2012 Kiikalan Saarenkylän pohjavesialueen pohjaveden yhteistarkkailuohjelma
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Alueen maankäyttö
Riskikohteita 0 kpl
Maaperän tilan
tietojärjestelmän
kohteet (100 m
puskurilla)

0 kpl

Pohjavesialueeseen
linkitetyt
vedenottamot
/VEETIin tallennetut
lkm

1 / 0 kpl

Riskitekijöiden arviot
Vedenottoon liittyvät
tiedot
Toimenpiteet
Luokittelu
TSRR-Tiet 4 kpl
TSRR-Vedenottamot 2 kpl
TSRR-Vedenottoalueet 3 kpl
Kokonaisriskipisteiden
maksimiriskiluku

35 / 123 p
(MuutosPvm: )

Poikkeavat aika-/tilatavoitteet 2. kaudella

Poikkeavat
aika-/tilatavoitteet 3.
kaudella

Hydrogeologinen kuvaus:
Alue on osa III Salpausselän reunamuodostumaa, joka koostuu reunadeltoista. Muodostuman kaakkoispuoli koostuu virtakerroksellisesta hiekasta ja hienosta hiekasta. Luoteispuolen aines on
reunamuodostumalle tyypillistä karkeampaa, paikoin moreenimaista. Harjun reunoja kohden aines todennäköisesti hienonee. Myös hyvin vettä johtavia, ns. synkliinisiä harjuja kulkee
muodostuman poikki. Kapean harjujakson kerrostumien korkeustasoon vaikuttaa suuresti kallioperän korkokuva. Lentokentän koillispuolella pohjavesialueen rajalla harju painuu syvään
kallioperän laaksoon ja sen päälle on kerrostunut hiekka- ja hienoainesvaltaisia kerroksia. 

Iso-Kolosimen järven länsipuolella on mahdollisesti pohjavedenjakajana toimiva kalliokynnys. Kurjenhaudankuopan supassa esiintyy orsivettä ja Asusuon pohjoispuolella kallionpinta
nousee lähelle maanpintaa ohjaten pohjaveden virtausta. Myös Palonummen alueella saattaa esiintyä orsivettä.

Pohjavesialueella kerrospaksuudet ovat suurimmillaan lähes 90 metriä ja paksuimmat hiekka- ja sorakerrostumat sijaitsevat Pillistösuon itäpuolella lentokentän pohjoispuolella. Alueen
pohjavesi purkautuu eri puolille muodostaen useita lähteitä. Pohjavedenpinnan korkeus vaihtelee alueella ollen keskiosassa huomattavasti reunaosien tasoa korkeammalla. Pohjaveden
saannin kannalta alue on hyvä.

Pohjavesialueella on tehty geologinen rakenneselvitys, jonka raportti löytyy osoitteesta http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/49_2014.pdf (kopioi linkki uuteen selain ikkunaan).
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Saarenkylän pohjavesialueella sijaitsee Hyyppärän luonnonsuojelualue (ESA300210), Kultalähde 1 (YSA020446) ja Kultalähde 2 (YSA020447), sekä Johannislindin, Lammenjärven,
Suolammen ja Mikolan luonnonsuojelualueet (YSA024661, YSA200568, YSA205724, YSA237961). Kyseisillä alueilla sijaitsee pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, joissa on havaittu
kasvavan muun muassa valtakunnallisesti uhanalaista harsosammalta (Trichocolea tomentella). Lisäksi alueella sijaitsee muita pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, jotka purkautuvan
pohjaveden määrän ja lajiston edustavuuden perusteella voidaan luokitella merkittäviksi. Kohteiden suojeluperusteina ovat luonnonsuojelulaki, vesilaki ja metsälaki.

Tiedostot, kuvat

E-lomake, Kiehuvanlähde (Lataa tiedosto omalle koneelle)
E-lomake, Kultalähteenoja (Lataa tiedosto omalle koneelle)
E-lomake, Lamminlähde (Lataa tiedosto omalle koneelle)
E-lomake, Mustasoppa (Lataa tiedosto omalle koneelle)
E-lomake, Palonummi 2 (Lataa tiedosto omalle koneelle)
E-lomake, Palonummi 3 (Lataa tiedosto omalle koneelle)
E-lomake, Palonummi 4 (Lataa tiedosto omalle koneelle)
Pohjavesialuekartta 1999 (Lataa tiedosto omalle koneelle)
Salon suojelusuunnitelma 2012 (Lataa tiedosto omalle koneelle)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Raportti 10/2021 4 

1 Johdanto 

Salon Kiikalassa, Saarenkylän 1E luokan vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella (0225251) sijaitsevien toimin-
tojen 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-Suo-
men aluehallintoviraston ympäristölupapäätökset Nro 18/2010/1 (kahitiilitehdas) ja Nro 19/2010/1, 21.5.2010 (kuiva-
tuotetehdas). 

Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailualueen lounaisosassa sijaitsee Salon Veden Kiehuvanlähteen vedenot-
tamo. 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 hy-
väksytty 3.9.2014 Salon ympäristölautakunnassa. Myös Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt ohjelman. Tarkkai-
luohjelma on päivitetty vuonna 2020 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toimesta ja se on hyväksytty Salon kau-
pungin viranhaltijapäätöksellä 17.9.2020 (2313/10.03.00.05.01/2019). Päivitettyä tarkkailuohjelmaa noudatetaan vuo-
desta 2021 alkaen. Saint-Gobain Finland Oy:n pintavesien tarkkailuohjelman hyväksymiskirjeessä (Päätös VA-
RELY/3373/2018, VARELY/3374/2016, 15.2.2017) on myös annettu määräyksiä pohjavesien tarkkailusta.  

Kaikilla alueen toimijoilla on maa-ainesten ottolupien uusiminen käynnissä syksyllä 2020.  

2 Tarkkailtava toiminta 

Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailualueella tarkkailtava toiminta on maa-ainesten ottoa, Saint-Gobain Fin-
land Oy:n osalta myös betonituote- ja kalkkihiekkatehtaan tuotantotoimintaa. Ottoalueet ja tehtaiden sijainti on esitetty 
liitteen 1 kartalla. Kartalla on esitetty vuonna 2020 tarkkailussa olleet havaintopaikat. 

Kaikilla yhteistarkkailussa mukana olevilla toimijoilla on alueella maa-ainesten ottoalueita. Swerock Oy:llä ja Saint-
Gobain Finland Oy:llä on lisäksi ympäristöluvat kiviaineksen murskaukselle. Swerock Oy:n murskauslaitos sijaitsee kiin-
teästi Murronmaa III -nimisellä palstalla tarkkailualueen pohjoisosissa. Saint-Gobain Finland Oy:llä ei ole omaa murs-
kauslaitosta. 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 va-
rastoituna 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 pe-
räisin olevan hiekan lisäksi kalkkikiveä, sementtiä sekä pienempiä määriä side- ja lisäaineita. Kahitiilitehtaalla pääraaka-
aineet 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 varas-
toidaan maanpäällisessä kaksoisvaipallisessa säiliössä. Kahitiilitehtaalla raskas polttoöljy on korvattu nestekaasulla. Ke-
vyt polttoöljy on kahdessa 5 m3 maanpäällisessä säiliössä, joista toinen sijaitsee ulkona trukkien polttoainekäytössä ja 
toinen sisätiloissa pannuhuoneessa. Lisäksi molemmilla tehtailla käytetään nestekaasua (propaania). Betonituoteteh-
taalla propaani varastoidaan maanpäällisessä säiliössä ja kahitiilitehtaalla maanalaisessa säiliössä. (Kivimäki 2013.) 

3 Alueen hydrogeologia 

Tarkkailualue sijaitsee 1E luokkaan kuuluvan Saarenkylän pohjavesialueen lounaisosassa. Pohjavesialue koostuu III Sal-
pausselkään kuuluvista reunadeltoista. Muodostuma on koillis-lounaissuuntainen. Muodostuman luoteispuoli on kar-
keampaa, paikoin moreenimaista ainesta. Kaakkoisreunassa maaperä on pääasiassa hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Muo-
dostuman poikki kulkee vettä hyvin johtavia harjumaisia muodostumia. Reunaosat ovat pääosin hienorakeisia. Kallio-
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perän topografia alueella on vaihteleva ja kalliokynnykset ohjaavat monin paikoin pohjaveden virtausta. (Suomen ym-
päristökeskus 2020). Alueelle on laadittu rakenneselvitys (Geologian tutkimuskeskus 2004). Muodostuma rajautuu 
etelä-kaakkoisreunastaan Varesjokeen, jonka eteläpuoli on kallioista. Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mu-
kaan suurin osa pohjavesialueesta koostuu hiekasta. 

Saarenkylän pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 8 000 m3/d. Alue on luokiteltu kemial-
liseksi 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 hie-
noaineksen muodostamat kerrostumat ohjaavat pohjaveden virtausta paikallisesti. Saint-Gobain Finland Oy:n kahitiili-
tehtaan länsipuolella on merkittävä kalliokynnys, joka jakaa virtausta. Kallio nousee ilmeisesti myös tiilitehtaan pohjois-
puolella (Geologian tutkimuskeskus 2004). Pohjaveden pinnankorkeudet maa-ainesten ottoalueella ja tehdasalueen 
ympärillä poikkeavat toisistaan useita metrejä. 

4 Tarkkailuohjelma ja havaintopisteet 

Yhteistarkkailualueella oli vuonna 2020 tarkkailussa yhteensä 27 pohjaveden tarkkailuputkea. Osa tarkkailuohjelman 
havaintoputkista ei enää sovellu tarkkailuun, sillä ne ovat jääneet maamassojen alle, vääntyneet tai muuten tuhoutu-
neet, ja yksi putki ulottuu niin korkealle maanpinnan yläpuolelle, ettei mittauksia pystytä suorittamaan. Useat putket 
ovat vanhoja rautaputkia. Havaintoputki Hp300_2 on niin huonotuottoinen, että se on sovittu jätettäväksi pois laadun-
tarkkailusta vuonna 2020. 

Pohjaveden pinnankorkeus mitataan havaintoputkista neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Ve-
sinäytteitä otetaan taulukon 1 mukaisesti keväällä ja syksyllä. Vuodesta 2018 lähtien havaintopaikan W-Uusi4 määrityk-
siin on lisätty liukoinen kalsium Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksen (15.2.2017) mukaisesti. Havaintoputkien 
sijainti on esitetty karttaliitteessä 1. 
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Taulukko 1. Kiikalan Saarenkylän yhteistarkkailun näytteenottopisteet ja analyysivalikoima vuonna 2020. S = suodatettu; K = kentällä 
suoritettava määritys. 

 

Havaintoputki Hp205 on pohjavesitarkkailun taustapiste, joka edustaa alueen luontaista pohjaveden laatua. Putki sijait-
see maa-ainesten ottoalueiden ja tehdasalueen pohjoispuolella luonnontilaisella alueella, metsäautotien (ravirata) var-
ressa. Pohjaveden virtaussuunta havaintoputken Hp205 alueella on todennäköisesti etelään, havaintoputki sijaitsee ve-
denjakaja-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 sijait-
see Rudus Oy:n Silvan ottoalueella. Havaintoputken avulla tarkkaillaan Rudus Oy:n ja Swerock Oy:n Murronmaa III:n 
ottotoiminnan vaikutuksia. 

Havaintoputken W-Uusi3 avulla seurataan Swerock Oy:n ottoalueiden sekä Saint-Gobain Finland Oy:n omistuksessa ole-
van 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. 

Havaintoputki W-Uusi2 sijaitsee kahitiilitehtaan välittömässä läheisyydessä, piha-alueen reunalla. Havaintoputken W-
Uusi4 avulla tarkkaillaan kuivatuotetehtaan tuotantotoiminnan ja tehdasalueen hulevesien keräilyaltaan pohjavesivai-
kutuksia (Kivimäki 2013). Havaintoputken W-Uusi4 viereen on kaivettu sammutusvesisäiliöitä vuonna 2014. 

Hp205        

1 krt/v

HpDe1      

1 krt/v

W-Uusi3      

1 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

Tarkkailtava toiminta          

MO = maa-aineksen otto         

T = tehdas

Tausta-

pitoisuus MO MO MO MO T T T

pohjaveden pinnankorkeus X K X K X K X K X K X K X K X K

ulkonäkö X K X K X K X K X K X K X K X K

haju X K X K X K X K X K X K X K X K

lämpötila °C X K X K X K X K X K X K X K X K

sameus FNU X X X X X X X X

pH X X X X X X X X

sähkönjohtavuus mS/m X X X X X X X X

väriluku Pt mg/l X X X X X X X

liuennut happi mg/l + kyll-% X X X X X X X X

hiilidioksidi mg/l X X X X X X X X

CODMn mg/l O2 X X X X X X X X

NO3-N µg/l X X X X X X X X

NO2-N µg/l X X X X X X X X

NH4-N µg/l X X X X X X X X

SO4 mg/l X X X X X X X X

Cl mg/l X X X X X X X X

Fe µg/l X S X S X S X S X S X S X S X S

Mn µg/l X S X S X S X S X S X S X S X S

kokonaiskovuus mmol/l X X X X X X X X

alkaliteetti mmol/l X X X X X X X X

koliformiset bakteerit ja 

E.coli -bakteerit pmy/100 
X

suolistoperäiset 

enterokokit pmy/100 ml
X

öljyhiilivedyt C10-C40 µg/l 

eroteltuna jakeisiin C10-C23 

ja C23-C40

X X X X X X X

metallit ja puolimetallit (Al, 

As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, 

Ni, Pb, Sb, V, Zn) µg/l
X S (Kevät) X S (Kevät) X S (Kevät) X S (Kevät)

haihtuvat orgaaniset 

yhdisteet (VOC-yhdisteet) 

µg/l
X X X
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Havaintoputkista Hp205, HpDe1 ja W-Uusi3 otetaan vesinäytteet tarkkailuohjelman mukaan kerran vuodessa keväällä. 
Havaintoputkista 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 syk-
syllä. Kevään näytteenottokierroksella näistä havaintopisteistä tutkitaan myös liukoisten raskasmetallien pitoisuudet. 

5 Vuoden 2020 sääolosuhteet 

Sääolosuhteita on mitattu Kiikalan lentokentän sääasemalla. Asemalta ei ole käytettävissä pitkän ajan keskiarvoja (sa-
danta ja lämpötila), joten vertailua on tehty vuosien 2014 - 2019 keskimääräisiin säätietoihin. 

Vuoden 2020 keskilämpötila Kiikalan lentokentän sääasemalla oli 7,2 °C, mikä oli selvästi lämpimämpi kuin edellisinä 
vuosina, jolloin keskilämpötila on ollut noin 6 °C tai matalampi. Vuoden 2020 sademäärä, 800 mm, oli selvästi vuosien 
2014 - 2019 keskiarvoa (615 mm) suurempi. Ajanjaksolle on ajoittunut tavanomaista kuivempia vuosia (etenkin 2018). 
Vuonna 2020 helmi-huhtikuussa ja kesä - heinäkuussa satoi viime vuosien keskiarvoa runsaammin, touko-, syys- ja jou-
lukuu puolestaan olivat tavanomaista vähäsateisempia. Talvi ja syksy olivat tavanomaisia lämpimämpiä. Vuoden 2020 
säätiedot Kiikalan lentokentän sääasemalla on esitetty kuvassa 1. 

Pohjaveden pinnankorkeudet nousivat selvästi talvella 2019 – 2020. Loppuvuoden 2019 runsas sadanta jatkui talvella 
2020 ja leudosta säästä johtuen sade tuli etupäässä vetenä. Vuosi 2020 oli muutoinkin tavanomaista sateisempi, joten 
pohjavedenpintojen lasku kesällä oli etupäässä vähäistä.   

 

Kuva 1. Sademäärät ja kuukauden keskilämpötilat Kiikalan lentokentän havaintoasemalla vuonna 2020. Lähde: Ilmatieteenlaitos 
2020. 

6 Näytteenotto ja analyysit 

Vuonna 2020 vesinäytteet otettiin tarkkailuohjelman mukaisesti pohjavesipisteistä toukokuussa ja marraskuussa. Poh-
javeden pinnankorkeudet mitattiin kaikista havaintopisteistä helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.  

Pohjavesinäytteenotossa noudatettiin voimassa olevaa kansainvälistä standardia (ISO 5667–11) ja kansallisia ohjeistuk-
sia (Rintala & Suokko 2008). Pohjaveden pinnankorkeus mitattiin ennen näytteenottoa. Vesinäytteet öljyhiilivetymääri-
tyksiä 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. Näytteen-
otosta vastasivat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut ympäristönäytteenottajat (erikoistumispätevyy-
den ala vesi- ja vesistönäytteet). 
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Pohjavesinäytteenoton yhteydessä mitattiin veden lämpötila sekä tehtiin vedestä aistinvaraiset havainnot (haju, ulko-
näkö). Pohjavesinäytteistä analysoitiin taulukon 1 mukaiset laatuparametrit. Vesianalyyseistä vastasi LUVYLab Oy:n la-
boratorio, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147 (akkreditointivaatimus SFS-EN 
ISO/IEC 17025:2017). 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 ympäristötut-
kimus Oy:n laboratoriossa (T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017) 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 17025:2017). 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. 

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 havain-
toputkessa 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 vuo-
sina 2013 - 2019 tason +85 m tuntumassa. Vuonna 2020 pinta oli noususuuntainen (kuva 2). Pohjavesi on muodostu-
massa 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 vaihte-
luihin. 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. 

 

Kuva 2. Pohjaveden pinnankorkeudet yhteistarkkailun taustapisteissä. 
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Tarkkailualueen itäosassa pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee tasolla noin +81…+87 m. Alimmillaan pohjaveden pinta 
on havaintoputkessa Hp5, joka on ollut toistuvasti kuiva; vuonna 2020 putkessa oli vettä 13 – 51 cm. Pohjaveden pin-
nankorkeus tarkkailualueen itäosassa kohosi vuonna 2020 ja oli hieman korkeammalla tasolla kuin aiemmin. Alueella 
ollut maa-ainesten ottotoiminta on päättynyt eikä uutta ottotoimintaa ole suunnitteilla. Pohjaveden pinnankorkeuden 
mittauksia alueella vähennetään jatkossa ja tarkkailuun jää vain yksi havaintopiste Hp6. 

 

Kuva 3. Pohjaveden pinnankorkeudet yhteistarkkailualueen itäosan havaintoputkissa. 

Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan lähimmissä havaintoputkissa pohjaveden pinta on tasolla noin +82…+84 
m. Havaintoputkissa Hp9 ja W-Uusi4 pohjaveden pinnankorkeus ei merkittävästi vaihtele. Havaintoputkessa Hp9 1/3 
pinnankorkeudet vaihtelevat enemmän, enimmillään noin metrin. Vuonna 2020 pohjavedenpinnat olivat etupäässä 
noususuuntaisia. 

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 vaihtelui-
hin, mikä viittaa vähäiseen pohjavesivarastoon. Havaintoputken antoisuus on hyvin huono, sillä maaperä on sen koh-
dalla hyvin hienoa. Pohjaveden pinnankorkeus laskee muutaman metrin lähistöllä sijaitsevan havaintoputken 103B alu-
eelle. 

 

Kuva 4. Pohjaveden pinnankorkeudet kuivatuotetehtaan lähistöllä. 

Saint-Gobain Finland Oy:n tehtaiden alueelta pohjaveden virtaussuunta on kaakkoon/etelään kohti Varesjokea. Kahitii-
litehtaan havaintoputkessa vesipinta on tasolla noin +72,5 m. Maanpinta laskee voimakkaasti kahitiilitehtaan ja havain-
toputken W-Uusi1 välisellä alueella. Pohjaveden pinta on ko. havaintoputkessa matalimmillaan noin tasolla 
+69,2…+69,4 m (kuva 5). Pohjavesi on paineellista ja nousee maanpinnan tasoon. Havaintoputkissa W-Uusi1 ja W-Uusi2 
pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu on hyvin vähäistä. 
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Kuva 5. Pohjaveden pinnankorkeudet kahitiilitehtaan ympäristössä ja Varesjoen lähistöllä. 

Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailualueen länsiosassa maa-ainesten ottoalueilla pohjaveden pinta on kor-
keimmillaan alueen pohjois- ja länsiosassa, Swerock Oy:n Murronmaa III:n ottoalueella tasolla noin +76…+78 m. Maa-
ainesten ottoalueilta pohjavesi virtaa etelä-kaakkoon kohti Varesjokea ja Kiehuvanlähteen vedenottamoa. Matalimmil-
laan pohjaveden pinta on havaintoputkissa F2 ja Silva Hp1 noin tasolla +67…+68 m (kuvat 6 ja 7). Vuonna 2020 pohja-
veden pinnankorkeudet kohosivat lähes kaikissa alueen havaintoputkissa. 

 

Kuva 6. Pohjaveden pinnankorkeudet maa-ainesten ottoalueilla. 

 

 

Kuva 7. Pohjaveden pinnankorkeudet maa-ainesten ottoalueiden eteläpuolella. 
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8 Pohjaveden laatu 

Pohjaveden laadun tarkkailua Kiikalan Saarenkylän yhteistarkkailualueella suoritetaan kahdeksasta pohjaveden havain-
toputkesta. Pohjaveden laatua on verrattu talousveden laatuvaatimuksiin ja -tavoitteisiin (sosiaali- ja terveysministeriön 
asetukset 1352/2015 ja 683/2017), valtioneuvoston asetuksen 341/2009 mukaisiin pohjaveden ympäristönlaatunor-
meihin sekä pohjaveden paikallisiin taustapitoisuuksiin (Hp205). 

Havaintoputkesta Hp205 on pohjaveden laadun tarkkailutuloksia vuodesta 2003 alkaen. Muiden havaintoputkien ve-
denlaadun seuranta on aloitettu vuosien 2011 - 2012 aikana. 

8.1 Taustapisteen vedenlaatu 

Vesinäytteet taustapisteestä Hp205 otetaan keväisin. Vuoden 2020 keväällä otettu vesinäyte oli aistinvaraisesti arvioi-
den ruskea, samea ja hajuton. Vedessä oli runsaasti hienoa hiekkaa, mikä aiheutti veteen sameutta ja väriä. Veden sa-
meusarvo oli 140 FNU, mikä on ko. havaintoputkelle melko tyypillinen arvo. Putken tuotto (noin 1 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 (11,4 mg/l), vesi oli pehmeää ja veden 
alkaliteetti matala (0,31 mmol/l). 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 mer-
kittävästi 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 läh-
tien. Voimakkaimmin on noussut nikkelin pitoisuus, myös kromipitoisuus on ollut nousussa (kuva 8). Vuonna 2020 me-
tallipitoisuuksien nousu kuitenkin taittui ja kaikki pitoisuudet olivat matalampia tai samalla tasolla kuin vuonna 2019.  
Havaintoputken läheisyydessä ei ole toimintoja, jotka olisivat voineet nostaa pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia, jo-
ten kohonneiden pitoisuuksien syy ei ole tiedossa. Osittain kohonneet pitoisuudet voivat liittyä vesinäytteen sameu-
teen. Selvää korrelaatiota sameuden ja kohonneiden metallipitoisuuksien kesken ei kuitenkaan ole havaittavissa. Poh-
javeden virtaussuunta on Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueiden ja ottoalueiden suuntaan. 

 

Kuva 8. Havaintoputken Hp205 pohjaveden metallipitoisuudet. 

8.2 Tarkkailualueen itäosa 

Tarkkailualueen itäosassa Mikolan alueella ei suoriteta pohjaveden laadun tarkkailua. Alueella ei ole aktiivista toimintaa, 
joka edellyttäisi pohjaveden laadun tarkkailua. 
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8.3 Tehdasalueiden ympäristö 

Saint-Gobain Finland Oy:n kuivatuotetehtaan ympäristössä sijaitsevat tarkkailuputket W-Uusi4 ja Hp300_2. Havainto-
putket W-Uusi1 ja W-Uusi2 sijaitsevat kahitiilitehtaan etelä-/kaakkoispuolella, ja pohjaveden virtaussuunta on tehdas-
alueilta näiden havaintoputkien suuntaan. Alueen maaperä on paikoin hyvin hienohiekkavaltaista, mikä näkyy etenkin 
havaintoputkessa Hp300_2 vesinäytteiden korkeina sameusarvoina. Havaintoputken Hp300_2 laadun tarkkailusta on 
luovuttu vuoden 2020 alusta lähtien. 

Kuivabetonituotetehtaan havaintoputkesta W-Uusi4 vuonna 2020 otetut vesinäytteet olivat kirkkaita, värittömiä ja ha-
juttomia. Vesinäytteiden sameusarvot olivat pienet, 2 – 3,2 FNU.  

Kahitiilitehtaan alueella sijaitsevasta havaintoputkesta W-Uusi2 otettu vesinäyte oli keväällä samea, väritön ja hajuton, 
syksyllä vesi oli ruskeaa, sameaa ja hajutonta. Syksyllä havaintoputken lähellä oli tehty kaivuutöitä kunnallistekniikkaa 
varten ja tämä todennäköisesti vaikutti veden ominaisuuksiin. Havaintoputkesta W-Uusi1 otetut vesinäytteet olivat kirk-
kaita, 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. 

 
Kuva 9. Pohjaveden happipitoisuudet ja pH-arvot tehdasalueella. 

Luonnontilaisen pohjaveden sähkönjohtavuus on enimmillään 10 mS/m, kuten taustapisteessä Hp205. Sähkönjohtavuu-
det tehdasalueen havaintoputkissa ovat olleet pääosin matalat: havaintoputkissa W-Uusi1 ja W-Uusi2 sähkönjohtavuus-
arvot ovat alle 10 mS/m. Havaintoputkessa W-Uusi4 pohjaveden sähkönjohtavuus on noussut vuodesta 2012 lähtien. 
Nousu taittui vuonna 2020 ja sähkönjohtavuudet olivat 18,1 ja 15,2 mS/m. Arvot ovat varsin maltillisia ja alittavat hyvälle 
talousvedelle asetetun tavoitetason (25 mS/m).  

 

Kuva 10. Pohjaveden sähkönjohtavuudet ja sulfaattipitoisuudet tehdasalueella. 

5

6

7

8

9

10

11

12

13
mg/l Happi, tehdasalue

Hp205 W-Uusi1 W-Uusi2 W-Uusi4

5

6

7

8

9
pH, tehdasalue

Hp205 W-Uusi1 W-Uusi2 W-Uusi4 Hp300_2

0

5

10

15

20

25

30

35

40
mS/m Sähkönjohtavuus, tehdasalue

Hp205 W-Uusi1 W-Uusi2 W-Uusi4 Hp300_2

0

20

40

60

80

100

120

mg/l Sulfaatti, tehdasalue

Hp205 W-Uusi1 W-Uusi2 W-Uusi4 Hp300_2



 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Raportti 10/2021 13 

Tehdasalueiden havaintopisteissä pohjaveden sulfaattipitoisuudet ovat matalat havaintoputkea Hp300_2 lukuun otta-
matta. Syy havaintoputken Hp300_2 sulfaattipitoisuuden äkilliseen nousuun vuonna 2017 ja voimakkaaseen vaihteluun 
ei ole tiedossa. 

Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueiden läheisyydessä sijaitsevissa havaintoputkissa pohjaveden typpipitoisuudet 
ovat pääosin matalat. Korkeimmat nitraattitypen pitoisuudet on mitattu havaintoputkesta W-Uusi4 otetuista vesinäyt-
teistä. Pitoisuus oli vuonna 2020 laskusuuntainen ja erityisesti syksyllä pitoisuus oli aiempaa matalampi (1500 µg/l). 
Nitraattityppipitoisuudet alittavat talousveden enimmäispitoisuuden (NO3-N 11 000 µg/l) selvästi, myös pohjavesialu-
eiden kemiallisen tilan määrittelyssä käytettävä taso (3 300 µg/l) alittuu. Nitraattitypen pitoisuus on kuitenkin edelleen 
korkea alueen pohjaveden taustapitoisuuksiin verrattuna. Havaintoputken W-Uusi4 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. 

 

Kuva 11. Pohjaveden nitraattityppipitoisuudet tehdasalueella. 

Kloridia Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueen havaintoputkissa on vain vähän, pitoisuudet ovat samaa tasoa kuin 
taustahavaintopisteessä Hp205 (kuva 12). Pohjaveden ympäristönlaatunormi ja talousveden tavoitetaso 25 mg/l alittui-
vat vuonna 2020 kaikissa havaintopisteissä selvästi. Talousveden laatutavoite kloridille on korkea, 250 mg/l. 

 

Kuva 12. Pohjaveden kloridipitoisuudet tehdasalueella. 
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den 2020 marraskuussa nousu taittui. Pohjaveden kovuutta aiheuttavat kalsium- ja magnesiumionit, jotka voivat olla 
peräisin tehtaalla käytettävistä raaka-aineista (kipsi, sementti). Kalsium- ja magnesiumionien pitoisuuksien nousu poh-
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pohjaveden kalsiumpitoisuus oli vuoden 2020 keväällä 21 mg/l ja marraskuussa 17 mg/l. Pitoisuudet eivät ole merkittä-
viä. 

Alkaliteetti kuvastaa veteen liuenneiden emäksisten yhdisteiden kokonaismäärää sekä pohjaveden puskurointikykyä 
happolisäystä vastaan. Alkaliteetti on taustapisteeseen nähden lievästi koholla myös havaintoputkessa W-Uusi1. 

 

Kuva 13. Pohjaveden alkaliteetti ja kokonaiskovuus tehdasalueella. 

Havaintoputkessa W-Uusi4 pohjaveden hiilidioksidipitoisuus on taustapisteeseen nähden korkea ja vaihtelee vuoden-
aikojen mukaan: korkeimmat pitoisuudet on mitattu syksyn näytteenottokerroilla ja matalammat keväisin (kuva 14). 
Vuonna 2020 hiilidioksidipitoisuus oli matalampi kuin syksyllä 2019, mutta korkeampi kuin tätä aiemmin. Pitoisuudet 
ovat kuitenkin melko maltillisella tasolla. Muissa tehdasalueen havaintoputkissa hiilidioksidin pitoisuudet ovat matalat 
vaikkakin pääosin korkeammat kuin taustapisteessä Hp205, jossa hiilidioksidin pitoisuus alittaa laboratorion määritys-
rajan 0,4 mg/l. 

 

Kuva 14. Pohjaveden hiilidioksidipitoisuus tehdasalueella. 

Tehdasalueiden pohjavedessä liukoisen raudan pitoisuudet ovat matalat ja alittivat vuonna 2020 pääosin laboratorion 
määritysrajat (2 tai 25 µg/l tutkimuslaboratoriosta riippuen). Myös liukoista mangaania pitoisuudet olivat pääosin alle 
laboratorion määritys rajan (1 tai 5 µg/l tutkimuslaboratoriosta riippuen). Korkeimmat rauta- ja mangaanipitoisuudet 
(46 µg/l ja 14 µg/l) todettiin taustahavaintopisteessä Hp205. 

Raskasmetallien pitoisuudet tutkittiin kevään näytteenottokerralla ja määritykset tehtiin liukoisina pitoisuuksina. Taus-
tapisteen raskasmetallipitoisuudet on käsitelty kappaleessa 8.1; raskasmetallipitoisuudet olivat samalla tasolla kuin 
aiemmin tai laskusuuntaiset vuonna 2020. 
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seenia. Keväällä 2020 arseenin pitoisuudet olivat 2,1 µg/l (W-Uusi2) ja 3,2 µg/l (W-Uusi1). Pitoisuudet ovat samaa tasoa 
kuin aiempina vuosina ja alittavat pohjaveden ympäristönlaatunormin (5 µg/l). Alueella on vanhaa jätetäyttöä, johon 
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liittyneissä maaperätutkimuksissa vuonna 2003 maaperässä todettiin silloiset SAMASE-raja-arvot ylittäviä arseenipitoi-
suuksia. 

 

Kuva 15. Tehdasalueen pohjaveden arseenipitoisuudet. 

Bariumin pitoisuus havaintoputkesta W-Uusi4 otetuissa vesinäytteissä on muita havaintopisteitä korkeampi, 7,5 µg/l 
vuonna 2020. Bariumin terveysperusteinen raja-arvo juomavedessä on hyvin korkea, 1300 µg/l (WHO 2017). 

Tehdasalueen pohjaveden raskasmetallipitoisuudet ovat muilta osin hyvin matalia ja alittivat vuonna 2020 pohjaveden 
ympäristönlaatunormit. 

Havaintoputkien W-Uusi1, W-Uusi2 ja W-Uusi4 vedestä tutkittiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sekä öljyhiilive-
dyt C10-C40 molemmilla vuoden 2020 näytteenottokerroilla. Havaintoputkista W-Uusi1 ja W-Uusi4 otetuissa vesinäyt-
teissä 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 2018 - 2020 todetut VOC-yhdisteiden pitoisuudet. 

 

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 ve-
denlaatuparametreista, muista havaintoputkista laatua tutkitaan tarkemmin. Tarkkailtavat laatuparametrit on esitetty 
taulukossa 1. 

Maa-ainesten ottotoiminta voi nostaa mm. pohjaveden nitraatti-, kloridi-, sulfaatti ja hiilidioksidipitoisuuksia. Pohjave-
den 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 suure-
nee ja jonka vaihteluväli kasvaa maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksesta. (Rintala 2014). 
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Maa-ainesten ottoalueilla sijaitsevista havaintoputkista Silva Hp1 ja F1 otettiin vuonna 2020 vesinäytteet tarkkailuoh-
jelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Havaintoputkien W-Uusi3 ja HpDe1 näytteet otetaan ke-
väisin. 

Havaintoputkista W-Uusi3, Silva Hp1 ja F1 otetut vesinäytteet olivat vuonna 2020 aiempien vuosien tapaan ruskeita, 
sameita ja hajuttomia. Syksyllä havaintoputkessa SilvaHp1 havaittiin lievä vieras haju. Vesinäytteisiin kertyi runsaasti 
hienoa hiekkaa, mikä aiheutti veteen väriä ja sameutta. Sameusarvot olivat korkeimmat havaintoputken SilvaHp1 ve-
dessä (keväällä 790 FNU), arvo oli samaa suuruusluokkaa kuin aiempina vuosina. Myös havaintoputkissa W-Uusi3 ja F1 
veden sameusarvot olivat korkeat. Putkien tuotot olivat heikkoja maaperän hienojakoisuudesta johtuen. Destian otto-
alueella sijaitsevasta havaintoputkesta HpDe1 otettu vesinäyte oli kirkas, väritön ja hajuton. Putken ympärillä oli otto-
toimintaa ja putkea oli madallettu noin 5 metriä.  

Pohjaveden happipitoisuus oli maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkista otetuissa vesinäytteissä kohtalaisella tai hy-
vällä tasolla, 7,1 - 13,2 mg/l. Pohjaveden happipitoisuus on havaintoputkissa W-Uusi3 ja F1 samalla tasolla kuin tausta-
pisteessä Hp205. Havaintoputkessa HpDe1 pohjaveden happipitoisuus on muita pisteitä matalampi ja enää kohtalaisella 
tasolla (kuva 16). Havaintoputkesta Silva Hp1 pohjaveden happipitoisuuden mittausta jatkettiin vuonna 2019, aiemmin 
mittauksia on tehty vuonna 2014. Happipitoisuus on hyvällä tasolla ja korkeampi kuin muissa alueen havaintoputkissa.   

 
 
Kuva 16. Pohjaveden happipitoisuudet ja pH maa-ainesten ottoalueilla. 

Pohjaveden pH maa-ainesten ottoalueilla oli vuonna 2020 välillä 6,9 - 7,9. Pohjaveden pH-arvot ovat maa-ainesten ot-
toalueilla muissa havaintoputkissa lähellä taustapisteen pH-arvoa (7,6), matalimmat pH-arvot on mitattu havaintoput-
kesta HpDe1. Veden pH on noussut havaintoputken HpDe1 alueella lievästi happamasta neutraaliksi, muissa maa-aines-
ten ottoalueiden havaintoputkissa veden pH-arvot ovat hieman laskeneet vuodesta 2011 lähtien (kuva 16). Pohjaveden 
pH-arvot täyttävät talousveden tavoitetason (pH 6,5 - 9,5) 

Pohjaveden sähkönjohtavuus taustapisteessä Hp205 on matala, noin 5 mS/m. Havaintoputkissa Silva Hp1 ja F1 sähkön-
johtavuus on samaa tasoa, 4 - 5 mS/m. Havaintoputkessa W-Uusi3 sähkönjohtavuus on hieman korkeammalla tasolla 
kuin taustapisteessä, noin 8 – 10 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). Vuonna 
2020 havaintoputken HpDe1 sähköjohtavuus oli juuri tavoitetasossa.  

Pohjaveden sähkönjohtavuuteen vaikuttavat kaikki pohjaveteen liuenneet aineet ja sähkönjohtavuus on hyvä pohjave-
den laadun yleisindikaattori. Havaintoputkessa HpDe1 pohjaveden sähkönjohtavuutta nostaa sulfaatti, jonka pitoisuus 
on ollut noususuuntainen (kuva 17). Vuonna 2020 sulfaattipitoisuus pysyi vuoden 2019 tasolla ja oli 18 mg/l. Pohjaveden 
ympäristönlaatunormiin 150 mg/l verrattuna pitoisuus on matala. Sähkönjohtavuus ei ole laskenut sulfaattipitoisuuden 
laskiessa, joten sähkönjohtajuuteen vaikuttavat muutkin tekijät.  

Kloridia maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa on vain vähän; vuonna 2020 mitatut kloridipitoisuudet olivat 1,1 -
5,9 mg/l. Pitoisuudet ovat kuormittumattoman pohjaveden tasoa. 

Pohjaveden kovuus vaikuttaa myös sähkönjohtavuuteen. Havaintoputken HpDe1 vedessä kovuusarvot ovat olleet nou-
sussa. Havaintoputkessa F1 kovuusarvo oli matalammalla tasolla kuin vuonna 2019. Havaintoputkesta Silva Hp1 kovuus-
arvo oli laskenut keväällä 2020 selvästi syksyyn 2019 verrattuna.   
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Kuva 17. Pohjaveden sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuudet maa-ainesten ottoalueilla. 

 

 

Kuva 18. Pohjaveden kovuusarvot ja kloridipitoisuudet maa-ainesten ottoalueilla. 

Pohjaveden alkaliteetti on taustapisteeseen Hp205 verrattuna korkea havaintoputkessa HpDe1 (kuva 19). Taustapis-
teessä Hp205 alkaliteetti on matala, 0,3 mmol/l. Havaintoputken HpDe1 alkaliteetti on noussut vuodesta 2012 lähtien. 
Alkaliteetti oli edelleen noususuuntainen vuonna 2020. Myös hiilidioksidia havaintoputken HpDe1 vedessä on muita 
havaintoputkia runsaammin ja pitoisuus on noususuuntainen.  

 

Kuva 19. Pohjaveden alkaliteetti ja hiilidioksidipitoisuudet maa-ainesten ottoalueilla. 

Pohjaveden nitraattityppipitoisuudet Kiikalan Saarenkylän pohjavesialueen maa-ainesten ottoalueilla ovat taustapistee-
seen Hp205 verrattuna koholla (kuva 20). 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 poh-
javeden nitraattityppipitoisuus on pysynyt lähes vakiona. Havaintoputkissa HpDe1 ja W-Uusi3 pitoisuudet ovat koholla 
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ja etenkin havaintoputkessa W-Uusi3 muutos on ollut viime vuosina huomattava. Vuonna 2020 pitoisuuden nousu oli 
loivaa, kuten vuonna 2019. Havaintoputkessa HpDe1 nitraattipitoisuus nousi voimakkaammin. Pohjaveden nitraattityp-
pipitoisuutta voi nostaa mm. puuston raivaus havaintoputkien läheisyydessä. 

Mitatut nitraattityppipitoisuudet alittavat talousveden enimmäispitoisuuden (11 000 µg/l) sekä pohjavesialueiden ke-
miallisen tilan arvioinnissa käytettävän tason (3 300 µg/l). 

 

Kuva 20. Pohjaveden nitraattityppipitoisuudet maa-ainesten ottoalueilla. 

Orgaanisen aineksen määrää kuvastava kemiallinen hapenkulutus (CODMn) on taustapisteen Hp205 vedessä matala, 
noin 0,7 mg O2/l vuonna 2020. Talousveden laatutavoite on alle 5 mg O2/l, mikä täyttyi vuonna 2020 lähes kaikissa 
tutkituissa pohjavesiputkissa. Havaintoputkessa SilvaHp1 CODMn oli keväällä 2020 5,5 mg O2/l, mikä ylitti hieman talous-
veden laatutavoitteen. Pohjaveden kemiallinen hapenkulutusarvo on tyypillisesti enintään 1,3 mg O2/l. Maa-ainesten 
ottotoiminta voi nostaa hapenkulutusarvoja, mutta myös mm. pintavesien pääsy havaintoputkeen voi nostaa arvoja. 

 

Kuva 21. Pohjaveden kemiallinen hapenkulutus CODMn maa-ainesten ottoalueilla. 

Pohjaveden hygieenistä laatua tutkitaan havaintoputkesta F1. Vesinäytteissä ei todettu vuonna 2020 suolistoperäisiä 
E.coli- tai enterokokki-bakteereja. Myöskään koliformisia bakteereja ei todettu. 

Liukoisen raudan ja mangaanin pitoisuudet maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa olivat matalia ja osassa havain-
toputkia pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat. Muita raskasmetallimäärityksiä maa-ainesten ottoalueiden ha-
vaintoputkista ei tehdä. 

Kiikalan Saarenkylän maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkista määritettiin öljyhiilivedyt C10-C40 tarkkailuohjelman 
mukaisesti kevään ja syksyn näytteenottokierroksella. Öljyhiilivetyjä todettiin kevään näytteenottokierroksella havain-
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toputkessa HpDe1 30 µg/l. Nämä olivat raskaita öljyhiilivetyjä C21 – C40. Havaintoputken lähellä maassa oli näytteenot-
tohetkellä havaittavissa öljyä. Öljyhiilivetyjä on havaittu putkessa HpDe1 aikaisemminkin, viimeksi keväällä 2018. Muissa 
havaintoputkissa ei havaittu öljyhiilivetyjä vuonna 2020. 

9 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailua suoritettiin vuonna 2020 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laa-
timan, hyväksytyn tarkkailuohjelman (22.10.2013) mukaisesti. Muutoksena ohjelmaan havaintopaikan Hp300_2 laatua 
ei tutkittu vuonna 2020. Lisäksi osasta tuhoutuneita putkia ei mitattu pohjavedenpinnankorkeutta. 

Tarkkailussa on ollut yhteensä 27 pohjaveden havaintoputkea. Laadun tarkkailua tehtiin yhteensä kahdeksasta havain-
toputkesta maa-ainesten ottoalueilla ja Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueilla. Alueelle asennetaan uusia pohjavesi-
putkia vuonna 2021. Tarkkailusuunnitelma on päivitetty vuonna 2020 ja sitä aletaan noudattaa vuodesta 2021 alkaen. 

Vuonna 2020 pohjaveden pinnankorkeudet olivat yhteistarkkailualueella pääosin loivassa nousussa runsassateisen ja 
leudon talven johdosta. Vuonna 2020 satoi tavanomaista enemmän lähes koko vuoden, joten pohjavedenpintojen lasku 
kesällä oli loivaa.  

Pohjaveden laatu oli Kiikalan Saarenkylän pohjavesitarkkailun taustapisteessä pitkälti samanlainen kuin aiempina vuo-
sina. Havaintoputken alueella maaperä on hienoa, mistä johtuen vesinäytteisiin kertyi runsaasti sameutta. Pohjaveden 
laatu taustahavaintopaikalla oli hyvä ja täytti tutkituilta osin talousveden vertailuarvot sekä pohjaveden ympäristönlaa-
tunormit. Raskasmetallipitoisuudet olivat samalla tasolla tai laskusuuntaiset verrattuna vuoteen 2019.   

Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueella pohjaveden laatu oli vuonna 2020 kuormittunein havaintoputken W-Uusi4 
alueella. Pohjaveden nitraattityppipitoisuus, alkaliteetti, kokonaiskovuus ja sähkönjohtavuus olivat kääntyneet laskuun, 
mutta arvot olivat taustapisteeseen ja muihin havaintopisteisiin nähden selvästi koholla. Myös hiilidioksidia vedessä oli 
muita havaintopisteitä enemmän. Putken lähistöllä sijaitsee kuivabetonituotetehtaan hulevesiallas sekä maahan kaivet-
tuja sammutusvesisäiliöitä.  

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. Syksyllä 
tehdyt maanrakennustyöt havaintoputken W-Uusi2 lähistöllä vaikuttivat pohjaveden ulkonäköön, mutta muuten laa-
dussa ei ollut havaittavissa muutosta.  

Maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa vuonna 2020 pohjaveden laatu täytti pääosin tutkittujen vedenlaatupara-
metrien osalta hyvälle talousvedelle asetetut vertailuarvot sekä pohjaveden ympäristönlaatunormit. Keväällä havainto-
putken SilvaHp1 kemiallisen hapenkulutuksen arvo ylitti lievästi talousveden laatutavoitteen. Varsinaisia maa-ainesten 
ottotoiminnan ja siihen liittyvien toimintojen aiheuttamia pohjaveden laadun muutoksia ei havaittu yhtä havaintoput-
kea lukuun ottamatta. Havaintoputkessa HpDe1 pohjaveden laatu poikkesi vuonna 2020 muista havaintopisteistä usei-
den vedenlaatuparametrien osalta. Vedessä oli enemmän kovuutta, hiilidioksidia, sulfaattia ja nitraattityppeä. Havain-
toputken ympärillä oli ottotoimintaa, mikä on voinut vaikuttaa arvojen nousuun. Myös havaintoputkessa W-Uusi3, joka 
sijaitsee pohjaveden virtaussuunnassa havaintoputken HpDe1 alapuolella, pohjaveden nitraattityppipitoisuus on nou-
sussa. Havaintoputkessa HpDe1 havaitut vaikutukset ilmentävät maa-ainesten ottoalueiden pohjaveden laatua laajem-
min, eivät vain yhden ottoalueen osalta.  

10 Tarkkailun jatkuminen 

Kiikalan Saarenkylän pohjavesitarkkailusta on laadittu uusi tarkkailuohjelma vuonna 2020, joka on hyväksytty Salon kau-
pungin viranhaltijapäätöksellä 17.9.2020 (2313/10.03.00.05.01/2019). Muutoksena päivitetyssä ohjelmassa pohjave-
den laadun tarkkailu lopetetaan havaintoputkesta Hp300_ 2 ja pohjavedenpinnan mittaukset havaintoputkista Hp204, 
Hp101, Hp104, P1, P1-12, P2-12, P4-12 ja NS. Suurin osa näistä muutoksista huomioitiin jo vuoden 2020 tarkkailussa. 
Mikolan alueelta poistetaan pinnankorkeuden mittaukset muista putkista paitsi havaintoputkesta Hp6. Tarkkailualu-
eelle on ohjelmoitu 5 kpl uusia pohjavesinäytteenottoon soveltuvia havaintoputkia, 401 – 405, jotka asennetaan alku-
vuodesta 2021.  
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Päivitetyssä tarkkailuohjelmassa havaintoputkien analyysivalikoimaa on yhtenäistetty. Ympäristönsuojeluviranomaisen 
täsmennyksenä kaikkien putkien analyysivalikoimaan lisätään rauta ja mangaani.  
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Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailu (KIIKA_YT)

Pvm. Hav.paikka Lämpötila *Sameus *O2 Happi% *Alkalit. CO2 *Ca.kovuus *Kok.kovuu *Mg.kovuus *pH *Sähkönj. *Väriluku
Näytepaikka °C FNU mg/l Kyll % mmol/l mg/l mmol/l mmol/l mmol/l mS/m

25.5.2020 KIIKA_YT / F1  Havaintoputki F1 = PVP1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,2 m; 
Klo 10:07; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 23 l; Pinkorhp 13,70 -m; Pinnankork 68,81 +m; 
pohjavesi 8,1 280 11,5 97 0,23 0,96 0,17 0,37 0,19 7,6 4,2 E

25.5.2020 KIIKA_YT / Hp205  taustaputki Hp205;  LAATU Kok.syv. 34,1 m; 
Klo 13:03; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 15 l; Pinkorhp 30,24 -m; Pinnankork 85,08 +m; 
pohjavesi 9,2 140 11,4 99 0,31 <0,4 0,12 0,22 0,10 7,8 4,9 E

25.5.2020 KIIKA_YT / SilvaHp1  Havaintoputki SilvaHp1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,8 m; 
Klo 9:18; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 13 l; Pinkorhp 15,29 -m; Pinnankork 67,35 +m; 
pohjavesi 8,0 790 13,2 0,33 0,50 0,28 7,9 5,1

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi1  havaintoputki W-Uusi1; Weber oma; LAATU Kok.syv. 20,8 m; 
Klo 11:40; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 86 l; Pinkorhp 1,10 -m; Pinnankork 69,30 +m; 
pohjavesi 7,3 0,49 7,2 60 0,49 0,52 0,15 0,24 0,10 8,0 7,4 <5

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi2  havaintoputki W-Uusi2; Weber oma; LAATU Kok.syv. 27,7 m; 
Klo 10:54; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CF; Haju H; Pumppaus 77 l; Pinkorhp 15,22 -m; Pinnankork 72,93 +m; 
pohjavesi 8,4 4,7 7,0 60 0,29 1,1 0,15 0,25 0,10 7,6 7,2 5

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi4  havaintoputki W-Uusi4; Weber; LAATU Kok.syv. 24,1 m; 
Klo 13:58; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 133 l; Pinkorhp 4,52 -m; Pinnankork 82,84 +m; 
pohjavesi 6,0 3,2 9,7 78 1,5 8,3 0,55 0,77 0,23 7,6 18,1 <5

26.5.2020 KIIKA_YT / HpDe1  Havaintoputki 1; Destia; LAATU Kok.syv. 34,9 m; 
Klo 14:14; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 66 l; Pinkorhp 24,13 -m; Pinnankork 81,26 +m; 
pohjavesi 8,4 4,8 7,1 61 1,8 47 0,67 1,0 0,37 6,9 25,0 5

26.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi3  havaintoputki W-Uusi3; Weber oma; LAATU Kok.syv. 33,1 m; 
Klo 12:45; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 36 l; Pinkorhp 25,95 -m; Pinnankork 72,76 +m; 
pohjavesi 8,3 140 11,2 95 0,51 4,0 0,32 0,50 0,18 7,6 10,0 E

24.11.2020 KIIKA_YT / F1  Havaintoputki F1 = PVP1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,2 m; 
Klo 10:22; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 21 l; Pinkorhp 13,71 -m; 
pohjavesi 7,2 17 10,6 88 0,23 1,2 0,17 7,5 4,3 E

24.11.2020 KIIKA_YT / SilvaHp1  Havaintoputki SilvaHp1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,9 m; 
Klo 9:25; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju L; Pumppaus 17 l; Pinkorhp 15,13 -m; 
pohjavesi 6,7 78 7,9 5,0

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi1  havaintoputki W-Uusi1; Weber oma; LAATU Kok.syv. 20,8 m; 
Klo 12:05; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 86 l; Pinkorhp 1,00 -m; 
pohjavesi 7,0 0,34 7,1 58 0,48 0,63 0,24 8,0 7,3 <5

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi2  havaintoputki W-Uusi2; Weber oma; LAATU Kok.syv. 27,7 m; 
Klo 11:15; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 75 l; Pinkorhp 15,24 -m; 
pohjavesi 8,3 27 6,9 59 0,30 1,5 0,24 7,6 7,2 E

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi4  havaintoputki W-Uusi4; Weber; LAATU Kok.syv. 24,1 m; 
Klo 13:28; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 133 l; Pinkorhp 4,20 -m; 
pohjavesi 9,9 2,0 9,6 85 1,3 9,5 0,61 7,4 15,2 10



Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailu (KIIKA_YT)

Pvm. Hav.paikka Suod.väri *CODMn *NH4-N *NO2+NO3-N *NO2-N *NO3N *Cl *SO4 *Ca/liu,OE *Ecoliler Enterokok. *koliler
Näytepaikka mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100 ml pmy/100 ml MPN/100 ml

25.5.2020 KIIKA_YT / F1  Havaintoputki F1 = PVP1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,2 m; 
Klo 10:07; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 23 l; Pinkorhp 13,70 -m; Pinnankork 68,81 +m; 
pohjavesi E 1,1 E 470 <2 470 1,4 4,3 0 0 0

25.5.2020 KIIKA_YT / Hp205  taustaputki Hp205;  LAATU Kok.syv. 34,1 m; 
Klo 13:03; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 15 l; Pinkorhp 30,24 -m; Pinnankork 85,08 +m; 
pohjavesi E 0,70 E 73 <2 73 1,5 5,2

25.5.2020 KIIKA_YT / SilvaHp1  Havaintoputki SilvaHp1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,8 m; 
Klo 9:18; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 13 l; Pinkorhp 15,29 -m; Pinnankork 67,35 +m; 
pohjavesi 5,5 E 600 <2 600 1,2 4,1

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi1  havaintoputki W-Uusi1; Weber oma; LAATU Kok.syv. 20,8 m; 
Klo 11:40; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 86 l; Pinkorhp 1,10 -m; Pinnankork 69,30 +m; 
pohjavesi <0,5 <5 29 <2 29 3,3 7,0

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi2  havaintoputki W-Uusi2; Weber oma; LAATU Kok.syv. 27,7 m; 
Klo 10:54; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CF; Haju H; Pumppaus 77 l; Pinkorhp 15,22 -m; Pinnankork 72,93 +m; 
pohjavesi <0,5 E 520 <2 520 1,9 12

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi4  havaintoputki W-Uusi4; Weber; LAATU Kok.syv. 24,1 m; 
Klo 13:58; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 133 l; Pinkorhp 4,52 -m; Pinnankork 82,84 +m; 
pohjavesi 2,6 <5 2300 <2 2300 1,2 6,0 21

26.5.2020 KIIKA_YT / HpDe1  Havaintoputki 1; Destia; LAATU Kok.syv. 34,9 m; 
Klo 14:14; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 66 l; Pinkorhp 24,13 -m; Pinnankork 81,26 +m; 
pohjavesi 0,51 <5 3100 <2 3100 5,9 18

26.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi3  havaintoputki W-Uusi3; Weber oma; LAATU Kok.syv. 33,1 m; 
Klo 12:45; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 36 l; Pinkorhp 25,95 -m; Pinnankork 72,76 +m; 
pohjavesi E 1,2 E 2000 <2 2000 5,0 6,4

24.11.2020 KIIKA_YT / F1  Havaintoputki F1 = PVP1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,2 m; 
Klo 10:22; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 21 l; Pinkorhp 13,71 -m; 
pohjavesi 15 0,72 8,6 470 <2 470 1,1 4,5 0 0 0

24.11.2020 KIIKA_YT / SilvaHp1  Havaintoputki SilvaHp1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,9 m; 
Klo 9:25; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju L; Pumppaus 17 l; Pinkorhp 15,13 -m; 
pohjavesi 0,73 6,4 570 <2 570 <1 4,4

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi1  havaintoputki W-Uusi1; Weber oma; LAATU Kok.syv. 20,8 m; 
Klo 12:05; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 86 l; Pinkorhp 1,00 -m; 
pohjavesi <0,5 <5 29 <2 28 1,6 6,7

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi2  havaintoputki W-Uusi2; Weber oma; LAATU Kok.syv. 27,7 m; 
Klo 11:15; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 75 l; Pinkorhp 15,24 -m; 
pohjavesi 20 0,76 7,1 520 <2 520 1,6 12

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi4  havaintoputki W-Uusi4; Weber; LAATU Kok.syv. 24,1 m; 
Klo 13:28; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 133 l; Pinkorhp 4,20 -m; 
pohjavesi <0,5 6,2 1600 <2 1500 1,6 5,6 17



Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailu (KIIKA_YT)

Pvm. Hav.paikka *Fe,liu *Mn,liu *Al/liu,MS *Sb/liu,MS *As/liu,MS *Ba/liu,MS *Cd/liu,MS *Co/liu,MS *Cr/liu,MS *Cu/liu,MS *Pb/liu,MS *Mo/liu,MS

Näytepaikka µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

25.5.2020 KIIKA_YT / F1  Havaintoputki F1 = PVP1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,2 m; 
Klo 10:07; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 23 l; Pinkorhp 13,70 -m; Pinnankork 68,81 +m; 
pohjavesi 27 <5

25.5.2020 KIIKA_YT / Hp205  taustaputki Hp205;  LAATU Kok.syv. 34,1 m; 
Klo 13:03; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 15 l; Pinkorhp 30,24 -m; Pinnankork 85,08 +m; 
pohjavesi 46 14 34 <1 0,8 1,9 <0,01 0,15 2,6 0,2 0,12 <0,2

25.5.2020 KIIKA_YT / SilvaHp1  Havaintoputki SilvaHp1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,8 m; 
Klo 9:18; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 13 l; Pinkorhp 15,29 -m; Pinnankork 67,35 +m; 
pohjavesi

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi1  havaintoputki W-Uusi1; Weber oma; LAATU Kok.syv. 20,8 m; 
Klo 11:40; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 86 l; Pinkorhp 1,10 -m; Pinnankork 69,30 +m; 
pohjavesi <5 <1 3 <1 3,2 1,4 <0,01 <0,05 0,37 <0,1 <0,05 <0,2

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi2  havaintoputki W-Uusi2; Weber oma; LAATU Kok.syv. 27,7 m; 
Klo 10:54; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CF; Haju H; Pumppaus 77 l; Pinkorhp 15,22 -m; Pinnankork 72,93 +m; 
pohjavesi <5 2 <2 <1 2,1 1,3 <0,01 <0,05 0,39 <0,1 <0,05 1,0

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi4  havaintoputki W-Uusi4; Weber; LAATU Kok.syv. 24,1 m; 
Klo 13:58; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 133 l; Pinkorhp 4,52 -m; Pinnankork 82,84 +m; 
pohjavesi <5 <1 <2 <1 <0,1 7,5 <0,01 <0,05 0,32 <0,1 <0,05 <0,2

26.5.2020 KIIKA_YT / HpDe1  Havaintoputki 1; Destia; LAATU Kok.syv. 34,9 m; 
Klo 14:14; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 66 l; Pinkorhp 24,13 -m; Pinnankork 81,26 +m; 
pohjavesi <2 <5

26.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi3  havaintoputki W-Uusi3; Weber oma; LAATU Kok.syv. 33,1 m; 
Klo 12:45; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 36 l; Pinkorhp 25,95 -m; Pinnankork 72,76 +m; 
pohjavesi 5 19

24.11.2020 KIIKA_YT / F1  Havaintoputki F1 = PVP1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,2 m; 
Klo 10:22; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 21 l; Pinkorhp 13,71 -m; 
pohjavesi <25 <5

24.11.2020 KIIKA_YT / SilvaHp1  Havaintoputki SilvaHp1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,9 m; 
Klo 9:25; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju L; Pumppaus 17 l; Pinkorhp 15,13 -m; 
pohjavesi

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi1  havaintoputki W-Uusi1; Weber oma; LAATU Kok.syv. 20,8 m; 
Klo 12:05; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 86 l; Pinkorhp 1,00 -m; 
pohjavesi <25 <5

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi2  havaintoputki W-Uusi2; Weber oma; LAATU Kok.syv. 27,7 m; 
Klo 11:15; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 75 l; Pinkorhp 15,24 -m; 
pohjavesi <25 <5

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi4  havaintoputki W-Uusi4; Weber; LAATU Kok.syv. 24,1 m; 
Klo 13:28; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 133 l; Pinkorhp 4,20 -m; 
pohjavesi <25 <5



Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailu (KIIKA_YT)

Pvm. Hav.paikka *Ni/liu,MS *Zn/liu,MS *V/liu,MS *voc *CHindex
Näytepaikka µg/l µg/l µg/l µg/l

25.5.2020 KIIKA_YT / F1  Havaintoputki F1 = PVP1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,2 m; 
Klo 10:07; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 23 l; Pinkorhp 13,70 -m; Pinnankork 68,81 +m; 
pohjavesi <20

25.5.2020 KIIKA_YT / Hp205  taustaputki Hp205;  LAATU Kok.syv. 34,1 m; 
Klo 13:03; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 15 l; Pinkorhp 30,24 -m; Pinnankork 85,08 +m; 
pohjavesi 3,9 0,9 0,93

25.5.2020 KIIKA_YT / SilvaHp1  Havaintoputki SilvaHp1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,8 m; 
Klo 9:18; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 13 l; Pinkorhp 15,29 -m; Pinnankork 67,35 +m; 
pohjavesi <20

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi1  havaintoputki W-Uusi1; Weber oma; LAATU Kok.syv. 20,8 m; 
Klo 11:40; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 86 l; Pinkorhp 1,10 -m; Pinnankork 69,30 +m; 
pohjavesi <0,3 3,5 1,2 ei tod. <20

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi2  havaintoputki W-Uusi2; Weber oma; LAATU Kok.syv. 27,7 m; 
Klo 10:54; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CF; Haju H; Pumppaus 77 l; Pinkorhp 15,22 -m; Pinnankork 72,93 +m; 
pohjavesi <0,3 2,4 0,56 kts.liite <20

25.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi4  havaintoputki W-Uusi4; Weber; LAATU Kok.syv. 24,1 m; 
Klo 13:58; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 133 l; Pinkorhp 4,52 -m; Pinnankork 82,84 +m; 
pohjavesi <0,3 2,4 0,22 ei tod. <20

26.5.2020 KIIKA_YT / HpDe1  Havaintoputki 1; Destia; LAATU Kok.syv. 34,9 m; 
Klo 14:14; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 66 l; Pinkorhp 24,13 -m; Pinnankork 81,26 +m; 
pohjavesi 30

26.5.2020 KIIKA_YT / W-Uusi3  havaintoputki W-Uusi3; Weber oma; LAATU Kok.syv. 33,1 m; 
Klo 12:45; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 36 l; Pinkorhp 25,95 -m; Pinnankork 72,76 +m; 
pohjavesi <20

24.11.2020 KIIKA_YT / F1  Havaintoputki F1 = PVP1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,2 m; 
Klo 10:22; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 21 l; Pinkorhp 13,71 -m; 
pohjavesi <20

24.11.2020 KIIKA_YT / SilvaHp1  Havaintoputki SilvaHp1; Rudus; LAATU Kok.syv. 17,9 m; 
Klo 9:25; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju L; Pumppaus 17 l; Pinkorhp 15,13 -m; 
pohjavesi <20

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi1  havaintoputki W-Uusi1; Weber oma; LAATU Kok.syv. 20,8 m; 
Klo 12:05; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 86 l; Pinkorhp 1,00 -m; 
pohjavesi ei tod. <20

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi2  havaintoputki W-Uusi2; Weber oma; LAATU Kok.syv. 27,7 m; 
Klo 11:15; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö WF; Haju H; Pumppaus 75 l; Pinkorhp 15,24 -m; 
pohjavesi kts.liite <20

24.11.2020 KIIKA_YT / W-Uusi4  havaintoputki W-Uusi4; Weber; LAATU Kok.syv. 24,1 m; 
Klo 13:28; Näytt.ottaja jli; Ulkonäkö CB; Haju H; Pumppaus 133 l; Pinkorhp 4,20 -m; 
pohjavesi ei tod. <20



MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

HAVAINTOPAIKAT

KIIKA_YT / F1 = Havaintoputki F1 = PVP1; Rudus; LAATU
KIIKA_YT / Hp205 = taustaputki Hp205;  LAATU
KIIKA_YT / HpDe1 = Havaintoputki 1; Destia; LAATU
KIIKA_YT / SilvaHp1 = Havaintoputki SilvaHp1; Rudus; LAATU
KIIKA_YT / W-Uusi1 = havaintoputki W-Uusi1; Weber oma; LAATU
KIIKA_YT / W-Uusi2 = havaintoputki W-Uusi2; Weber oma; LAATU
KIIKA_YT / W-Uusi3 = havaintoputki W-Uusi3; Weber oma; LAATU
KIIKA_YT / W-Uusi4 = havaintoputki W-Uusi4; Weber; LAATU

MÄÄRITYKSET

Ulkonäkö = Ulkonäkö (kenttämääritys)
WF = ruskea, samea
CF = väritön, samea
CB = väritön, kirkas

Haju = Haju (kenttämääritys)
H = hajuton
L = lievä tunnistamaton haju

Pumppaus = Pumppaus (kenttämittaus)
Kok.syv. = Kokonaissyvyys (kenttämääritys)
Pinkorhp = Veden pinnan korkeus h-putken päästä (kenttämääritys)
Pintakk = Veden pinnan korkeus kaivon kannesta (kenttämääritys)
Pinnankork = Veden pinnan korkeus N2000 meri (kenttämääritys)
Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus)
*Sameus = *Sameus (SFS-EN ISO 7027-1:2016)
*O2 = *Happi (SFS-EN 25813:1993)
Happi% = Happi% (makea vesi) (SFS-EN 25813:1993)
*Alkalit. = *Alkaliteetti (SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite)
CO2 = Hiilidioksidi (Sis.menetelmä MENE12)
*Ca.kovuus = 7)*Kalsiumkovuus (Sis.men. perustuu SFS-EN ISO 11885:2009)
*Kok.kovuu = 7)*Kokonaiskovuus (Kokonaiskovuus, ICP-OES)
*Mg.kovuus = 7)*Magnesiumkovuus (Sis.men. perustuu SFS-EN ISO 11885:2009)
*pH = *pH (mittaus huoneenlämmössä) (SFS 3021:1979)
*Sähkönj. = *Sähkönjohtavuus (25°C) (SFS-EN 27888:1994)
*Väriluku = *Väriluku (SFS-EN ISO 7887:2012)
Suod.väri = Väriluku (suod.) (Sis. menetelmä MENE31 (per. SFS 3023:1987 (modif.), kum.))
*CODMn = *COD Mn (SFS 3036:1981)
*NH4-N = *Ammoniumtyppi (SFA) (SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio))
*NO2+NO3-N = *Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) (ISO 13395:1996, SFA-tekniikka)
*NO2-N = *Nitriittityppi (SFS 3029:1976)
*NO3N = *Nitraattityppi (SFA) (ISO 13395:1996, SFA-tekniikka)
*Cl = *Kloridi (SFS-EN ISO 10304-1:2009)
*SO4 = *Sulfaatti (SFS-EN ISO 10304-1:2009)
*Ca/liu,OE = 7)*Kalsium,liukoinen (ICP-OES/0,45µm) (SFS-EN ISO 11885:2009)
*Ecoliler = *E.coli (37°C, 18h) (ISO 9308-2:2012 (E) Part 2)
Enterokok. = *Suolistoperäiset enterokokit (SFS-EN ISO 7899-2:2000)
*koliler = *Koliformiset bakteerit (37°C) (ISO 9308-2:2012 (E) Part 2)
*Fe,liu = *Rauta,liukoinen (0,45µm) (SFS 3028:1976, muunneltu)
*Mn,liu = *Mangaani,liukoinen (0,45µm) (SFS 3033:1976, muunneltu)
*Al/liu,MS = 7)*Alumiini, liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*Sb/liu,MS = 7)*Antimoni,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*As/liu,MS = 7)*Arseeni, liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*Ba/liu,MS = 7)*Barium,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*Cd/liu,MS = 7)*Kadmium,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*Co/liu,MS = 7)*Koboltti,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*Cr/liu,MS = 7)*Kromi,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*Cu/liu,MS = 7)*Kupari,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*Pb/liu,MS = 7)*Lyijy,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*Mo/liu,MS = 7)*Molybdeeni,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*Ni/liu,MS = 7)*Nikkeli,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*Zn/liu,MS = 7)*Sinkki,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*V/liu,MS = 7)*Vanadiini,liukoinen (ICP-MS/0,45µm) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016)
*voc = 2)*Haihtuvat org.yhdisteet, koko paketti (kts. liite)

kts.liite = kts. liite
ei tod. = ei todettu

*CHindex = 2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) (kts.liite)

MUITA MERKINTÖJÄ

P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin, * = tutkijan hylkäämä tulos.



MENETELMÄ- JA MÄÄRITYSRAJALUETTELO
Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147

Akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 
Vesilaboratorio 31.12.2020

AKKREDITOIDUT MENETELMÄT

*a-klorofylli SFS 5772:1993 0,2 µg/l > 0,2 µg/l ± 12 %

SFS-EN ISO 9963-1, standardin 0,020 - 0,040 mmol/l ± 0,006 mmol/l

kansallinen lisäys 0,040 - 0,200 mmol/l ± 15 %

> 0,200 mmol/l ± 10 %

5 - 20 µg/l ± 4,0 µg/l

20 - 50 µg/l ± 18 %

> 50  µg/l ± 13 %

5 - 20 µg/l ± 4,0 µg/l

> 20 µg/l ± 19 %

1,5 mg/l 1,5 - 5 mg/l ± 0,6 mg/l

5 - 10 mg/l ± 15 %

> 10 mg/l ± 8 %

*BOD7 1,5 - 5 mg/l ± 1,4 mg/l

*BOD7-ATU 5 - 100 mg/l ± 27 %

*BOD7-ATU (suod. GFA) > 100 mg/l ± 25 %

0,5 - 3,0 mg O2/l ± 0,40 mg O2/l

> 3,0 mg O2/l ± 12 %

*CODCr 15 - 50 mg/l ± 15 mg/l

*CODCr (GFA) 50 - 100 mg/l ± 30 %

100 - 500 mg/l ± 16 %

> 500 mg/l ± 11 %

*E. coli  (44 oC) SFS 3016: 2011

*E. coli  (44 oC) Sisäinen menetelmä, perustuu SFS 4088: 

2001

0,2 mg/l 0,20 - 0,5 mg/l ± 45 %

0,5 - 0,8 mg/l ± 35 %

> 0,8 mg/l ± 16 %

*Fosfaattifosfori: 

kokonaispitoisuus ja liukoinen

2 - 10 µg/l ± 3 µg/l

10 - 25 µg/l ± 18 %

25 - 50 µg/l ± 15 %

51 - 100 µg/l ± 13 %

> 100 µg/l ± 10 %

*Fosfaattifosfori: 

kokonaispitoisuus ja liukoinen

2 - 10 µg/l ± 1,5 µg/l

> 10 µg/l ± 15 %

*Fosfori: 5 - 20 µg/l ± 3 µg/l

20 - 50 µg/l ± 17 %

50 - 100 µg/l ± 15 %

> 100 µg/l ± 8 %

*Fosfori: 3- 20 µg/l ± 3 µg/l

20 - 50 µg/l ± 18 %

ISO 15681-2:2005, SFA-analysaattori 3 µg/l

kokonaispitoisuus ja liukoinen 

kokonaisfosfori 

ISO 15681-2:2005, SFA-tekniikka 2 µg/l

kokonaispitoisuus ja liukoinen 

fosfaattifosfori   

SFS-EN ISO 6878:2004 5 µg/l

kokonaispitoisuus ja liukoinen 

kokonaisfosfori 

*Fluoridi SFS-EN ISO 10304-1:2009

SFS-EN ISO 6878:2004 2 µg/l

kokonaispitoisuus ja liukoinen 

fosfaattifosfori   

 ISO 15705: 2002 15 mg/l

*CODCr, liukoinen

*E. coli  (37 oC, 18 h) ISO 9308-2:2012 ( E ) Part 2

*Ammoniumtyppi SFS 5505: 1988 

SFS-EN 1899-1:1998 1,5 mg/l

*CODMn SFS 3036: 1981 0,5 mg/l

Mittausepävarmuus

*Alkaliteetti                       

*Gran-alkaliteetti

0,02 mmol/l

*Ammoniumtyppi SFS 3032: 1976 5 µg/l

*Ammoniumtyppi SFA-tekniikka, Skalar menetelmä 155-

066 (perustuu muunneltuun Berthelot´n 

reaktioon)

5 µg/l

Määritys Menetelmä

Menetelmän 

määritysraja



> 50 µg/l ± 10 %

*Happi 0,2 mg/l

0,10 - 0,20 mg/l ± 40 %

0,20 - 1,00 mg/l ± 25 %

> 1,00 mg/l ± 20 %

*Kiintoaine SFS-EN 872:2005 0,5 mg/l 0,5 – 3 mg/l ± 0,5 mg/l

≥ 3 mg/l ± 15 %

1,0 - 7,0 mg/l ± 20 %

> 7,0 mg/l ± 12 %

0,05 mmol/l 0,05 - 0,40 mmol/l ± 0,050 mmol/l

> 0,40 mmol/l ± 12 %

2 - 12 mg/l ± 1,6 mg/l

> 12 mg/l ± 12 %

*Kolimuotoiset bakteerit SFS 3016: 2011

5 - 50 µg/l ± 20 %

> 50 µg/l ± 14 %
10 µg/l 10 - 20 µg/l ± 5,5 µg/l

20 - 150 µg/l ± 16 %

* Nitraattityppi > 150 µg/l ± 10 %

5 µg/l 5 - 25 µg/l ± 5 µg/l

25 - 200 µg/l ± 17 %

* Nitraattityppi > 200 µg/l ± 10 %
2 - 5 µg/l ± 0,9 µg/l

> 5  µg/l ± 24 %

1 - 5 µg/l ± 1 µg/l

5 - 20  µg/l ± 20 %

> 20 µg/l ± 14 %

25 - 50 µg/l ± 12,5 µg/l

50 - 200 µg/l ± 15 %

> 200 µg/l ± 10 %

0,2 - 0,4 FNU ± 0,1 FNU

0,4 - 1,0 FNU ± 25 %

> 1,0 FNU ± 16 %

1,0 - 7,0 mg/l ± 17 %

> 7,0 mg/l ± 10 %

*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2: 2000

*Sähkönjohtavuus SFS-EN 27888: 1994 2 mS/m > 2 mS/m ± 5 %

*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 0,2 FNU

*Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1:2009 1 mg/l

*Radon sisäinen menetelmä MENE45,                

RADEK MKGB-01 

30 Bq/l  > 30 Bq/l ± 30 %

*Rauta: kokonaispitoisuus       

ja liukoinen                              

SFS 3028: 1976 25 µg/l

*pH SFS 3021: 1979 1 1 - 14 ± 0,2 pH-

yksikköä

*Pseudomonas aeruginosa 

Alustava

SFS-EN ISO 16266: 2008

*Nitriittityppi SFS 3029: 1976 2 µg/l

*Nitriittityppi ISO 13395:1996, SFA-tekniikka 1 µg/l

*Mangaani: kokonais- 

pitoisuus ja liukoinen

SFS 3033: 1976 5 µg/l

*Nitraatti- ja nitriittitypen 

summa                             

*Nitraattityppi

SFS-EN ISO 13395:1997, FIA-tekniikka

*Nitraatti- ja nitriittitypen 

summa                             

*Nitraattityppi

ISO 13395:1996, SFA-tekniikka

*Kolimuotoiset bakteerit ISO 9308-2:2012 ( E ) Part 2

*Lämpökestoiset 

kolimuotoiset bakteerit

SFS 4088: 2001

*Kloridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 1 mg/l

*Kokonaiskovuus SF 3003: 1987

*KMnO4-luku SFS 3036: 1981 2 mg/l

*Heterotrofiset              

bakteerit 36 oC 44 h

SFS-EN ISO 6222: 1999

*Kloori: vapaa,              

laskennallinen sidottu ja 

kokonaiskloori

SFS-EN ISO 7393-2: 2000, muunneltu 0,1 mg/l

ISO 15681-2:2005, SFA-analysaattori 3 µg/l

kokonaispitoisuus ja liukoinen 

kokonaisfosfori 

SFS-EN 25813:1993 ± 8%

*Heterotrofiset              

bakteerit 22 oC 68 h

SFS-EN ISO 6222: 1999



100 - 200 µg/l ± 35 µg/l

1,5 - 5 mg/l ± 1,0 mg/l

5 - 10 mg/l ± 15 %

> 10 mg/l ± 10 %

50 - 150 µg/l ± 35 µg/l

> 150 µg/l ± 16 %

0,10 - 0,60 mg/l ± 26 %

> 0,60 mg/l ± 15 %

2 - 15 mg/l Pt ± 3 mg/l Pt

> 15 mg/l Pt ± 20 %

*Väri SFS-EN ISO 7887:2012 5 mg/l Pt ± 32 %

MUUT MENETELMÄT

Absorptiokerroin (400 nm) Spektrofotometrinen mittaus

Absorptiokerroin (750 nm) Spektrofotometrinen mittaus

Haihdutusjäännös SFS 3773: 1977

Haju Sisäinen menetelmä MENE1

Haju Kenttämääritys

± 8 %

± 8 %

Hiivat SFS 5507: 1989 (modif.)

Homeet SFS 5507: 1989 (modif.)

Ilman lämpötila Kenttämittaus

Jään paksuus Kenttämittaus

0,1 - 0,35 mmol/l ± 0,04 mmol/l

> 0,35 mmol/l ± 12 %

Kokonaissyvyys Kenttämääritys

Laskeutuvat aineet (1/2 h) Sisäinen menetemlä MENE20

Levä Kenttämääritys

Lietepitoisuus SFS-EN 872:2005

Lumen paksuus Kenttämääritys

Lämpötila Laboratoriomittaus

Lämpötila Kenttämääritys

Maku Sisäinen menetelmä MENE1

Kiintoaineen hehkutushäviö 

Kiintoaineen hehkutushäviö 

(GF/C)                        

Kiintoaineen hehkutushäviö 

(GF/F)

SFS 3008: 1990 + SFS-EN 872:2005

Magnesium SFS 3001, 3003: 1987 (perustuu 

kokonaiskovuuden ja kalsiumkovuuden 

erotukseen)

4 mg/l

Hiilidioksidi Sisäinen menetelmä MENE12 (perustuu 

Elintarviketutkijain seura; Juoma- ja 

talousveden tutkimusmenetelmät)

0,4 mg/l

Kalsiumkovuus (Kalsium) SFS 3001: 1974 0,1 mmol/l

Mittausepävarmuus

Happi % (suolainen vesi)      

Happi % (makea vesi)

SFS-EN 25813:1993

Hehkutusjäännös, 

hehkutushäviö

SFS 3008: 1990

*Väri SFS-EN ISO 7887:2012, Method C 2 mg/l Pt

Määritys Menetelmä

Menetelmän 

määritysraja

*Typpi, kokonaispitoisuus SFS-EN ISO 11905-1: 1998, SFS-EN ISO 

13395: 1997, SFA-tekniikka

50 µg/l

*Urea Sisäinen menetelmä MENE46,             

Koroleff (1979)

0,1 mg/l

*Typpi, kokonaispitoisuus 

(luonnonvesi < 5 000 µg/l)

SFS-EN ISO 11905-1: 1998, SFS-EN ISO 

13395: 1997, FIA-tekniikka

100 µg/l

200 - 500 µg/l

> 500 µg/l

± 15 %

± 12 %

*Typpi, kokonaispitoisuus SFS 5505: 1988 1,5 mg/l

*Sähkönjohtavuus SFS-EN 27888: 1994 2 mS/m > 2 mS/m ± 5 %



Näkösyvyys Kenttämääritys

Pilvisyys Kenttämääritys

Salmonella NMKL 71: 1999

Suolaisuus (lask.) Suolaisuus (lask.)

Sädesienet STM:n opas 2003: 1

Tuulen nopeus Kenttämääritys

Tuulen suunta Kenttämääritys

Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1

Virtaama Kenttämääritys

Tämä luettelo kuuluu laboratorion toimintajärjestelmän piiriin ja se on laatupäällikön hyväksymä 31.12.2020.             Muutoksia 

tähän luetteloon saa tehdä vain laatupäällikön luvalla

Veden pinnan korkeus               

h-putken päästä

Kenttämääritys

Veden pinnan korkeus kaivon 

kannesta

Kenttämääritys

Veden pinnan korkeus 

merenpinnasta

Kenttämääritys
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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 ot-
totoimintaa. Pohjavesialueella sijaitsevat myös Saint-Gobain Finland Oy:n kuivabetonituotetehdas ja kalkkihiekkatiili-
tehdas. 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 yhteistarkkai-
luohjelman 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 ottotoi-
minnan jatkamiseksi on käynnissä. Saint-Gobain Finland Oy:lla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.5.2010 myön-
tämät 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 Salpaussel-
kään 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). Alu-
eelle on laadittu rakenneselvitys (Geologian tutkimuskeskus 2004). Muodostuma rajautuu etelä-kaakkoisreunastaan 
Varesjokeen, jonka eteläpuoli on kallioista. Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan suurin osa pohjave-
sialueesta koostuu hiekasta. Rakenneselvityksen perusteella monin paikoin tavataan silttistä hiekkaa ja silttiä. Maaperä 
on useilla alueilla erittäin hienojakoista, mistä johtuen vesinäytteisiin kertyy näytteenoton yhteydessä runsaasti hie-
noainesta.  

Saarenkylän pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 8 000 m3/d. Alue on luokiteltu kemial-
liseksi 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 pai-
kallisesti. 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 Vares-
joen 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 pohjavesi-
tarkkailun tuloksia hyödynnetään Kiikalan Saarenkylän pohjavesiyhteistarkkailun raportoinnissa. 

4 Tarkkailutulokset 

Saint-Gobain Finland Oy:n tehdasalueella pohjaveden laatu on täyttänyt tarkkailupisteissä kaikilla tutkimuskerroilla ta-
lousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.  Pohjavesi on kuormittuneinta kuivabetonituotetehtaan havainto-
putken W-Uusi4 alueella: pohjaveden nitraattityppipitoisuus, alkaliteetti, kokonaiskovuus ja sähkönjohtavuus ovat ol-
leet noususuuntaiset ja korkeammat kuin muilla havaintopaikoilla. Myös hiilidioksidia vedessä on muita havaintopisteitä 
enemmän. Putken lähistöllä sijaitsee kuivabetonituotetehtaan hulevesiallas sekä maahan kaivettuja sammutusvesisäi-
liöitä. 

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 sijaitse-
vassa yhdessä havaintoputkessa on todettu lievää kuormitusta, joka ilmentää todennäköisesti alueen toimintojen yh-
teisvaikutuksia pohjaveteen. Vedessä on muita havaintopaikkoja runsaammin kovuutta, kloridia, sulfaattia ja nitraatti-
typpeä. Myös muutamassa pohjaveden virtaussuunnassa em. havaintoputken alapuolella sijaitsevassa havaintoput-
kessa 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 ha-
vaintopaikkojen 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 tark-

kailu: 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 ve-
denottamon suuntaan. 

Havaintopaikat 401-405 ovat uusia pohjaveden havaintopaikkoja ja niiden asentamisesta on sovittu yhteistarkkailuryh-
män kesken joulukuussa 2019 pidetyssä palaverissa. Havaintoputket asennetaan vuoden 2020 aikana. Ohjeelliset sijain-
nit 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 so-
veltumattomat 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 tehtai-
den havaintoputkien vesinäytteenoton. Syksyn näytteenottokerralla vesinäytteet otetaan maa-ainesten ottoalueiden ja 
tehdasalueiden havaintoputkista. Pinnankorkeudet mitataan yhteensä neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, huhti-tou-
kokuussa, elokuussa ja loka-marraskuussa. 

Pohjavesinäytteenotossa noudatetaan voimassa olevaa kansainvälistä standardia (ISO 5667–11) ja kansallisia ohjeistuk-
sia (Rintala & Suokko 2008). Pohjaveden pinnankorkeus mitataan ennen näytteenottoa. Vesinäytteet öljyhiilivetymää-
rityksiä 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 vesi-
näytteenotto 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 tutki-
taan 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. 

 

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. Mi-
käli pohjaveden laadussa tapahtuu oleellisia muutoksia, ilmoitetaan siitä välittömästi tilaajan yhteyshenkilölle ja sovi-
taan jatkotiedottamisesta. 

Tarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, jossa esitetään tarkkailuvuoden tulokset ja verrataan niitä aiem-
piin tarkkailutuloksiin. Käytetyt määritysmenetelmät, määritystarkkuudet ja mittausepävarmuudet esitetään yhteenve-
toraportissa. Yhteenvetoraportti toimitetaan tilaajaosapuolille tarkkailuvuotta seuraavan huhtikuun loppuun men-
nessä. Yhteenvetoraportissa esitetään tarvittaessa ehdotukset tarkkailuohjelman muuttamiseksi tarkkailutulosten pe-
rusteella. Ohjelmaa voidaan muuttaa Salon ympäristönsuojelun hyväksymällä tavalla. 

Pohjaveden tarkkailutulokset toimitetaan pohjavesitietojärjestelmä POVETiin yhteensopivina siirtotiedostoina. Vesipin-
tojen korkeudet ilmoitetaan N2000-järjestelmässä. 

 

 

 

 

 

Hp205 405 401 402 W-Uusi3 F1 Silva Hp1 404 HpDe1 403 W-Uusi1 W-Uusi2 W-Uusi4

Toiminnanharjoittaja yhtei nen yhteinen Saint-Gobain yhteinen yhteinen yhteinen Rudus Swerock Destia Saint-Gobain Saint-Gobain Saint-Gobain Saint-Gobain
Tarkkailtava toiminta

Kenttämääritykset
Pohjaveden pinnankorkeus x x x x x x x x x x x x x
Ulkonäkö x x x x x x x x x x x x x
Haju x x x x x x x x x x x x x
Lämpötila x x x x x x x x x x x x x
Analyysit
Sameus x x x x x x x x x x x x x
pH x x x x x x x x x x x x x
Sähkönjohtavuus x x x x x x x x x x x x x
Liuennut happi x x x x x x x x x x x x x
Hiilidioksidi x x x x x x x x x x x x x
Kemiallinen hapenkulutus x x x x x x x x x x x x x
Nitraattityppi x x x x x x x x x x x x x
Nitriittityppi x x x x x x x x x x x x x
Sulfaatti x x x x x x x x x x x x x
Kloridi x x x x x x x x x x x x x
Kokonaiskovuus x x x x x x x x x x x x x
Alkaliteetti x x x x x x x x x x x x x
Liukoinen kalsium (Ca) x x x
Liukoiset Fe ja Mn
Liukoiset metallit ja 
puolimetallit: Fe, Mn, As, 
Ba, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn x Kevät x Kevät x Kevät x Kevät x Kevät
Koliformiset bakteerit ja 
E.coli -bakteerit x
Suolistoperäiset 
enterokokit x
Öljyhiilivedyt C10-C40 x x x x x x x x x x
Bensiinihiilivedyt
Haihtuvat orgaaniset 
yhdisteet (VOC-yhdisteet) x x x

Taustapisteet
Näytteenotto kerran vuodessa

Maa-ainesten ottotoiminta
Näytteenotto kaksi kertaa vuodessa

Tehdastoiminta
       Näytteenotto kaksi kertaa vuodessa
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LIITE 2. Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailuohjelma. 

 

 

Hp205 405 401 402 W-Uusi3 F1 Silva Hp1 404 HpDe1 403 W-Uusi1 W-Uusi2 W-Uusi4

Toiminnanharjoittaja yhteinen yhteinen Saint-Gobain yhteinen yhteinen yhteinen Rudus Swerock Destia Saint-Gobain Saint-Gobain Saint-Gobain Saint-Gobain
Tarkkailtava toiminta

Kenttämääritykset
Pohjaveden pinnankorkeus x x x x x x x x x x x x x
Ulkonäkö x x x x x x x x x x x x x
Haju x x x x x x x x x x x x x
Lämpötila x x x x x x x x x x x x x
Analyysit
Sameus x x x x x x x x x x x x x
pH x x x x x x x x x x x x x
Sähkönjohtavuus x x x x x x x x x x x x x
Liuennut happi x x x x x x x x x x x x x
Hiilidioksidi x x x x x x x x x x x x x
Kemiallinen hapenkulutus x x x x x x x x x x x x x
Nitraattityppi x x x x x x x x x x x x x
Nitriittityppi x x x x x x x x x x x x x
Sulfaatti x x x x x x x x x x x x x
Kloridi x x x x x x x x x x x x x
Kokonaiskovuus x x x x x x x x x x x x x
Alkaliteetti x x x x x x x x x x x x x
Liukoinen kalsium (Ca) x x x
Liukoiset Fe ja Mn
Liukoiset metallit ja 
puolimetallit: Fe, Mn, As, 
Ba, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn x Kevät x Kevät x Kevät x Kevät x Kevät
Koliformiset bakteerit ja 
E.coli -bakteerit x
Suolistoperäiset 
enterokokit x
Öljyhiilivedyt C10-C40 x x x x x x x x x x
Bensiinihiilivedyt
Haihtuvat orgaaniset 
yhdisteet (VOC-yhdisteet) x x x

Taustapisteet
Näytteenotto kerran vuodessa

Maa-ainesten ottotoiminta
Näytteenotto kaksi kertaa vuodessa

Tehdastoiminta
       Näytteenotto kaksi kertaa vuodessa
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Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen 
1 Johdanto 

Tämä Natura-alueen arviointivelvollisuuden selvittäminen käsittelee Kiikalan Saarenkylässä Saint-
Gobain 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 raaka-
aineeksi 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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2 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. Härjänvatsan alueen maa-ainesottotiedot. 

 Hiekka-
alue 4:3 

Ojalannummi 
2:67 

Härjänkorva 
2:66 

Filleri-
monttu 2:73, 
Ojalannummi 
2:67 

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

Nummensyrjä 
2:7, Saunamäki 
II 

Toimija Saint-
Gobain 
Finland Oy 

Saint-Gobain 
Finland Oy 

Destian Oy Rudus Oy Swerock Oy Swerock Oy 

Ottoalueen pinta-ala, 
ha 

31,3 10,2 3,096 5,8 11,2 5,3 

Ottomäärä kiintom3 4 100 000 1 800 000 580 000 5 200 000 6 900 000 1 300 000 

Lupatunnus 3589 3551 3549 3765 3649 3629 

Luvan 
alkamispäivämäärä 

14.9.2011 3.9.2011 3.9.2011 21.1.2015 23.1.2013 5.9.2012 

Luvan 
päättymispäivämäärä 

25.10.2021 19.4.2021 19.4.2021 3.3.2021 3.5.2023 18.6.2022 

Suojamaakerroksen 
paksuus 

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 

Alin ottotaso (m mpy) 88 79 88 73 83 86 

 
3 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.  

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 
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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 
pintavesi- tai 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). 

Saarenkylän pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 8 000 m3/d (Suomen 
ympäristökeskus 2020). Pohjaveden päävirtaus suuntautuu alueella pohjoisesta etelään/kaakkoon 
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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  

- 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 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

4.1 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. 
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- Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman takia niin, ettei suojeltavien lajien tai 
elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pitkällä aikavälillä mahdollista. 

- Hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta. 

- Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen takia. 

- Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan. 

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna myös vaikutusten merkittävyyden luokitusta ja arviointia 
alueen luontoarvoille soveltuviin kriteereihin (Taulukko 2). Merkittävyyden arvioinnissa keskitytään 
mahdollisen muutoksen laajuuteen, joka suhteutetaan alueen kokoon sekä luontoarvojen 
merkittävyyteen ja sijoittumiseen. Vaikutusten todennäköisyyttä on arvioitu seuraavan luokituksen 
mukaisesti: varma, erittäin todennäköinen, todennäköinen, odotettavissa, ennakoitavissa ja 
epätodennäköinen sekä erittäin epätodennäköinen. Todennäköisyyttä harkittaessa arviointiin on 
ryhdyttävä, mikäli merkittävät heikentävät vaikutukset ovat todennäköisiä. 

Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitava hankkeen 
vaikutukset Natura-alueen eheyteen (koskemattomuus). Alueen koskemattomuus liittyy alueen 
suojelutavoitteisiin, eikä se siten tarkoita koskemattomuutta sanan kirjaimellisessa tai fyysisessä 
merkityksessä. 

Taulukko 2. Vaikutusten merkittävyyden luokitus ja käytetty kriteeristö (Söderman 2003). 

Vaikutuksen merkittävyys Kriteerit 

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

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

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

Merkityksetön Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin. 

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

 
4.4 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 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Raportti 11 (28) 
   
10.7.2020   

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

  
Y-tunnus 2474031-0  

Kotipaikka Helsinki 

Seurantatutkimuksen mukaan ottamistoiminnan vaikutus pohjaveden laatuun on yleisesti havaittu 
alueilla, joilla ottamisalueiden osuus pohjaveden muodostumisalueen kokonaispintaalasta on yli 10 
%. Härjänvatsan maa-aineksenottoalue sijoittuu Saarenkylän pohjavesialueelle (0225251), jonka 
muodostumisalueen pinta-ala on 989,9 ha. Nykyisten lupa-alueiden kokonaispinta-ala on noin 67 ha 
eli noin 6,8 % pohjavesiesiintymän pohjaveden muodostumisalueen kokonaispinta- alasta. Lisäksi 
ottamistoimintaan tarvittavan kaivu- ja kuljetuskaluston käytöstä ja säilytyksestä sekä öljytuotteiden 
varastoinnista pohjavesialueella, aiheutuu pohjaveden pilaantumisvaaraa.  

Muutokset pohjeveden laadussa ja määrässä vaikuttavat Varesjoen ominaispiirteisiin (pikkujoet ja 
purot -luontotyyppi) sekä Varesjoen varressa oleviin lähteet ja lähdesuot -luontotyyppiin. 
Lähdekasvillisuuteen selvimmin vaikuttaa pohjaveden korkeus ja veden virtaus. Muita 
lähdekasvillisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat veden pH, alkaliteetti (puskurikyky), ravinteet sekä 
lämpötila. 

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  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  ja ottoalueen pohjoispuolella yli 45 dB(A) keskiäänitasovyöhyke vähäisesti 
leviää Natura-alueelle.  

Maa-aineksen ottotoiminnan melulähteinä ovat seulontalaitteet, pyöräkuormaajat,  ja 
kaivinkoneet. Lisäksi Destia Oy:n kiinteistöllä Härjänkorva  murskataan kiviä. Murskaus 
tapahtuu tasolla +102 m (N2000) tai sitä alemmilla tasoilla. Murskauslaitoksen  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 Hiekka-
alue 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 
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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  keskiäänitaso LAeq 
[dB]) ja yöllä klo 22-7 välisenä aikana on 40 dB(A). Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla 
luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 
Ohjearvoilla halutaan turvata ihmisten virkistyskäyttö luonnonsuojelualueilla, eikä ohjearvo ole 
käypä eläimistölle, jolla voitaisiin arvioida esim. melun häiritsevyyttä. Lisäksi eläinlajien reagointi 
melutasoon vaihtelee.  

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 

 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   

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 
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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 
pääosin ottoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Partikkelit, joiden halkaisija on alle 10  
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:  

- 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. 

  

4.7 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. 
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- 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  Kiikala, Salo. Destia Oy. 
- Rintala, J. 2014: Pohjaveden laadun muutokset soranottoalueilla 1985-2013. Suomen 

ympäristökeskuksen raportteja 20/2014. 
- Suomen ympäristökeskus, 2020. Avoin tieto – ympäristötietojärjestelmä, 2020. 

syke/avointieto.  
- Suunnittelukeskus Oy 2003: Kiikalan Härjänvatsan maa-ainesoton ympäristövaikutusten 

arviointi, 29.8.2003. 
- Varsinais-Suomen liitto 2005: Pohjaveden virtausmallinnus Kiikalannummella. 

4.8 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  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. 
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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. Suojelun perusteina olevat lajit. 

Koodi Laji 

1015 kalkkisiemenkotilo (Vertigo genesii) 

1910 liito-orava (Pteromys volans) 

1984 korpihohtosammal (Herzogiella turfacea) 

6216 kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus) 

 
5.3 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 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit 

6.1.1 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  partikkelikooltaan oleva 
pöly, laskeutuu lähelle päästölähdettä. Tuulen mukana ottoalueelta leviävä alle 10  
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 
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verrattain vähäisenä ja kaivualueiden kunnostus- ja jälkihoitotoimenpiteet suoritetaan lupaehtojen 
mukaisesti. 

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 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

6.3.1 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.  
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Kuva 8. Ote Kiikalan Härjänvatsan osayleiskaavasta.  

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. 
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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).  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 W-Uusi4 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 maa-
aineksen 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 
maa-aineksenottoalueen, 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.  



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Raportti 23 (28) 
   
10.7.2020   

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

  
Y-tunnus 2474031-0  

Kotipaikka Helsinki 

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.  

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 
maa-aineksenottoalue 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 

Härjänvatsa
n 
osayleiskaav
a 

Pohjaveden 
ottaminen 
Kaskiston 
pohjavesialue
elta 

Saint-Gobain 
Finland Oy:n 
kuivatuoteteh
das 

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 
pohjavesivirtaa
miin, 
antoisuuksiin tai 
laatuun  

ei muutoksia 
pohjavesivirtaa
miin, 
antoisuuksiin tai 
laatuun 

ei muutoksia 
pohjavesivirtaa
miin, 
antoisuuksiin tai 
laatuun 

ei 
vaikutuksia 

ei vaikutuksia ei vaikutuksia 

Keidassuot  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 
pohjavesivirtaa
miin tai 
antoisuuksiin 

ei muutoksia 
pohjavesivirtaa
miin tai 
antoisuuksiin  

ei muutoksia 
pohjavesivirtaa
miin tai 
antoisuuksiin  

ei 
vaikutuksia 

merkittäviä 
vaikutuksia * 

pohjaveden 
laatuun 
vaikuttava 
muutos, ei 
merkittävä 

Cratoneurion-
huurresammalläh
teet  

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 melu-
vaikutuksia 

pöly- ja 
meluvaikutu
ksia 

pöly- ja melu-
vaikutuksia 

ei vaikutuksia 

Puustoiset suot  ei vaikutuksia ei vaikutuksia ei vaikutuksia ei 
vaikutuksia 

ei vaikutuksia ei vaikutuksia 
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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. 

7 Yhteenveto ja johtopäätös 

Työssä arvoitiin Kiikalan Saarenkylässä Saint-Gobain Finland Oy/Weberin uuden maa-ainesottoluvan 
vaikutuksia Hyyppärän Natura-alueen (FI1301103) luontoarvoille. Maa-aineksenotto tapahtuu 
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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 maa-
aineksenotto 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 Natura-arviointi. 
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