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Maa-aineslaki 555/81 (muutoksineen)
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Viranomainen täyttää
Tunnus

Saapui

Päätöksen pvm ja §

1 Hakija
Nimi ja ammatti

Puhelin toimeen/kotiin

Saint-Gobain Finland Oy

010 44 22 00

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Strömberginkuja 2

00380

Helsinki

Kotipaikka

Puhelin toimeen/kotiin

Postinumero

Postitoimipaikka

2 Kiinteistön omistaja
Nimi ja ammatti

Hakija
Lähiosoite

3 Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot
Kaupunginosa/kunnan osa ja kaava-alue

Salon Kiikala
Kylä

Kiikalan Saari

Tila, RN:o

Tilan pinta-ala, ha

Hiekka-alue, 4:3

78,41

4 Tiedot ottamisalueesta
Ottamisalueen pinta-ala, m2

Pohjaveden keskimääräinen korkeusasema

Maa-ainesten ottamissyvyys, m2

noin +84…84,5

keskimäärin 11,2 tai 13,4 m

2

ottamisalue 355 190 m
(kaivualue: noin 24 ha)

5 Toimenpide (tarvittaessa käytettävä erillistä liitettä)
Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasiallinen laatu ja määrä, ottamisalueella voimassaolevat rajoitukset ja toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet virtaussuuntineen,
vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin sekä pohjavesiin.
Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee siitä antaa selvitys.
Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä otettu maa-ainesmäärä kiintokuutiometreinä

Alueelle on myönnetty maa-aineslupa 14.9.2011 (Kiikalan kh).
Ottamisalueelta on tarkoitus ottaa maa-aineksia käytettäväksi hakijan tehtailla raaka-aineena.
Suunniteltu ottamistoiminta on kuvattu tarkemmin erillisessä ottamissuunnitelmassa (liitteenä).

6 Ottamismäärä ja -aika
Haettu kokonaismäärä, kiintokuutiometreinä

Arvioitu vuotuinen otto, kiintokuutiometreinä

Ottamisaika, vuotta

3 400 000

340 000

10 v

Lomake: VKN1151

7 Ottamiseen liittyvät järjestelyt Tarvittaessa käytettävä erillistä liitettä tai selvitykset esitetään ottamissuunnitelmassa
Selvitys liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamistoiminnan
etenemissuunnasta ja ainesten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana.
Selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamaan varastoinnista, ottamislaitteista, polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu.

Käytetty erillistä liitettä

Esitetty ottamissuunnitelma

8 Maa-ainesten ottaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta
Haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Liitteenä ehdotus vakuudeksi
Kyllä

Ei

9 Kuuleminen Tarvittaessa käytettävä erillistä liitettä
Luettelo ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden omistajien ja haltioiden
yhteystiedoista. Mikäli hakija on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm. kuulemisasiakirjat ja huomautuksen tekemiseen varattu aika, MAL 13 §, MRA 86 §).

Rajanaapurien tiedot on esitetty liitteessä

Käytetty erillistä liitettä

10 Ottamissuunnitelman laatija
Nimi ja koulutus sekä ammatti

Puhelin toimeen/kotiin

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ Maija Aittola FM, projektipäällikkö

050 420 1198

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Osmontie 34

00601

Helsinki

11 Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö
Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja
Nimi ja ammatti
Puhelin toimeen/kotiin

Saint-Gobain Finland Oy/ Riitta Heliö

040 - 8329754

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Strömberginkuja 2

00380

Helsinki

12 Liitteet
Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:llä.
1. valtakirja

6. selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista

2. selvitys ottamisalueen omistus- tai hallintaoikeudesta

7. luettelo naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista

3. karttaote

8. vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa

4. kaavaote kaavamääräyksineen

9.

5. neljä sarjaa ottamissuunnitelmia

10.

13 Päätöksen toimittaminen
Postitetaan

Noudetaan

14 Viranomaismaksujen suorittaja
Nimi

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Hakija
15 Tietojen luovutus, päiväys ja allekirjoitus
Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia ja sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.)
Maa-ainesrekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinointitutkimusta varten
(henkilötietolaki 30 §)
Päivämäärä
Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

20.6.2021

Olli Nikula, toimitusjohtaja
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KIIKALA, HIEKKA-ALUE, MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA
1

HANKEKUVAUS
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Salon kaupungissa entisen Kiikalan kunnan alueella Kiikalan Saari – kylässä tilalla Hiekka-alue (RN:o 4:3). Alue
sijaitsee Oinasjärventien (paikallistie 12227) pohjoispuolella Saint-Gobain
Finland Oy:n kalkkihiekkatiilitehtaan ja kuivatuotetehtaan läheisyydessä
noin 3 km etäisyydellä Kiikalan kirkonkylästä. Ottamisalueen sijainti on
esitetty liitteessä 1.
Suunnitellun ottamisalueen lähiympäristössä sijaitsee useita maa-aineksen ottamisalueita. Alueella sijaitsee myös maa-ainestenottamistoimintaan liittyviä teollisia toimintoja, joita ovat Saint-Gobain Finland Oy:n
kalkkihiekkatiilitehdas ja kuivatuotetehdas.
Alueelta on tarkoitus ottaa maa-aineksia, pääasiassa hiekkaa, hyötykäytettäväksi mm. toiminnanharjoittajan kalkkihiekkatiili- ja kuivatuotetehtailla. Tehtaille soveltumattomat maa-ainekset myydään yhteistyökumppaneille, hyödynnetään erilaisissa maanrakennuskohteissa tai betonin raaka-aineena. Tehtaille soveltumattomia maa-aineksia käytetään
myös ottoalueiden täytöissä ja maisemoinneissa. Alueelta poistettavat
pintamaat käytetään hyödyksi ottamisalueiden maisemoinnissa.
Alueella on voimassa maa-aineslupa (Salon rakennus- ja ympäristölautasen kokonaismäärä on ollut 4,1 milj.m3. Tämä suunnitelma noudattaa
pitkälle aikaisemman luvan mukaista ottamissuunnitelmaa. Tässä ottamissuunnitelmassa kaivualue kattaa koko Hiekka-alueen tilan Natura-alueen ulkopuolisilta osin, entistä ns. Kokin aluetta ja kuivatuotetehtaan ja
Kahi-tehtaan tehdasalueita lukuun ottamatta.
Tilan hiekka-alue pinta-ala on 78,41 ha, ottamisalueen pinta-ala on 35,5
ha ja kaivualueen pinta-ala on noin 24 ha. Alue on jo suurelta osin ottamistoiminnan alaista aluetta. Suunnitellusta kaivualueesta on nykyisellään ns. auki olevaa aluetta noin 10,53 ha. Ottamistoiminta etenee tehtaalta ottamisalueen reunoja kohti. Ottamissuuntaan vaikuttaa myös
maa-aineksen laatu. Alueelta otetaan yhteensä maa-aineksia 3,4
milj.m3ktr, josta on arviolta pintamaita 45 000 m3ktr.
Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Pitkä kesto on perusteltavissa tehtaiden toimintaan liittyvillä huomattavilla investoinneilla, jotka edellyttävät varmuutta raaka-aineen saannilta. Lisäksi tehtaiden toiminnasta ei aiheudu
merkittävää riskiä alueen ympäristölle pitkälläkään aikavälillä, sillä toiminnan tarkkailu on laajaa ja tiheää. Alueen jälkikäyttö tulee olemaan
metsätalouskäyttö. Edellisessä maa-ainesluvassa alueelle oli esitetty
kaksi vaihtoehtoista maisemoinnin toteutustapaa. Ensimmäinen vaihtoehto oli natura-alueen rajaa vasten maa-ainesten ottamisalueilla tyypillinen luiskien loivennus kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi. Toinen vaihtoehto oli toteuttaa osa alueen reunaluiskasta jyrkkänä (2:1) paahderinteenä. Edellisen lupakauden aikana testattiin, miten paahderinteen toteutus käytännössä onnistuu. Kokemusten mukaan paahdekasvillisuus on
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sopeutunut rinteeseen erittäin hyvin, joten tulevalle lupakaudelle esitämme vain yhtä maisemointivaihtoehtoa, jossa toteutetaan paahderinne
mahdollisimman laajalti natura-alueen rajaa vasten.
Maa-ainesten ottamistoiminnalla ei vaaranneta erityisiä luonto- tai ympäristöarvoja eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa tai rasitusta lähimmille
häiriintyville kohteille. Toiminnalla ei ole vaikutusta suojeltaviin kohteisiin
eikä sillä ole haitallisia vaikutuksia pohja- tai pintavesiin.
Alueella on tehty maa-ainesoton yleissuunnitelma (Härjänvatsan maa-ainesoton yleissuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy 2002/2004) sekä maaainestenoton YVA (Kiikalan Härjänvatsan maa-ainesoton ympäristövaikutusten arviointi 2003) yhdessä kunnan ja alueen muiden toimijoiden
kanssa. ELY-keskuksen kannanoton mukaan YVA selvitystä ei ole tarvetta
nyt päivittää, vaan aiemmin tehty selvitys on riittävä myös nyt haettavalle
lupakaudelle.
Tehtaiden osoitteet: Kiikalan tiilitehdas, Oinasjärventie 201, 25390 Kiikala, Kiikalan kuivatuotetehdas, Oinasjärventie 200, 25390 Kiikala.
Tämä maa-aineksen ottamissuunnitelma on laadittu Saint-Gobain Finland
Oy:n toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä.
2

NYKYTILANNE

2.1

Maanomistus
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Salon kaupungissa entisessä Kiikalan
kunnassa kylässä Kiikalan Saari tilalla Hiekka-alue (kiinteistörekisterinumero 736-706-4-3). Hakija omistaa tilan. Tilan rajat ja rajanaapurit
maanomistajatietoineen on esitetty liitteessä 2.

2.2

Nykytilanne ottamisalueella ja sen läheisyydessä
Salon kaupungin Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt
Hiekka-alueen ottoalueelle maa-ainesten ottoluvan 14.9.2011. Luvan voimassaolo on 10 vuotta päätöksen lainvoimaistumisesta eli 25.10.2021
asti.
Suunniteltu ottamisalue on rajaukseltaan aivan sama kuin nykyisessä luvassa ja se on nykytilassaan pääosin ottamistoiminnan vaikutusten alaista
aluetta. Alueen pohjoisreunalla on kuivaa kangasmetsää. Osalla ottamisalueesta on jo tehty maisemointitoimenpiteitä eikä niille ole suunnitella
uusia ottamistoimenpiteitä.
Ottamisalueen etelä-lounais puolella ympäristö on lähes täysin maa-ainesten ottoaluetta. Saint-Gobain Finland Oy:n omistama Ojalannummen
alue sijaitsee Hiekka-alueen eteläpuolella (lupa voimassa 9.4.2021 asti)
ja alueelle on Salon ympäristölautakunta myöntänyt uuden maa-ainesluvan 9.6.2021. Alueella toimii myös muita maa-ainesten ottajia, joiden ottoluvat umpeutuvat samoihin aikoihin: Destia Oy:n ottoalue tilalla Härjänkorva RN:o 2:66 (lupa voimassa 19.4.2021 asti, uusi lupa saatu) sekä
Sweroc Oy:n kaksi ottoaluetta (luvat voimassa 5.3.2023 ja 19.6.2022
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asti) ja Ruduksen Fillerimonttu RN:o 2:73 (lupa umpeutuu 3.3.2022). Oinasjärventien ja Hiekka-alueen välissä on Swerocin tila Tehdaspalsta 2:72
(lupa umpeutunut 13.6.2018). Maa-ainestenottajat ovat yhteistyössä toteuttaneet pohjaveden yhteistarkkailusuunnitelman päivittämisen uutta
lupahakemuskautta varten. Luiskanvaihtosopimuksia ei Hiekka-alueen
osalta ollut tarvetta päivittää.
Ottamisalue rajautuu luoteisreunaltaan Natura-alueeseen ja kaakkoisreunalta Oinasjärventiehen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat pohjoisessa/luoteessa hieman yli 300 m etäisyydellä ottamisalueesta. Ottamisalueen kaakkoispuolella lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 450
m etäisyydellä ja etelässä/lounaassa noin 800 m etäisyydellä ottamisalueesta. Alueen lounaispuolelle on kaavoitettu asuinaluetta (Härjänvatsan
osayleiskaava), joista lähimmän tontin etäisyys ottamisalueen rajaan on
noin 650 m.
Piirustuksessa YMS-201 on esitetty alueen nykytilanne ja liitteessä 10 on
ilmakuvia alueelta.
Saint-Gobain Finland Oy:llä on 9.4.2014 myönnetty ympäristölupa murskauslaitokselle tiloille Hiekka-alue ja Ojalannummi. Luvan voimassaoloaika on 10 vuotta. Toistaiseksi alueella ei ole toteutettu murskausta eikä
sille tässä yhteydessä haeta jatkolupaa.
2.3

Maa- ja kallioperä
Suomen Geologian Tutkimuskeskuksen kallioperäkartan mukaan alueen
kallioperä on pääasiassa mikrokliinigraniittia, joka kuuluu Svekofennialaiseen pääalueeseen, Etelä-Suomen kaarikompleksiin.
Kalliopinnan korkeus alueella vaihtelee huomattavasti, jopa yli 50 m.
Suunnitellun ottamisalueen länsiosissa sijaitsee luoteis-kaakkosuuntainen
kallioselänne, jonka kalliopinta kohoaa ylimmillään arviolta tasolle
+88…+110. Kallioselänne on esitetty liitteessä 7.
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee III Salpausselkävyöhykkeeseen kuuluvassa, koillinen – lounas suuntaisessa reunamuodostumaselänteessä. Tähän reunamuodostumaselänteeseen liittyy lisäksi luode – kaakko suuntaisia, reunamuodostuman poikki johtavia pitkittäisharjuja.
Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartta-aineiston mukaan suunniteltu ottamisalue sijaitsee reunahiekkamuodostuman alueella (RHkM).
Alue ei siis sijaitse varsinaisella harjualueella.
Suunnitellun ottamisalueen ja sen ympäristön maaperä koostuu pääasiassa lajittuneista, hiekkavaltaisista maakerroksista. Maakerrosten paksuudet alueella ovat huomattavan suuret, maakerrosten paksuuden ollessa noin 25 – 40 m pohjavedenpinnan yläpuolella.
Ottamisalueen pohjois-/koillisosassa on tehty yksi kairaus (07/08, kairauspiste 4), josta on otettu maanäytteet jatkuvana näytteenottona seulontoja varten. Kairaus- ja seulontatulosten mukaan alueella on lähinnä
hiekkaa, hienoa hiekkaa ja silttistä hiekkaa. Seulontatulosten mukaan
alueella olevat maa-ainekset soveltuvat hyvin Saint-Gobain Finland Oy
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Kiikalan tiilitehtaalla ja kuivatuotetehtaalla hyödynnettäväksi raaka-aineena.
Alue on luokiteltu alueelle tehdyssä Härjänvatsan maa-ainesoton yleissuunnitelmassa (Suunnittelukeskus 2002) käyttöluokitukseltaan kaivutoiminnan kannalta luokkaan III. Luokan III kuuluvat alueet, joilla suojeluntarve on vähäinen ja suunnitelmallinen maa-ainesten ottaminen on mahdollista. Luokituksen perusteena ovat olleet maisemalliset ja ympäristölliset tekijät, pohjaveden suojelunäkökohdat ja maankäyttöön liittyvät tekijät. Luokituksen tavoitteena on ollut ohjata ottamistoimintaa olemassa
oleville kaivualueille ja niiden läheisyyteen alueille, joilla ei ole erityisiä
suojelurajoituksia.
2.4

Pohja- ja pintavesi
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee 1E luokkaan kuuluvan Saarenkylän
(0225251) pohjavesialueen lounaisosassa. 1-luokka tarkoittaa vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta, jonka vettä käytetään tai jota on
tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä
enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. E-luokan pohjavesialueilla on pohjavedestä
suoraan riippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 14,21 km2 ja muodostumisalueen
pinta-ala on 10,89 km2. Saarenkylän pohjavesialueella muodostuu pohjavettä arviolta 8 000 m3/d. Akviferityypiltään Saarenkylän pohjavesialue
on reunamuodostuma ja antikliininen (purkava). Pohjavesialueen tiedot
on esitetty liitteessä 5.
Saarenkylän pohjavesialue on koillinen – lounas suuntainen. Suunniteltu
ottamisalue sijaitsee sen lounaispäässä, pohjavesialueen keskiosassa.
Pohjaveden pinnankorkeus on ylimmillään alueen koillisosassa ja alimmillaan reunamuodostuman etelä – kaakkoisreunalla.
Suunnitellun ottamisalueen pohjois-/koillispuolella sijaitsee pohjaveden
virtausta rajoittava kalliokynnysalue. Kalliokynnysalue ulottuu ottamisalueen pohjois-/koillisnurkkaan pienelle alueelle. Kalliokynnysalueella kallio on paikoin pohjaveden pinnan yläpuolella. Pohjavedenpinta on ylimmillään alueen koillisosissa ja alimmillaan etelä – kaakkoisreunalla reunamuodostumaselänteellä. Vesipintojen huomattava ero johtuu alueella sijaitsevasta pohjavedenpinnan yläpuolelle kohoavasta kalliokynnyksestä
ja sen pohjavettä patoavasta vaikutuksesta. Kalliokynnyksen itä – koillispuolella pohjaveden pinta sijaitsee tasolla noin +82,6…+89,9 ja länsi –
lounaispuolella tasolla noin +66,8…+74,4. Kalliokynnyksen alueella pohjavesi vaihtelee tasolla +70,5…+88,7.
Suunnitellusta ottamisalueesta kaakkoon sijaitsee Härjänvatsan Kiehuvanlähteen pohjavedenottamo. Vedenottamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden myöntämä vedenottolupa enintään 500 m3/d. Vuosina 2017-2019
Kiehuvanlähteen vedenotto on ollut keskimäärin 227 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna, mikä on alle puolet vedenottoluvan mukaisesta ottomäärästä. Kiehuvanlähteen vedenottamo on ollut aikaisemmin SaintGobain Finland Oy:n käytössä ja ottamon vettä on käytetty talous- ja
prosessivetenä. Nykyisin ottamo on luovutettu Salon Vedelle, jolta Saint-
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Gobain Finland Oy ostaa vetensä. Kiehuvanlähteen vedenottamo sijaitsee
noin 750 m etäisyydellä ottamisalueen rajasta. Vedenottamolla ei ole vesioikeuden vahvistamia suoja-alueita ja suoja-aluemääräyksiä. Pohjaveden virtaussuunta alueella on luoteesta kaakkoon eli ottamisalueelta vedenottamolle päin. Pohjaveden virtaussuunnat ja veden virtausta rajoittava kalliokynnysalue on esitetty liitteessä 7.
Saarenkylän pohjavesialueen pohjoisosassa, Immenjärven alueella on
tutkittu vedenottopaikka, mutta vedenottamoa ei ole rakennettu.
Pohjavesialueella sijaitsee useita pohjavesiputkia, joista on tarkkailtu pinnankorkeutta. Liitteenä 8 on pohjaveden yhteistarkkailusuunnitelma,
jossa on esitetty pohjaveden tarkkailuputkien sijainnit. Suunnitellulla ottamisalueella sijaitsee uuden tarkkailusuunnitelman mukaan 4 pinnankorkeuden tarkkailuputkea (Hp9 1/3, HP300_2, 103B ja Hp9 ja lisäksi vanha
poistettava putki Hp204) ja kaksi toukokuussa 2021 asennettua laadun
tarkkailuputkea (401, 403). Pohjavedenpinnat ottamisalueen eteläreunalla ovat vaihdelleet välillä +71,8…+73 (Hp204, 2020), +73…+74
(Hp103b, 2020) sekä +75..+79 (Hp300_2, 2020). Kuivatuotetehtaan läheisissä putkissa pinnantaso on noin +83…+84,2 (Hp9 1/3, 2020),
+83,8…+84,6 (Hp9, 2020) ja +82…+83,2 (W-uusi 4, 2020). Täysin koskemattomilla alueilla pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelut ovat vähäisempiä, kuin ottamistoiminnan alaisilla alueilla.
Liitteenä 9 on Kiikalan Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailuraportti
vuodelta 2020, jossa on esitettynä alueella tehdyt pohjaveden pintojen ja
laadun tutkimustulokset.
Saarenkylän pohjavesialueen koillispuolelle rajautuu Kaskiston (0276152)
I-luokan pohjavesialue. Pohjavesialueella on tehty pohjavesitutkimuksia,
joiden perusteella alueelta on määritetty kaksi pohjavedenottamon paikkaa. Pohjavedenottamot sijaitsevat useiden kilometrien päässä suunnitellusta ottamisalueesta. Liikelaitos Salon vesi on käynyt lupaprosessia Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vedenottamoiden käytöstä 1990luvulta lähtien. Vedenottamoista on otettu vettä vuodesta 2009 alkaen
määräaikaisilla vedenottoluvilla. Viimeisimmässä vaiheessa Liikelaitos Salon Vesi on 4.1.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa pannut vireille
lupahakemuksen pohjavedenottoon Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vedenottamoista yhteensä 1 000 m3/vrk kuukausikeskiarvona laskettuna. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut hakemuksesta hylkäävän ratkaisun 9.10.2018.
Alueen lähivesistöt kuuluvat Kiskonjoen vesistöalueeseen. Suunnitellusta
ottamisalueesta noin 500 m kaakkoon sijaitsee Varesjoki. Varesjoen puronotko on säilynyt hyvin luonnontilaisena ja paikoin joki virtaa yli 20 m
syvässä notkossa. Yli 600 m ottamisalueesta pohjoiseen sijaitsee Lammenjärvi, joka kuuluu Hyyppärän harjualueeseen. Lisäksi ottamisalueen
etelä/lounaispuolella, noin 1,2 km etäisyydellä, sijaitsee Härjänvatsan uimaranta.
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2.5

Suojeltavat kohteet ja muut luontoarvot
Suunnitellun ottamisalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Hyyppärän harjualue, joka kuuluu Natura 2000- alueisiin (FI0200010). Ottamisalue rajautuu lounais-koillissuuntaisesti Hyyppärän harjualueeseen. Ottamisalueesta 150 m pohjoiseen/koilliseen on harjujensuojeluohjelman mukaisesti suojeltava Hyyppärän – Kaskistonnummi (HSO020026). Sekä
Hyyppärän Natura-alue, että Hyyppärän – Kaskistonnummen harjujensuojeluohjelman mukainen alue jatkuvat myös Oinasjärventien itäpuolella
ottamisalueen rajautuessa tiehen sen länsipuolella.
Hyyppärän harjualue on luonnoltaan hyvin monipuolinen ja siellä on harjuja, soita, lähteitä, lampia järviä, raviineja, puroja ja kallioita. Hyyppärän
alueen monipuolisuuden vuoksi myös alueen linnusto on hyvin edustava.
Ottamisalueesta noin 100 m etelään/kaakkoon ja noin 500 m pohjoiseen
sijaitsevat
soiden
suojeluohjelmaan
kuuluvat
Varesjoen
kuru
(SSO020072) ja Lammensuo-Pehkusuo (SSO020050). Humusjärvien ja
lampien rannat ovat usein soistuneet. Lammensuon-Pehkusuon alue on
kosteikkokokonaisuus (sis. Lammenjärven lähteiköt, Lammensuon keidassuo ja Kultalähde) ja sen alueen kasvisto sisältää useita lettojen lajeja.
Kultalähteen lisäksi alueella on useita edustavia lähteitä, kuten Lammenja Herakkaanlähteet. Varesjoen puronotko on säilynyt luonnontilaisena ja
alueella on tavattu useita harvinaisia maakotilolajeja. Alueella on myös
hyviä näytealoja eräistä katoamassa olevista suo- ja metsätyypeistä
(mm. lehto-, harmaaleppä- ja lähdekorvet).
Alueella oli seutukaavassa ennen maakuntakaavan voimaantuloa paikoin
Natura-aluerajausta laajempi merkintä ah (arvokas harjualue). Alueen
luontoarvoja ja suojelutilannetta on tarkistettu ja merkintä on maakuntakaavoitusvaiheessa poistettu.
Suojeluohjelmiin kuuluvat alueet suunnitellun ottamisalueen ympäristössä on esitetty liitteessä 6.

2.6

Maisemakuva
Maa-ainesten ottoalue sijaitsee harjumaaston reunalla. Alueen ympäristössä on runsaasti ottamistoiminnan alaisia alueita. Maa-aineskuoppia
ympäröivä puusto on lähes kokonaan mäntyvaltaista. Suunnittelualueen
itäpuolelta kulkevan Kiikala – Oinasjärvi paikallistien (pt 12227) ympärillä
on useita maa-ainesten ottoalueita. Hiekka-alueen nykyinen ottamisalue
on näistä laaja-alaisin ja tien maisemakuvaan yhdessä tehtaiden alueen
kanssa vaikuttava alue. Kuivatuotetehtaan itäpuolinen osa ottamisalueesta on maisemoitu. Pääosin ottamistoiminta ei näy Oinasjärventielle.

2.7

Toimintaa koskevat muut luvat
Saint-Gobain Finland Oy:n tilalla Hiekka-alue RN:o 4:3 ovat toimineet
kalkkihiekkatiilitehdas vuodesta 1969 ja kuivatuotetehdas vuodesta
1991. Kiikalan kuivatuotetehtaalle ja Kahi-tehtaalle on myönnetty ympäristöluvat 21.5.2010. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen 29.6.2017 Kahitehtaan ympäristöluvan raukeamisesta ympäristö-
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suojelulain (527/2014) 231 § 1 momentin mukaan; toiminnan ympäristölupa raukeaa lain tullessa voimaan, mikäli toiminta ei lain mukaan enää
edellytä ympäristölupaa. Näin ollen vain kuivatuotetehtaalla on tällä hetkellä ympäristölupa.
3

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT

3.1

Maa-ainestenoton yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi
Alueelle on tehty v. 2002 Härjänvatsan maa-ainesoton yleissuunnitelma
(Suunnittelukeskus Oy) ja se on huomioitu tässä maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. Yleissuunnitelmassa alueella olevat erilliset maa-ainesluvan mukaiset ottamisalueet yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin alueesta saadaan lopputilanteessa maisemaan sopiva, yhtenäisesti
maisemoitu alue.
Alueelle on tehty myös maa-ainesten ottoon liittyen ympäristövaikutusten
arviointi v. 2003 (Suunnittelukeskus Oy). Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kannanoton mukaan YVA-selvitystä ei ole tarpeen laatia uudelle lupakaudelle, vaan aiemmin tehty on taustoittanut ympäristövaikutuksia riittävästi. Sen sijaan tulevan oton vaikutukset Natura-arvoihin on päivitetty
Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittämisellä (FCG Oy, Jari Kärkkäinen)
(Liite 12).
Alueella toimii myös useita muita yrityksiä, jotka ottavat alueelta maaaineksia. Suunnitelmassa on huomioitu muiden toimijoiden ottamistasot
ja alueiden mahdollisimman sulava yhteensulautuminen rajavyöhykkeillä.

3.2

Kaavoitus
Alueella on voimassa Salon seudun maakuntakaava (Liite 3), jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut päätöksellään 12.11.2008. Suunniteltu
ottamisalue sijaitsee maakuntakaavassa osin M-alueella (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja osin T-alueella (teollisuustoimintojen alue). Malue on osoitettu pääasiassa maa- ja metsätalous käyttöön, joita voidaan
käyttää myös jokamiehen oikeuden mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn.
Alueita voidaan käyttää harkitusti myös haja-asutusluonteiseen pysyvään
tai loma-asutukseen. Olemassa olevien alueiden täydentämiseksi ja laajennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle
osoittaa mm. uutta pysyvää asumista ja myös muita toimintoja. Suunnitelmissa tulee huomioida maisema- ja ympäristönäkökohdat. Toiminnot
eivät saa haitata kohtuuttomasti alueen pääasiallista käyttötarkoitusta. Talue on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä
teollisuus-, varasto- ja vastaavaan käyttöön osoitettu alue niihin kuuluvine suojavyöhykkeineen sekä liikenne- ja yhdyskuntateknisen huollon
alueineen. Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista ilman erityisperusteita.
Suunnitellun ottamisalueen lounaispuolella noin 550 m etäisyydellä sijaitsee Härjänvatsan osayleiskaava-alue. Kaava-alueen ottamisalueen puoleiset osat on kaavoitettu VU- ja MY-alueita (Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja).
Härjänvatsan osayleiskaava on esitetty liitteessä 4.
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Suunniteltu toiminta ei ole ristiriidassa alueen kaavoituksen kanssa. Ottamistoiminnan jälkeen alue palautuu takaisin maakuntakaavan mukaiseen maa- ja metsätalouskäyttöön.
4

SUUNNITELTU OTTAMISTOIMINTA

4.1

Ottamistoiminnan yleisperiaatteet
Suurelta osalta ottamisaluetta on jo poistettu puusto ja pintamaat. Niiltä
alueilta, joilta puusto ja pintamaat ovat poistamatta, ne poistetaan ottamistoiminnan tieltä ottamistoiminnan edellyttämässä laajuudessa. Pintamaa pyritään poistamaan mahdollisimman pieneltä alalta kerrallaan ottamistoiminnan edetessä.
Alueelta otetaan maa-ainesta ja se kuljetetaan tehtaille hyötykäytettäväksi tehtaiden prosesseissa. Lähtökohtana, on että kaikki otettava maaaines hyödynnetään. Mikäli otettava maa-aines ei sovellu tehtaiden prosesseihin, myydään se hyötykäytettäväksi mm. erilaisiin maanrakennuskohteisiin. Ylisuuri jae jatkojalostetaan seulomalla muun rakennusteollisuuden tarpeisiin. Murskaukselle ei haeta lupaa. Jos jotain murskataan,
se kuljetetaan muualle murskattavaksi tai sitten sille on haettava myöhemmin lupa.
Hiekka-alueella on lupakaudella toteutettu seulontaa ottomontussa. Seulonnalle tulee mitä todennäköisimmin tarvetta myös tulevaisuudessa ja
turhien kuljetusten välttämiseksi loogisin paikka seulonnalle on ottorintauksen läheisyydessä. Ottoalueilla ei ole sähkölinjaa. Jotta seulonta olisi
mahdollista toteuttaa sähköseulalla, ottoalueelle pitäisi tuoda sähköliittymä. Aiemmissa selvityksissä tämän hinnaksi on arvioitu 60 000 €, mikä
on merkittävä investointi. Haasteena pysyvälle sähköliittymälle on myös
se, että seulontapaikkaa pitäisi pystyä joustavasti muuttamaan ottorintauksen viereen. Sähkölinja haittaisi alueella myös oton joustavaa etenemistä etenkin syvyyssuunnassa. Näiden syiden vuoksi joustavasti liikuteltava seula on mielestämme ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto.
Seulontalaitteiston valinnalla voidaan tehokkaasti ehkäistä öljyjen aiheuttamaa riskiä pohjavedelle. Ottamisalueella seulottaessa käytetään uusimman tekniikan mukaisia vuokraseuloja. Kesällä 2019 alueella on seulonnassa käytetty kenttäseulaa Keestrack C6 3D. Seulontalaite tankattiin
aina aamuisin ennen seulontavuoron alkua laitteiston omalla täyttösäiliöön kiinnitettävällä imuputkella. Näin ollen ottoalueelle kuljetettiin öljysäiliössä vain seulontavuoron aikana kuluva öljymäärä (n. 180 l), mikä
ei eroa muiden alueella toimivien työkoneiden öljysäiliöissä olevasta öljymäärästä. Seulontalaitteisto voi vaihdella sen mukaan, mitä seulontalaitteiden vuokraajalla on tarjolla. Seulontalaitteiston alle levitetään HDPE
muovikalvo ja sen päälle hiekkakerros. Hiekanottoalueella ei säilytetä öljyä, muuta kuin seulontalaitteiston tankissa.
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Kuva 1. Kenttäseula Keestrack C6 3D - esimerkki hiekka-alueella käytettävästä seulontalaitteistosta.

Kuva 2. Seulontalaitteen tankkauslaite, jossa imuputki kiinnitetään suoraan täyttösäiliöön ja öljy imetään suljetusti seulontalaitteeseen. Systeemi minimoi riskit öljyvuotoon.
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Työkoneita säilytetään pääosin tehtaiden alueella, mutta tarvittaessa (aktiivisen kaivutoiminnan aikana) myös ottamisalueella. Työkoneiden säilytyspaikka (pyöräkuormaajia 3, traktoria 2, kuorma-autoja 2) sijaitsee kuivatuotetehtaan asfaltoidulla ja aidatulla tehdasalueella liitteen 13 kartan
osoittamalla alueella. Alueella on sähköliittymä, mikä mahdollistaa koneiden lämmittämisen talvella. Kuorma-autot huolletaan Salossa, työkoneet
huolletaan alueella vain pakottavista syistä. Koneissa ja laitteissa ei saa
olla öljy- tai polttoainevuotoja. Koneiden ja laitteiden käytössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, jotta öljyä ja muita likaavia aineita ei pääse
maaperään.
Ottamisalueella ei varastoida poltto- tai voiteluaineita eikä siellä huolleta
työkoneita. Polttoaineet varastoidaan asfaltoidulla tehdasalueella kaksoisvaippasäiliöissä ja ne on varustettu ylitäytön estimellä. Voiteluaineet säilytetään tehdasalueella allastettuna lukitussa kontissa.
Sekä ottoalueella että tehdasalueella säilytetään imetysainetta ja öljynkeräyskalustoa vahingon varalta. Lisäksi tehtaiden alueella on pohjaltaan
tiivis paikka öljyisen maan väliaikaiseen säilytykseen ennen käsiteltäväksi
toimittamista.
Pölynsidonnassa tai muussa toiminnassa ei käytetä suolaa tai muita pohjavedelle haitallisia aineita.
4.2

Alueiden rajaus
Toiminnanharjoittajalla saa olla Härjänvatsan maa-ainestenoton yleissuunnitelman mukaan enintään 20 % Saarenkylän pohjaveden muodostumisalueella sijaitsevista maa-alueista kaivutoiminnan alaisena (ts. alueelta poistettu pintamaat, kasvukerrosta ei ole rakennettu). Alla olevassa
taulukossa on Saarenkylän pohjaveden muodostumisalueella sijaitsevat
toiminnanharjoittajan omistuksessa olevat tilat pinta-alueineen yksilöity:
Taulukko 4.1. Saint-Gobain Finland Oy:n Saarenkylän pohjavesialueella
omistamat kiinteistöt pinta-aloineen.

Saint-Gobain Finland Oy:n
kiinteistöt
Fillerialue (Mikola)
Hiekkaharju I
Hiekkaharju II
Hiekka-alue
Ojalannummi
Rotko
pinta-ala yhteensä m²
pinta-ala yhteensä ha

Kiinteistörekisteri
nro

Tilan
pinta-ala
(m²)

Pinta-ala
pohjavesialueella (m²)

734-706-1-28
734-705-3-5
734-705-3-7
734-706-4-3
734-706-2-67
734-706-1-20

31179
84500
327800
785730
101940
8800
1339949
133,9949

12479
84500
327800
785730
101940
8800
1321249
132,1249

Hiekka-alueen kaivualue on 24 ha. Yhdelle toiminnanharjoittajalle asetettu kaivutoiminnan alaisten alueiden maksimi prosenttiosuus on 20 %,
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mikä vastaa pinta-alaa 26,4 ha. Jotta ottotoiminta olisi mahdollista myös
Ojalannummella, koko hiekka-alueen kaivuualue ei voi olla auki olevaa
aluetta. Tällä hetkellä avoimena olevat maa-alueet sijaitsevat pääasiassa
Hiekka-alueen tilalla sekä vähäisessä määrin Ojalannummen tilalla. Vuoden 2019 kartoituksessa Hiekka-alueella pintamaatonta pinta-alaa oli
10,53 ha, joka vastaa 8 %:n osuutta.
Ottamistoiminnan jatkaminen Hiekka-alueella nykyisin auki olevilla alueilla on mahdollista, sillä alueen ottamistoiminta ei ole pääosalla aluetta
vielä saavuttanut sallittua ottosyvyyttä. Saint-Gobain Finland Oy:n omistamat tilat sijaitsevat tehtaiden ympärillä siten, että nykyisin kaivutoiminnan alaisena olevia alueita / pintamaattomia alueita ei ole mahdollista
järkevästi maisemoida tässä vaiheessa. Ottaminen on useilla alueilla kesken, koska vain näin pystytään turvaamaan kahdelle tuotantolaitokselle
kaikkien oleellisten hiekkalajitteiden saanti. Saint-Gobain Finland Oy:n
tehtaiden toiminnassa tarvittavalla raaka-aineella on tiukat vaatimukset
mm. materiaalin raekokojakauman suhteen, joten usein sopivaa raakaainetta saadaan sekoittamalla eri ottamisalueilta / eri osista ottamisaluetta otettuja maa-aineksia. Näin ollen on tehtaiden toiminnan kannalta
olennaista, että ottamistoiminta voi olla käynnissä useissa eri osissa ottamisaluetta. Kuivatuotetehtaalla yleisimmin käytetyt raekoot ovat 0 - 0,3
mm ja 0,3 - 0,6 mm ja Kahi – tiilitehtaalla 0 – 3 mm. Valmistettavia
tuotteita on n. 150 kpl ja kullekin tuotteelle on omat tarkat raekokojakaumansa.
Kaivualue merkitään maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. Alueen koillis-lounaissuuntaisella reunalla merkinnässä noudatetaan erityistä
huolellisuutta sillä osalla aluetta, missä se kulkee Natura-alueen välittömässä läheisyydessä. Natura-alueen raja on merkitty maastoon kesällä
2010 ja sitä on säännöllisesti ylläpidetty. Lisäksi Natura-alueen rajaa vasten paahderinteen alueella on jätetty 10 m levyinen suojavyöhyke.
Alueelle merkitään riittävästi korkeusmerkintöjä ottamistoiminnan etenemisen luotettavaksi havainnoimiseksi ja ottosyvyyksien varmistamiseksi.
Kaivurintaukset tulee merkitä esimerkiksi lippusiimalla rintausten ollessa
yli 3 m ja kaltevuuden ollessa jyrkempi kuin 1:1,5.
Alueen avoimen sijainnin vuoksi, pääsyä hiekanottoalueelle on hankala
rajoittaa. Sen sijaan turvallisuutta on pyritty lisäämään varoitusmerkinnöin ja kyltein. Itse tehdasalue on aidattu ja valvottu.
4.2.1

Ottamisalueen ja kaivualueen rajaus
Ottamisalue on rajattu siten, että siihen ei kuulu jo rakennettu paahderinne, natura-alueen ja naapuritilojen rajalla olevat 10 suojavyöhykkeet
eikä tehdasalue. Ottamisalueen pinta-ala on 35,5 ha. Suunniteltu ottamistoiminta sovitetaan muiden alueella sijaitsevien ottamisalueiden toimintaan ja lopputilanteisiin siten, että alueet muodostavat lopputilanteessa yhden kokonaisuuden, eivätkä erillisiä kuoppia. Muiden toiminnanharjoittajien kanssa ei ole Hiekka-alueen osalta ollut tarvetta luiskanvaihtosopimuksiin.
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Kaivualueen rajaus mukailee ottamisalueen rajausta kuitenkin niin, että
jo maisemoidut alueet on jätetty kaivualueen ulkopuolelle. Pohjoisreunassa kaivualueen ja ottoalueen väliin jää 5 metrin ottamaton vyöhyke,
kun taas etelä- ja länsirajalla kaivualue ja ottamisalue kulkevat samaa
linjaa. Kaivualueen pinta-ala on 24 ha.
Kaivualue ja toteutukset on esitetty piirustuksissa YMS -202 Suunniteltu
tilanne ja YMS-203 Leikkaukset.
4.2.2

Tukitoimintojen alueet
Maa-ainesoton tukitoimintojen alue sijaitsee asfaltoidulla tehdasalueella
(YMS-201). Siellä ovat ajoneuvojen säilytysalueet, tankkauspisteet, mahdollisten kemiakaalien säilytys ym.

4.3

Kaivusyvyys ja ottamissuunnat
Ottamisalueen lounaisosassa kaivu ulotetaan aikaisemman luvan mukaisesti tasoon +88,0 m. Alueen muissa osissa suunniteltu pohjan taso on
+88,6…+93. Alueen keskivaiheilla otto ulotetaan tasoon +93,00 m ja
pohjoisessa tasoon +89,00. Nykyisen luvan mukainen taso +86,0 m kosteikon pohjoispuolella täytetään pohjaveden suojaamiseksi tasolle +88,6
m. Kuivatuotetehtaan ja Swerocin Tehdaspalstan välisellä alueella ottotaso jää +88,00 m; alue on pitkälti jo maisemoitu. Pohjaveden pinnan
yläpuolelle jää koko alueen osalta riittävä (vähintään yli 4 m) suojakerros.
Ottamistoiminta etenee tehtaalta alueen reunoja kohti. Ottamisen etenemiseen vaikuttaa merkittävästi otettavan maa-aineksen laatu ja sen vaihtelut eri osissa aluetta.
Pintamaita poistetaan ottamistoiminnan edetessä mahdollisimman pieneltä alalta kerrallaan. Pintamaat käytetään maisemointiin viimeistään 2
vuoden kuluessa niiden kuorimisesta ja varastokasalle sijoittamisesta pintamaiden käyttökelpoisuuden varmistamiseksi. Todennäköisesti pintamaat pystytään hyödyntämään maisemoinneissa jo ennen 2 vuoden määräaikaa, koska maisemointeja pyritään toteuttamaan vaiheittain ja säännöllisesti - ei vain lupakauden lopussa.
Mikäli ottamisalueella tulee kallio vastaan ennen suunniteltua pohjan tasoa, ei kalliota louhita. Alueen kaivu voidaan toteuttaa suunniteltua suppeampana. Tällöinkin noudatetaan tässä suunnitelmassa esitettyjä periaatteita.

4.4

Massamäärät ja aikataulu
Kaikkiaan suunnitellulta Hiekka-alueen ottamisalueelta otettavan maa-aineksen määrä on noin 3,4 milj.m3ktr. Massamääräarvio sisältää alueen
pintamaat, joita arvioidaan olevan 45 000 m3ktr. Vuosittain otettavan
maa-aineksen määrä on keskimäärin noin 340 000 m3ktr.
Lupaa toiminnalle haetaan 10 vuodeksi. Luvan myöntäminen 10 vuodeksi
on perusteltua, koska tehtaat ovat omaisuusarvoltaan huomattavan suuria ja tehtaiden pitkäjänteisen kehittämisen varmistamiseksi on oleellista,
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että raaka-aineen saanti on turvattu mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Tehtaat ovat sijainneet alueella jo pitkään ja niiden toiminnasta ei
ole ollut haittaa ympäristölle tai asutukselle. Toiminnan oleellisin mahdollisten ympäristövaikutusten kohde on pohjavesi, jota tarkkaillaan alueella
laaja-alaisesti ja säännöllisesti. Tarkkailun laajuudesta ja tiheydestä johtuen mahdolliset muutokset pohjavesiolosuhteissa havaitaan nopeasti,
jolloin tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä aikaisessa vaiheessa.
Näin ollen toiminnasta ei aiheudu alueen pohjavedelle merkittävää uhkaa
pitkälläkään aikajänteellä.
4.5

Toiminta-ajat
Hiekanottoalueella ottotoimintaa toteutetaan läpi vuoden; näin turvataan Kahi- ja kuivatuotetehtaalle tasainen raaka-ainevirta niiden toiminta-ajaksi. Toimintaa voi olla myös viikonloppuisin ja vuorokautinen
toiminta-aika vaihtelee klo 6 - 22.

4.6

Työkoneet, tankkaus, huolto ja paikoitus tai öljytuotteet ja niiden
käsittely
Polttoaineet, voiteluaineet ja muut ympäristölle haitalliset aineet säilytetään Saint-Gobain Finland Oy:n tehtaiden alueella niille erikseen varatuilla
paikoilla. Polttoaineet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä, jotka on
varustettu ylitäytön estimellä. Voiteluaineet säilytetään allastettuna lukitussa tilassa.
Maa-ainesten otossa käytettävien työkoneiden polttoaineita säilytetään
vain tehdasalueilla. Kiviaineksen kuljetukseen käytettävää kalustoa ei
tankata alueella. Kahi-tiilitehtaan puolella on kaksi 5 m3 säiliötä kevyelle
polttoöljylle. Kuivatuotetehtaan puolella on 5 m3 säiliö kevyelle polttoöljylle. Kaikki säiliöt ovat TUKESin suositusten mukaiset ja tarkastamat.
Alueella on vahingon varalta imeytysainetta ja öljynkeräyskalustoa. Tehtailla on pohjaltaan tiivis paikka öljyisen maan väliaikaista säilytystä varten.
Työkoneita tai kuljetuskalustoa ei huolleta ottamisalueella vaan ne kuljetetaan Saint-Gobain Finland Oy Ab:n tehtaille huollettavaksi. Aktiivisen
kaivutoiminnan aikana työkoneita ei ajeta joka ilta tehtaalle, vaan niitä
saatetaan säilyttää ottamisalueella. Työkoneiden ja kuljetuskaluston pidempiaikaiset säilytyspaikat ovat tehtaiden alueilla niille osoitetuilla paikoilla (YMS-201).
Mikäli ottotoiminnasta jää tuotantoon sopimatonta liian suurirakeista kiviainesta, se myydään ulkopuolelle ja mikäli murskaus on tarpeen, kiviaines kuljetetaan urakoitsijan murskauslaitokselle. Ottoalueella ei suoriteta
murskausta.

4.7

Liikenne
Suurin osa maa-aineskuljetuksista tapahtuu alueen sisällä, sillä valtaosa
otettavasta maa-aineksesta hyödynnetään Saint-Gobain Finland Oy:n
tehtaiden omassa toiminnassa. Ottoalueen sisäinen liikenne järjestetään
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kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Sisäisen liikenteen määrä
vaihtelee 30 – 50 ajokuormaa/työpäivä.
Tehtaiden raaka-aineeksi soveltumaton maa-aines jatkojalostetaan ja
kuljetetaan alueen ulkopuolelle ja myydään hyötykäytettäväksi muunlaisissa kohteissa (esim. maanrakentaminen).
Liikenne alueelle tapahtuu Oinasjärventien (paikallistie 12227) kautta.
Myös maa-aineskuljetukset alueen ulkopuolelle kulkevat Oinasjärventien
kautta Suomusjärventielle (maantie 2410) ja siitä eteenpäin valtatielle 1.
Liikenne alueelle on jaksottaista ja sitä säätelee maa-aineslaadun tarve
ja kysyntä sekä Saint-Gobain Finland Oy:n tuotteiden kysyntä. Maa-ainesten ottoon tai kiviaineksen kuljetukseen liittyvä alueen ulkopuolelle
suuntautuva liikennemäärä vaihtelee 5 – 10 ajoneuvoa/työpäivä.
4.8

Tiet ja kulkuväylät
Tilaa hiekka-alue rasittaa yksi tierasite; 000-2005-K813 Kalmankorven yksityistie. Rasitetie ei kuitenkaan ulotu ottamisalueelle, joten se ei näy lupakartoissa. Ottamisalueen länsireunalla natura-alueen rajan vieressä sijaitsee oton aikainen kulkuväylä, joka oton päätyttyä poistetaan. Näin natura-alue ja paahderinne sulautuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ilman
väliin jäävää tielinjaa. Ottamisalueen pohjoispuolella kiinteistöjen rajalla
kulkee tielinja, joka säilyy sekä oton aikana että sen jälkeen.

4.9

Jätteet, kaivannaisjätteet ja jätehuolto
Toiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen
käsittelyyn. Alueella ei varastoida vaarallisia jätteitä, vaan ne toimitetaan
asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden keräys on järjestetty tehtaiden yhteyteen, jossa on asianmukaiset keräysastiat ja tilat jätteiden välivarastoimista varten ennen hyötykäyttöön tai käsittelyyn toimittamista.
Toiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä ovat kannot ja alueelta poistettavat pintamaat. Kannot kerätään kasalle ja toimitetaan hyötykäytettäväksi. Pintamaat kasataan ottamisalueen reunoille ja muualle ottamisalueelle työn aikana tarkemmin määräytyvällä tavalla. Pintamaita muodostuu jatkossa lähinnä vain, kun kuoritaan Natura-alueen vieressä olevaa
harjun reunaa ja kyseiset pintamaat läjitetään tien ja ottoalueen väliin.
Pintamaita käytetään alueen maisemoinnissa kasvukerroksen rakentamiseen. Liitteessä 11 on esitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

4.10

Pohjaveden suojaaminen
Työn aikana pohjavesien suojaamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet:
-

Pölynsidonnassa tai muussa toiminnassa ei käytetä suolaa tai muita
pohjavedelle haitallisia aineita.

-

Ottamisalueella ei varastoida poltto- tai voiteluaineita eikä muita ympäristölle haitallisia aineita.
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-

Saint-Gobain Finland Oy Ab:n tehtaiden alueella varastoidaan polttoja voiteluaineita vain tehtaiden prosesseja ja alueella työskenteleviä
työkoneita varten.

-

Polttoaineiden varastosäiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä ja ne on varustettu ylitäytön estimellä (sekä tankattavan työkoneen että säiliön).

-

Maaperä varastosäiliöiden alla sekä tankkauspaikalla on suojattu asfaltilla.

-

Alueella varastoitavan polttoaineen enimmäismäärä on 15 m3 (tehtaiden alueet, sisältyvät tehtaiden ympäristölupiin). Kaivualueella ei varastoida polttoaineita.

-

Voiteluaineet sijoitetaan valuma-altaaseen ja lukittavaan tilaan.

-

Työkoneiden ja kuljetuskaluston säilytyspaikan maaperä on suojattu
likaantumiselta tiiviillä kalvolla ja huonosti läpäisevällä maakerroksella
tai asfaltilla.

-

Alueella ei huolleta alueen ulkopuolella työskenteleviä työkoneita ja
ajoneuvoja (esim. kiviaineksen kuljetusautoja).

-

Alueelle kertyvät jätteet ja romut kuljetetaan pois ottamisalueelta asianmukaiseen käsittelyyn. Alueella ei varastoida vaarallisia jätteitä.

-

Alueella pidetään vahingonvaralta imeytysturvetta ja öljynkeräyskalustoa sekä pohjaltaan tiivis paikka öljyisen maan väliaikaiseen säilytykseen.

Tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat riittävät pohjaveden suojaamiseksi.
4.11

Ottamistoiminnan yleiset perustelut

4.11.1

Maa-aineslaki
Suunnitellusta ottamistoiminnasta ei aiheudu maa-aineslain (555/1981)
3§:ssä esitettyjä ottamisen estäviä seikkoja.
Ottamistoiminta ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista. Toiminnalla ei myöskään tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia
luonnonesiintymiä. Muutokset alueen maisemakuvassa ja luonto-olosuhteissa ovat tapahtuneet suurelta osin jo aikaisemman ottamistoiminnan
myötä.
Suunniteltu toiminta ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa eikä se vaaranna pohjavesialueen
veden laatua tai antoisuutta. Alueen luonto-olosuhteet ja kasvillisuus ovat
tavanomaiset. Kaivualueen kasvillisuus tuhoutuu ottamistoiminnan seurauksena, mutta se palautuu alueen maisemointitoimenpiteiden yhteydessä. Toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen pohjavesiin, kun
toiminnassa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja huomioidaan sen sijainti pohjavesialueella.
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Suunniteltu toiminta ei ole ristiriidassa kaavoituksen kanssa eikä se vaikeuta alueiden käyttöä sille maakuntakaavassa varattuihin tarkoituksiin.
Alue palautuu ottamistoiminnan jälkeen kaavan mukaiseksi maa- ja metsätalousalueeksi. Toiminta ei myöskään vaikeuta alueen läheisyyteen laaditun osayleiskaavan mukaista maankäyttöä.
Ottamistoiminta on suunniteltu siten, että vahingolliset vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Suunnitellusta
toiminnasta ei myöskään aiheudu kohtuutonta haittaa tai vaaraa asutukselle tai ympäristölle. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat 300 m
etäisyydellä kaivualueesta.
Maa-ainesesiintymä hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti.
4.11.2

Aluetta koskevat suunnitelmat ja kaavoitus
Suunniteltu ottamistoiminta on alueelle laaditun maa-ainestenoton yleissuunnitelman mukaista toimintaa.
Toiminnalla ei vaikeuteta tai haitata alueen läheisyyteen laaditun
osayleiskaavan toteuttamista. Lähin asumiseen kaavoitettu tontti sijaitsee tilan Ojalannummi eteläpuolella n. 850 m etäisyydellä.
Saint-Gobain Finland Oy:n Kiikalan tehtaiden toiminta perustuu maa-ainesten hyödyntämiseen tuotteidensa valmistuksessa. Tuotannossa käytettävien maa-ainesten raekokojakauman tulee noudattaa tiettyjä reunaehtoja. Alueelta on saatavissa nämä toiminnan raaka-aineelle asetetut
reunaehdot täyttävää maa-ainesta, jolloin on taloudellisesti, luonnonvarojen säästeliään käytön ja ympäristövaikutusten minimoimisen kannalta
järkevää hyödyntää tehtaiden lähiympäristössä sijaitsevat sopivat maaainesesiintymät, jolloin kuljetuskustannuksia eikä niistä aiheutuvia ympäristöhaittoja muodostu. Lisäksi alueella on ennestään runsaasti maa-ainesten ottamistoimintaa, jolloin alueiden yhdistäminen alueelle laaditun
yleissuunnitelman linjauksia noudattaen yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi on alueen maisemakuvan ja jatkokäytön kannalta kannatettavaa. Lisäksi on luonnonvarojen säästeliään käytön kannalta oleellista hyödyntää alueen maa-ainesvarat mahdollisimman pitkälle siten, ettei tarvetta uusien, erillisten alueiden avaamiselle lähitulevaisuudessa ole ja
ettei merkittävästi vaaranneta alueen pohjavesialuetta ja sen veden laatua ja antoisuutta.

5

OTTAMISALUEEN MAISEMOINTI JA JÄLKIKÄYTTÖ
Ottamistoiminnan loputtua alue maisemoidaan. Alueen nykytila, suunniteltu tilanne ja leikkaukset on esitetty piirustuksissa YMS-201, YMS-202
ja YMS-203.
Maisemointina on alueen muotoilu ja pintakerrosten rakentaminen. Lisäksi maisemointitoimenpiteisiin kuuluvat vihertyöt, joita ovat aluskasvillisuuden palautus ja puuston istutus. Maisemointitoimenpiteitä tehdään
vaiheittain niillä ottoalueen osilla, joissa kaivutoiminta on päättynyt.
Puusto istutetaan kasvukerroksen routaannuttua vähintään kertaalleen.
Ottamisalueen maisemoinnin seurauksena alueesta muodostuu metsämaastoa.
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Ennen maisemointia ottamisalue siistitään, tarpeettomat rakennelmat puretaan ja mahdolliset jätteet toimitetaan hyötykäyttöön tai asianmukaiseen käsittelyyn.
Alueen muotoilussa ja maisemoinnissa vältetään suoraviivaisia linjauksia
sekä kaavamaisuutta. Luiskaloivennuksia ja muuta maaston muotoilua
tehdään työteknisten seikkojen sallimassa laajuudessa ottamistoiminnan
aikana. Reunaluiskat rakennetaan joko täyttämällä tai loiventamalla.
Nämä reunaluiskan rakennustavat on esitetty piirustuksessa YMS-205.
Ottamisalueen luiskat loivennetaan ja luiskien taitekohdat pyöristetään.
Ottamisalueen pohjalle voidaan tehdä kumpareita joko jättämällä kaivamatta tai läjittämällä hyödyntämiskelvottomia maamassoja kumpareiksi.
Kumpareiden kaltevuus on 1:5 tai loivempi. Kumpareet maisemoidaan
kuten muutkin ottamisalueen luiskat.
Aiemmassa luvan ottamissuunnitelmassa oli esitetty 2 vaihtoehtoista
maisemointitapaa; paahderinne (luiska 2:1) ja perinteinen luiskaloivennus 1:3. Paahderinteestä edellisen lupakauden aikana kerättyjen kokemusten myötä, on tässä hakemuksessa päädytty esittämään paahderinteen rakentamista lähes koko natura-alueen rajalle. Projekti tulee viemään kymmeniä vuosia ja näin ollen on mahdollista toteuttaa sitä maisemoimalla pieniä alueita rintauksesta kerrallaan. Mikäli kyseessä olisi laajat
vuosittain maisemoitavat alueet, uhanalaisten taimien riittävyyden
kanssa saattaisi tulla haasteita. Nyt on mahdollista levittää kasveja pikkuhiljaa viereiseen rinteen osaan esim. aiempina vuosina kerätyistä siemenistä. Muilta osin alue maisemoidaan perinteisin luiskaloivennuksin ja
istutustavoin. Maisemointitavat on esitelty tarkemmin alla. Mikäli paahderinteen rakentaminen ei jostain syystä onnistuisi, tällöin palataan myös
sen osalta perinteiseen 1:3 luiskaloivennukseen ja maisemointiin.
5.1

Maisemointi: Perinteinen luiskaloivennus
Ottamisalueen reunaluiskat loivennetaan pääsääntöisesti kaltevuuteen
1:3 tai loivemmaksi. Ottamisalueen eteläreunassa on esitetty suunniteltu
tilanne kartassa (YMS-202) katkoviivalla 1:2 maisemointirintaus. Mikäli
kyseinen alue päädytään maisemoimaan lupakaudella, on se tehtävä täyttämällä. Maisemointi on kuitenkin alueen suhteen epätodennäköinen,
koska ottoa jatketaan seuraavalla lupakaudella etelään kohti reservialuetta.
Kasvukerros rakennetaan alueelle (luiskat ja pohja) ottamistoiminnan loputtua ja mahdollisuuksien mukaan jo toiminnan aikana. Kasvukerroksen
rakentamisajankohdassa huomioidaan tarpeen mukaan alueen muu toiminta.
Kasvukerroksen yläosaksi levitetään pintamaata noin 10 cm paksuudelta.
Pintamaana käytetään ensisijaisesti kaivualueelta saatavaa pintamaata.
Pintamaa sekoitetaan pohjamaan (hiekka) pintaosaan. Mikäli pohjamaa
on jollain osin hiekkaa karkeampaa maalajia, pohjamaan pintaan rakennetaan 15 cm paksu hiekkakerros. Tarvittaessa kasvukerroksen rakentamiseen käytetään muualta tuotavia sopivia materiaaleja. Muualta tuotavien maiden puhtaus varmistetaan lähtöpaikan maankäytön perusteella
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tai tarvittaessa analyysein. Kasvukerroksen rakennusmateriaalina käytettävän maa-aineksen humuspitoisuus ei saa olla yli 10 %, jotta humusta
ei huuhtoudu pohjaveteen. Tarvittaessa pintakerroksen rakennusmateriaaliin sekoitetaan hiekkaa sopivan humuspitoisuuden saavuttamiseksi.
Periaatepiirustus kasvukerroksen rakentamisesta on esitetty piirustuksessa YMS-204.
Aluskasvillisuus palautetaan alueelle laikkuina. Tällöin aluskasvillisuutta
tulee olla vähintään puolella maisemoitavan alueen pinta-alasta. Aluskasvillisuuden palautus voidaan tehdä esim. kylvämällä Tielaitoksen tieluiskien nurmetuksen vakiosiemenseosta.
Puiden istuttaminen tehdään aikaisintaan kasvukerroksen rakentamista
seuraavan pakkaskauden jälkeen. Tällöin kasvukerroksen routaantuminen on tiivistänyt ja muokannut maaperää istutukselle sopivammaksi.
Puiden istuttamista voi edeltää useampikin kuin yksi routaantuminen, mikäli kasvukerros on rakennettu toiminnan vielä ollessa käynnissä.
Alueen metsityksessä käytettävät puulajit ovat mänty (70 %) ja koivu (30
%) ja istutustiheys 2 500 kpl/ha. Istuttamisajankohdassa ja –työssä otetaan huomioon paikallisen metsänhoitoyhdistyksen suositukset. Ottamisalue sijoittuu yleissuunnitelman mukaisen alueen keskivaiheille, jossa kallio on lähellä pintaa. Tälle alueelle mänty soveltuu parhaiten.
Alueen jälkikäyttö on pääasiassa metsätalouskäyttö.
5.2

Maisemointi: Paahderinne
Perinteisesti ottoalueet on maisemoitu oton päätyttyä istuttamalla alueelle
puustoa. Hakemuksen mukaisen ottoalueen lounaiskulmassa on meneillään luonnon monimuotoisuutta tukeva hanke, jossa perinteisen maisemoinnin sijaan maisemoitavaan rinteeseen pyritään luomaan Etelä-Suomessa uhanalaiseksi luokiteltu paahdeympäristö. Olennaista paahdeympäristöjen esiintymisessä on rinteen riittävä jyrkkyys ja aukeaminen kaakkolounas suuntaan. Harjujen luontaisten paahderinteiden määrä on vähentynyt muun muassa metsäpalojen tehokkaan torjunnan ja kasvillisuuden sulkeutumisen vuoksi. Elinympäristömuutosten myötä monet paahderinteiden eliölajit ovat uhanalaistuneet; runsaasti valoa vaativina lajeina ne eivät kestä elinympäristönsä umpeenkasvua.
Alkuperäisten paahde-elinympäristöjen umpeutuessa korvaavien elinympäristöjen merkitys taantuneen paahdelajiston säilyttäjänä kasvaa.
Hiekka-alueen paahderinteeseen on vuosien 2015 - 2019 aikana istutettu
n. 1800 tainta Hieta-neilikkaa (Dianthus arenarius) ja Kangasraunikkia
(Gypsophila fastigiata). Molemmat avointen hiekkakankaiden kasvilajit
ovat erittäin uhanalaisia ja rauhoitettuja koko Suomessa. Istutukset ovat
viihtyneet paahderinteellä hyvin ja alkaneet levitä rinteessä myös omista
siemenistä. Hanke on toteutettu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kanssa ja paahderinnettä on tarkoitus laajentaa sitä mukaa,
kuin uutta rintausta tulee maisemoitavaksi. Nyt esitetty paahderinteen
suunnitelma perustuu jo aiempina vuosina paahderinteen toteutuksesta
kerättyihin kokemuksiin. Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty näkymä ottoalueella jo sijaitsevasta paahderinteestä.
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Kuva 3. Näkymä vuosien 2015-2019 aikana rakennetusta paahderinteestä Hiekka-alueen lounaiskulmassa.
Paahderinteen toteutus on esitetty maa-ainessuunnitelman piirustuksissa
YMS-202 ja YMS-203. Maisemointi etenee vaiheittain ottamistoiminnan
edetessä alueen lounaiskulmasta kohti koillista seuraten natura-alueen
rajaa. Paahderinteen etenemisnopeus riippuu maa-ainesten ottonopeudesta alueella ja siihen vaikuttaa tehtaiden valmistamien tuotteiden menekki. Paahderinteen luiskaus toteutetaan kaltevuuteen 2:1. Paikoitellen
luiskaus voidaan toteuttaa myös loivempana. Luiskan rakentamisessa pyritään luonnonmukaiseen ja vaihtelevaan lopputulokseen. Luiskan jyrkkyys mahdollistaa rinteen luontaisen eroosion mikä edesauttaa paahdekasvillisuuden kehitystä.
Paahderinteelle ei levitetä kasvukerrosta, sillä paahderinteelle ominaisten
kasvien siemenien itämiselle soveltuu parhaiten paljas kivennäismaa. Paljas kivennäismaa ehkäisee myös heinittymistä ja kilpailevien lajien leviämistä paahderinteeseen.
Paahderinteen kasvillisuuden istutukset ja/tai kylvöt suunnitellaan tarkemmin yhteistyössä asiantuntevan viranomaisen kanssa (esim. ELY-keskuksen edustajan), kun alueen maisemointi on ajankohtaista. Uhanalaisten lajien siementen kerääminen, juurineen ottaminen tai siirtäminen
vaatii poikkeamisluvan luonnonsuojelulain 42 §:n rauhoitusmääräyksistä.
Lupa on määräaikainen ja se on haettava Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.
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Paahderinteillä elää juuri niiden vaativiin olosuhteisiin erikoistuneita kasveja. Kasvillisuuden istutus alueelle voidaan kasvilajista riippuen toteuttaa taimi-istutuksin tai siemenkylvönä. Kasvien levittämisessä pyritään
luonnonmukaisuuteen ja taimia voidaan siirtää paahderinteeseen alueen
lähiympäristöstä, missä kasveja esiintyy luontaisesti. Yksi vaihtoehto on
antaa lajiston levitä paahderinteen alueelle luontaisesti, sillä paahderinteen alkuosaan on jo istutettu hietaneilikkaa ja kangasraunikkia. Paahderinteen lajistoa voidaan myös jatkossa monipuolistaa. Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa 25/2009 "Harjumetsien paahdeympäristöt - nykytila ja hoito" on esitelty paahderinteiden kasvilajistoa ja niiden siirtämistä. Muita paahderinteeseen mahdollisesti jatkossa istutettavia/kylvettäviä lajeja ovat esim. kangasajuruoho (Thymus serpyllum), kissankäpälä
(Antennaria dioica) tai idänkeulankärki (Oxytropis campestris ssp. sordida). Monipuolistuvan kasvilajiston myötä alueelle saattaa tulevaisuudessa löytää tiensä myös useita paahderinteiden kasvilajeissa ruokailevia
tai lisääntyviä hyönteisiä.
Paahderinteen säilyttäminen ja ylläpito edellyttävät säännöllisiä hoitotoimenpiteitä, joilla pyritään edistämään paahdeympäristölle tyypillisen
eliölajiston elinmahdollisuuksia ylläpitämällä paahderinteelle luontaisia
ominaispiirteitä kuten avoimuutta, paahteisuutta ja vähäpuustoisuutta.
Paahdeympäristön säilyminen voi edellyttää mm. rikkaruohojen kitkemistä tai puun taimien poistoa repimällä. Erityisen tärkeätä on ehkäistä
monimuotoisuutta heikentävien lajien, kuten lupiinin, leviämistä paahderinteeseen. Koska maisemoinnissa ei käytetä pintamaata, rintauksiin ei
tule sen mukana kilpailevaa lajistoa. Rintauksen jyrkkyys 2:1 aiheuttaa
eroosiota, mikä pitää kivennäismaan paljaana pitkään. Mikäli rintauksiin
muodostuu pintamaakerros, hoitotoimenpiteenä voi tällöin olla kivennäismaan paljastaminen laikutuksin joko työkoneella tai käsityönä esim. haravalla tai kuokalla. Kivennäismaalaikut tulee toteuttaa korkeuskäyrien
suuntaisesti ja pienialaisesti kasvuston ympärillä, jotta vältetään rinteen
romahtaminen ja liiallinen eroosio.
Suunnitellulla ottoalueella maisemointitilanne tarkastellaan vuosittain
maa-ainestarkastuksen yhteydessä. Maisemoinnin seurannassa tarkastellaan maisemoidun alueen pinta-alan lisääntymistä paahderinteen lounaisreunasta kohti koillista, istutettujen taimien määrää ja kuntoa, lajien suhteita ja niiden muutoksia, muun kasvillisuuden leviämistä paahderinteeseen sekä rintauksen kuntoa ja eroosiota. Tilanne dokumentoidaan vuosittain valokuvin.
Paahderinteen osalta jälkikäytön tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen.
6

TARKKAILUTOIMENPITEET
Ottamistoiminnan etenemistä alueella tarkkaillaan kartoituksin, joissa
kartoitetaan kaivurintauksen sijainti, alimpien kaivutasojen korkeusasema, pintamaiden poistoraja ja rakennettujen kasvualustojen sekä tehtyjen vihertoimenpiteiden laajuus.
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Kiikalan Saarenkylän pohjavesialueella sijaitsevien toimintojen kesken on
suoritettu pohjavesien yhteistarkkailua vuodesta 2013 lähtien. Maa-ainesten ottotoiminnan lisäksi yhteistarkkailussa on mukana Saint-Gobain
Finland Oy:n kuivatuote- ja Kahi-tiilitehtaan ympäristöluvan mukainen
tarkkailu. Yhteistarkkailua on suorittanut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry laatimansa tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma on
ensimmäisen kerran hyväksytty 3.9.2014 Salon ympäristölautakunnassa.
Myös Varsinais-Suomen ELY-Keskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman.
Joulukuussa 2019 sovittiin toiminnanharjoittajien ja viranmaisten kesken
pidetyssä palaverissa yhteistarkkailuohjelman päivittämisestä. Liitteenä 8
oleva päivitetty Saarenkylän pohjavesien yhteistarkkailuohjelma on hyväksytty Salon kaupungissa ympäristönsuojelutarkastajan viranhaltijapäätöksenä 17.9.2020. Päivitetyn yhteistarkkailuohjelman mukaiset pohjaveden tarkkailuperiaatteet ja tarkkailtavat putket on esitetty liitteessä
8. Sen mukaan alueella tullaan tarkkailemaan pohjaveden pinnankorkeutta 4 krt/a (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa) alueelle asennetuista pohjavesiputkista. Pohjaveden pinnankorkeutta tarkkaillaan jatkossa yhteistarkkailualueella 23 havaintoputkesta (Hp205, Hp6, 401, WUusi1, W-Uusi2, W-Uusi4, Hp9, Hp9 1/3, Hp300_2, 103B, 402, 405, 404,
P2, P3, P3-12, HpDe1, 403, Hp201, W-Uusi3, SilvaHp1, F1 ja F2).
Hiekka-alueen lupa-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä pinnankorkeuden tarkkailuputkia on 8 (W-Uusi4, Hp9, Hp9 1/3, Hp300_2, 103B,
401, 402, 403). Kuivatuotetehtaan länsipuolella sijaitsee kalliokynnys ja
havaintoputkessa Hp300_2 pohjaveden pinta on n. 4-6 m matalammalla
kuin muissa tehdasalueen lähiputkissa - pääsääntöisesti välillä +77..+79
ja putkeen 103B siirryttäessä veden pinta laskee tästäkin vielä +73..+74
metriin. Kuivatuotetehtaan koillispuolella pohjaveden pinnantaso on vaihdellut välillä +82..+84,5. Pinnankorkeuden tarkkailutietoja on esitetty liitteessä 9.
Pohjaveden laadullista tarkkailua tehdään päivitetyn Saarenkylän pohjaveden yhteistarkkailusuunnitelman mukaan 2 kertaa vuodessa; keväällä
huhti-toukokuussa ja syksyllä loka-marraskuussa. Keväällä otetaan vesinäytteet kaikista havaintopisteistä, sisältäen sekä taustapisteiden, maaainesten ottoalueiden että tehdasalueiden vesinäytteenoton. Syksyn
näytteenottokerralla vesinäytteet otetaan maa-ainesten ottoalueiden ja
tehdasalueiden havaintoputkista. Pohjaveden laadun tarkkailupisteitä yhteissuunnitelman alueella on yhteensä 13 (Hp205, 405, 401, 402, WUusi3, F1, SilvaHp1, 404, HpDe1, 408, W-Uusi1, W-Uusi2, W-Uusi4).
Pohjavedestä tarkkailtavat laadulliset parametrit ovat sameus, pH, sähkönjohtavuus, liuennut happi, hiilidioksidi, kemiallinen hapenkulutus, alkaliniteetti, nitriittityppi, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, kokonaiskovuus,
öljyhiilivedyt C20-C40, ulkonäkö, haju, lämpötila sekä havaintoputkesta F1
Koliformiset bakteerit ja E.coli-bakteerit sekä suolistoperäiset enterokokit
ja putkista Hp205, 401 ja W-Uusi4 liukoiset metallit kevään näytteenotossa.
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VAKUUDET
Suunnittelija esittää aikaisemman luvan mukaisen vakuuden (330.720,00
€) jatkamista. Tällöin vakuus on noin 9 300 €/ha. Ympäristöhallinnon ohjeen 1/2009 mukaan soranottamisalueiden jälkihoidon kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 5 000 – 15 000 €/ha.

8

TOIMINNAN ARVIOIDUT VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA NIIDEN
VÄHENTÄMINEN
Härjänvatsan alue on ollut jo vuosikymmeniä maa-ainesten ottamistoiminnan kohteena. Alueella olevat reunaluiskat sekä niitä ympäröivä suojapuusto ehkäisevät tehokkaasti monia ympäristöhaittoja (mm. maisema,
melu ja pöly) leviämästä.
Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja lähimmille häiriintyville kohteille. Toiminnassa on riittävästi huomioitu sen sijainti pohjavesialueella ja tässä suunnitelmassa esitetyt menettelytavat ja varotoimenpiteet riittävät pohjaveden pilaantumisriskin ehkäisemiseksi.

8.1

Vaikutukset pohjaveteen
Yleisesti ottaen on havaittu, että pitkäaikainen maa-ainesten ottamistoiminta lisää pohjaveden happamuutta ja syövyttävyyttä. Lisäksi veden
liuenneiden aineiden pitoisuudet ovat suuremmat sekä happipitoisuus
korkeampi, jolloin rautaa ja mangaania on vedessä vain pieninä pitoisuuksina. Vedessä saattaa olla lika-aineita tai mikrobeja. Pohjaveden lämpötila- ja pinnankorkeuden vaihtelu on suurempaa ja pohjavettä muodostuu
enemmän. Pitkäaikaisen ottamistoiminnan vaikutukset johtuvat lähinnä
pohjavettä suojaavan maakerroksen ohentumisesta ja muuttumisesta
(aktiivinen pintakerros puuttuu). Maa-ainesten ottamistoiminnan vaikutukset pohjaveteen ovat havaittavissa, kun ottamisalueiden osuus pohjaveden muodostumisalueesta on yli 10 %. Laaja-alainen (yli 10 % pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-alasta) ottamistoiminta voi vaikuttaa muodostuvan pohjaveden määrään sitä lisäävästi.
Suunniteltu Hiekka-alueen 24 ha kaivualue on alle 3 % Saarenkylän pohjavesialueen muodostumisalueesta. Alueelle laaditun YVA:n vaihtoehdon
1 mukainen suunniteltu ottamisalue on kokonaisuudessaan 8,5 % pohjavesialueen muodostumisalueesta (Kuva 4). Suunniteltu ottamisalue kuuluu tähän vaihtoehdon 1 mukaiseen ottamisalueeseen.
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Kuva 4. YVAn vaihtoehdon mukainen maa-ainesten ottoalueen rajaus.
Maa-ainesten ottoalueiden havaintoputkissa pohjaveden laatu täytti
vuonna 2020 tutkittujen vedenlaatujen osalta hyvälle talousvedelle asetetut vertailuarvot sekä pohjaveden ympäristölaatunormit.
Hiekka-alueen ottamisalueen veden laatua kuvaavat useat putket, koska
aluekin on laaja. Sähkönjohtavuuden arvo kuvaa veteen liuenneiden suolojen määrää, joten se on hyvä likaantuneisuuden yleisindikaattori. Sähkönjohtavuudet tehdasalueen havaintoputkissa ovat olleet pääosin matalat alle 10 mS/m. Havaintoputkessa W-Uusi4 pohjaveden sähkönjohtavuus on myös taittunut vuonna 2020 ollen alle 20 mS/m. Talousveden
sähkönjohtavuuden tavoitearvo on 250 mS/m. Tehdasalueen havaintopisteissä pohjaveden sulfaattipitoisuudet ovat matalat, samoin typpipitoisuudet, joka oli myös putkessa W-Uusi4 laskussa. Kloridia tehdasalueen
havaintoputkissa on vain vähän ollen taustapitoisuuksien tasolla ja raskasmetallipitoisuudet ovat myös pääosin matalia (Liite 9).
Tässä suunnitelmassa esitetyt varotoimenpiteet pohjaveden suojaamiseksi ovat riittävät turvaamaan pohjavesiesiintymän ja ehkäisemään
sen pilaantumista. Huomiota on kiinnitetty erityisesti oton etenemissuuntaan ja -syvyyksiin niin, että ottoalueella pystyttäisiin toteuttamaan jatkossa maisemointitoimenpiteitä mahdollisimman laajalti ja tehokkaasti ja
näin suojaamaan pohjaveden laatua. Pohjaveden tarkkailusuunnitelmassa on esitetty myös tarkkailun tehostamista asentamalla uusia pohjavesiputkia, jotka on nyt kevään 2021 aikana asennettu. Toiminta ei
muuta pohjaveden virtausta tai virtaussuuntia. Pohjaveden virtaukseen
voimakkaasti vaikuttavaa kallioperää ei tulla louhimaan.
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Härjänvatsan alueella on ollut maa-ainesten ottotoimintaa jo kymmenien
vuosien ajan ja edelleen pohjaveden laatu täyttää kaikilta osin talousvedelle asetetut vertailuarvot. Toiminnalla ei siis ole vaikutuksia pohjaveden
määrään tai laatuun.
8.2

Vaikutukset maaperään
Ottamistoiminnan seurauksena alueen maaperä ohenee ja harjun reunamuodostuma poistuu. Alue on jo laajasti ottamistoiminnan alaista aluetta,
joten harjun delta-alue on jo lähes hävinnyt sekä alue on merkittävästi
muuttunut. Ottamistoiminnalla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia
maaperään.

8.3

Vaikutukset pintavesiin
Alueen pintavesivalunta ei ole enää luonnontilaista vaan se on muuttunut
jo aikaisemman ottamistoiminnan myötä. Suunnitellulla ottamistoiminnalla ei ole vaikutuksia pintavesiin. Alueen pintavalunta ei ole erityisen
merkittävää, sillä suurin osa alueen pintavedestä suotautuu pohjavedeksi.

8.4

Vaikutukset Natura- ja muihin suojelualueisiin
Härjänvatsan maa-ainesoton YVA on toteutettu vuonna 2003. Jotta tulevan maa-ainesoton vaikutuksista Natura- ja suojelualueisiin saataisiin
päivitetty tilannekuva, alueen maa-ainesottajat ovat teettäneet FCG:llä
raportin Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittämisestä Kiikalan Härjänvatsan alueella (Liite 12).
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.
Arvioinnin perusteella päädyttiin johtopäätökseen, että Saint-Gobain Finland Oy:n maa-ainesottosuunnitelmat yksin tai yhdessä muiden maa-aineksenoton kanssa eivät merkittävästi heikennä Hyyppärän Natura-alueen suojeluperusteita. Alueen suojelu perusteiset luontotyypit ja lajit säilyvät. Hyyppärän Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät.
Ympäristöministeriön, Ympäristöhallinnon ohjeissa 1/2009 (Maa-ainesten
kestävä käyttö, Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä
varten) todetaan, että ottamisalueen etäisyys luonnonsuojelualueisiin ja
Natura-alueisiin ratkaistaan tapauskohtaisesti siten, että ottaminen ei
heikennä niiden suojeluarvoa. Natura-alueille ei ole määritetty ns. suojavyöhykettä, kuten esimerkiksi ranta-alueille. Näin ollen erilaisia, Naturaalueen suojeluarvoa heikentämättömiä toimintoja on mahdollista sijoittaa
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aivan Natura-alueen rajaan saakka. Natura-alueeseen on kuitenkin suunnitelmassa jätetty 10 m suojavyöhyke niiltä osin, kuin raja-alue osuu
paahderinteen kohdalle. Ottamistoiminta aiheuttaa lähinnä toiminnanaikaisia heikennyksiä Natura-alueen virkistysarvoihin (melu ja pöly). Ottamistoiminnasta voi aiheutua puuston kuivumista kaivualueen reunalla.
Puusto alueella on harvaa, joten kuivumisesta aiheutuvien vaikutusten
Natura-alueeseen arvioidaan jäävän vähäisiksi. Suunnitelluista maisemointitoimenpiteistä paahderinne tulee toteutuessaan pitkällä aikavälillä
lisäämään alueen luontoarvoja.
8.5

Vaikutukset maisemakuvaan
Ottamisalue näkyy tehtaiden kohdalla ympäristöönsä ja Oinasjärventielle.
Alue on jo pitkään ollut ottamistoiminnan alaista aluetta, joten suunniteltu
ottamistoiminta ei vaikuta merkittävästi alueen nykyiseen maisemakuvaan.
Suunniteltu ottamistoiminta pyritään sovittamaan alueen muun maa-aineksen ottamistoiminnan kanssa mahdollisimman saumattomasti siten,
että ottamisalueiden väliin ei jätetä korkeita ja kapeita kannaksia ja että
alue muodostaa maisemoitaessa alueen maisemakuvaan sopivan kokonaisuuden.
Ottamistoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen maisemakuvaan,
sillä merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet jo aikaisemman ottamistoiminnan myötä.

8.6

Vaikutukset alueen kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen
Maa-ainesten ottamistoiminnan myötä kaivualueen kasvillisuus tuhoutuu
täysin. Alueen kasvillisuusarvot eivät ole kuitenkaan erityisiä eivätkä kasvillisuustyypit ole harvinaisia, vaan alue on mäntyvaltaista kangasmetsää.
Alueen luontaiseen kasvillisuuteen ei kuulu harvinaisia tai tyypillisiä harjukasveja. Alueen ympäristössä kasvillisuus on poistettu laajoilta alueilta,
joten alueen kasvillisuusolosuhteet ovat voimakkaasti muuttuneet luonnontilaisesta jo nykyisellään.
Alueelta puuttuvat nykyisellään lähes kokonaan luontaiset paisterinteet.
Paisterinteet toimivat elinympäristönä monille vaativille lajeille. Alueen
länsireunaan on tarkoitus toteuttaa laaja paisterinne lisäämään alueen
luonnon monimuotoisuutta. Maisemointitoimenpiteet laajentavat alueen
lounaisreunaan jo aiemmin vuosina 2015-2019 istutettuja paahdekasvillisuuden alueita.
Ottamistoiminnan seurauksena alueen pienilmasto muuttuu, jolloin ottamistoiminnan aikana alueen reunoilla saattaa esiintyä puiden kuivumista
ja kaatumista. Tilanne palautuu kuitenkin pienilmaston osalta maisemoinnin valmistuttua.

8.7

Toiminnasta aiheutuva melu
Maa-ainesten ottamistoiminnassa melua syntyy kaivutoiminnasta, kuormauksesta, seulonnasta, ottoalueen sisäisestä ja ulkoisesta liikenteestä
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sekä erilaisista laitteista. Meluun vaikuttaa melulähteen lisäksi melutapahtuman kesto, suunta ja sijainti, ympäristön kasvillisuus, maanpinnan
laatu, maaston muodot sekä säätila.
Kaivutyön aiheuttamaa melua alueella on pääsääntöisesti viitenä päivänä
viikossa noin 8 – 10 h päivässä. Saint-Gobain Finland Oy:n tehtaille kuljetetaan maa-ainesta kahdessa vuorossa. Alueelle laaditussa YVA:ssa on
laskettu, että toiminnasta aiheutuvan liikenteen melu häiriintyvissä kohteissa on 27…37 dB(A). Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat, suhteellisen etäällä, noin 450 m päässä.
Kuljetusten aiheuttama melu on voimakkainta kuorman lastaus- ja purkupaikoilla. Lastaustoiminnot tapahtuvat ottoalueilla ja purkutoiminnot
jatkojalostettuja maa-aineksia lukuun ottamatta Saint-Gobain Finland
Oy:n tehdasalueilla. Näiden toimintojen suuri etäisyys häiriintyviin kohteisiin sekä ympäröivät maastonmuodot vähentävät toiminnasta aiheutuvaa melua merkittävästi.
Saint-Gobain Finland Oy:llä on 9.4.2014 myönnetty ympäristölupa murskauslaitokselle tiloille Hiekka-alue ja Ojalannummi. Luvan voimassaoloaika on 10 vuotta. Alueella ei ole nykyisen maa-ainesluvan aikana toteutettu murskausta eikä murskaukselle tässä yhteydessä haeta jatkolupaa.
Mikäli alueelta kertyy kiviainesta, joka on murskattava, se kuljetetaan
muualle murskattavaksi tai tarvittaessa murskaukselle haetaan lupaa
myöhemmin.
Toiminnan tai sen liikenteen aiheuttama melu ei aiheuta terveyshaittaa
tai merkittävää viihtyvyyshaittaa lähimmille häiriintyville kohteille.
8.8

Ilmapäästöt ja niiden vaikutukset ympäristöön
Maa-ainesten ottamistoiminnasta merkittävin ilmapäästö on pöly. Itse ottamistoiminta, maa-aineksen jatkojalostustoiminnot (mm. seulonta) sekä
kuljetus ja kuormaus aiheuttavat pölyleijumaa. Koneiden ja laitteiden liikkuminen voi nostattaa pölyä alustastaan. Myös varastokasat voivat kuivalla ja tuulisella ilmalla pölytä.
Toiminnasta aiheutuvaa pölyleijumaa ehkäistään mm. kastelemalla ja koteloimalla jatkojalostustoimintoja, kastelemalla varastokasoja, työmaateitä ja käsiteltävää kiviainesta tarvittaessa. Pölyntorjunnassa ei käytetä
suolaa tai muita pohjavedelle haitallisia aineita.
Pölyleijuma alenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Maa-ainesten ottamistoiminnasta aiheutuva pölyleijuma on melko karkeajakoista / suurikokoista, joten se laskeutuu suhteellisen nopeasti. Seulontalaitteiden pöly
leviää noin 200 – 400 m etäisyydelle päästölähteestä vapaassa ympäristössä.
Pölynleijuman leviämiseen ympäristöön vaikuttavat merkittävästi alueen
kasvillisuus sekä sääolosuhteet (tuulisuus, sateisuus).
Talvella vallitsevat tuulet puhaltavat etelästä, lounaasta ja kaakosta. Keväällä ja kesällä vallitsevat tuulet ovat pohjoisesta, etelästä ja lounaasta.
Myös lännestä tuulee usein. Syksyllä tuulet puhaltavat lännestä, etelästä
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ja lounaasta. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat pääasiassa kaakossa/idässä.
Pölyleijuman leviämistä ympäristöön estävät ottamisalueen reunaluiskat.
Jyrkillä rinteillä tuuli pääsee levittämään pölyä helpommin ympäristöön
kuin luiskatuilla rinteillä. Pääosa pölystä leviää ottoalueelle ja osa sitoutuu
aluetta ympäröivään kasvillisuuteen. Reunakasvillisuus sitoo pölyä tehokkaasti. Suurin osa pölystä sitoutuu reunakasvillisuuteen noin 15 m matkalla reunasta.
Ottamistoiminnasta aiheutuva pölyhaitta on paikallinen ja merkitykseltään vähäinen. Pölyämistä tapahtuu lähinnä kuivana aikana.
Valtaosa pakokaasupäästöistä syntyy työkoneista ja –laitteista sekä
maansiirtoautoista, joten päästöt keskittyvät työmaa-alueelle. Työmaaliikenteestä aiheutuva pölypäästö on pääasiassa melko karkeajakoista, joten se laskeutuu nopeasti, jolloin sen vaikutus rajoittuu lähinnä työmaaalueelle.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Maija Aittola
Projektipäällikkö, FM
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POHJAMAA SORA

Suunniteltu pohjataso

Suunniteltu pohjataso
Pintamaa, paksuus n. 10 cm.

Pintamaa, paksuus n. 10 cm.

Kasvukerros

Hiekkakerros, paksuus n. 30 cm.

Pohjamaa

Pohjamaa

(hiekkaa)

(soraa)

Pohjavesipinta. Suunniteltu pohjan taso on määritelty

Pohjavesipinta. Suunniteltu pohjan taso on määritelty

pohjavesipinnan mukaan siten, että pohjavesipinnan yläPohjamaa

Kasvukerros

pohjavesipinnan mukaan siten, että pohjavesipinnan yläPohjamaa

puolelle jää 4.0 m paksuinen maakerros.

puolelle jää 4.0 m paksuinen maakerros.

Vähäistä laajempaan orsiveteen nähden suojakerroksen paksuus

Vähäistä laajempaan orsiveteen nähden suojakerroksen paksuus

on 2,0 m.

on 2,0 m.

POHJAMAA KALLIO

Suunniteltu pohjataso
Pintamaa, paksuus n. 10 cm.
Pohjamaan olessa soraa,

Rakennekerrosten tasaus:
Kasvukerros

Tasaisuusvaatimus konetyötarkkuus.

pohjamaan päälle rakennetaan
n. 30 cm:n paksuinen hiekkakerros.
Kasvualustojen rakentamisessa käytettävä materiaali
ei saa aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Pohjamaa
(hiekkaa)

Pohjamaan paksuus vähintään 1 m.

Kasvukerroksen rakentamisessa käytettävän maan
humuspitoisuus tulee olla alle 10 %
Kallio
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Tarvittaessa ennen kaivua lopullisen reunaluiskan alapuolelle tulee
selvittää täyttömassojen riittävyys ja esittää siitä laskelma.
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Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

YMS

Kasvualusta

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Pohjamaa

P36992P001

Muutos

205

Tiedosto

Puh. 0104090, www.fcg.fi
Päiväys
Täyttö työnaikaisen

23.3.2021

Pääsuunn.

Suunn./Piirt. T.Aholainen
Tarkastaja
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luiskan yläosan massalla

Hyv.

M.Aittola

Yhteyshenkilö M.Aittola

S

Salon kaupunki
3149/10.03.00.05.00/2021
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:
Päivämäärä:

juha.rajala@swerock.fi
Riitta.Helio@saint-gobain.com
Virolainen Pilvi; Kirjaamo Salo
FW: Sopimus raja-alueiden hiekanotosta ja jälkihoidosta (-> kys. ympäristö)
perjantai 23. heinäkuuta 2021 10:20:12

Sopimus hyväksytty
Juha Rajala
Swerock
0400 553394
-------- Alkuperäinen viesti -------Lähettäjä: "Heliö, Riitta - Saint-Gobain Finland Oy" <Riitta.Helio@saint-gobain.com>
Päivämäärä: 23.7.2021 9.59 (GMT+02:00)
Saaja: "Rajala Juha, Salo" <juha.rajala@swerock.fi>
Aihe: Sopimus raja-alueiden hiekanotosta ja jälkihoidosta
Sopimus raja-alueiden hiekan otosta ja jälkihoidosta

Sweroc Oy ja Saint-Gobain Finland Oy ovat sopineet 23.7.2021 seuraavaa kiinteistöjen
Hiekka-alue 734-706-4-3 ja Tehdaspalsta 734-706-2-72 rajavyöhykkeen jälkihoidosta:
         

sopimusaika; toistaiseksi, kunnes raja-alue on maisemoitu ja istutettu

Saint-Gobain Finland Oy saa ulottaa ottoalueensa Swerocin rajaan asti; 10 m
suojavyöhykettä ei tarvita

         

Sweroc Oy saa ulottaa maansiirrot/maisemointityöt Hiekka-alueen rajaan asti ja lisäksi
Hiekka-alueen puolelle, siinä määrin kuin se on maisemointitöiden onnistumiseksi
tarpeellista

         

Riitta Heliö
Saint-Gobain Finland Oy

Juha Rajala
Sweroc Oy
Hyväksyy sopimuksen lähettämällä viestin CC:nä pilvi.virolainen@salo.fi ja
kirjaamo@salo.fi

