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Uusimetsän tila, Rn:o 734-640-1-37, Salo
1

Hankekuvaus
Juha Vainio hakee Salon kaupungissa sijaitsevalle tilalle Uusimetsä (Rn:o 734-640-1-37) maa-ainesten
ottamislupaa. Tila sijaitsee noin 7,8 kilometrin etäisyydellä Perniön keskustaajamasta luoteen suuntaan. Kohteen sijaintikartta on esitetty liitteessä 1. Ilmakuva alueesta on esitetty liitteessä 2.
Lupaa haetaan hakemuksen mukaisen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta ennen
luvan lainvoimaiseksi tuloa (MAL 21 §). Aloitusluvan myöntäminen on perusteltua kohteeseen ja sen
lähialueille aiemmin myönnettyjen ja voimassa olevien lupien perusteella.

2
2.1

Nykytilanne ja aluekuvaus
Maanomistus
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Salon kaupungissa noin 7,8 kilometrin etäisyydellä Perniön keskustaajamasta luoteen suunnassa kiinteistöllä 734-640-1-37. Kiinteistön omistavat Juha ja Marianne Vainio. Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 18,36 ha. Kohdekiinteistö ja sen naapurikiinteistöt on esitetty kiinteistörekisterikartassa liitteessä 3.

2.2

Kaavoitus
Suunnitellulla ottamisalueella on Salon seudun maakuntakaavassa merkinnät M (maa- ja metsätalousvaltainen alue) sekä Pv (pohjavesialue). Ote maakuntakaavasta on esitetty kuvassa 1 sekä liitteessä 4. Ottoaluetta ympäröi Teijon kansallispuisto sekä Teijon ylänkö Natura-alue (FI0200086). Lisäksi etelässä on suojelualue (sl 382a) ja idässä Punassuon soidensuojelualue (sl 382d). Suunniteltu
ottamisaluetta ei ole merkitty valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin harjualueisiin eikä
se sijaitse Natura 2000 -kohdealueilla. Alueelle ei ole laadittu asema- tai yleiskaavaa.
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Kuva 1. Ote Salon seudun maakuntakaavasta. Suunnitellun ottamisalueen raja on merkitty kuvan keskelle vihreällä viivalla.

2.3

Alueen aikaisempi maa-ainesten ottamistoiminta
Puolakkanummen alueelta on otettu maa-aineksia jo 1970-luvulla. Suurelta osin luvan saanneilta ottoalueilta toiminta jo loppunut ja maisemointi on tehty. Kuvassa 2 on esitetty maa-ainesten ottamisalueet. Päättyneet ja voimassa olevat maa-ainesluvat on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Päättyneet ja voimassa olevat maa-ainesluvat (* = aikaisemman luvan alueelta. ** = sisältyy jo
otettu 70 000 m3. *** = kahdessa vaiheessa).
Tila

Lupapäätös

Ottoaika

Ottamisalueen pinta-ala
(ha)

Otettava
kokonaismäärä, m3

Luvan voimassaoloaika

Purola 734-640-1-19

11.4.2018

2018-2028

4,58*

77 800

10 vuotta

Purola 734-640-1-19

2.10.2006

2006-2016

5,69

150 000

10 vuotta***

Niemensora 734-640-1-422

13.3.2013

2013-2023

4,108

60 000

10 vuotta***

Rantala 734-640-1-189

6.10.2003

2003-2013

2,385*

57 000

10 vuotta***

Rantala 734-640-1-189

20.3.2000

2000-2009

2,60

70 000

10 vuotta

Uusimetsä 734-640-1-37

2.7.2007

2007-2017

3,33

200 000

10 vuotta***

Soratila 734-640-1-278

15.5.1995

1995-1999

3,77

65 000 (135 00**)

5 vuotta
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Tilalla Uusimetsä 734-640-1-37, jonne maa-aineslupaa nyt haetaan, on ollut aikaisempaa maa-ainesottoa. Perniön kunnanhallitus on myöntänyt maa-ainesluvan 2.7.2007 tilan lounasosalle. Lupa on
päättynyt 31.12.2017. Luvan mukainen ottamisalue oli jaettu kahteen ottovaihealueeseen, joista Ivaiheen jälkihoito on hyväksytty ja vakuus vapautettu 9.4.2014. Luvanmukaisen I-vaiheen pinta-ala
oli 1,57 ha. Toisen vaiheen ottamisalueen pinta-ala oli 1,76 ha ja kaivualueen 1,19 ha. Toisen vaiheen
maa-aineslupa-alueen jälkihoitotoimenpiteet on hyväksytty 13.11.2019. Alueelle on palautettu pohjavettä suojaava pintamaakerros ja istutettu männyntaimia, joten ottoalue palautuu metsäksi. Luvan
mukaan alin sallittu kaivutaso oli +48,00 (N60) eli +48,28 (N2000) m mpy.

Kuva 2. Nykyiset ja vanhat maa-ainesten ottamisalueet.
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Uusimetsän tila rajautuu pohjoisessa tilaan Purola 734-640-1-19, missä on maa-ainesten ottamisalue.
Tilalta on otettu maa-aineksia 2000-luvun alkupuolelta saakka. Voimassa oleva lupa on myönnetty
4,58 hehtaarin alalle 11.4.2018 (Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, § 59 11.4.2018).
Edellinen maa-aineslupa on myönnetty vuonna 2006 (Perniön kunta, kunnanhallitus 318§
/2.10.2006). Tällöin ottamisalueen pinta-ala oli 5,69 ha.
Tilalla Soratila 734-640-1-278 on otettu maa-aineksia 1990-luvulla. Viimeisin lupa maa-aineksen ottoon oli myönnetty viideksi vuodeksi 15.5.1995 (Perniön kunta, kunnanhallitus 203§ /15.5.1995).
Tilalta Rantala 734-640-1-189 on otettu maa-aineksia 2000-2010 -luvulla. Luvat on myönnetty
20.3.2000 ja 6.10.2003 (Perniön kunta, kunnanhallitus 121§/20.3.2000 ja 309 §/6.10.2003). Vuoden
2003 annettu lupa koski kaksivaiheista ottotoimintaa ja II vaiheen lupa on päättynyt 31.12.2013.
Uusimetsän tilaan rajautuvalta Joutnan kylän yhteiseltä maa-aineisottoalueelta (734-640-1-40) on
otettu ja otetaan maa-aineksia kotitarpeeksi. Ilmakuvan perusteella ottoala on kooltaan noin 0,9 ha
2.4

Nykytilanne ottamisalueella ja sen läheisyydessä
Suunniteltu ottamisalue (tila Uusimetsä 734-640-1-37) on nykyisin metsätalouskäytössä.
Uusimetsän tilan eteläpuolelle sijoittuvalle tilalle Niemensora 734-640-1-422 Salon kaupunki on
myöntänyt maa-aineisottoluvan 13.03.2013. Maa-ainesotolla on tarkoitus yhdistää vanhat maa-ainesten ottoluvat ja uusia lupa. Lupa on voimassa 10 vuotta eli vuoteen 2023 saakka. Lupahakemuksen
mukaisen ottamisalueen pinta-ala on noin 4,108 ha ja kaivualueen noin 1,685 ha. Alue rajoittuu vanhaan sorakuoppaan.
Tilalle Purola 734-640-1-19 on myönnetty 11.4.2018 maa-aineslupaa 10 vuodeksi ottomäärälle 77
800 m3. Ottamisalueen pinta-ala on 4,58 ha sekä kaivualueen pinta-ala 4,14 ha. Ottamisalue on vanhaa maa-aineksenottoaluetta. Hakemussuunnitelmaan on liitetty Natura-arvioinnin tarveselvitys,
jonka johtopäätös on, ettei suunnitelma vaadi varsinaista LSL 65 § mukaista Natura -vaikutusten arviointia.
Suunniteltua ottamisaluetta lähin asuinrakennus sijaitsee ottamisalueen koillispuolella noin 340 metrin etäisyydellä ja lähin lomarakennus noin 220 metrin etäisyydellä etelässä. Suojelualueisiin on pienimmillään noin 100 metrin suojaetäisyys. Ottamisaluetta lähimmät häiriintyvät kohteet on esitetty
liitteessä 5.

2.5

Maa- ja kallioperä
Suunniteltu ottamisalue sijoittuu hiekka- ja soravaltaiselle glasiofluviaaliselle muodostumalle. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen laatimaan hydrogeologien kuvauksen mukaan Puolakkanummi on
III Salpausselkään liittyvä reunamuodostuma, jossa kiviaines vaihtelee länsiosan lajittuneesta keskikarkeasta hiekasta keski- ja eteläosan kiviseen soraan. Alueen länsiosissa lajittuneita kerroksia on
noin 10 metrin paksuudelta.
Kuvassa 3 on esitetty ote GTK:n maaperäkartasta (1:100 000), jossa suunniteltu ottamisalue sijoittuu
niin ikään harjujen ja muiden jäätikköjokikerrostumien alueelle ja aluetta myös ympäröi laajalti sora
ja hiekkakerrostumat.
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Kuva 3. Ote GTK:n maaperäkartasta. Suunnitellun ottamisalueen raja on merkitty kuvan keskelle vihreällä viivalla.
2.6
2.6.1

Pohja- ja pintavesi
Pohjavesialueet
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee 2E-luokkaan (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue,
jonka pohjavedestä pintavesi- ja maaekosysteemi on suoraan riippuvainen) kuuluvalle Puolakkanummen pohjavesialueella (0258607), jonka kokonaispinta-ala on 172 ha ja muodostumisalueen pintaala on 103 ha. Muodostuvan pohjaveden määrän on arvioitu olevan noin 640 m3/d. Puolakkanummi
on III Salpausselkään liittyvä reunamuodostuma, jonka kiviaines vaihtelee lajittuneesta keskikarkeasta hiekasta kiviseen soraan.
Pohjavesi virtaa länsiosalta lounaaseen Puolakkajärveen ja koilliseen Lohiojan suuntaan. Itäosalla virtaus suunta on lounaaseen Lohiojan suuntaan sekä kaakkoon. Alueen lounaisosassa olevasta Puolakan lähteestä purkautuvaksi vesimääräksi mitattiin 6.8.1998 noin 200 m3/d.
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Pohjavesialuekartta on esitetty liitteessä 6.
2.6.2

Pohjaveden pinnankorkeudet
Suunnitellun ottamisalueen lounaispuolella tilalla 734-640-1-188 on havaintoputki, missä 26.7.1984
pohjavedenpinta oli tasossa +43.98 m mpy (N60) (+44,26 m mpy (N2000)).
Niemensoran (734-640-1-422) kuoppaan on asennettu tammikuussa 2010 havaintoputki. Vedenpinta
oli 17.6.2010 tasolla +43,63 m mpy (N60) (+ 43,91 m mpy (N2000)). Vuosina 2019 ja 2020 vedenpintaa
on tarkkailtu putkesta neljä kertaa vuodessa, jolloin vedenpinta on vaihdellut tasolla +45,65…+46,03
(N2000).
Tilalle Purola (734-640-1-19) on asennettu havaintoputki, missä pohjaveden pinnan korkeus on vaihdellut vuosina 2014 – 2018 välillä +43,35 - 44,22 m mpy (N2000).

2.6.3

Pintavesi
Suunniteltua ottamisaluetta lähin vesialue on noin 660 metrin etäisyydellä lounaan suunnassa sijaitseva Puolakkajärvi. Ottamisalueen koillispuolella noin 135 metrin etäisyydellä virtaa Lohioja.

2.7

Suojeltavat kohteet ja luontoarvot
Suunnittelualueella ei sijaitse varsinaisia suojeltavia kohteita tai muinaismuistomerkkejä.
Suunniteltua ottamisaluetta ympäröi Teijon kansallispuisto sekä Teijon ylänkö Natura-alue
(FI0200086). Teijon ylänköalueeseen kuuluu jylhiä kallioalueita, järviä, korpipainanteita ja avosoita.
Natura-alue on ylänköä, jonka järvet ovat 32-39 metriä mpy:n yläpuolella. Karut silokalliot kohoavat
korkeimmillaan 80 metriin ja lakialueelta avautuu kauniita näköaloja järvimaisemiin. Alueen läpi kulkee kolmas Salpausselkä. Alue on otettu Natura-suojeluverkostoon luontodirektiivin perusteella
(SAC-alue). Pinta-ala on 3 457 ha. Valtaosa alueesta on Metsähallituksen hallinnoimaa.
Lisäksi alueella on etelän suunnassa suojelualue (sl 382a) ja idän suunnassa Punassuon soidensuojelualue (sl 382d). Suunniteltu ottamisaluetta ei ole merkitty valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin harjualueisiin eikä se sijaitse Natura 2000 -kohdealueilla.

2.8

Maisemakuva
Suunniteltu ottamisalue on nykyisin avohakattua puolukkatyypin kangasmetsää. Alueen lähiympäristö on vanhaa sekä nykyistä soranottoaluetta. Soranottoalueet sijoittuvat suunnitellun ottamisalueen pohjois-, länsi- ja eteläpuolille. Alueen itäpuolella kulkee Lankkerintie.
Topografialtaan suunniteltu ottamisalue on melko tasainen. Pääosin maasto nousee loivasti alueen
itäosista länteen päin kuljettaessa. Alueen länsiosissa maanpinta on noin tasossa +52, josta se nousee
korkeimmillaan noin tasoon +65 lähellä alueen länsilaitaa. Kohdekiinteistön eteläosissa vanhalla ottamisalueella maanpinta on noin tasossa +48,5.

3
3.1

Suunniteltu ottamistoiminta
Yleistä ottamistoiminnasta
Toiminnan tarkoituksena on ottaa alueelta hiekka- ja sora-aineksia, joita käytetään erilaisissa rakentamiskohteissa. Maa-aineksia voivat käyttää muun muassa kaupungit, kunnat, tielaitos, maa- ja vesirakennusyritykset, betoniasemat ja muut teollisuuslaitokset. Kaivualueelta on tarkoitus toimittaa
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hiekkaa ja soraa erityisesti Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueille. Alueen lähiympäristö on vanhaa
sekä nykyistä soranottoaluetta.
Ottamistoiminnassa noudatetaan alalla vallitsevaa hyvää toimintatapaa. Käytettävät laitteet ovat
työturvallisuusmääräyksien mukaiset. Toiminnassa noudatetaan sille asetettuja järjestysohjeita ja
huomioidaan toiminnasta aiheutuva vahingon vaara.
3.2

Alueiden rajaus
Suunniteltu ottamisalue sijoittuu kiinteistön 734-640-1-37 alueelle. Lupaa haetaan tässä vaiheessa
suunnitelmien mukaiselle vaiheelle 1. Vaiheen 1 mukaista ottamisaluetta ympäröivät metsäalueet.
Suunnitellun ottamisalueen (VAIHE 1) pinta-ala on noin 7,8 ha, josta varsinaisen kaivualueen osuus
on noin 6,1 ha.
Suunnitellun ottamisalueen raja sijaitsee 10 metrin etäisyydellä kiinteistön länsi- ja pohjoisrajasta.
Itälaidalla ottamisalueen raja kulkee lähimmillään noin 30 metrin etäisyydellä kiinteistörajasta ja tien
keskilinjasta. Varsinainen kaivualue sijoittuu ottamisalueen sisään siten, että kaivualueen raja kulkee
2 metrin etäisyydellä ottamisalueen rajasta länsi-, pohjois- ja itälaidoilla. Etelälaidalla ottamisalueen
raja kulkee pääosin noin 50 metrin etäisyydellä kaivualueen rajasta.
Kaivualueella (ottoalue) tarkoitetaan tässä yhteydessä aluetta, jolla varsinainen kaivu eli maa-ainesten ottaminen tapahtuu. Ottamisalueella sen sijaan tarkoitetaan aluetta, jolla maa-ainesten ottaminen tai ottamiseen liittyvät muut järjestelyt, kuten pintamaiden käsittely ja varastointi sekä jälkihoitotoimet, tapahtuvat. Pintamaat varastoidaan pääasiallisesti ottamisalueelle kaivualueen eteläpuolelle niille varatulle alueelle. Pintamaita on mahdollista varastoida myös muualle ottamisalueen ja
kaivualueen rajojen väliselle alueelle.
Alueen nykytilanne sekä ottamis- ja kaivualueiden rajaukset on esitetty piirustuksessa YMPP42742P002-1. Suunniteltu tilanne on esitetty piirustuksessa P42742P002-2 ja leikkauskuvat piirustuksessa P42742P002-3.

3.3

Ottamissyvyydet ja etenemissuunnat
Suunniteltu alin ottamistaso on +48,5. Suunniteltu ottamistoiminta vaiheessa 1 on jaettu kahteen
vaiheeseen (1A ja 1B). Vaiheessa 1A maa-ainesten otto aloitetaan alueen keskiosalta edeten kohti
länttä. Tämän jälkeen vaiheessa 1B edetään keskiosalta kohti itää. Kaivualueiden pinta-alat ovat molemmissa vaiheissa (1A ja 1B) noin 3,05 ha, jolloin vaiheen 1 kaivualueen kokonaispinta-ala on noin
6,1 ha.
Mahdolliselle vaiheelle 2, jonka ottamisalueen alustava rajaus länsi-, etelä- ja itälaidoilla on esitetty
suunnitelmapiirustuksissa, haetaan erikseen lupaa siinä vaiheessa, kun vaihe 1 on päättymäisillään.
Tässä vaiheessa vaiheen 1 ottamisalue yhdistyisi kiinteistön eteläosissa jo otettuun alueeseen.

3.4

Massamäärät ja aikataulut
Alueelta otettavan hiekka- ja sora-aineksen määrä on vaiheessa 1 noin 476 500 m3ktr. Määrät on
laskettu alueen nykyisen maanpinnan ja suunnitellun pohjantason välisenä erotuksena. Määristä on
vähennetty arvioitu pintamaiden osuus (~12 200 m3ktr.) Nykytilanteen pintamalli perustuu maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon.
Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi (vaihe 1). Vuotuinen otettava maa-ainesmäärä vaihtelee kysynnän mukaan. Keskimäärin maa-aineksia otetaan 47 650 m3ktr ja maksimissaan 150 000 m3ktr.
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3.5

Toiminta-ajat
Maa-ainesten ottoa ja siihen liittyvää toimintaa sisältäen kuljetukset suoritetaan maanantaista perjantaihin klo 7-22 sekä lauantaisin klo 8-16. Seulontaa suoritetaan maanantaista perjantaihin klo 718.

3.6

Ottamisen yleiset perustelut

3.6.1

Maa-aineslaki
Maa-aineslain (555/1981) mukaisesti ottamistoiminnasta ei saa aiheutua kauniin maiseman tai erikoisen luonnonesiintymän tuhoutumista. Ottamistoiminnan vaikutukset luonnonolosuhteisiin eivät
saa olla huomattavia tai ulottua laajalle. Myöskään pohjavedelle ottamistoiminnasta ei saa aiheutua
haittaa. Ottamistoiminta ei saa vaikeuttaa alueen kaavoituksen toteutumista, eikä siitä saa aiheutua
kohtuutonta haittaa tai vaaraa asutukselle tai ympäristölle.
Suunnitellussa ottamistoiminnassa on otettu huomioon alueen luontoarvot, suojelukohteet, pohjaveden suojelu sekä alueen kaavoitus. Suunniteltu toiminta ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa eikä se vaaranna pohjaveden veden laatua tai antoisuutta. Ottamisalueen kasvillisuus tuhoutuu toiminnan seurauksena, mutta se palautuu alueen maisemointitoimenpiteiden yhteydessä.
Suunniteltu ottamistoiminta ei turmele maa-aineslain tarkoittamaa maisemakuvaa. Ottamisaluetta
ympäröivät metsäalueet rajoittavat alueen näkymistä ympäristöön. Ottamisalue ja siinä tapahtuvat
muutokset eivät näy kaukomaisemassa.
Alueen ympärille muodostuvat luiskat, varastokasojen sijoittelu sekä nykyiset maastonmuodot estävät ottamisalueen näkymistä sekä estävät tehokkaasti melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Etäisyydet häiriintyviin kohteisiin sekä edellä mainitut seikat huomioon ottaen ottamistoiminnasta ei arvioida aiheutuvan kohtuutonta haittaa asutukselle.
Suunniteltu ottamistoiminta mahdollistaa alueen käyttämisen kaavoituksessa varattuihin käyttötarkoituksiin.
Suunnitellusta ottamistoiminnasta ei aiheudu maa-aineslain (555/1981) 3 §:ssä esitettyjä ottamisen
estäviä seikkoja.

3.6.2

Muu lainsäädäntö
Toiminnasta ei myöskään aiheudu ympäristönsuojelulaissa esitettyjä haitallisia vaikutuksia. Toiminta
ei aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa tai vesiluonnossa ja
sen toiminnassa. Toiminnasta ei aiheudu yleisen terveydentilan vaarantumista eikä se huononna
paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja taikka estä tai vaikeuta niiden vedensaantia. Toiminnalla ei
ole sellaisia vaikutuksia pohjaveteen, jotka saattaisivat loukata yleistä tai toisen yksityistä etua.

4
4.1

Tarkkailutoimenpiteet
Käyttötarkkailu
Ottamisalue merkitään maastoon siten, että valvontaviranomaiset voivat valvoa ottamistoiminnan
etenemistä. Alueiden rajat merkitään maastoon riittävässä laajuudessa ennen toiminnan aloittamista
ja merkintöjä täydennetään työn aikana.
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Toiminnan aikana henkilölunta tarkkailee laitteiden toimivuutta ja ottamistoiminnan etenemistä. Mikäli laitteiden toiminnassa havaitaan häiriö, työt keskeytetään. Toimintaa jatketaan vasta, kun vika
on saatu korjattua.
Havaituista poikkeamista ja vaaratilanteista ilmoitetaan välittömästi valvovalle ympäristöviranomaiselle.
Vahingonvaaran uhatessa ryhdytään viivettä toimenpiteisiin vahingon ehkäisemiseksi ja aiheutuvien
haittojen minimoimiseksi. Toiminnanharjoittajalla on toimintasuunnitelma ja –valmius öljyvahingon
varalta. Öljyvahingosta ilmoitetaan valvovalle ympäristöviranomaiselle sekä alueelliselle pelastuslaitokselle.
4.2

Pohja- ja pintaveden tarkkailu
Alueen pohjaveden pintaa ja laatua tullaan seuramaan tilan Purola 734-640-1-19 olevasta havaintoputkesta samoilla ehdoilla mitä Purola 734-640-1-19 voimassa olevaan maa-aineslupaan on kirjattu
(Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 2018). Lisäksi pohjaveden pintaa ja laatua tullaan
tarkkailemaan ottamisalueen länsipuolelle asennettavasta uudesta pohjaveden havaintoputkesta.
Pohjavesiputken alustava sijainti on esitetty nykytilannepiirustuksessa YMP-P42742P002-1.
Lohiojan veden laatu on hyvä tutkia ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan päättyessä. Vedestä
on analysoitava kiintoaine, happi, pH, sähkönjohtavuus, kokonaistyppi, polttoainehiilivedyt C5-C10 ja
mineraaliöljyt C10-C40.

5
5.1

Ottamistoiminnan järjestelyt
Ottamistoiminnan yleisperiaatteet
Toiminnan tarkoituksena on ottaa alueelta hiekka- ja sora-aineksia, joita käytetään erilaisissa rakentamiskohteissa.
Ottamistoiminnassa noudatetaan alalla vallitsevaa hyvää toimintatapaa. Käytettävät laitteet ovat
työturvallisuusmääräyksien mukaiset. Toiminnassa noudatetaan sille asetettuja järjestysohjeita ja
huomioidaan toiminnasta aiheutuva vahingon vaara.
Ennen toiminnan aloittamista alueen puusto ja pintamaat poistetaan tarvittavin osin ja ottamis- ja
kaivualueet merkitään maastoon. Maaston ja tulevan pohjan korkeuksia merkitään mahdollisuuksien
mukaan toiminnan kannalta tarvittavassa laajuudessa. Pintamaat varastoidaan ottamisalueella kasoissa myöhempää maisemointia varten. Kasoja voidaan hyödyntää melu-, pöly ja näköesteinä.
Maa-aines irrotetaan rintauksista pyöräkuormaajilla tai kaivinkoneella. Osa aineksesta voidaan kuormata suoraan kuorma-autoihin ja kuljettaa käyttökohteisiin. Osa aineksesta kuljetetaan pyöräkuormaajalla kohteessa sijaitsevaan seulontalaitokseen, jossa se lajitellaan eri hiekka- ja soralajikkeiksi.
Lajikkeet välivarastoidaan kuljettimilla siiloihin tai kuormataan ja viedään kuorma-autoilla kasoihin.
Välpätyt kivet varastoidaan erillään ympäristörakentamista varten.

5.2

Toiminnassa käytettävät koneet ja laitteet
Ottamistoiminnassa käytetään vastaavassa toiminnassa yleisesti käytettäviä työkoneita kuten kaivinkoneita, pyöräkuormaajia ja kuorma-autoja sekä kuljettimia ja seulontalaitteita. Seulontalaite voi olla
siirrettävä tai kiinteä ja se voi olla sähkö- tai polttonestekäyttöinen. Seulontalaitteen tyyppi riippuu
kohteen urakoitsijan käyttämästä kalustosta. Asianmukaisista pohjaveden suojausrakenteista huolehditaan seulontalaitteiden tyypistä riippuen.
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Kuljetuskalustoa ei säilytetä ottamisalueella. Kuormauskalustoa säilytetään ottamisalueella niille varatulla paikalla. Säilytyspaikalle rakennetaan katos ja pohja valetaan tai alusrakenne suojataan tiiviillä
kalvolla tai heikosti vettä läpäisevällä maa-aineksella. Imeytys- ja kantavaksi kerrokseksi ajetaan riittävästi karkeampaa maa-ainesta. Säilytyspaikka muotoillaan sisäänpäin kaltevaksi. Säilytyspaikan
alustava sijainti on esitetty nykytilannepiirustuksessa YMP-P42742P002-1.
Työkoneita ei pestä tai huolleta ottamisalueella. Kuormauskaluston tankkaus suoritetaan kuormauskaluston säilytyspaikalla suojatulla alueella. Mahdollinen seulontalaitteiden tankkaus suoritetaan asianmukaisten pohjaveden suojausrakenteiden päällä. Polttoaineita ei varastoida ottamisalueella.
5.3

Liikenne ja liikennejärjestelyt
Alueelle liikennöinti tapahtuu Lankkerintien kautta. Ottamisalueelle Lankkerintieltä kääntyvä tie/liittymä on esitetty nykytilannepiirustuksessa YMP-P42742P002-1.

5.4

Jätteet, kaivannaisjätteet ja jätehuolto
Toiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet ovat pintamaita sekä kantoja ja hakkuutähteitä. Alueelta poistettavat pintamaat hyödynnetään alueiden maisemoinnissa. Kannot ja hakkuutähteet kuljetetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan hyödynnettäväksi. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on
esitetty liitteessä 7.
Toiminnassa syntyviä jätteitä ovat mm. jäteöljyt ja voiteluaineet sekä sosiaalitilojen jätteet. Ottamisalueella ei huolleta koneita tai laitteita, vaan toiminnassa syntyvät jäteöljyt ja muut vaaralliset jätteet
kerätään talteen muualla ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Sosiaalitilojen jätteet kerätään
asianmukaiseen keräysastiaan, josta ne kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

6

Jälkihoito ja maisemointi
Ottamistoiminnan loputtua alue siistitään ja tarpeettomat rakennelmat puretaan. Kaivualueen reunat luiskataan länsi-, etelä- ja itälaidoilla kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Alueen pohjoislaitaan rakennetaan paisterinne ja se luiskataan kaltevuuteen 1:2 tai loivemmaksi. Luiskien taitekohdat pyöristetään ja luiska liitetään jouhevasti ympäröivän maaston muotoihin.
Suunnitellun toiminnan jälkeen kaivualueen pohja on tasossa +48,5. Suunniteltu tilanne on esitetty
piirustuksessa YMP-P42742P002-2. Leikkauskuvat on esitetty piirustuksissa YMP-P42742P002-3.
Luiskien rakentamisessa ja alueen muotoilussa käytetään kohteesta saatavia maa-aineksia. Alueen
tulevan pintakerroksen viimeistelyssä käytetään ensisijaisesti hyväksi varastoituja pintamaita, jotka
levitetään mahdolliseen reunaluiskaan ja pohjatasanteelle vähintään 0,05-0,2 metrin paksuiseksi kasvualustaksi tulevalla metsitykselle. Mikäli tarvetta ilmenee, verhoilumateriaalina voidaan käyttää
myös muualta tuotavia puhtaita massoja, jotka hyväksytetään valvovalla ympäristöviranomaisella.
Pohjatasolle rakennetaan tarvittaessa pintamaasta ja muusta alueelta saatavasta maa-aineksesta
mäkiä ja kumpuja, jotka luovat pohjatasoon vaihtelevuutta.
Maaston muotoilua pyritään mahdollisuuksien mukaan suorittamaan sitä mukaa, kun alueita vapautuu otto- ja varastointitoiminnasta.
Toiminnan päätyttyä ja maaston muotoilun jälkeen luiskiin ja ottoalueen pohjalle istutetaan erilaisia
puuntaimia. Osa metsityksestä voidaan suorittaa siemenkylvönä, huomioon ottaen myös ympäröivän
puuston luontainen siementäminen. Tavoitteena on saada aikaan nopea vihertyminen ja
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maannoskerroksen muodostuminen. Maisemoinnissa hyödynnettävät pintamaat edistävät maannoksen muodostumista.
Alueen kasvillisuus ja puusto palautetaan vastaavaksi kuin ennen ottamistoimintaa. Suunnitelma
mahdollistaa alueen käyttämisen kaavoituksessa varattuihin käyttötarkoituksiin (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

7
7.1

Toiminnan arvioidut ympäristövaikutukset
Vaikutukset maisemakuvaan ja luonnonesiintymiin
Ottamisalueen sijainti, lähiympäristön topografia sekä ympäristön puusto huomioon ottaen suunniteltu toiminta ei vaikuta merkittävästi alueen maisemakuvaan. Ottamistoiminta muuttaa alueen maisemakuvaa Uusimetsän tilan alueella, mutta maisemakuvan muutos ei ole merkittävä eikä se näy laajalle ympäristöön. Ottamisalue, joka on topografialtaan suhteellisen tasainen, sijoittuu loivaan rinteeseen, jossa se ei hallitse nykyistä maisemakuvaa. Aluetta ympäröivä metsä sekä maastonmuodot estävät ottamisalueen näkymistä lähiympäristöään kauemmaksi. Suunniteltu ottamisalue ei sisällä perinteisen luonnonsuojelun kannalta merkille pantavaa.

7.2

Vaikutukset pintaveteen
Uusiharjun tilalla ei sijaitse pintavesistöjä eikä suunnitellulla toiminnalla ole vaikutusta lähiympäristön pintavesiin. Alueen sadevedet imeytyvät maaperään eikä hulevesien pintavaluntaa ulos alueelta
arvioida tapahtuvan.

7.3

Vaikutukset pohjaveteen
Maa-aineksen otto voi muuttaa alueen hydrogeologisia oloja, pohjaveden muodostumiseen ja laatuun. Maa-ainesten ottamistoiminnasta on todettu aiheutuvan pohjavedelle vaikutuksia, joista merkittävimmät ovat (Hatva ym. 1993, Rintala 2014):
-

Muodostuvan pohjaveden määrän kasvaa. Tämä näkyy pohjaveden pinnan korkeusvaihteluina.

-

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, kun suojakerros ohentuu.

-

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.

-

Lisäksi ottamistoimintaan tarvittavan kaivu- ja kuljetuskaluston käytöstä ja säilytyksestä sekä
öljytuotteiden varastoinnista pohjavesialueella, aiheutuu pohjaveden pilaantumisvaaraa.
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Pohjaveden laatuun kohdistuu merkittävä riski, jos maa-ainesten ottoa on yli 30 % pohjavesialueen
kokonaisalueesta (Alapassi et al. 2009). Soranotto vaikuttaa pohjaveden laatuun ensi sijassa varsinaisella ottoalueella. Vaikutuksia ilmenee usein myös ottoalueen ympäristössä, sillä soranottoalueella
muodostunut pohjavesi virtaa ottoalueelta kohti pohjaveden purkautumisalueita tai vedenottamoita.
Jos soranottoalueen ympäristö on luonnontilaista pohjaveden muodostumisaluetta, laimenevat soranoton seurauksena kohonneiden aineiden pitoisuudet pohjavedessä (Rintala 2014). Pohjaveden
laatu voi palautua 5-10 vuoden kuluttua ottotoiminnan päätyttyä lähes samalle tasolle kuin ennen
ottotoimintaa.
Varsinais-Suomen Sokka-raportissa (Klap 2010) on todettu, että 2000 -luvulla Puolakkanummen pohjavesialueella pohjavesien muodostumisalueella oli noin 23 % ottamistoiminnassa. Tällöin maa-aineksenottoa oli neljällä alueella, joista kahdessa kotitarveottoa.
Pohjaveden laatumuutoksilla ja pinnan muutoksilla voi olla vaikutuksia lähteet ja lähdesuot -luontotyyppiin ja mahdollisesti pikku joet ja puro -luontotyyppiin, koska Lohiojaan purkautuu jossain määrin
tihkupinnan kautta Puolakkanummen pohjavesialueelta pohjavesiä. Pohjavesivaikutteinen Lohioja
saa alkunsa Punassuon koillisosa lähteiköistä. Lisäksi Puolakkanummen pohjavesialueelta purkautuu
pohjavesiä Puolakkajärveen Puolakan luonnontilaisen lähteikön kautta.
Lähdekasvillisuuden luonteeseen selvimmin vaikuttaa pohjaveden korkeus ja veden virtaus. Pohjaveden osuus lähteessä ja sitä ympäröivällä alueella (pohjavesivaikutteisuus) suhteessa pintavesiin (luhtaisuus) määrittelee osittain vaateliaampien sammalten ja lähdeluontotyyppien esiintymistä ja edustavuutta. Muita lähdekasvillisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat veden pH, alkaliteetti (puskurikyky),
ravinteet sekä lähteestä purkautuvan veden lämpötila. Pohjaveden emäskationipitoisuus on yleensä
korkeampi kuin pintavesien ja tästä syystä pohjavesivaikutteisilla lähteen trofiataso on korkeampi,
kuin pintavesivaikutteisilla alueilla.
7.4

Toiminnanaikaiset ympäristövaikutukset
Toiminnanaikaisia ympäristöhaittoja ovat melu ja pöly. Toiminnanaikaisten ympäristöhaittojen ei arvioida olevan kohtuuttomia, kun huomioidaan toiminnan luonne, sijainti, vallitsevat olosuhteet ja
etäisyydet sekä suoritettavat toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi.

7.4.1

Päästöt ilmaan
Toiminnasta aiheutuvista ilmapäästöistä merkittävin on pölyleijuma. Pölyämisen lisäksi toiminnasta
aiheutuu ilmapäästöjä kuten hiilidioksidia, typenoksideja ja hiilivetyjä, mm. työkoneiden käytöstä.
Maa-aineksen pölyämistä aiheuttavat kaivaminen, kuormaus, työmaaliikenne, kuljetus, jalostus ja varastointi. Kaivamisessa ja kuormauksessa maa-aines vierii ja sekoittuu, jolloin se kuivana ollessaan
pölyää. Työmaaliikenteessä ja muussa kuljetuksessa ajoneuvojen pyörät aiheuttavat maa-aineksen
siirtymistä ja ilmavirtoja, jolloin hienojakoinen aines lähtee leijumaan eli pölyää. Kuljetuksessa syntyvään pölyhaittaan vaikuttavat mm. ajoneuvon nopeus ja pyörän alle jäävän maa-aineksen kosteus.
Kuivaa ainesta pölyää myös ajoneuvon kuormalavalta. Jalostukseen liittyvää pölyhaittaa syntyy lähinnä kuivaseulonnassa ja murskauksessa. Suurin osa pölypäästöstä on halkaisijaltaan yli 10 μm hiukkasia, jotka laskeutuvat lähelle päästölähdettä.
Kuivaseulonnassa syntyvän pölyhaitan määrään vaikuttavat mm. maa-aineksen vesipitoisuus, sääolosuhteet, alueen tuuliolot, vuodenaika sekä maa-aineksen raekoko. Märkäseulontalaitoksen toiminnasta ei aiheudu pölyhaittaa. Pölyn leviämistä estää pölylähteiden peittäminen, kastelu ja tuulisuojat.
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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.
Pölyhiukkaset vaikuttavat kasvillisuuteen muuttamalla maaperän kemiallista koostumusta, tukkimalla ilmarakoja tai tunkeutumalla soluihin ilmarakojen kautta. Kasvillisuuden kannalta haitallisinta
on pöly, jonka partikkelikoko on sama kuin niiden ilmarakojen koko eli 8-10 μm.
Kasveilla on kuitenkin eri mekanismeja, joilla ne estävät pölypartikkelien kulkeutumisen solujen sisälle. Näitä ovat lehtien pinnalla oleva kutikula eli vahakerros sekä karvoitus. Kasvien altistumista haitallisille aineille vähentää myös liuskalehtisyys sekä lehtien pudottaminen syksyllä. Partikkeleiden
maaperävaikutukset taas riippuvat lähinnä siitä, kuinka suuri osa haitallisia aineita sisältävistä partikkeleista pääsee puuston ja aliskasvillisuuden läpi maanpintaan ja siitä edelleen maaperään.
Mikäli pölypartikkeli on samankokoinen kuin ilmarako, tukkii se ilmaraon. Tällä on vaikutusta mm.
soluhengitykseen ja fotosynteesin heikkenemiseen, minkä seurauksena lehtien klorofyllipitoisuus
nousee ja kasvi menettää lehdistään vettä. Partikkeleilla voi olla myös suoraan soluihin ja niiden metaboliaan kohdistuvia toksisia vaikutuksia, mikäli ne pääsevät ilmaraon läpi. Erittäin hienojakoisella ja
reaktiivisella pölyllä voi olla heikentävä vaikutus kasvuun ja lisääntymiseen ja kasvi voi heikentymisen
seurauksena altistua myös sienitaudeille.
Maa-aineksen ottotoiminnasta hiekkapölyn vaikutus lähimaastoon on hyvin vähäinen. Poikkeustapauksessa esimerkiksi voimakkaan tuulen vuoksi saattaa hiekkaa levitä ympäröivään metsään. Maaaineksen ottotoiminnassa muodostuvan kokonaispölyn suurimmat partikkelijakeet laskeutuvat pääosin ottoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Partikkelit, joiden halkaisija on alle 10 μm, kulkeutuvat arviolta noin 100 m etäisyydelle päästölähteestä. Lisäksi ottamisalueen ympärillä oleva puusto
suojaa ottamisalueen ympäristöä pölyn leviämiseltä. Pölyäminen ei normaalitoiminnassa ulotu Natura-alueelle.
Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa teknisillä ratkaisuilla, kastelulla sekä toimintojen sijoittelulla. Alueelle muodostuvat luiskat, nykyiset maastonmuodot sekä alueelle sijoitettavat varastokasat ehkäisevät tehokkaasti pölyn leviämistä ympäristöön. Lisäksi pölyämistä voidaan tarvittaessa ehkäistä myös
kastelulla.
Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittävää pölyhaittaa alueen ympäristössä, kun otetaan huomioon toimintojen sijoittuminen, etäisyydet sekä edellä mainitut haittoja vähentävät toimenpiteet.
7.4.2

Melu
Maa-aineksen ottotoiminnan melulähteinä ovat seulontalaitteet, pyöräkuormaajat, kuorma-autot ja
kaivinkoneet.
Ulkoalueiden melutason ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Ohjearvot
luonnonsuojelualueella päivällä klo 7-22 välisenä aikana on 45dB (A-painotettu keskiäänitaso LAeq
[dB]) ja yöllä klo 22-7 välisenä aikana on 40 dB(A). Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Ohjearvoilla halutaan
turvata ihmisten virkistyskäyttö luonnonsuojelualueilla, eikä ohjearvo ole käypä eläimistölle, jolla voitaisiin arvioida esim. melun häiritsevyyttä. Lisäksi eläinlajien reagointi melutasoon vaihtelee.
Ottamisalueen ympärillä oleva metsäinen vyöhyke suojaa ottamisalueen ympäristöä melun leviämiseltä. Melu ei normaalitoiminnassa ulotu Natura-alueelle.
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Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta (BAT)
Alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen soveltamisena voidaan yleisesti pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita. Käytettävät työkoneet ovat vastaavassa toiminnassa yleisesti käytettäviä työkoneita ja niiden päästöt ovat yleisten määräysten mukaisia. Suunnitellussa toiminnassa
huomioidaan työkoneiden säännölliset huollot, pölyn ja melun torjunta, maaperän ja pohjaveden
suojaus, ympäristöjärjestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö.

FCG Finnish Consulting Group Oy

Antti Suomela
Projektipäällikkö, FM

FCG Finnish Consulting Group Oy (“FCG”) on laatinut tämän raportin FCG:n asiakkaan (“Asiakas”) toimeksiannon ja ohjeiden mukaisesti. Tämä raportti on laadittu FCG:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. FCG ei ole vastuussa tästä raportista tai sen käytöstä suhteessa mihinkään muuhun tahoon kuin Asiakkaaseen.
Tämä raportti voi perustua kokonaan tai osaksi kolmansien osapuolten FCG:lle antamiin tietoihin tai julkisiin lähteisiin
ja näin ollen tietoihin, joihin FCG:llä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. FCG toteaa nimenomaisesti, ettei sillä ole vastuuta sille annettujen virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella.
Kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) tähän raporttiin kuuluvat FCG:lle, tai Asiakkaalle, mikäli niin on sovittu
FCG:n ja Asiakkaan välillä. Tätä raporttia tai sen osaa ei saa muokata tai käyttää uudelleen toiseen tarkoitukseen ilman
FCG:n kirjallista lupaa.
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Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan

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

1. LUPATIEDOT
Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi
Juha Vainio
Ottamisalueen nimi
Kunta
Salo

Kylä

Tilan RN:o
734-640-1-37

Ottamisalueen pinta-ala
7,8 ha
Luvan viimeinen voimassaolopäivä

Ottamismäärä (m3-ktr)

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

476 500

Moreeni
Multa tai savi

2. KAIVANNAISJÄTE
Kaivannaisjätteen
laji(1

Arvio kaivannaisjätteen
kokonaismäärästä
(m3-ktr)(2

Pilaantumaton

Ei pysyvä maaaines

Valitse 1, 2
ja/tai 3
Pintamaa
Kannot ja hakkuutähteet

Pysyvä maa-aines

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus

12 200

1

Käytetään alueen täyttöihin ja maisemointiin

500

2

Kuljetetaan asianmukaiseen vastaanottoon

Kivipöly tai kivituhka
Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset
Savi ja siltti
Sivukivi
Seulontakivet ja lohkareet
Muu, mitä?

Pilaantunut maaaines
Kaivannaisjätteitä
yhteensä

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja
käsittely(3

Mitä?
12 700

A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Toiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet ovat pintamaita sekä kantoja ja hakkuu-tähteitä. Alueelta poistettavat pintamaat hyödynnetään välivarastoinnin jälkeen alueiden maisemoinnissa ja viherrakentamisessa. Kannot ja hakkuutähteet kuljetetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan hyödynnettäväksi. Kaivannaisjätteistä ei liukene, huuhtoudu, suotaudu tai muuten kulkeudu ympäristöön sille haitallisia aineita, joista voisi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Kaivannaisjätteillä ei ole vaikutuksia
alueen maaperään tai pohjaveteen.
B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä(5
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

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

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

3. KAIVANNAISJÄTEALUE
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)
Pintamaat välivarastoidaan kasoissa ottamisalueella. Pintamaita käytetään alueen maisemointiin ja viherrakentamiseen.
Kaivannaisjätteitä sijoitetaan ottamisalueelle toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Alueella ei varastoida muualta
tuotavia kaivannaisjätteitä.
Jätealueen perustaminen ja hoito
Erityisiä perustamistoimenpiteitä ei tarvita. Varastokasat kasataan siten, että ne eivät ole vaarassa sortua.

Jätealueen ympäristö

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa
4. LISÄTIETOJA
Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)
Juha Vainio, p. 050 517 9107, juha.vainio1@gmail.com

OHJEITA:
YLEISTÄ
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma:
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. Vaatimus
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta koskee maa-aineslain 5 a § ja 16 b nojalla tapahtuvaa maa-ainesten ottamista sekä ympäristönsuojelulain 114 § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on osa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee esittää maa-aineslain mukaisen
lupahakemuksen yhteydessä myös silloin, jos maa-aineksen ottaminen ei edellytä ottamissuunnitelmaa (maa-aineslaki 5 §:n 1 mom).
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei vaadita.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen
edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy
Jätehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja aikataulu:
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitellään maa-ainesten ottamislupahakemuksen yhteydessä. Jos ottaminen edellyttää
lisäksi ympäristöluvan, jätehuoltosuunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen. Jos maa-ainesten ottamislupa on haettu ennen
ympäristölupaa tai sitä haetaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa, niin tällöin maa-ainesten ottamissuunnitelma tai siihen sisältyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupahakemusta.
Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien jätehuoltosuunnitelma esitetään maa-aineslupaa
tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkastuksen yhteydessä. Ensimmäisen
kerran suunnitelma tulee esittää 30.4.2009 mennessä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei koske ottamistoimintaa, joka on jo päättynyt ja josta lopputarkastus on tehty ennen 1.6.2008.
Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta se tarkistetaan viiden vuoden välein. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa ensisijassa sähköisesti valvontaviranomaiselle.

1. LUPATIEDOT
Tässä kohdassa esitetään keskeiset maa-ainestenottamislupaa tai ympäristölupaa koskevat tiedot.
2. KAIVANNAISJÄTE
1) Kaivannaisjätteen laji ja ominaisuudet
Kaivannaisjätteellä tarkoitetaan kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa tai
sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvää jätettä. Maa-ainesten ottamisen yhteydessä syntyviä
kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset,
kivituhka ja vastaavat ainekset.
Maa-ainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pilaantumattomia joko pysyviä (inerttejä) tai ei pysyviä maaaineksia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5
kohdissa. Mikäli ottamistoiminnassa syntyy pilaantuneita kaivannaisjätteitä, ne yksilöidä ao. kohdassa.
2) Arvioi kaivannaisjätteenkokonaismäärästä
Ilmoitetaan kaivannaisjätelajeittain arvio koko tuotantoaikana syntyvästä kaivannaisjätteen määrästä teoreettisina kiintokuutiometreinä.
3) Kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä
Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3.
1. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin
2. Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi
3. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, lomakkeen kohta E.
Tarvittaessa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kuvataan tarkemmin oikeanpuoleisessa sarakkeessa.
Ottamistoiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä voidaan hyödyntää ja käsitellä tehokkaasti. Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan
usein käyttää jälkihoidossa pintarakenteena sekä täyttöjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi.
Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Vesiseulonta ja selkeytysaltaiden
hienoainekset voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa.
Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan
ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää tiedot kyseisen kaivannaisjätteen käsittelypaikasta eli kaivannaisjätteen
jätealueesta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjätteen jätealueesta on käsitelty kohdassa 10.

4) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista
Kaivannaisjätteistä ja niiden varastoinnista mahdolliset aiheutuvat ympäristövaikutukset kuvataan tässä, mikäli tietoja ei ole esitetty
ottamissuunnitelmassa. Tyypillisiä ympäristövaikutuksia voivat olla esimerkiksi pohjavesi-, pintavesi-, melu- sekä maisemahaitat.
Jätealueen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10.
5) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä
Ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä esitetään tässä, mikäli
niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
6) Seuranta ja tarkkailu toiminnan aikana ja sen päätyttyä
Toiminnan seuranta ja tarkkailu kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
7) Toiminnan lopettaminen
Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
3. KAIVANNAISJÄTEALUE
8) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta
Esitetään tiedot kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen ympäristöstä sekä tiedot jätealueen ympäristövaikutuksista ja seurannasta.
Lisäksi esitetään tiedot jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä tarkkailusta. Tiedot tulee esittää, mikäli
niitä ei ole eitetty ottamissuunnitelmassa. Jätealueista esitetään lisäksi liitekartta 1:2000 - 1:10 000. Mikäli tiedot on esitetty
ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
Mikäli maa-ainesten ottamisessa syntyvää pilaantumatonta tai pysyvää kaivannaisjätettä varastoidaan ja sijoitetaan ottamisalueelle yli
kolmeksi vuodeksi, tulee kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa esittää tiedot kyseisestä kaivannaisjätteen jätealueesta. Mikäli
kaivannaisjäte on muuta kuin pilaantumatonta tai pysyvää, niin määräaika kaivannaisjätealueen perustamiselle on 1 vuosi.
4. LISÄTIETOJA ANTAA
Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi tiedustella kaivannaisjätesuunnitelmasta yksityiskohtaisempia tietoja.
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Uusimetsä (734-640-1-37) maa-ainesottoalueen
maisema- ja luontoselvitys
1

Johdanto
Tämä työ on Uusimetsä (734-640-1-37) maa-aineksenottolupaa palveleva maisema- ja luontoselvitys.
Tämän selvityksen tarkoituksena selvittää minkälaisia konkreettisia ja objektiivisesti arvioitavissa olevia kauneusarvoja tai mitä erikoisia luonnonesiintymiä suunnitellulla ottamisalueella on. Maa-aineslupa voidaan evätä vain maa-aineslain 3 §:n 1 momentin 1 kohta perusteella, mikäli ottamisalueella
on erityisen kaunis maisemakuva, tavanomaisesta maisemasta selvästi erottuva kauneusarvo ja ottamisen seurauksena maisemakuva turmeltuisi. Erikoisina luonnonesiintyminä voidaan pitää mm. geologialtaan arvokkaita kohteita, luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti arvokkaita luontokohteita, luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä, metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai vesilain 2 luvun 11§:n mukaisia
suojeltuja vesiluontotyyppejä sekä luonnonsuojelulain (47 § ja 49 §) mukaiset erityisen arvokkaan
lajiston esiintymisalueet.
Maisema- ja luontoselvityksen on laatinut FM biologi Jari Kärkkäinen FCG Finnish Consulting Group
Oy:n Kuopion aluetoimistosta.

2

Selvitysalue
Uusimetsä (734-640-1-37) tila on Salon kaupungin alueella Teijossa, Lankkerin peltoalueen eteläpuolella, Puolakkanummen alueella (Kuva 1).
Suunniteltu ottamisalue sijoittuu hiekka- ja soravaltaiselle glasiofluviaaliselle muodostumalle. Puolakkanummi on III Salpausselkään liittyvä reunamuodostuma.
Suunniteltu ottamisalue on avohakattua kuivahkoa kangasta (Kuva 1). Alueen lähiympäristössä on
maisemoituja vanhoja soranottoalueita. Pohjoisessa otto-alue rajautuu toiminnassa olevaan maa-ainesottoalueeseen. Alueen itäpuolella kulkee Lankkerintie.
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Kuva 1.
2.1

Selvitysalueen sijainti ja luonne.

Kallio- ja maaperä
Alueen kallioperä on porfyyristä graniittia. Maaperä on hiekkamoreeni (Mr).

2.2

Pinta- ja pohjavedet
Ottamisalue sijaitsee Puolakkanummen 2E-luokan pohjavesialueella sen varsinaisella muodostumisalueella (Kuva 6). Puolakkanummi on III Salpausselkään liittyvä reunamuodostuma, jossa kiviaines
vaihtelee länsiosan lajittuneesta keskikarkeasta hiekasta keski- ja eteläosan kiviseen soraan. Alueen
länsipäässä lajittuneita kerroksia on n. 10 metrin paksuudelta.
Puolakkanummen pohjavesialueen pinta-ala on 172 ha ja muodostumisalueen pinta-ala on 103 ha.
Muodostuvan pohjaveden määrä on arvoitu olevan noin 640 m3/d.
Pohjavesi virtaa länsiosalta lounaaseen Puolakkajärveen ja koilliseen Lohiojan suuntaan. Itäosalla virtaus suunta on lounaaseen Lohiojan suuntaan sekä kaakkoon. Alueen lounaisosassa olevasta Puolakan lähteestä purkautuvaksi vesimääräksi mitattiin 6.8.1998 noin 200 m3/d.
Alueella ei ole pintavesiä.

2.3

Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet
Ottoalueen lähellä on Teijon ylänkö Natura-alue (FI0200086), johon kuuluu jylhiä kallioalueita, järviä,
korpipainanteita ja avosoita. Natura-alue on ylänköä, jonka järvet ovat 32-39 metriä mpy:n yläpuolella. Karut silokalliot kohoavat korkeimmillaan 80 metriin ja lakialueelta avautuu kauniita näköaloja
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järvimaisemiin. Alueen läpi kulkee kolmas Salpausselkä. Alue on otettu Natura-suojeluverkostoon
luontodirektiivin perusteella (SAC-alue). Pinta-ala on 3 457 ha. Valtaosa alueesta on Metsähallituksen hallinnoimaa. Alue on pääosin suojeltu. Teijo on perustettu kansallispuistoksi 1.1.2015. Teijon
kansallispuisto ja Teijon ylänkö Natura-alue ovat ottoalueen rajalta noin 90 m päässä.
Lankkerintien itäpuolella on kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta: Teijon ylänkö, Hirvelä
(YSA205647) ja Teijon ylänkö, Lohioja (YSA205454). Hirvelän luonnonsuojelualue on 95 m päässä ja
Lohioja 205 metrin päässä ottoalueen rajalta.

Kuva 2.

Maa-ainesottoalueen läheisyydessä olevat suojelukohteet.
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Kuva 3.

3

Hirvelän luonnonsuojelualue on suurelta osin isovarpuista rämettä, joka on ojitettu.
Suon länsilaiteen kasvillisuudessa ei ilmene pohjavesivaikutusta. Ojat laskevat suoraan
Lohiojaan.

Suunnitelma
Suunniteltu ottamisalue sijoittuu kiinteistön 734-640-1-37 alueelle. Lupaa haetaan tässä vaiheessa
suunnitelmien mukaiselle vaiheelle 1. Suunnitellun ottamisalueen (VAIHE 1) pinta-ala on noin 7,8 ha,
josta varsinaisen kaivualueen osuus on noin 6,1 ha. Kaivualueella tapahtuu varsinainen kaivu eli maaainesten ottaminen. Ottamisalueella tapahtuu maa-ainesten ottaminen tai ottamiseen liittyvät muut
järjestelyt, kuten pintamaiden käsittely ja varastointi sekä jälkihoitotoimet. Maa-aineslupaa haetaan
10 vuodeksi.
Alueelta otettavan hiekka- ja sora-aineksen määrä on vaiheessa 1 noin 476 500 m3ktr. Määrät on
laskettu alueen nykyisen maanpinnan ja suunnitellun pohjantason välisenä erotuksena. Määristä on
vähennetty arvioitu pintamaiden osuus (~12 200 m3ktr.). Suunniteltu alin ottamistaso on +48,5. Suunniteltu ottamistoiminta vaiheessa 1 on jaettu kahteen vaiheeseen (1A ja 1B). Vaiheessa 1A maa-ainesten otto aloitetaan alueen keskiosalta edeten kohti länttä. Tämän jälkeen vaiheessa 1B edetään
keskiosalta kohti itää. Kaivualueiden pinta-alat ovat molemmissa vaiheissa (1A ja 1B) noin 3,05 ha,
jolloin vaiheen 1 kaivualueen kokonaispinta-ala on noin 6,1 ha. Suunniteltu alin ottamistaso on +48,5
m mpy (N2000).
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4

Aineisto ja menetelmät

4.1

Lähtöaineisto
Inventointien taustatietoina on käytetty maastokarttoja ja ilmakuvia sekä ympäristöhallinnon aineistoja. Maastotöiden tueksi selvitettiin tarkistettavien kohteiden ja sen lähistön tiedossa oleva uhanalaisten lajien Suomen Lajitietokeskuksen tietokannasta (Laji.fi, tarkistusajankohta 4.5.2021). Lisäksi
luontoselvityksessä on hyödynnetty mm. seuraavia aineistoja ja tietolähteitä maastoselvitysten pohjatiedoiksi sekä selvitysten täydentämiseksi:
-

4.2
4.2.1

GTK:n Hakku-palvelu (https://hakku.gtk.fi/).
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ja metsävarakuviot (https://www.metsaan.fi).
SYKEn Avoin tieto -tietopalvelu (https://www.syke.fi/avointieto).

Laaditut selvitykset
Maisemaselvitys
Maastotyöt tehtiin 14.5.2021. Maastossa kiinnitettiin huomio maiseman, maa- ja kallioperän ominaisuuksiin.
Maisemaselvityksessä on huomioitu ympäristöministeriön maa-ainesten ottamista koskevat ohjeet,
kun arvioidaan kaunista maisemakuvaa ja luonnon kauneusarvoja (Alapassi, ym. 2009). Ohjeessa todetaan, että "Kauniilla maisemakuvalla ja luonnon merkittävillä kauneusarvoilla tarkoitetaan tarkasteltavan kohteen tai sitä ympäröivän maiseman kauneutta. Maiseman kauneutta voidaan tarkastella
kohteesta ympäristöön päin ja ympäristöstä kohteeseen päin. Kaunis maisema ei ole mikä tahansa
maisema, vaan on edellytettävä, että maisema sisältää tiettyjä objektiiviseen arviointiin perustuvia
kauneusarvoja. Kaunis maisemakuva ja luonnon merkittävät kauneusarvot kytkeytyvät käsitteinä toisiinsa."
Työssä arvioitiin kohteen erottumista lähi- ja kaukomaisemasta. Osa-alueet valokuvattiin eri puolilta.

4.2.2

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
Maastotyöt tehtiin 14.5.2021. Maastossa kiinnitettiin huomio luontotyyppeihin, kasvistoon ja kasvillisuuteen, mutta myös maa- ja kallioperän ominaisuuksiin. Myös eläimistöhavainnot kirjattiin muistiin.
Keskeistä oli kartoittaa luonnonsuojelulain (LsL. 1996/1096) ja vesilain (VesiL. 2011/587) suojeltavia
luontotyyppejä, metsälain (MetsäL. 1996/1093, uudistus 2014) erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä
uhanalaiset ja huomionarvoiset luontotyypit.
Maastossa kirjattiin muistiin myös maiseman peruspiirteet sekä rajattiin arvokkaat luontokohteet ja
luontotyypit. Kasvillisuus luokitettiin Toivosen & Leivon (1993) ja suokasvillisuusoppaan (Eurola, ym.
1994, Eurola, ym. 2015) mukaan.

4.3

Arvokkaiden luontokohteiden arvottaminen
Arvokkaat luontokohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Luontokohteiden arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen (Söderman 2003): a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, b)
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kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, d) alueellisesti
ja paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet.
4.4

Lajien ja luontotyyppinen uhanalaisuusluokitus
Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit.
Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Luokitus perustuu vuoden 2019 luokituksiin
(Hyvärinen ym. 2019). Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole lakisääteisesti turvattu, mutta ne ovat
yleensä hyvä indikaattori arvokkaista luontokohteista. Luontotyypit ovat luokiteltu samalla periaatteella kuin lajit. Uhanalaisuusluokka on esitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen osalta (Kontula & Raunio 2018).

4.5

Epävarmuudet
Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina hetkellistä luonnon tilaa, joka voi jossain määrin
vaihdella vuosittain. Usein lajien esiintyminen vaihtelee sekä vuodenajan että vuosien välillä. Luontoselvityksien tulokset antavat riittävän tarkan kuvan ottoalueen maisema- ja luonnonarvoista.

5

Tulokset

5.1
5.1.1

Maisemakuva
Lähimaisema
Ottamisalue avohakattu (Kuva 4). Sen pohjoispuolella on maa-aineottoalue ja eteläalueella väljennettyä kuivahkoa mäntykangas (Kuva 5). Alueella ei ole maisemasta erottuvia kohteita. Paikallisesti maisemamuutos ilmenee etupäässä Lankkerintien suuntaan (Kuva 6).

Kuva 4.

Suunnitellulta ottoalueelta on puusto hakattu.
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5.1.2

Kuva 5.

Etelässä ottoalue rajautuu väljennettyyn mäntykankaaseen.

Kuva 6.

Näkymä ottoalueelle Lankkerintieltä.

Kaukomaisema
Ottoalue sijoittuu metsäalueelle, joka ei nouse kaukomaisemassa erottuvaksi kohteeksi. Pohjoisesta,
Lankerin suunnasta ottoalue erottuu heikosti, koska olemassa oleva maa-aineksen ottoalue on jo
muuttanut maisemaa. Idässä, lännessä ja etelässä kaukomaisemanäkymiä estää jäljelle jäävä metsäselänne ja ympäröivät metsät.
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Kuva 7.
5.1.3

Näkymä ottoalueen suuntaan pohjoisesta Lankerin alueelta.

Maisema-arvot
Suunnitellulla ottamisalueella ei ole maisema-arvoja.

5.2

Kasvillisuus ja luontotyypit
Ottamisalueella on kuivahkoa kankaan puolukkatyypin kasvillisuutta. Puusto on hakattu.

5.3

Arvokkaat luontokohteet ja uhanalaiset lajit
Suunnitellulla ottamisalueella ei ole arvokkaita luontokohteita. Samoin tiedossa ei ole tai maastokartoituksessa ei havaittu uhanalaisia tai huomionarvoisia lajeja.

6

Johtopäätös
Suunnitellulta ottamisalueelta ei havaittu luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä, metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai vesilain 2 luvun 11§:n mukaisia
suojeltuja vesiluontotyyppejä eikä muita arvokaita luontotyyppejä.
Alueen lajistossa ei tavattu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja tai Suomessa uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja. Alueella ei ole maisema-arvoja.
Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.
Ottoalueen maisemoinnissa luodaan paisterinne, joka lisää alueellisesti luonnonmonimuotoisuutta.
Toiminta ei heikennä Teijon kansallispuiston sekä luonnonsuojelualueiden Teijon ylänkö, Hirvelä
(YSA205647) ja Teijon ylänkö, Lohioja (YSA205454) luontoarvoja, koska niiden väliin jää riittävä suojavyöhyke.
Vaikutukset Teijon ylänkö Natura-alueen on arvoitu erikseen.
FCG Finnish Consulting Group Oy
Kuopiossa 18.6.2021
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FM, biologi Jari Kärkkäinen
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7
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FCG:n ja Asiakkaan välillä. Tätä raporttia tai sen osaa ei saa muokata tai käyttää uudelleen toiseen tarkoitukseen ilman
FCG:n kirjallista lupaa.
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Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen
1

Johdanto
Tämä arviointiraportti käsittelee tila Uusimetsä (734-640-1-37) maa-aineksenottosuunnitelmien vaikutuksia Teijon ylänkö Natura-alue (FI0200086) suojeluperusteille. Työssä tarkastellaan sitä, että syntyykö suunnitelmista varsinainen Natura-arviointivelvollisuus. Arviointi perustuu 16.6.2021 päivättyyn maa-ainesten ottamissuunnitelmaan ja sen liitteisiin. Raportin on laatinut FM biologi Jari Kärkkäinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Alueelle on tehty maastokäynti 14.5.2021.

Kuva 1. Uusimetsän tilan (734-640-1-37) ja Teijon ylänkö Natura-alueen (FI0200086) sijainti (pohjakartta @
MML 2021).
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2
2.1

Suunnitelma
Alueen yleiskuva
Suunniteltu ottamisalue sijoittuu hiekka- ja soravaltaiselle glasiofluviaaliselle muodostumalle. Puolakkanummi on III Salpausselkään liittyvä reunamuodostuma.
Suunniteltu ottamisalue on avohakattua kuivahkoa, puolukkatyypin kangasta (Kuva 2). Alueen lähiympäristö on vanhaa sekä nykyistä soranottoaluetta. Alueen itäpuolella kulkee Lankkerintie.

Kuva 2. Suunnitellulla ottamisalueelta on puusto hakattua keväällä 2021. Kasvupohja on kuivahkoa kangasmetsää (kuvattu 14.5.2021).

Topografialtaan suunniteltu ottamisalue on melko tasainen. Pääosin maasto nousee loivasti alueen
itäosista länteen päin kuljettaessa. Alueen länsiosissa maanpinta on noin tasossa +52 m mpy (N2000) ,
josta se nousee korkeimmillaan noin tasoon +65 m mpy (N2000) lähellä alueen länsilaitaa. Puolakkanummen eteläosissa vanhalla ottamisalueella maanpinta on noin tasossa +48,5 m mpy (N2000).
2.2

Maa-aineksen otto
Lupaa haetaan tässä vaiheessa suunnitelmien mukaiselle vaiheelle 1, jossa ottamisalue yhdistyy osittain tilalla Purola (734-640-1-19) sijaitsevaan nykyiseen ottamisalueeseen. Suunnitellun ottamisalueen (VAIHE 1) pinta-ala on noin 7,8 ha, josta varsinaisen kaivualueen osuus on noin 6,1 ha (Kuva 3 ja
Kuva 4). Kaivualueella tapahtuu varsinainen kaivu eli maa-ainesten ottaminen. Ottamisalueella tapahtuu maa-ainesten ottaminen tai ottamiseen liittyvät muut järjestelyt, kuten pintamaiden käsittely
ja varastointi sekä jälkihoitotoimet. Pintamaat varastoidaan pääasiallisesti ottamisalueelle kaivualueen eteläpuolelle niille varatulle alueelle. Pintamaita on mahdollista varastoida myös muualle ottamisalueen ja kaivualueen rajojen väliselle alueelle.
Suunnitellun ottamisalueen raja sijaitsee 10 metrin etäisyydellä kiinteistön länsi- ja pohjoisrajasta.
Itä-laidalla ottamisalueen raja kulkee lähimmillään noin 30 metrin etäisyydellä kiinteistörajasta ja tien
keskilinjasta. Varsinainen kaivualue sijoittuu ottamisalueen sisään siten, että kaivualueen raja kulkee
2 metrin etäisyydellä ottamisalueen rajasta länsi-, pohjois- ja itälaidoilla. Etelälaidalla ottamisalueen
raja kulkee pääosin noin 50 metrin etäisyydellä kaivualueen rajasta. Alueen nykytilanne sekä ottamisja kaivualueiden rajaukset on esitetty kuvissa 3 ja 4.
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Kuva 3. Suunnitellun maa-ainesoton alkutilanne

Kuva 4. Suunnitellun maa-ainesoton lopputilanne.
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Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi (vaihe 1). Alueelta otettavan hiekka- ja sora-aineksen määrä on
vaiheessa 1 noin 476 500 m3ktr. Määristä on vähennetty arvioitu pintamaiden osuus (~12 600 m3ktr.).
Vuotuinen otettava maa-ainesmäärä vaihtelee kysynnän mukaan. Keskimäärin maa-aineksia otetaan
47 650 m3ktr ja maksimissaan 150 000 m3ktr.
Suunniteltu ottamistoiminta vaiheessa 1 on jaettu kahteen vaiheeseen (1A ja 1B). Vaiheessa 1A maaainesten otto aloitetaan alueen keskiosalta edeten kohti länttä. Tämän jälkeen vaiheessa 1B edetään
keskiosalta kohti itää. Kaivualueiden pinta-alat ovat molemmissa vaiheissa (1A ja 1B) noin 3,05 ha,
jolloin vaiheen 1 kaivualueen kokonaispinta-ala on noin 6,1 ha. Suunniteltu alin ottamistaso on +48,5
m mpy (N2000).
Pohjavesialueella ei säilytetä öljytuotteita eikä koneita tai laitteita huolleta. Koneiden ja laitteiden
säilytyspaikat suojataan asianmukaisesti.

3
3.1

Maa-aineksenotto Puolakkanummen alueella
Aikaisempi maa-aineksenotto
Puolakkanummen alueelta on otettu maa-aineksia jo 1970-luvulla. Suurelta osin luvan saanneilta ottoalueilta toiminta jo loppunut ja maisemointi on tehty. Kuvassa 5 on esitetty maa-ainesottoalueet.
Päättyneet ja voimassa olevat maa-ainesluvat on taulukossa 1.
Taulukko 1.

Päättyneet ja voimassa olevat maa-ainesluvat (* = aikaisemman luvan alueelta. ** = sisältyy jo
otettu 70 000 m3. *** = kahdessa vaiheessa).
Ottamisalueen pinta-ala
(ha)

Otettava
kokonaismäärä, m3

Luvan voimassaoloaika

2018-2028

4,58*

77 800

10 vuotta

2.10.2006

2006-2016

5,69

150 000

10 vuotta***

Niemensora 734-640-1-422

13.3.2013

2013-2023

4,108

60 000

10 vuotta***

Rantala 734-640-1-189

6.10.2003

2003-2013

2,385*

57 000

10 vuotta***

Rantala 734-640-1-189

20.3.2000

2000-2009

2,60

70 000

10 vuotta

Uusimetsä 734-640-1-37

2.7.2007

2007-2017

3,33

200 000

10 vuotta***

Soratila 734-640-1-278

15.5.1995

1995-1999

3,77

65 000 (135 00**)

5 vuotta

Tila

Lupapäätös

Ottoaika

Purola 734-640-1-19

11.4.2018

Purola 734-640-1-19

Tilalla Uusimetsä 734-640-1-37 on ollut aikaisempaa maa-ainesottoa. Perniön kunnanhallitus on
myöntänyt maa-ainesluvan 2.7.2007 tilan lounasosalle. Lupa on päättynyt 31.12.2017. Luvan mukainen ottamisalue oli jaettu kahteen ottovaihealueeseen, joista I-vaiheen jälkihoito on hyväksytty ja
vakuus vapautettu 9.4.2014. Luvanmukaisen I-vaiheen pinta-ala oli 1,57 ha. Toisen vaiheen ottamisalueen pinta-ala oli 1,76 ha ja kaivualueen 1,19 ha. Toisen vaiheen maa-aineslupa-alueen jälkihoitotoimenpiteet on hyväksytty 13.11.2019. Alueelle on palautettu pohjavettä suojaava pintamaakerros
ja istutettu männyntaimia, joten ottoalue palautuu metsäksi. Luvan mukaan alin sallittu kaivutaso oli
+48,00 (N60) eli +48,28 (N2000) m mpy.
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Kuva 5. Nykyiset ja vanhat maa-aineksen ottoalueet.

Uusimetsän tila rajautuu pohjoisessa tilaan Purola 734-640-1-19, missä on maa-aineksen ottoalue.
Tilalta on otettu maa-aineksia 2000-luvun alkupuolelta saakka. Voimassa oleva lupa on myönnetty
4,58 hehtaarin alalle 11.4.2018 (Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, § 59 11.4.2018).
Edellinen maa-aineslupa on myönnetty vuonna 2006 (Perniön kunta, kunnanhallitus 318§
/2.10.2006). Tällöin ottamisalueen pinta-ala oli 5,69 ha.
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Tilalla Soratila 734-640-1-278 on otettu maa-aineksia 1990-luvulla. Viimeisin lupa maa-aineksen ottoon oli myönnetty viideksi vuodeksi 15.5.1995 (Perniön kunta, kunnanhallitus 203§ /15.5.1995).
Tilalta Rantala 734-640-1-189 on otettu maa-aineksia 2000-2010 -luvulla. Luvat on myönnetty
20.3.2000 ja 6.10.2003 (Perniön kunta, kunnanhallitus 121§/20.3.2000 ja 309 §/6.10.2003). Vuoden
2003 annettu lupa koski kaksivaiheista ottotoimintaa ja II vaiheen lupa on päättynyt 31.12.2013.
Uusimetsän tilaan rajautuvalta Joutnan kylän yhteiseltä maa-aineisottoalueelta (734-640-1-40) on
otettu ja otetaan maa-aineksia kotitarpeeksi. Ilmakuvan perusteella ottoala on kooltaan 0,9 ha.
3.2

Nykyinen maa-aineksenotto
Uusimetsän tilan eteläpuolelle sijoittuvalle tilalle Niemensora 734-640-1-422 Salon kaupunki on
myöntänyt maa-aineisottoluvan 13.03.2013. Maa-ainesotolla on tarkoitus yhdistää vanhat maa-ainesten ottoluvat ja uusia lupa. Lupa on voimassa 10 vuotta eli vuoteen 2023 saakka. Lupahakemuksen
mukaisen ottamisalueen pinta-ala on noin 4,108 ha ja kaivualueen noin 1,685 ha. Alue rajoittuu vanhaan sorakuoppaan.
Tilalle Purola 734-640-1-19 on myönnetty 11.4.2018 maa-aineslupaa 10 vuodeksi ottomäärälle 77
800 m3. Ottamisalueen pinta-ala on 4,58 ha sekä kaivualueen pinta-ala 4,14 ha. Ottamisalue on vanhaa maa-aineksenottoaluetta. Hakemussuunnitelmaan on liitetty Natura-arvioinnin tarveselvitys,
jonka johtopäätös on, ettei suunnitelma vaadi varsinaista LSL 65 § mukaista Natura -vaikutusten arviointia.

4
4.1

Puolakkanummen pohjavesialue
Yleistä
Ottamisalue sijaitsee Puolakkanummen 2E-luokan1 pohjavesialueella sen varsinaisella muodostumisalueella (Kuva 6). Puolakkanummi on III Salpausselkään liittyvä reunamuodostuma, jossa kiviaines
vaihtelee länsiosan lajittuneesta keskikarkeasta hiekasta keski- ja eteläosan kiviseen soraan. Alueen
länsipäässä lajittuneita kerroksia on n. 10 metrin paksuudelta.
Puolakkanummen pohjavesialueen pinta-ala on 172 ha ja muodostumisalueen pinta-ala on 103 ha.
Muodostuvan pohjaveden määrä on arvoitu olevan noin 640 m3/d.
Pohjavesi virtaa länsiosalta lounaaseen Puolakkajärveen ja koilliseen Lohiojan suuntaan. Itäosalla virtaus suunta on lounaaseen Lohiojan suuntaan sekä kaakkoon. Alueen lounaisosassa olevasta Puolakan lähteestä purkautuvaksi vesimääräksi mitattiin 6.8.1998 noin 200 m3/d.

1

Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E).
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Kuva 6. Suunniteltu maa-ainesottoalue sijoittuu Puolakkanummen 2E-luokan pohjavesialueelle. Kuvassa on
esitetty myös pohjaveden virtaussuunnat ja alueella olevat havaintoputket.

4.2

Pohjaveden pinnankorkeudet
Suunnitellun ottamisalueen lounaispuolella tilalla 734-640-1-188 on havaintoputki, missä 26.7.1984
pohjavedenpinta oli tasossa +43.98 m mpy (N60) (+44,26 m mpy (N2000)).
Niemensoran (734-640-1-422) kuoppaan on asennettu tammikuussa 2010 havaintoputki. Vedenpinta
oli 17.6.2010 tasolla +43,63 m mpy (N60) (+ 43,91 m mpy (N2000)). Vuosina 2019 ja 2020 vedenpintaa
on tarkkailtu putkesta neljä kertaa vuodessa, jolloin vedenpinta on vaihdellut tasolla +45,65…+46,03
(N2000). Tarkkailu jatkuu.
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Tilalle Purola (734-640-1-19) on asennettu havaintoputki, missä pohjaveden pinnan korkeus on vaihdellut vuosina 2014 – 2018 välillä +43,35 - 44,22 m mpy (N2000).

5
5.1

Teijon ylänkö Natura-alue (FI0200086)
Yleistä
Teijon ylänköalueeseen kuuluu jylhiä kallioalueita, järviä, korpipainanteita ja avosoita. Natura-alue
on ylänköä, jonka järvet ovat 32-39 metriä mpy:n yläpuolella. Karut silokalliot kohoavat korkeimmillaan 80 metriin ja lakialueelta avautuu kauniita näköaloja järvimaisemiin. Alueen läpi kulkee kolmas
Salpausselkä.
Alue on otettu Natura-suojeluverkostoon luontodirektiivin perusteella (SAC-alue). Pinta-ala on 3 457
ha. Valtaosa alueesta on Metsähallituksen hallinnoimaa.

5.2

Luontotyypit
Teijon ylänkö Natura-alueella suojelu kohdistuu kolmeentoista luontotyyppiin, jotka on esitetty taulukossa 2. Vallitsevia luontotyyppejä ovat keidassuot (7110), vaihettumis- ja rantasuot (7140) sekä
puustoiset suot (91D) Erityisen arvokkaita luontotyyppejä ovat lähteet ja lähdesuot (7160), letot
(7230), luonnonmetsät (9010) sekä harjumetsät (9060). Kuvassa 7 on esitetty suojeltavien luontotyyppien sijoittuminen Teijon ylänkö Natura-alueella.
Puolakkanummen läheisyyteen sijoittuu seuraavat luontotyypit: vaihettumis- ja rantasuot (7140)
sekä puustoiset suot (91D0), lähteet ja lähdesuot (7160) sekä vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa
on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium kasvillisuutta eli pikku joet ja purot (3260) (Kuva
8).
Taulukko 2.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit Natura-tietolomakkeen mukaan (Suomen ympäristökeskus 2021a).
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Kuva 7. Suojeltavien luontotyyppien sijoittuminen Teijon ylänkö Natura-alueella SAKTI-tietokannan mukaan
(SAKTI 2021).
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Kuva 8. Puolakkanummen läheisyydessä olevat suojeltavat luontotyypit SAKTI-tietokannan mukaan (SAKTI
2021).
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Ottoalueen itäpuolella on lähdevaikutteinen Lohioja, joka edustaa joet ja purot -luontotyyppiä. Se saa
alkunsa Punassuon koillisosasta, missä on luonnontilaisia lähteikköjä. Lohioja virtaa Punasuon poikki
ja laskee Sahajärveen. Lohiojassa elää luonnonvarainen alkuperäinen taimenkanta (Koljonen et al.
2013). Puolakkanummen pohjavesialueen itäreunalta, Lankkerintien itäpuolella sijaitsevalta Hirvelän
suoalueelta, valuu tummia humusvesiä Lohiojaan (Leka ja Tolonen 2018). Ottoalueen itäpuolella
oleva Hirvelän luonnonsuojelualue on suurelta osin isovarpuista rämettä, joka on ojitettu.
Lankkerintien läheisyydessä Lohiojan varressa ei ole nähtävissä pohjaveden purkauspaikkoja. Kuten
ei myös ottoalueen itäpuolen Hirvelän luonnonsuojelualueen länsilaiteella tai itse suoalueella. Vain
maantien oja vieressä, lähellä Lohiojaa on tihkupinta, joka on todennäköisesti orsivesivaikutteinen.
Tähän viitaa lajisto, mitattu veden lämpötila ja selvä antoisuuden vaihtelu. Tihkupinta oli 2018 melko
kuiva ja mitattu veden lämpötila oli 12,7 astetta (Leka ja Tolonen 2018). Keväällä 14.5.2021 tihkupinta
oli kostea. Tihkupinnalla oli pohjavesivaikutusta ilmentävää lajistoa niukasti: keuhkosammal, hiirenporras ja suokeltto. Muita lajeja olivat soukkalähväsammal, korpikarhunsammal, vaalearahkasammal, suo-orvokki, korpi-imarre ja metsäalvejuuri. Tihkupinnan luontoarvot olivat vaatimattomat (Leka
ja Tolonen 2018).

Kuva 9. Lohioja on Lankkerintien pohjoispuolella kapea uoma ennen Lankkerin peltoja (kuvattu 14.5.2021).

Puolakkanummen eteläosalla on kaksi lähdekohdetta. Pohjoinen on Puolakan luonnontilainen lähteikkö (Leka ja Tolonen 2018), johon purkautuu Puolakkanummen pohjavesialueen pohjavesiä (Kuva
10). Alueella on tihkupintaa, avolähde ja näistä alkunsa saava lähdenoro. Kasvillisuus on lähdekorpea,
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jonka ympärillä on mustikkakangaskorpea. Puuston muodostavat kuusi, koivu, pihlaja, pajut ja mänty.
Lähdenoro virtaa etelä-kaakko suuntaan ja on alkuosiltaan luonnontilainen.

Kuva 10. Puolakan lähteikön pintavesien valuma-alue (34,3 ha). Pohjavesien valuma-alue on suunnil-

leen sama. Valuma-alue on määritelty Suomen metsäkeskuksen rajaustyökalulla.
Puolakan lähteikössä on monipuolinen ja edustava sammallajisto: harsosammal (vaarantunut VU),
hetealvesammal, isolehväsammal, isonäkinsammal, lähdelehväsammal, poimulehväsammal ja purosuikerosammal. Lähteiköllä kasvava uhanalainen harsosammal vaatii kostean pienilmaston ja sen
kasvualusta on kosteaa tai märkää lahoavaa humusta se seurasta. Lisäksi kohteella kasvaa oka-, vaalea- ja korpirahkasammal, soukkalehväsammal sekä lehtohavusammal. Harsosammalta kasvaa useassa kohdassa. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. hiirenporras, purolitukka, suo-ohdake, lillukka, metsäalvejuuri, metsäimarre, korpikaisla, sudenmarja, mustaherukka ja nuokkutalvikki. Kohde edustaa
lähteet ja lähdesuot -luontotyyppiä.
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Kuva 11. Puolakan lähdenoro (kuvattu 14.5.2021).

Eteläinen lähde on kaivetun pihalammen tulouoman suulla ja lähdepuron alaosassa oleva avolähde
(Leka ja Tolonen 2018). Pohjavesivaikutusta ilmentäviä sammalia ovat keuhkosammal, poimulehväsammal ja purosuikerosammal. Muita lajeja ovat suokkalehväsammal ja okarahkasammal. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm hiirenporras, kurjenjalka, mesiangervo, purolitukka ja pullosara. Lähde ei ole
luonnontilainen (Leka ja Tolonen 2018).
5.3

Suojeltavat lajit
Suojeluperusteisia lajeja ovat saukko (Lutra lutra) ja liito-orava (Pteromys volans).

5.4

Suojelun toteuttaminen
Alueen toteutustapana on luonnonsuojelu-, maa-aines-, maankäyttö- ja rakennus-, ulkoilu- ja vesilaki.
Alue on pääosin suojeltu. Teijo on perustettu kansallispuistoksi 1.1.2015. Alueella on myös valtion
luonnonsuojelualueena Sahajärven jalopuulehto, Punassuo ja Hamarjärvi. Yksityisenä luonnonsuojelualueena on Metsäkantolan luonnonsuojelualue (YSA238631), Matildedalin luonnonsuojelualue
(YSA020965), Nenustan luonnonsuojelualue (YSA207163, YSA207229, YSA207091) ja Honissuon pohjoisosan luonnonsuojelualue (YSA201691).
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6
6.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen
Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittämistä ei ole määritetty lainsäädännössä, mutta arviointivelvollisuuden selvittäminen kuuluu osana suunnittelua, mikäli hankkeella voidaan olettaa olevan potentiaalisesti joitain heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteille. Keskeistä tässä työssä
on siis tarkastella, syntyykö yleissuunnitelmista 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.
Kynnys arvioinnin suorittamiseksi voi ylittyä myös eri hankkeiden ja suunnitelmien yhteisvaikutusten
vuoksi (Söderman 2003). Tämä velvoite koskee myös Natura-alueen ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

6.2

Natura-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.

7

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.
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7.1

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

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

-

Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta 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 johdosta.

-

Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan.

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna myös vaikutusten merkittävyyden luokitusta ja arviointia
alueen luontoarvoille soveltuviin kriteereihin (Taulukko 3).
Taulukko 3.

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.

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.
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”.

FCG Finnish Group Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG Finnish Consulting Group Oy

Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen

16 (25)

18.6.2021

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.
7.2

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

7.2.1

Muutokset pohjaveden laadussa, muodostumisessa, pinnantasoissa ja virtauskuvassa
Maa-aineksen otto voi muuttaa alueen hydrogeologisia oloja, pohjaveden muodostumiseen ja laatuun. Maa-ainesten ottamistoiminnasta on todettu aiheutuvan pohjavedelle vaikutuksia, joista merkittävimmät ovat (Hatva ym. 1993, Rintala 2014):
-

Muodostuvan pohjaveden määrän kasvaa. Tämä näkyy pohjaveden pinnan korkeusvaihteluina.

-

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, kun suojakerros ohentuu.

-

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.

-

Lisäksi ottamistoimintaan tarvittavan kaivu- ja kuljetuskaluston käytöstä ja säilytyksestä sekä
öljytuotteiden varastoinnista pohjavesialueella, aiheutuu pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Pohjaveden laatuun kohdistuu merkittävä riski, jos maa-ainesten ottoa on yli 30 % pohjavesialueen
kokonaisalueesta (Alapassi et al. 2009). Soranotto vaikuttaa pohjaveden laatuun ensi sijassa varsinaisella ottoalueella. Vaikutuksia ilmenee usein myös ottoalueen ympäristössä, sillä soranottoalueella
muodostunut pohjavesi virtaa ottoalueelta kohti pohjaveden purkautumisalueita tai vedenottamoita.
Jos soranottoalueen ympäristö on luonnontilaista pohjaveden muodostumisaluetta, laimenevat soranoton seurauksena kohonneiden aineiden pitoisuudet pohjavedessä (Rintala 2014). Pohjaveden
laatu voi palautua 5-10 vuoden kuluttua ottotoiminnan päätyttyä lähes samalle tasolle kuin ennen
ottotoimintaa.
Varsinais-Suomen Sokka-raportissa (Klap 2010) on todettu, että 2000 -luvulla Puolakkanummen pohjavesialueella pohjavesien muodostumisalueella oli noin 23 % ottamistoiminnassa. Tällöin maa-aineksenottoa oli neljällä alueella, joista kahdessa kotitarveottoa.
Pohjaveden laatumuutoksilla ja pinnan muutoksilla voi olla vaikutuksia lähteet ja lähdesuot -luontotyyppiin ja mahdollisesti pikku joet ja puro -luontotyyppiin, koska Lohiojaan purkautuu jossain määrin
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tihkupinnan kautta Puolakkanummen pohjavesialueelta pohjavesiä. Pohjavesivaikutteinen Lohioja
saa alkunsa Punassuon koillisosa lähteiköistä. Lisäksi Puolakkanummen pohjavesialueelta purkautuu
pohjavesiä Puolakkajärveen Puolakan luonnontilaisen lähteikön kautta.
Lähdekasvillisuuden luonteeseen selvimmin vaikuttaa pohjaveden korkeus ja veden virtaus. Pohjaveden osuus lähteessä ja sitä ympäröivällä alueella (pohjavesivaikutteisuus) suhteessa pintavesiin (luhtaisuus) määrittelee osittain vaateliaampien sammalten ja lähdeluontotyyppien esiintymistä ja edustavuutta. Muita lähdekasvillisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat veden pH, alkaliteetti (puskurikyky),
ravinteet sekä lähteestä purkautuvan veden lämpötila. Pohjaveden emäskationipitoisuus on yleensä
korkeampi kuin pintavesien ja tästä syystä pohjavesivaikutteisilla lähteen trofiataso on korkeampi,
kuin pintavesivaikutteisilla alueilla.
7.2.2

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 metsäkasvillisuuden 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 metsään päin.

7.2.3

Melu
Maa-aineksen ottotoiminnan melulähteinä ovat seulontalaitteet, pyöräkuormaajat, kuorma-autot ja
kaivinkoneet.
Ulkoalueiden melutason ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Ohjearvot
luonnonsuojelualueella päivällä klo 7-22 välisenä aikana on 45dB (A-painotettu keskiäänitaso LAeq
[dB]) ja yöllä klo 22-7 välisenä aikana on 40 dB(A). Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Ohjearvoilla halutaan
turvata ihmisten virkistyskäyttö luonnonsuojelualueilla, eikä ohjearvo ole käypä eläimistölle, jolla voitaisiin arvioida esim. melun häiritsevyyttä. Lisäksi eläinlajien reagointi melutasoon vaihtelee.
Ottamisalueen ympärillä oleva metsäinen vyöhyke suojaa ottamisalueen ympäristöä melun leviämiseltä. Melu ei normaalitoiminnassa ulotu Natura-alueelle.

7.2.4

Pöly
Maa-aineksen pölyämistä aiheuttavat kaivaminen, kuormaus, työmaaliikenne, kuljetus, jalostus ja varastointi. Kaivamisessa ja kuormauksessa maa-aines vierii ja sekoittuu, jolloin se kuivana ollessaan
pölyää. Työmaaliikenteessä ja muussa kuljetuksessa ajoneuvojen pyörät aiheuttavat maa-aineksen
siirtymistä ja ilmavirtoja, jolloin hienojakoinen aines lähtee leijumaan eli pölyää. Kuljetuksessa syntyvään pölyhaittaan vaikuttavat mm. ajoneuvon nopeus ja pyörän alle jäävän maa-aineksen kosteus.
Kuivaa ainesta pölyää myös ajoneuvon kuormalavalta. Jalostukseen liittyvää pölyhaittaa syntyy lähinnä kuivaseulonnassa ja murskauksessa. Suurin osa pölypäästöstä on halkaisijaltaan yli 10 μm hiukkasia, jotka laskeutuvat lähelle päästölähdettä.
Kuivaseulonnassa syntyvän pölyhaitan määrään vaikuttavat mm. maa-aineksen vesipitoisuus, sääolosuhteet, alueen tuuliolot, vuodenaika sekä maa-aineksen raekoko. Märkäseulontalaitoksen toiminnasta ei aiheudu pölyhaittaa. Pölyn leviämistä estää pölylähteiden peittäminen, kastelu ja tuulisuojat.
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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.
Puolakkanummen alueella talvella vallitsevat tuulet puhaltavat etelästä, lounaasta ja kaakosta. Keväällä ja kesällä tuulet puhaltavat pääosin pohjoisesta, etelästä ja lounaasta. Myös lännestä tuulee
usein. Syksyllä vallitsevat tuulet painottuvat lännen, etelän ja lounaan suuntaan.
Pölyhiukkaset vaikuttavat kasvillisuuteen muuttamalla maaperän kemiallista koostumusta, tukkimalla ilmarakoja tai tunkeutumalla soluihin ilmarakojen kautta. Kasvillisuuden kannalta haitallisinta
on pöly, jonka partikkelikoko on sama kuin niiden ilmarakojen koko eli 8-10 μm.
Kasveilla on kuitenkin eri mekanismeja, joilla ne estävät pölypartikkelien kulkeutumisen solujen sisälle. Näitä ovat lehtien pinnalla oleva kutikula eli vahakerros sekä karvoitus. Kasvien altistumista haitallisille aineille vähentää myös liuskalehtisyys sekä lehtien pudottaminen syksyllä. Partikkeleiden
maaperävaikutukset taas riippuvat lähinnä siitä, kuinka suuri osa haitallisia aineita sisältävistä partikkeleista pääsee puuston ja aliskasvillisuuden läpi maanpintaan ja siitä edelleen maaperään.
Mikäli pölypartikkeli on samankokoinen kuin ilmarako, tukkii se ilmaraon. Tällä on vaikutusta mm.
soluhengitykseen ja fotosynteesin heikkenemiseen, minkä seurauksena lehtien klorofyllipitoisuus
nousee ja kasvi menettää lehdistään vettä. Partikkeleilla voi olla myös suoraan soluihin ja niiden metaboliaan kohdistuvia toksisia vaikutuksia, mikäli ne pääsevät ilmaraon läpi. Erittäin hienojakoisella ja
reaktiivisella pölyllä voi olla heikentävä vaikutus kasvuun ja lisääntymiseen ja kasvi voi heikentymisen
seurauksena altistua myös sienitaudeille.
Maa-aineksen ottotoiminnasta hiekkapölyn vaikutus lähimaastoon on hyvin vähäinen. Poikkeustapauksessa esimerkiksi voimakkaan tuulen vuoksi saattaa hiekkaa levitä ympäröivään metsään. Maaaineksen ottotoiminnassa muodostuvan kokonaispölyn suurimmat partikkelijakeet laskeutuvat pääosin ottoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Partikkelit, joiden halkaisija on alle 10 μm, kulkeutuvat arviolta noin 100 m etäisyydelle päästölähteestä. Lisäksi ottamisalueen ympärillä oleva puusto
suojaa ottamisalueen ympäristöä pölyn leviämiseltä. Pölyäminen ei normaalitoiminnassa ulotu Natura-alueelle, etupäässä ottoaikana se leviää ottoalueesta etelää tai pohjoiseen.
7.3

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 on vilkkainta.

7.4

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). Myös Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella
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yhteisvaikutuksissa huomioidaan vain ne hankkeet, joiden suunnitelmat ovat valmistuneet tai hankkeet toteutuneet (vuosikirjapäätös KHO 2004:26, Vuosaaren kaavat).
Yhteisvaikutukseen liittyvät suunnitelmat:
•

Salon seudun maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 12.11.2008 (Varsinais-Suomen liitto 2008).

•

Teijon retkeilyalueen ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2011–2026 (Metsähallitus 2012).

Arvioinnissa huomioidaan aikaisempi ja nykyinen Puolakkanummella tapahtuva maa-aineksenotto.
Puolakkanummen eteläpuolella Pirtinnummella tapahtuu myös maa-ainesottoa tilalla Metsäkantola
(734-640-1-145), mutta se on toisella pohjavesialueella.
7.5

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointi on riskinarviointia ja se on tehty saatavilla olevan tiedon perusteella. Arviointi on riskinarviointia ja se on tehty saatavilla olevan tiedon perusteella.
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.

8
8.1

Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit
Hankkeesta ei aiheudu suoria vaikutuksia suojeltaviin luontotyyppeihin.
Välillisesti maa-ainesotto voi vaikuttaa pohjaveden kautta lähteet ja lähdesuot (7160) sekä pikku joet
ja puro (3260) luontotyypeille. Ottoalueen koillispuolella noin 140 metrin etäisyydellä virtaa lähdevaikutteinen Lohioja ja etelässä Puolakan luonnontilainen lähteikkö, johon ottoalueen rajalta on matkaa noin 600 metriä. Muihin suojeltaviin luontotyyppeihin ei epäsuoria vaikutuksia muodostu.
Maa-ainesottoalueen pinta-ala on 7,8 ha, joka vastaa Puolakkanummen pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-alasta 7,5 %. Ottoalueelta pohjavedet virtaavat pääosin koilliseen Lohiojan suuntaan. Lohijoen ominaispiirteisiin pääosin vaikuttaa pohjavesi, joka purkautuu Punassuon koillisosan
lähteiköistä. Puolakkanummen suunnalta tulee vähäisesti pohjavesiä Lohiojan suuntaan. Selvää purkautumispaikka ei todettu, mutta mahdollisesti pohjavettä tihkuaa Lohiojaan puron penkan tai pohjan kautta. Vaikutus kohdistuu noin 10 % osalle Lohiojaa. Lohioja on noin 2,2 km pitkä puro. Tästä
syystä Puolakkanummen pohjavesien merkitys Lohijoen veden laatuun ja määrää on vähäinen. Lisäksi
Puolakkanummen pohjaveden laatu ei maa-ainesoton seurauksena juuri muutu, kun huomioidaan,
että maa-aineksenotto tapahtuu vaiheittaisesti, sen osuus muodostumisalasta ei ole merkittävän
suuri ja Purola 734-640-1-19 tilan osalla maa-aineksenotto loppuu ennen hakijan luvan päättymistä.
Puolakan luonnontilainen lähteikön suuntaan vaikutuksia ei muodostu, koska maa-aineksen otto ei
kohdistu sen valuma-alueelle. Puolakan luonnontilainen lähteikön antoisuus, pohjaveden lämpötila
ja veden laatu sekä lähteikön pienilmasto ja kasvipaikkaolot sen ympäristössä eivät tule muuttumaan. Kun Puolakan lähteikön lajisto ja ominaispiirteet eivät muut, lähteet ja lähdesuot -luontotyypin levinneisyys, edustavuus, rakenne ja toiminta säilyvät Natura-alueella.
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Vaikutuksen merkittävyys lähteet ja lähdesuot sekä pikku joet ja puro -luontotyypeille on vähäinen.
Toiminnasta muodostuva pölyhaitta tai meluvaikutus ei juuri ulotu Natura-alueelle. Itään, Lohijoen
suuntaan, ottoalueen rajalta on matkaa Natura-alueen rajalle noin 95 metriä ja länteen, Endalinsuon
suuntaan, ottoalueen rajalta Natura-alueen rajalle on noin 350 metriä. Pöly- ja meluhaitta keskittyy
päästölähteestä noin 100 m vyöhykkeelle. Myös ottoalueen ja Natura-alueen väliin sekä lännessä ja
idässä jäävä puustoinen vyöhyke suojaa Natura-aluetta pöly- ja meluvaikutuksilta ottamistoiminnan
suunnasta. Vaikutuksien merkittävyys on merkityksetön tai hyvin vähäinen.
8.2

Luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit
Suoria tai epäsuoria vaikutuksia ei suojeltaville lajeille muodostu. Maa-aineksen otto ei vaikuta saukon tai liito-oravan liikkumiseen tai ravinnonhankintaan Natura-alueella. Ottoalue ei myös katkaise
saukon tai liito-oravan kulkuyhteyksiä. Vaikutuksien merkittävyys on merkityksetön.

8.3

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Suunnitellulla maa-aineksenotolla yhdessä nykyisen maa-aineksenoton kanssa ei ole vaikutusta Puolakkanummen pohjaveden virtaamaan ja korkeuteen. Samoin muutokset pohjaveden laadussa eivät
vaikuta lähteet ja lähdesuot sekä pikku joet ja puro -luontotyyppien ominaispiirteisiin. Tämä johtuu
siitä, että suunnitellun ja nykyisen maa-aineksen ottoalan suhde Puolakkanummen pohjavesialueen
muodostumisalueen pinta-alaan jää selvästi alle 30 prosentin (ks. Alapassi et al. 2009).
Vanhojen ja voimassa olevien lupa-alueiden sekä kotitarveottoalueen kokonaispinta-ala Puolakkanummella on nykyään noin 26,7 ha joka vastaa 25,9 % osuutta pohjavesiesiintymän pohjaveden muodostumisalueen kokonaispinta-alasta. Vanhojen ottamisalueiden, missä on jo tehty ottamisalueiden
maisemointi, osuus on 16,0 %. Huomattava osa vanhoista ottoa-alueista (6,4 ha) on ollut luonnontilassa yli 8 vuotta. Pääosin näille alueille on muodostunut pintakasvillisuus, vain ottoalueella Uusimetsä 734-640-1-37 pintakasvillisuus on vasta kehittymässä. Haetulla lupajaksolla, kymmenen vuoden aikana, vanhalla Uusimetsä 734-640-1-37 ottoalueella pintakasvillisuuden sukkessio on edennyt
niin pitkälle, että pohjaveden ominaisuudet tällä osalla ovat palautuneet samalle tasolle kuin ennen
ottotoimintaa. Uusimetsä 734-640-1-37 toisen vaiheen ottoalueen maisemointi on tehty 2019.
Ottamisalueiden, joilla on voimassa oleva lupa (Niemensora 734-640-1-422 ja Purola 734-640-1-19,
yhteensä 8,69 ha), yhdessä Joutnan kylän yhteisen maa-aineisottoalueen kanssa (0,9 ha), osuus pohjaveden muodostumisalueen kokonaispinta-alasta on noin 9,3 % (9,59 ha). Suunniteltu maa-aineksenotto nostaa ottamisalueiden pinta-alaosuuden pohjaveden muodostumispinta-alasta 16,9 %:iin.
Vaiheittaisen oton takia tämä osuus maa-aineksen otonaikana on noin 12 % ja lupavaiheen loppuvaiheessa se osuus hieman alenee, koska tilalla Niemensora 734-640-1-422 maa-aineksen otto päättyy
vuonna 2023 ja alue maisemoidaan. Tämän perusteella vaikutus pohjaveden laadulle ei ole merkittävä ja vaikutuksen merkittävyys Natura-alueen lähteet ja lähdesuot sekä pikku joet ja puro -luontotyypeille on vähäinen.
Salon seudun maakuntakaava ja Teijon retkeilyalueen ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma eivät tuota haitallisia yhteisvaikutuksia.
Suunnitellulla ottamisalueella on Salon seudun maakuntakaavassa merkinnät M (maa- ja metsätalousvaltainen alue) sekä Pv (pohjavesialue) (Kuva 12). Ottoaluetta ympäröi Teijon kansallispuisto sekä
Teijon ylänkö Natura-alue (FI0200086). Lisäksi etelässä on suojelualue (sl 382a) ja idässä Punassuon
soidensuojelualue (sl 382d).
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Teijon retkeilyalueen ja Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt toimet parantavat Natura-luontotyyppien tilaa (Metsähallitus 2012). Suunnitelmassa esitetyt toimet mm. parantavat lähteet ja lähdesuot -luontotyypin edustavuutta. Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei aiheuteta haittoja niille suojeluarvoille, joiden perusteella alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon.

Kuva 12. Ote Salon seudun maakuntakaavasta.

8.4

Lieventävät toimenpiteet ja seuranta
Maa-aineksen otto tapahtuu kahdessa vaiheessa, jolloin voidaan vähentää vaikutuksia pohjaveteen.
Kun ensimmäinen vaihe on päättynyt, alue maisemoidaan levittämällä kasvukerrokseksi humuspitoista ainesta ja istuttamalla kasvillisuutta. Näin voidaan nopeuttaa uuden maannoskerroksen syntymistä ja siten vähentämään pohjavedelle aiheutuvia haittavaikutuksia. (Alapassi et al. 2009). Lisäksi
alueen maisemoinnissa luodaan paisterinne, joka lisää alueellisesti luonnonmonimuotoisuutta.
Alueen pohjaveden pinta ja laatua tullaan seuramaan tilan Purola 734-640-1-19 olevasta havaintoputkesta samoilla ehdoilla mitä Purola 734-640-1-19 voimassa olevaan maa-aineslupaan on kirjattu
(Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 2018).
Lohiojan veden laatu on hyvä tutkia ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan päättyessä. Vedestä
on analysoitava kiintoaine, happi, pH, sähkönjohtavuus, kokonaistyppi, polttoainehiilivedyt C5-C10 ja
mineraaliöljyt C10-C40.
Jos maa-aineksenotto siirtyy vaiheen 1 jälkeen vaihteeseen 2, jolloin maa-aineksenotto tapahtuu
Uusimetsä (734-640-1-37) eteläosalla, on syytä Puolakan lähteikön osalta ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan päättyessä tehdä arvio harsosammaleen kasvustojen tilasta (Trichocolea tomentella). Samalla on arvioitava lähteikön luonnontila pohja- ja kenttäkerroksen lajiston perusteella.
Vaiheen 2 vaikutukset kohdistuvat selvemmin Puolakan lähteikköön kuin vaiheessa 1, koska silloin
ollaan Puolakan lähteikköön valuma-alueella.
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8.5

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen (koskemattomuus)
Eheydellä ja koskemattomuudella tarkoitetaan Teijon ylänkö Natura-alue (FI0200086) ekologisen rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen säilymistä
elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon.
Alueen eheyden korostaminen voi tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että vaikka vaikutukset eivät olisi
mihinkään luontotyyppiin tai lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaisen suuret vaikutukset
moneen lajiin ja luontotyyppiin saattavat heikentää alueen ekologista rakennetta tai toimintaa merkittävästi. Niin ikään vaikutusten ei tarvitse kohdistua suoraan arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen merkittäviä, vaan ne voivat kohdistua esimerkiksi maaperään tai hydrologiaan, tavanomaiseen tai tyypilliseen lajistoon, mikä voi myöhemmin vaikuttaa luontotyyppeihin ja lajeihin.
Alueen suojeluperusteiset luontotyypit ja lajit säilyvät kuten myös Teijon ylänkö Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta. Luontotyyppien edustavuus ei heikkene.

9

Johtopäätös
Työssä arvoitiin Salon Puolakkanummelle suunniteltua maa-ainesoton vaikutuksia Teijon ylänkö Natura-alue (FI0200086) luontoarvoille. Maa-aineksenotto tapahtuisi kiinteistöillä Uusimetsän 734-6401-37. Arvioinnissa huomioitiin myös aikaisempi ja 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 Teijon ylänkö Natura-alueen (FI0200086)
suojeluperusteita. Alueen suojeluperusteiset luontotyypit ja lajit säilyvät, luontotyyppien edustavuus
ei heikkene. Teijon ylänkö Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät nykyisellään.
Natura-arviointivelvollisuuden selvittäminen ei tuonut esiin sellaisia epävarmuuksia tai vaikutusmekanismeja, joiden vuoksi olisi tarpeen laatia tarkempi, luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Naturaarviointi.
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