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JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ 
 

Tällä lupahakemuksella haetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n 
mukaista ympäristölupaa ja maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa. 
Rudus Oy:n omistama maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Salon kaupungissa 
entisen Muurlan kunnan Kaukolan kylän tilalla Laaksomaa (RN:o 734-663-1-
33) ja pieneltä osin kiinteistöllä RN:o 734-663-1-31, Nairassuo. Ottamisalue 
sijaitsee Raja-ahteentien (tie nro 1863) eteläpuolella noin 8 km etäisyydellä 
Muurlan keskustasta. 
  
Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa soran ja hiekan ottamiseen. Tällä 
hakemuksella haetaan yhteiskäsittelylupaa, joka korvaa voimassa olevan 
luvan.  
 
Luvitettava ottamisalue on kooltaan 14,7 ha, josta kaivualuetta on 14,4 ha.  
Maa-aineksia otetaan tasoon +40. Otettavaa maa-ainesta on alueella 
yhteensä 1 100 000 m3ktr. Vuosittainen otto on keskimäärin 110 000 m3ktr 
ja tuotantomäärä 50 000 tonnia. Alueella on toimintaa ympäri vuoden, mutta 
toiminta on jaksottaista.  
 
Toiminnan aloittamiselle haetaan lupaa muutoksenhausta huolimatta. 
Kyseessä on luvitettu maa-ainesten ottoalue, joten aloitusluvan 
myöntämiselle ei hakijan näkemyksen mukaan ole estettä. Aloittaminen ei 
tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
 
Lupaa haetaan 10 vuodeksi. 
 
Ottamissuunnitelman kartat on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 
Tekstiosuus on tehty Rudus Oy:n toimesta. 

 
Hakijan yhteystiedot: 
 
Rudus Oy 
PL 42, Karvaamonkuja 2a 
00381 HELSINKI 
puh. 020 447 711 
www.rudus.fi 
 
Yhteyshenkilön yhteystiedot: 
 
Jouni Koistinen 
040 763 6262 
jouni.koistinen@rudus.fi 
 
Lupaprosessissa lisäksi 
Lotta Kölli 
puh. 040 735 9652 
lotta.kolli@rudus.fi 
 
Liike- ja yhteisötunnus 1628390-6 
 
Kotipaikka Helsinki  
 
Laskutusosoite:  
Rudus Oy 
PL 931 
00026 BASWARE 
 
 

http://www.rudus.fi/
mailto:arto.solante@rudus.fi
mailto:heli.kanto@rudus.fi
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Lupapäätös pyydetään postittamaan paperisena hakijan postiosoitteeseen 
sekä sähköisenä osoitteeseen jouni.koistinen@rudus.fi ja lotta.kolli@rudus.fi. 
 
Naapurit pyydetään kuulemaan viran puolesta. 

mailto:jouni.koistinen@rudus.fi
mailto:lotta.kolli@rudus.fi
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1. HANKKEEN KUVAUS 
 
  

1.1 Suunnittelukohde 
Tällä lupahakemuksella haetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n 
mukaista yhteistä ympäristölupaa ja maa-aineslain (555/1981) mukaista 
lupaa.  
 
Lupaa haetaan soran murskaukseen sekä hiekan ja soran ottoon.  
 
Rudus Oy:n omistama maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Salon kaupungissa 
entisen Muurlan kunnan Kaukolan kylän tilalla Laaksomaa (RN:o 734-663-1-
33) ja pieneltä osin kiinteistöllä RN:o 734-663-1-31, Nairassuo. Ottamisalue 
sijaitsee Raja-ahteentien (tie nro 1863) eteläpuolella noin 8 km etäisyydellä 
Muurlan keskustasta. 
 
Alueella on voimassa maa-ainesten ottolupa (Salon kaupunki, rakennus- ja 
ympäristölautakunta, 9.6.2010 § 99 ja 8.8.2012 § 113) ja tämä 
ottosuunnitelma pohjautuu nykyisen toiminta-alueen suunnitelmiin ja 
voimassa olevaan lupapäätökseen. Hakemuksella haetaan jatkoa nykyiselle 
toiminnalle sekä lisäksi ympäristölupaa soran murskaukselle.   
 
Lupaa haetaan olemassa olevalle maa-ainesten ottoalueelle. Nykyistä 
ottoaluetta ei varsinasesti laajenneta. Mukaan on kuitenkin otettu pieni osa 
kiinteistöä 734-663-1-31 Nairassuo. Ko. kiinteistön omistaa Salon kaupunki. 
Ko. kiinteiställe ei kohdistu varsinaista maa-ainesten ottoa, vaan kiinteistön 
alueella tehdään ainoastaan maisemointitoimenpiteitä. Alue on otettu 
mukaan hakemukseen, jotta kiinteistöjen raja-alue saadaan maisemoitua 
järkevästi ja samalla kiinteistön Nairassuo puolella olevat pintamaakasat 
saadaan hyödynnettyä. Salon kaupungin kanssa on tehty sopimus alueen 
käytöstä ja luvan hakemisesta ko. kiinteistölle (liite 4).   

 

1.2 Toiminnan tavoitteet  

 
Tämän suunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa maa-ainesten 
ottotoiminta alueella siten, että toiminnan ympäristö- ja tuotantotekniset 
näkökohdat tulevat alueella mahdollisimman hyvin yhteen sovitetuksi. 
Sijainniltaan ja maa-ainesten laadun puolesta alue soveltuu maa-ainesten 
ottoon. Alueen lähietäisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Alue ei 
kuulu valtakunnallisten harjujensuojeluohjelman alueisiin, eikä sijaitse 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.  
 
Tavoitteena on hyödyntää keskitetysti ja hallitusti kestävän kehityksen 
hengessä alueen maa-ainesvarantoja ja siten mahdollistaa alueen jälkihoidon 
ja maisemoinnin suunniteltu lopputulos. Kyseessä on olemassa oleva jo 
avattu maa-ainesten ottoalue. Lupahakemuksen tavoitteena on mahdollistaa 
alueen varantojen hyödyntäminen loppuun sekä alueen maisemointi. 
Kaivualuetta ei laajenneta nykyisestä, vaan sitä on pienenetty alueen 
pohjois- ja kaakkoisreunalla.   

 
2. ALUEEN NYKYTILA 

2.1 Aluekuvaus 
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Ottamisalue sijaitsee Salon kaupungissa entisen Muurlan kunnan Kaukolan 
kylän tilalla Laaksomaa (RN:o 734-663-1-33) ja Nairassuo (734-663-1-31). 
Ottamisalue sijaitsee Raja-ahteentien (tie nro 1863) eteläpuolella noin 8 km 
etäisyydellä Muurlan keskustasta.   
 
Suunnittelualue on lähes kokonaan avattua maa-ainesten ottoaluetta. 
Suunnittelualueen kuuluu osana III Salpausselkään, joka on alkujaan ollut 
kangastyyppistä mäntymetsää. Maa-aineksen rakeisuuden vaihtelusta 
johtuen suunnittelualueella on kaivu aloitettu yhtäaikaisesti useista eri 
kohdista. 
 
Suunnittelualueen korkeimmat kohdat ulottuvat tasoon noin +65...+70, 
pohjatason ollessa alimmillaan tasolla +40. Suunnittelualueen ympäristössä 
maanpinnan korkeustaso on tasolla noin +40...+50. Suunnittelualueen 
pohjois-lounaispuolella sijaitsee peltoja sekä itä- ja kaakkoispuolella 
suoalueita. Länsiosastaan alue rajoittuu tiehen nro 1863. Suunnittelualueen 
lounaispuolella tilalla Mäkelän Sora RN:o 1:28 on maa-ainesten 
ottotoimintaa.  

 
Tilan Laaksomaa RN:o 1:33 pinta-ala on 17,1 ha ja tilan Nairassuo RN:o 1:31 
162,7 ha. Varsinaisen ottamisalueen pinta-ala on 14,7 hehtaaria, josta 
kaivualutta on 14,4 hehtaaria.   
 
Alueen sijainti on esitetty liitteessä 1.  

2.2 Kiinteistötiedot 
Lupahakemus on laadittu kiinteistöille Laaksomaa RN:o 1:33 ja Nairassuo 
1:31. Rudus Oy omistaa kiinteistön Laaksomaa. Kiinteistön Nairassuo 
omistaa Salon kaupunki. Rudus Oy:llä on sopimus (liite 4) luvan hakemisesta 
kiinteistölle Nairassuo.  
 
Kiinteistörekisteritiedot on esitetty liitteessä 2. 
 
Rajanaapuritiedot on esitetty liitteessä 3 (ei julkinen).  

2.3 Lupatilanne 
Alueella on voimassa maa-ainesten ottolupa (Salon kaupunki, rakennus- ja 
ympäristölautakunta, 9.6.2010 § 99 ja 8.8.2012 § 113). Lupa on voimassa 
18.9.2022 asti.  
 
Seulonnan teknisen toteutuksen osalta on annettu päätös 9.5.2018 § 73.  
 
Vesientarkkailua on selvennetty 24.10.2018 § 5 viranhaltijapäätöksellä.  

 
Nyt haettava lupa korvaa voimaan tullessaan voimassa olevan maa-
ainesluvan sekä päätöksen seulonnan teknisestä toteuttamisesta.   

2.4 Maankäyttö ja kaavoitus 
Alueella on voimassa Salon seudun maakuntakaava, jonka 
Ympäristöministeriö on vahvistanut päätöksellään 12.11.2008. Suunniteltu 
ottamisalue sijaitsee maakuntakaavassa M-alueella (maa- ja 
metsätalousvaltainen alue). Alue 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 
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toimintoja. Suunnitelmissa tulee huomioida maisema- ja 
ympäristönäkökohdat. Toiminnot eivät saa haitata kohtuuttomasti alueen 
pääasiallista käyttötarkoitusta. 
 

 
Kuva 1. Ote Salon seudun maakuntakaavasta (Lähde: Salon Seudun maakuntakaava 
12.11.2008, viitattu 24.9.2021). Ottoalue on merkitty sinisellä tähdellä.  
 
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa 
käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen 
käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakunnallisesti arvokkaiden 
luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen. Varsinais-Suomen 
maakuntavaltuusto käynnisti 7.12.2015 vaihemaakuntakaavatyön laadinnan. 
Maakuntavaltuusto hyväksyi 14.6.2021 kokouksessaan luonnonarvojen ja -
varojen vaihemaakuntakaavan. Alueelle ei ole kaavassa tullut uusia 
merkintöjä.   

 
Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa.  

2.5 Asutus 
Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 50 metrin etäisyydellä kaivualueen 
pohjoispuolella. Alueen pohjois- ja koillispuolella sijaitsee myös yksittäisiä 
muita loma- ja asuinrakennuksia.  
 
Ottoalueen rajausta on muutettu nyt voimassa olevasta luvasta siten, että 
etäisyys lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on noin kaksinkertaistunut. Otto ja 
ottoalueen rajaus on suunniteltu alueelle siten, että alue saadaan 
maisemoitua järkevästi alueen nykytilanne huomioiden.  
 
Suunnittelualueella ei nykyisellään ole merkittävää virkistyskäyttöarvoja, sillä 
alueella olemassa olevaa maa-ainesten ottotoimintaa.  

 
2.6 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelualueet 
 

Ottamisalue ei sijaitse luonnonsuojelualueella eikä sellaisen lähietäisyydellä. 
Suojelualueiden sijainnit on esitetty liitteessä 5.   
 
Osa Tuohitunnummia on luokiteltu geologisesti arvokkaaksi harjualueeksi, 
mutta suunnittelualue ei sijaitse tällä arvokkaalla harjualueella. Maa-
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aineksen ottamisalueelta lounaaseen noin 4 km etäisyydellä sijaitsee 
Muurassuon luonnonsuojelualue.  
 
Kyseessä on olemassa oleva maa-ainestenottoalue, joka on pääosin jo 
avattu. Erillistä luontoselvitystä ei näin ollen ole tehty.  
 

2.7 Maaperä 
Maalajit on esitetty kuvassa 2.  
 

 
Kuva 2. Maalajit. Lähde Maankamara 24.9.2021.  

 
Suunniteltu ottamisalue on osa III Salpausselän reunamuodostumaa. 
Muodostuman eteläreunan tyydyttävästi lajittuneet hiekka- ja 
hienohiekkakerrokset jatkuvat savenalaisina pitkälle laaksoon. Muodostuman 
pohjoispuolen aines on puolestaan huonommin lajittunutta, moreenimaista 
kivistä soraa ja hiekkaa, jossa on tiiviitä välikerroksia. Ydinosan aines on 
karkeaa hiekkaa sekä kivistä soraa ja sen kerrospaksuudet ovat paikoin yli 
30 metriä. Reunaosissa kerrospaksuudet ovat noin 10 metriä. Alueen 
kallioperä on porfyyrista graniittia. GTK (2008) mukaan 
pohjavesimuodostuman korkeimmalla kohdalla, Tuohitusta Saloon johtavan 
maantien länsipuolella tehdyn seismisen luotauksen mukaan, 
Tuohitunnummen maapaksuus on peräti 70 - 90 metriä. Tuohitunnummen - 
Peräkulman alueella on lajittuneiden kerrostumien päällä paikoin 
havaittavissa ohut moreenikerros. Pohjavesialuetta ympäröivillä peltoalueilla 
tavataan usean metrin paksuisia savi- ja muita hienoaineskerroksia ja 
pohjoisosassa Nummelan alueella tavataan lisäksi orsivesikerroksia 
(Insinööritoimisto Sauli Maanpää Ky 1998). Lähde: Märynummen, Kajalan, 
Kustavansuon, Saarenkylän, Kitulan ja Pyymäki-Tuohitun pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelma, Joronen 2012.  

 
Suunnittelualueen karkeampaa kiviainesta voidaan käyttää esimerkiksi 
betonin runkoaineena ja salaojasorana. Hienompi kiviaines soveltuu 
muuraus- ja täytehiekaksi sekä betonifilleriksi. 
 

2.8 Pohja- ja pintavedet 
Ottamisalueen kohdalla sade- ja pintavedet imeytyvät pohjavedeksi tai 
haihtuvat.  
 
Suunnittelualue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Pyymäki-
Tuohitun (nro 02 501 51) I –luokan pohjavesialueella. Pohjavesialueen pinta-
ala on 7,44 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 3,9 km2. 
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Pohjavesialueen kokonaisantoisuus on 2 500 m3/d. Pohjavesialueella 
sijaitsevat Pyymäen ja Tuohitun pohjavedenottamot.  
 
Pyymäki-Tuohittun pohjavesialue on lounas-koillinen –suuntainen. 
Ottamisalue sijaitsee pohjavesialueen koillisosassa, lähimmillään noin 200 m 
etäisyydellä Pyymäen vedenottamon itäpuolella pohjaveden varsinaisella 
muodostumisalueella ja suojavyöhykkeellä. Pohjaveden virtaussuunta on 
pohjavesialueen koillisosassa koillisesta luoteeseen eli ottamisalueelta 
vedenottamon suuntaan. 
 
Alueen itäpuolella, noin 320 metrin etäisyydellä, on pohjaveden tihkupinta.  
 
Maa-ainesten ottoon liittyvänä tarkkailuna pohjaveden pinnankorkeutta on 
seurattu suunnittelualueella kolmesta pohjavesiputkesta ja kolmesta 
rengaskaivosta. Pintaveden osalta pintaa seurataan alueella olevasta 
lammesta. Myös pohja- ja pintaveden laatua on seurattu. Tarkkailu on tehty 
viranomaisen antaman päätöksen mukaisesti.  
 
Pohjavedenpinta on ollut koko tarkkailujakson ajan kaikissa havaintoputkissa 
alle tason +33,5. Pohjaveden tarkkailutiedot on esitetty liitteessä 6.  
 
Pohjavesialuekortissa esitetyn harjualueen hydrogeologisen kuvauksen 
perusteella pohjavesialueella esiintyy vettä pidättäviä kerroksia 
(savikerroksia), voidaan olettaa, että osa lähialueen yksityiskaivoista ja lampi 
sijaitsevat orsivesikerroksessa. Orsivesikerrosta ei havaittu kaivualueen 
itäosassa tehdyssä seismisessä luotauksessa. 
 
Suunnittelualueen eteläpuolella noin 2 km etäisyydellä sijaitsee Naarjärvi. 

 

2.9 Maisema 
Maa-ainesten ottamisalue on reunamuodostuma. Ottamisalueen 
kaakkoispuolella sijaitsee laaja suoalue, koillisosassa kallioalue, eteläosassa 
on metsää sekä luoteis- ja pohjoisosassa sijaitsee peltoaukeat. 
 
Salon seudun vahvistetun maakuntakaavan mukaan ottamisalueen luoteis- ja 
pohjoispuolella sijaitsevat kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeäksi merkityt alueet 
sekä seudullisesti merkittävät kyläalueet (at). 

 

2.10 Kulttuurihistorialliset suojelukohteet ja muinaisjäännökset 
Alueella ei ole tiedossa olevia kulttuurihistoriallisia suojelukohteita. 
Ottamisalueella ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 
 
3 OTTOSUUNNITELMA  
 

3.1 Nykytilanne  
Alueella on voimassa maa-ainestenottolupa, jonka sallimasta otosta vain osa 
on suoritettu. Tällä hakemuksella haetaan jatkoa ottotoiminnalle. Samalla 
hakemuksella haetaan lupaa myös soran murskaukseen. Alueella on ollut 
murskaustoimintaa ennen nykyisen ympäristönsuojelulainsäädännön 
voimaantuloa (sijoituspaikkalupa 13.11.1980).    
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut tämän maa-ainesten 
ottosuunnitelman liitteenä olevat nyky- ja suunnitelmakartat sekä 



 
 

11 
 

leikkauspiirustukset. Nykytilanne on esitetty liitteessä 7, lopputilannekartta 
liitteessä 8 ja leikkauspiirrokset liitteessä 9.  

3.2 Ottamisalue 
Luvitettava ottamisalue on kooltaan 14,7 ha, josta kaivualuetta on 14,4 ha.  
 
Ottotoimintaa tullaan jatkamaan nykyisen ottotoiminnan mukaisesti.  
 

3.3 Ottomäärä, –aika ja ottotasot 

 
Tämän suunnitelman mukaisen alueen ottomäärä on 1 100 000 m3. Lupaa 
haetaan 10 vuodeksi. Laskennallinen vuotuinen ottomäärä on keskimäärin n. 
110 000 m3/v. Ottomäärä voi vaihdella vuosittain. Otettava aines on 
pääasiassa hiekkaa ja hienoa hiekkaa sekä soraa.  

 
Toimintaa on alueella ympäri vuoden, mutta toiminta on jaksottaista. 
Kuormausta ja kuljetusta tehdään ympäri vuoden.   

 
Ottoalueen alin kaivutaso on +40 Suunniteltu pohjataso on esitetty 
lopputilannepiirroksessa. Ylimpään havaittuun pohjavedenpintaan jätetään 
vähintään 6 metrin suojakerros alueilla, joilla kaivua suoritetaan.  
 
Ottamistoimintaa ei ole vaiheistettu, koska maa-aineksen rakeisuus vaihtelee 
eri osissa ottamisaluetta ja aikaisempien suunnitelmien mukaista vaiheistusta 
ei ole voitu noudattaa rakeisuusvaihteluiden vuoksi. Maa-ainesten 
ottamistoiminta eri alueilla määräytyy kysynnän mukaisesti, jonka vuoksi on 
olennaista, että ottamistoiminta voi olla käynnissä useissa eri osissa 
ottamisaluetta. 
 
Ottoalueen itäreunalla ottotoiminta ulotetaan osalta matkaa kiinni 
kiinteistörajaan, jotta alue saadaan luontevasti yhdistettyä 
naapurikiinteistöllä jo suoritettuun ottoon. Asiasta on sovittu maanomistajan 
kanssa (liite 3, ei julkinen). Raja-ahteentiehen (tie nro 1863) jätetään 
riittävä suojaetäisyys eli 50 metriä tien keskilinjasta mitattuna.  
 
Suunnittelualueen itäosassa havaittu orsivesikerros huomioidaan 
ottamistoiminnassa siten, että alueen itäosissa maa-ainesten otto 
toteutetaan erityisen huolellisesti. Mikäli kaivutoiminnan yhteydessä 
paljastuu tiiviitä vettä pidättäviä kerroksia, keskeytetään kaivutoiminta 
lisäselvitysten ja suunnitelmatarkennusten tekemisen ajaksi. 
 
Mikäli ottamisalueella tulee kallio vastaan ennen suunniteltua pohjan tasoa, 
ei kalliota louhita. Alueen kaivu voidaan toteuttaa suunniteltua 
suppeampana. Tällöinkin noudatetaan tässä suunnitelmassa esitettyjä 
periaatteita. 

 
Ottamisalue ja kaivualue merkitään maastoon esim. paalukepein. Alueella on 
korkomerkintä, josta kaivutasoa voidaan seurata. Jyrkät luiskat suojataan 
esim. lippusiimalla.  

 
Alueelta vuosittain otettu maa-aineksen määrä ja laatu ilmoitetaan 
lupaviranomaiselle maa-aineslain 23 a §:n mukaisesti vuosittain.   
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Toiminta-ajat on esitetty alla olevassa taulukossa.  
 
Työvaihe Toiminta-aika 
Ottotoiminta, murskaus, 
seulonta 

7-22, ma-pe 

Kuormaaminen ja 
kuljetus 

6-22, ma-pe 
7-18 la 
Satunnaisesti muina 
aikoina 

 
Valmiin tuotteen kuormaamista ja kuljetuksia voi olla betonitehtaiden 
kysynnän mukaan myös muina aikoina. Lauantaisten tai yöaikaisten, lähinnä 
aamuyöhön painottuvien kuljetusten tarve perustuu pääasiassa 
betonitehtaiden soran tarpeeseen. Kuljetustarve lauantaisin tai yöaikana on 
kuitenkin hyvin satunnaista ja liittyy esimerkiksi erikoisvaluihin, joita voi olla 
esimerkiksi siltatyömaat.  
 
Toiminta on ympärivuotista mutta jaksollista. Kiviainestuotteita valmistetaan 
varastokasoihin ja varastojen ehtyessä toteutetaan uusi tuotantojakso. 
 
Murskausjaksoja on normaalisti 1-2 vuoden aikana. Jakson pituus on 
normaalisti 2-4 viikkoa.  

 
Erillistä seulontaa tehdään ympäri vuoden aikana, jolloin alueella toimitaan.  
Lastauksia ja kuljetuksia on ympäri vuoden. 

3.4 Pintamaiden käsittely 
Pintamaiden poisto etenee ottamisen mukaan. Pintamaat on suurilta osin jo 
poistettu.  
 
Pintamaat läjitetään alueelle ja hyödynnetään myöhemmin alueen 
maisemoinnissa.  
 
Pintojen maisemointikerrokseksi voidaan lisäksi tarvittaessa tuoda muulta 
puhdasta humuspitoista maata. Mahdollisesta maa-ainesten tuonnista 
sovitaan valvovan viranomaisen kanssa etukäteen.  

 
 

4. JALOSTUS- JA TUKITOIMINNOT 
 

4.1 Jalostustoiminta, prosessit ja varastointi 
 

Toiminnassa käytetään kaivinkoneita pintamaan kuorimiseen, 
pyöräkuormaajia siirtokuljetuksiin ja lastauksiin, mahdollisesti siirtoautoja tai 
kuorma-autoja tuotteiden siirtoihin, siirrettäviä murskauslaitoksia 
kiviaineksen murskaamiseen ja seulontalaitoksia kiviainesten seulontaan. 
 
Työkoneita ei pestä alueella. 

 
Murskaus 
Alueella on tarve murskata alueelta otettavaa kiviainesta. Murskaustarpeen 
on arvioitu olevan noin 10-20 % otettavasta aineksesta. Murskaaminen 
mahdollistaa otettavan aineksen hyödyntämisen kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti ja nopeuttaa osaltaa alueen loppuun ottamista ja 
edelleen maisemointia. 

 



 
 

13 
 

Murskauslaitokset ovat luvanhakijan omia tai ulkopuolisen urakoitsijan. 
Alueella käytetään sähkökäyttöisiä siirrettäviä murskauslaitoksia. 
Murskauslaitosten käyttämä sähkö tuotetaan polttoöljykäyttöisellä 
aggregaatilla. Aggregaatin ja polttoainesäiliön suojaus on esitetty kohdassa 
4.7 tukitoiminta-alueet.  
 
Suoraan sähköverkosta energiansa ottavaa murskainta ei ole järkevää 
sijoittaa alueelle, koska alueella olevan muuntajan teho ei tällä hetkellä riitä 
sähkökäyttöiselle murskalle. Murskaustarve alueella on melko vähäinen, 
joten investointi olisi kohtuuton. Esitetyillä suojausratkaisuilla päästään 
kuitenkin tilanteeseen, jossa murskauksesta ei aiheudu haittaa tai vaaraa 
ympäristölle ja toisaalta mahdollistetaan alueen raaka-aineen käyttö 
mahdollisimman hyvin.  
 
Käytettävät murskauslaitokset voivat olla 1…4 vaiheisia laitoksia. Tyypillisesti 
2-vaiheinen murskauslaitos koostuu esi- ja jälkimurskaimesta, kuljettimista 
ja seuloista. Kolme- ja neljävaiheisissa murskauslaitoksissa on lisäksi myös 
välimurskain/välimurskaimia. Raaka-aine syötetään pyöräkuormaajalla tai 
kaivinkoneella syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. 
Ensimmäisen murskausvaiheen tuote siirretään kuljettimella seulalle tai 
suoraan väli- tai jälkimurskaimeen. Toisessa vaiheessa murskausta ja 
seulontaa jatketaan halutun tuotteen valmistamiseksi. 
 
Laitoksen kokoonpano vaihtelee kulloisenkin urakoitsijan laitteiston mukaan. 
Ympäristövaikutuksissa ei ole oleellisia eroja. 
 
Käytettävä murskauslaitos on siirrettävä laitos, jossa pölyn haitallista 
leviämistä ympäristöön vähennetään koteloinnilla, kastelemalla tai tuuli- 
sekä leviämisesteillä. Pölynsidontaan voidaan käyttää vettä. 
 
Murskauslaitoksen sijoituspaikka pysyy käytännössä samana. Ohjeellinen 
sijainti on esitetty nykytilannekarttassa. Murskauslaitos sijoitetaan kuitenkin 
aina vähintään 300 metrin etäisyydelle häiriintyvistä kohteista.  
 
Seulonta 
Kiviaines voidaan seuloa eri jakeisiin ja muun muassa poistaa hienoainesta. 
Materiaali kuljetetaan pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella seulonta-
asemalle. Seulonnassa aines erotellaan 2–6 erikokoiseksi tuotteeksi 
kuljettamalla se tärisevän seulalaatikon läpi, jossa on erikokoisia pianolanka- 
tai ruutuverkkoja, joiden läpi aines putoaa. Seulottu maa-aines putoaa 
laitteeseen kiinnitetyille kuljettimille, jotka kasaavat lopputuotteet 
raekooltaan erilaista kiviainesta sisältäviin kasoihin. 
 
Pölyn leviäminen ympäristöön estetään tarvittaessa kastelulla sekä 
suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölynlähteet peittein tai 
koteloinnein. 
 
Seulonta tehdään polttoöljykäyttöisellä seulontalaitoksella. Laitos tankataan 
käyttöpäivinä ja muina aikoina säiliö on lähes tyhjä. Seulonnassa käytetään 
polttoöljykäyttöistä seulaa, koska alueella olevan muuntajan teho ei riitä 
sähkökäyttöiselle seulalle. Lisäksi sähkökäyttöisiä seuloja on alalla vielä 
vähän. Käytännössä sähkökäyttöisen seulan käyttöönotta vaatisi sekä 
investoinnin uuteen seulaan, että uuden muuntajan. Sähkölaitoksen saadun 
muuntajan hinta-arvion ja seulan hinnan perusteella investointi on 
kohtuuton. Riittävillä suojausratkaisuilla, jotka on esitetty kohdassa 4.7, 
pystytään kuitenkin minimoimaan riittävästi toiminnasta aiheutuva haitta 
ympäristölle.  
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4.2 Tuotteet ja tuotantomäärät 

Tuotantomäärät ovat seuraavat:  
  

Tuote Arvioitu 
vuosituotanto (t/a) 
keskiarvo 

Arvioitu vuosituotanto 
(t/a), maksimi 

Hiekka, sora 110 000 m3/a - 
Murske, sepeli 50 000 200 000 

 

4.3 Raaka-aineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet 
Seuraavassa taulukossa on esitetty tuotannossa käytettävien raaka-aineiden 
kulutus:  
 
Raaka-aine Kulutus (t/a)  Varastointipaikka 
 Keskimääräinen Maksimi  
Toiminta-alueelta 
tuotettava 
kiviaines 

50 000 200 000 otetaan alueelta 

Vesi 100 m3 200 m3 Säiliökontti/säiliöauto 
Kevyt polttoöljy 41  164 Hallissa oleva säiliö 

tai tuodaan suoraan 
säiliöautolla tankkiin 
tai kontti 

Voitelu- ja 
hydrauliikkaöljy 

200 l 500 l Hallissa tynnyrissä 
tai kanisterissa 

 

4.4 Vedenhankinta 
Tarvittava vesi tuodaan alueelle säiliöissä/säiliöautossa.  
 

4.6 Kaivannaisjätteet 
Pintamaakasojen varastokasat sijoitetaan pääasiassa ottamisalueen laidoille.  

 
Toiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä ovat kannot ja alueelta poistettavat 
pintamaat. Kannot kerätään ja välivarastoidaan aumalle, jonka jälkeen ne 
toimitetaan hyötykäytettäväksi. Pintamaat kasataan ottamisalueen reunoille 
ja muualle ottamisalueelle työn aikana tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Pintamaita käytetään alueen maisemoinnissa kasvukerroksen rakentamiseen. 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty alla. Kaivannaisjätteistä 
ei aiheudu ympäristövaikutuksia.  
 
Kaivannaisjätteen laji Arvio kaivannaisjätteen 

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

Pilaantumaton   Valitse 
1, 2 
ja/tai 3 

Tarvittaessa 
yksityiskohtaisempi 
kuvaus 

Ei pysyvä maa-
aines 

Pintamaa 
(pintamaakasoja 
kootaan ja 
käytetään 
maisemointiin) 

arvio 100 
000 

1, 3 Pintamaat kasataan 
alueelle ja ne 
hyödynnetään 
maisemointiin, osa 
pintamaista 
käsitellään vasta 
luiskauksen 
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yhteydessä. 
 Kannot ja 

hakkuutähteet 
Määrä 
vähäinen, 
ei voida 
arvioida 
ennakkoon, 
määrä 
vähäinen 

1, 3 Hakkuutähteet ja 
kannot kerätään ja 
toimitetaan 
hyötykäyttöön. 
Kannot 
välivarastoidaan 
tarvittaessa.  

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai 
kivituhka 

   

Vesiseulonta- ja 
selkeytysaltaiden 
hienoainekset 

   

Savi ja siltti    
Sivukivi    
Seulontakivet ja 
lohkareet 

   

Muu, mitä?    
Pilaantunut maa-
aines 

Mitä?    

Kaivannaisjätteitä yhteensä 100 000 m3  
 
*) 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. 

 
4.7 Tukitoiminta-alueet 

Työkoneet 
Alueen toiminnoissa on huomioitu ottamisalueen sijainti pohjavesialueella. 
Alueen lounaisosassa on betonipohjainen halli, jossa on umpikaivot, jolloin 
hallista ei pääse mitään vesiä maaperään tai pohjaveteen. Työkoneiden 
säilytys ja tankkaaminen tapahtuu hallissa, jossa säilytetään 
ylitäytönestimellä varustettuja kaksivaippaisia polttoainesäiliöitä. 
 
Työkoneiden öljynvaihto suoritetaan hallissa siten, että urakoitsija tuo 
tarvittavat öljyt ja vie mukanaan kaikki jätteet, joten alueella ei varastoida 
vaarallisia jätteitä. Alueella ei varastoida tai säilytetä muitakaan jätteitä tai 
romuja, vaan ne kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Alueella on 
varattuna mahdollisten öljy- tai polttoainevuotojen varalle riittävästi 
imeytysmateriaalia. Käytettävissä koneissa ja laitteissa ei saa olla öljy- tai 
polttoainevuotoja. Koneiden ja laitteiden käytössä noudatetaan erityistä 
varovaisuutta, jotta öljyä ja muita likaavia aineita ei pääse maaperään ja 
pohjaveteen. 

 
Murska 
Murskaimen käyttämä energia tuotetaan aggregaatilla. Murskauslaitoksen 
aggregaatti ja aggregaatin käyttämän polttoöljysäiliön sijoitetaan 
murskauslaitoksen läheisyyteen erilliseen konttiin, joka sijaitsee muovitetun 
ja reunoilta korotetun alueen päällä. Aggregaatin käyttämä kevyt polttoöljy 
on vahvassa kaksoisvaippaisessa säiliössä. Säiliö on varustettu 
ylitäytönestimellä. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä. Tankkaus 
tapahtuu muovitetun alueen päällä.  
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Seula 
Seulontalaitteisto on polttoöljykäyttöinen. Polttoöljykäyttöinen seula 
tankataan toiminta-alueella. Tankkaus tehdään yleensä työvuoron alkaessa 
säiliöautosta tai tankkausperävaunusta. Yöaikana koneiden ja laitosten tankit 
ovat yleensä vajaita jo varkausriskin vuoksi. Siten yöaikainen ilkivalta- tai 
vuotoriski on vähäinen.  
 
Seulan alle rakennetaan tukitoiminta-alue. Tukitoiminta-alue rakennetaan 
siten, että maapohjalle asennetaan tiivis reunoilta korotettu kalvo, jonka 
päälle levitetään noin 30 cm paksuinen hiekkakerros. Seulan polttoainesäiliön 
on kiinteä osa seulaa ja se sijaitsee seulan rungon alla. Polttoainesäiliö ei ole 
näin ollen altis sadevedelle. Seulontalaitteiston rakenteesta johtuen 
polttoainesäiliön sijoittaminen erilliseen konttiin ei kuitenkaan ole 
mahdollista. Polttoainesäiliön rikkoutusmisen riski on vähäinen, koska se on 
osa seulan rakennetta, eikä tällöin esim. törmäysvaaraa säiliöön ole. Seulan 
alla oleva suojarakenne estää polttoaineen pääsyn ympäristöön.  
 
Seulontalaitteiston polttonestesäiliön täyttö mitoitetaan siten, että siinä 
olevan polttoaineen määrä jäisi mahdollisimman pieneksi työpäivän 
päättyessä. Säiliö on varustettu ylitäytönestimellä. Tankkauslaitteisto 
varustetaan sulkuventtiilillä. 
 
Polttoaine tankataan noin kerran päivässä laitoksen säiliöön katetusta, 
kaksoisvaippaisesta IBC-säiliöstä tai vastaavasta, joka siirretään 
tukitoiminta-alueelta pyöräkoneella laitoksen viereen. Ulkosäiliö siirretään 
heti tankkauksen jälkeen takaisin tukitoiminta-alueelle. Tankkausta valvoo 
aina henkilö, jolla on varusteenaan mahdollisia roiskeita varten 
öljynimeytysmatto, jolla öljy saadaan heti talteen suojatulta alueelta. 
Öljynimeytysmattoina käytetään AVK-OIL -imeytysmattoja tai vastaavia 
tuotteita. 
 
Seula sijoitetaan toiminta-alueelle siten, että suojakerros pohjaveteen on 
vähintään 6 metriä.  
 
Yleistä 
Käytön aikana koneet ja laitokset ovat jatkuvasti käyttöhenkilökunnan 
valvomina. Alueella on lukittava portti.  
 
Maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien onnettomuuksien, konerikkojen sekä 
mahdollisen ilkivallan aiheuttamien haitallisten vaikutusten estäminen 
alueella perustuu poltto- ja voiteluaineiden hallittuun käyttöön ja 
varastointiin sekä varautumiseen mahdollisissa onnettomuustilanteissa 
maahan vuotavan poltto- tai voiteluaineen leviämisen estämiseen ja 
pilaantuneen maa-aineksen tehokkaaseen poistamiseen. Esim. HDPE-kalvolla 
suojatulta ja reunoilta korotetulta tukitoiminta-alueelta mahdolliset haitta-
ainevuodot eivät kulkeudu tukitoiminta-alueen ulkopuolelle maaperään. 
 
Tukitoiminta-alueelle varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä 
määrä (50–100 l), jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti 
ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin.  

 

4.8 Jätehuolto 
Toiminnasta syntyvät jätteet ovat pääosin sekajätettä ja metalliromua sekä 
voiteluöljyä. 
 
Suurin yksittäinen kierrätykseen toimitettava jäte-erä on korjauksissa 
syntyvä sekalainen metallijäte (noin 0,5 t/a). Lisäksi toiminnassa syntyy 
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puujätettä noin 1 m3/a. Energiajätettä syntyy noin 100 litraa vuodessa ja 
sekajätettä noin 100 litraa vuodessa. Toiminnanharjoittaja vastaa ko. 
jätteiden toimituksesta asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.  
 
Huoltoja ei tehdä alueella. Kalustorikon yhteydessä tehdään vähäisiä 
korjauksia. Siten tuotantoalueella syntyy vain vähäisessä määrin vaarallisia 
jätteitä kuten akkuja ja jäteöljyjä (noin 100 kg/a) ja muita öljyisiä 
jätteitä (noin 0,1 t/a). 
 
Suojakaukaloihin mahdollisesti valuva öljy tai öljyvesiseos kerätään tiiviiseen 
astiaan. 
 
Erityyppiset vaaralliset jätteet säilytetään erillään ja varastoidaan katetussa 
ja varoaltaalla varustetussa kontissa/muussa lukittavassa tilassa. Vaaralliset 
jätteet toimitetaan luvalliselle jatkokäsittelijälle tai ne noudetaan 
lainmukaisen toimijan toimesta. 
 
Vaarallisista jätteistä pidetään kirjanpitoa. 
 
Toiminta-alueella ei synny jätevesiä lukuuntottamatta tukitoimintojen hallissa 
olevaa umpisäiliötä, johon saattaa kulkeutua koneiden mukana tulevaa 
sulamisvettä. Vedet kulkevat umpisäiliöön öljynerottimen kautta. Umpisäiliö 
tyhjennetään tarvittaessa ja jätevesi toimitetaan asianmukaisen luvan 
omaavalle vastaanottajalle.    
 

6. JÄLKIHOITO 
 

Ennen lopullisten jälkihoitotoimenpiteiden aloittamista alue siistitään.  
 

Ottotoiminnan jälkeen alue palautuu metsätalouskäyttöön. Maisemoinnin 
tavoitteena on saada alue mahdollisimman hyvin maisemaan istuvaksi. 
Lähialueen luontotyyppi huomioidaan jälkihoidossa, jotta alueesta saadaan 
yhtenäinen. 
 
Ottamisalueen maisemointi on aloitettu vedenottamon lähi- ja 
kaukosuojavyöhykkeen rajalta suunnittelualueen länsi-luoteisosassa. Alue on 
metsittynyt luontaisesti. Pohjatasoon kaivettujen alueiden maisemointi 
pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti maa-ainesten oton 
etenemisen myötä, huomioiden kuitenkin tuotantotekniset näkökohdat. 
 
Reunat luiskataan kaltevuuteen 1:2 tai 1:3. Luiskakaltevuudessa on 
huomioitu alueen nykytila ja kaupungin kanssa sovittu toimintatapa. Luiskien 
taitekohdat pyöristetään ja luiskat pyritään liittämään jouheasti ympäröivän 
maaston muotoihin. Kaivualueen ulkopuolella luiskat loivennetaan 
tarvittaessa paremmin alueen yleisilmeeseen sopiviksi.  

 
Ottoalueen muotoilussa käytetään ottoalueen reunoille läjitettyjä pintamaita 
ja alueelta saatavaa hienoa hiekkaa, jotka levitetään reunaluiskaan ja 
pohjatasanteelle 0,1-0,2 m:n paksuiseksi kasvualustaksi tulevalle 
metsitykselle. Mikäli tarvetta ilmenee, verhoilu- tai luiskausmateriaalina 
voidaan käyttää muualta tuotuja puhtaita massoja. Alueella olevat 
kalliopinnat jätetään paljaiksi. Maisemoinnissa hyödynnetään myös 
kiinteistön 734-663-1-31 puolelle sijoitetut vanhat pintamaakasat (sijaitsevat 
suunnitelmakartassa esitetyn ottamisalueen ja kaivualueen välissä).  
 
Alueen metsittäminen tehdään istuttamalla. Puustoksi istutetaan männyn tai 
kuusen taimia noin 2000 kappaletta hehtaaria kohti. Mikäli maaperä ja 
valaistusolosuhteet ovat otollisia, voidaan männyn ja kuusen tilalle istuttaa 
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myös muita puulajeja. Aluskasvillisuuden annetaan muodostua alueelle 
luontaisesti. 
 

7. LIIKENNÖINTI 
 

Liikenne alueen ulkopuolelle tapahtuu Raja-ahteentieltä (tie nro 1863) 
ottamisalueelle risteävän liittymän kautta ja edelleen Muurlan suuntaan 
seututie 186:lle tai Perniön suuntaan kantatie 52:lle. Ottoalueen sisäinen 
liikenne järjestetään kaivutoiminnan mukaisesti kulloinkin 
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 
 
Suunnittelualueelle kohdistuvaan ulkoisen, maa-ainesten ottotoiminnasta 
johtuvan liikenteen määrään vaikuttaa vuodenaika ja markkinatilanne. 
Kesällä toiminta on selkeästi talviaikaa vilkkaampaa. Arvioiduilla 
tuotantomäärillä (110 000 m3ktr/a) laskettuna alueen kiviaineksen myynnin 
aiheuttama liikennemäärä on vuodessa keskimäärin 20...25 kuljetusta 
vuorokaudessa (250 d/a). 
 
 
 

8. ARVIO YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA JA TOIMENPITEET HAITTOJEN 
LIEVENTÄMISEKSI 

8.1 Asutus ja virkistys 
Alueella tapahtuvasta toiminnasta ei katsota aiheutuvan merkittävää haittaa 
asutukselle tai virkistykselle. Alueella ei nykyisellään ole merkittävää 
virkistyskäyttöarvoa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta-alue. Toimintojen 
sijoittelulla pystytään edelleen vähentämään vaikutuksia lähiasutuksen 
suuntaan. Murskaus suoritetaan aina vähintään 300 metrin etäisyydellä 
häiriintyvistä kohteista. Ottoalueen rintaukset suojaavat asutusta melu- ja 
pölyvaikutuksilta. Tarvittaessa melua voidaan murskauksen aikana torjua 
myös varastokasojen avulla. Ottamisalueen rajaa on siirretty kauemmas 
lähimmistä häiriintyvistä kohteista verrattuna alueella tällä hetkellä voimassa 
olevaan lupaan.    

8.2 Maaperä ja pinta- ja pohjavedet 
Suunnitelman mukaisella ottamistoiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia 
maaperään, ellei tapahdu esim. öljyvuotoa. Tämä estetään huolellisella 
toiminnalla ja suojausrakenteilla. 
 
Toiminnalla ei ole vaikutusta pintavesiin. Lähimpään lampeen, joka on 
mukana toiminnan vaikutusten seurannassa, on matkaa noin 130 metriä. 
Naarijärveen on matkaa lähes 2 kilometriä.   
 
Yleisesti kasvillisuuden, pintamaan ja hiekka-/sorakerrosten poistaminen 
lisää pohjaveden likaantumisriskiä, pohjavedenpinnan tason vaihteluita ja 
vaihteluvälin suurenemista. Humuskerroksen ja kasvillisuuden palautumisen 
jälkeen mahdolliset laadun ja pinnantason vaihtelut alueelle tasaantuvat.  
 
Pohjaveden muutosten seurantaa varten alueella on pohjavesiputkia. 
Pohjaveden pinnan taso mitataan säännöllisesti neljä kertaa vuodessa ja sillä 
varmistetaan ottamistaso sellaiseksi, että pohjavedenpinnan päälle jätetään 
vähintään 6 metrin maa-aineskerros.  
 
Normaalista toiminnasta ei katsota aiheutuvan merkittävää haittaa 
pohjavedelle. Merkittävä likaantumisvaara saattaa syntyä onnettomuus- tai 
häiriötilanteessa, jolloin riskinä on alueelle varastoitavien ja käsiteltävien 
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poltto- ja voitelueineiden sekä laitteissa ja koneissa käytettävien 
hydrauliikkaöljyjen pääsy maaperään ja pohjaveteen.  
 
Pohjaveden pilaantumisen riskiä minimoidaan työkoneiden huolellisella 
kunnossapidolla ja säännöllisellä tarkkailulla. Työkoneita säilytetään alueella 
olevassa hallissa. Myös tankkaus suoritetaan tällä alueella. Polttoaineet 
säilytetään kaksoisvaippasäiliössä, joka on varustettu ylitäytön estimellä. 
Seulan ja murskan riittävästä suojauksesta huolehditaan. Mahdollisen 
vahingon sattuessa aloitetaan välittömästi torjuntatoimet ja asiasta 
ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarvittaessa 
pelastuslaitokselle.  

8.3 Kasvillisuus, eläimistö sekä arvokkaat luontokohteet 
 

Maa-ainesten ottaminen hävittää tilapäisesti alueen metsäkasvillisuuden. 
Ottaminen vaikuttaa tilapäisesti myös alueen eläimistöön. Ottamistoiminnan 
jälkeen alue tullaan palauttamaan metsätalousalueeksi. Jälkihoito tehdään 
osittain jo ottamisaikana. Puusto palautetaan alueelle istuttamalla. 
Toiminnan päätyttyä alueen aluskasvillisuus ja eläimistö palautuvat 
vähitellen.  

 
8.4 Melu ja pöly 

 
Toiminnasta aiheutuva pöly syntyy pääosin kaivusta, seulonnasta, 
murskauksesta ja kuormauksesta. Melua aiheuttaa edellä lueteltujen 
toimintojen lisäksi kuljetukset.  
 
Kaivu ja maa-aineksen jalostustoiminta tapahtuu pääasiassa ympäröivää 
maastoa alemmalla tasolla. Tämä vähentää melun ja pölyn leviämistä 
ympäröiville alueille. Varastokasat pyritään sijoittamaan siten, että tuulen 
aiheuttama pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Tarpeen mukaan 
varastokasoja kastellaan pölyämisen estämiseksi. Melu- pölypäästöt 
rajoittuvat pääosin tuotantoalueelle.   
 
Työkoneista syntyvät pakokaasupäästöt rajoittuvat pääosin tuotantoalueelle 
ja kuljetusajoneuvojen ilmapäästöjen merkitys muuhun alueen liikenteeseen 
suhteutettuna ei ole merkittävä. Ilmapäästöjä syntyy työkoneiden 
käyttämästä kevyestä polttoöljystä. Laskennalliset keskimääräiset päästöt on 
esitetty alla olevassa taulukossa.  
 
Päästökomponentti Ilmapäästöt t/a 
Hiukkaset 0,2 
Typen oksidit NOx 1,9 
Rikkidioksidi SO2 0,0 
Hiilidioksidi CO2 219 
 
Suurin yksittäinen pölyn aiheuttaja kohteessa on murskauslaitos, jonka pölyn 
tuotto on jatkuvaa sen toiminnan aikana. Murskauslaitoksen pölyn leviämistä 
ympäristöön vähennetään koteloinneilla, kastelemalla tai tuuli- sekä 
leviämisesteillä sekä putoamiskorkeuden säätämisellä. Pölynsidontaan 
voidaan käyttää vettä. 
 
Seulonnan pölyn leviäminen ympäristöön estetään tarvittaessa kastelulla 
sekä suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölynlähteet peittein tai 
koteloinnein.  
 
Kokonaisuudessaan pölypäästöjä aiheutuu murskauksen lisäksi valmiin 
kiviaineksen siirroista ja lastauksista sekä alueen sisäisestä liikenteestä. 
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Lisäksi tuuli voi ajoittain nostattaa kuivan kiviaineksen pinnasta pölyä ilmaan, 
vaikka alueella ei olisi muuta pölyävää toimintaa käynnissä. Ottamisalueen 
ulkopuolelle laskeutuvan pölyn määrä on vähäinen. Kasvien pinnalle 
laskeutuva puhdas kivipöly huuhtoutuu sadeveden mukana maahan. 
 
Sisäisestä liikenteestä aiheutuvaa pölyämistä rajoitetaan tarvittaessa mm. 
kastelemalla ajoreittien pintaa kuivana aikana ja laskemalla ajonopeuksia 
tuotantoalueella. Pölyämistä seurataan aistinvaraisesti ja tarvittaessa pölyn 
syntymisen ja leviämisen ehkäisemistoimia tehostetaan. 
 
Kiviainestoiminnasta aiheutuvat päästöt ovat suuremmalta osalta 
hiukkaskooltaan isompaa PM10 päästöä kuin PM2,5 päästöä. 
Pakokaasupäästöt sisältävät enimmäkseen hienojakoisempaa PM2,5 luokan 
hiukkasia. Toiminnan aiheuttamat pölypäästöt eivät aiheuta ilmanlaadun 
ohjearvojen ylittymistä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, kun toimitaan 
suunnitelman mukaan ja huolehditaan pölyn sitomisesta. Tarvittaessa 
tehdään erillisiä selvityksiä ja rajoittamistoimenpiteitä. 

 
Murskaustoiminnasta aiheutuva melu on lähinnä mekaanisen murskainten 
jyskyttävää ääntä ja kiviaineksen syötöstä aiheutuvaa kolinaa. Työkoneiden 
ja liikenteen aiheuttama melu on melko tasaista. 
 
Toiminnan aiheuttama melutaso on arvioitu. Arviointi perustuu monilla 
kiviainesalueilla aiemmin tehdyistä mittauksista ja mallinnuksista saatuihin 
kokemuksiin sekä alan kirjallisuuslähteisiin. Kun murskaus suoritetaan yli 
300 metrin etäisyydellä lähimmistä häiriintyvistä kohteista, ei toiminnan 
meluvaikutusten katsota aiheuttavan kohtuutonta haittaa asutukselle. Lisäksi 
on huomioitava, että murskaus alueella on satunnaista ja murskausjaksot 
ovat tyypillisesti lyhyitä.  
 

8.5 Maisema 
 
Alue on jo avattua maa-ainesten ottoaluetta. Huomioiden alueen ympäristö 
ja maisema muilta osin ei haetun ottamistoiminnan vaikutuksia alueen 
maisemaan voida pitää kokonaisuutta haittaavina. Alueelle laaditun 
jälkihoitosuunnitelman toteuttamisen myötä alue mukautuu ympäristöön.  

 
 

9. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TARKKAILU 
 

9.1 Melu, pöly 
Melua ja pölyä tarkkaillaan alueella aistinvaraisesti.  
 
Kun alueella suoritetaan ensimmäisen kerran murskausta, suoritetaan 
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa melumittaus. Mittauksella varmistetaan, 
että melulle asetetut raja-arvot toteutuvat. Mittauksen suorittaa ulkopuolinen 
asiantuntija ja mittausraportti toimitetaan viranomaiselle heti sen 
valmistuttua. Tarvittaessa mittauksen perusteella tehdään tarvittaessa 
suojauksia melun leviämiseen liittyen. 
 

9.2 Pohja- ja pintaveden tarkkailu 
Pohja- ja pintaveden tarkkailua ehdotetaan jatkettavaksi nykyisen käytännön 
mukaisesti. Tarkkailua on viimeksi tarkistettu viranomaisen päätöksellä 
24.10.2018 § 5.  
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Alueen päivitetty tarkkailusuunnitelma on esitetty liitteenä 6. Tarkkailua 
esitetään jatkettavaksi nykyisellä tavalla. Toimintaan ei ole esitetty sellaisia 
muutoksia, joilla olisi vaikutusta tarkkailtaviin pisteisiin tai tehtäviin 
analyyseihin. Tarkkailusuunnitelman mukainen tarkkailu antaa riittävän 
kuvan toiminnan vaikutuksista pohja- ja pintavesiin.   

 
 

10. ARVIO BAT JA BEP SOVELTAMISESTA 
 

Rudus Oy pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja ottamaan käyttöön 
parhaita käytäntöjä BEP-periaatteen mukaisesti ja parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa BAT-periaatteen mukaisesti. Tällöin toiminta on aina paremmin 
hyväksyttyä myös ympäristön ja asukkaiden näkökulmasta. Murskaus 
tehdään sähkötoimiselle murskauslaitoksilla ja sähkö tuotetaan aggregaatilla. 
Käytettävät laitokset ovat hakijan käsityksen mukaan BAT-mukaisia.  
 
Polttoaineiden aiheuttamaa pohjavesiriskiä vähennetään teknisten 
ratkaisujen lisäksi harkituilla käytännöillä. Seulonta-alueen maaperä 
suojataan tiiviillä suojarakenteella. Käytettävät seulontalaitteistot edustavat 
hakijan käsityksen mukaan BAT-tekniikkaa. Täysin sähkökäyttöisten laitosten 
sijoittaminen alueelle ei ole teknisesti eikä taloudellisesti kannattavaa eikä 
järkevää. Esitetyllä toimintatavalla toimittaessa saadaan kestävän kehityksen 
hengessä hyödynnettyä mahdollisimman hyvin jo avattu toiminta-alue. 
Tuotteiden jalostaminen alueella mahdollistaa osaltaan myös alueen 
maisemointia mahdollisimman nopeassa aikataulussa.  
 
Murskauksen ja seulonnan pölypäästöjä vähennetään pölyn sidonnalla tai 
tuuli- sekä leviämisesteillä sekä putoamiskorkeuden säätelyllä. Työmaateitä 
kastellaan tarvittaessa. Tarvittaessa pintamaiden ja tuotteiden varastokasoja 
voidaan sijoittaa melulähteiden ja häiriintyvien kohteiden väliin, jolloin melun 
ja pölyn leviämistä voidaan edelleen tehostaa. 
 
Maansiirtokoneet ja kuljetuskalusto tankataan hallissa, jossa on tiivis lattia. 
Käytön aikana koneet ja laitokset ovat jatkuvasti käyttöhenkilökunnan 
valvomina. Laitteistot edustavat hakijan käsityksen mukaan parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja käytännöt ympäristön kannalta parhaita 
käytäntöjä. 

 
Ympäristöjärjestelmä 
Rudus Oy:llä on sertifioitu ISO 14001 mukainen ympäristöjärjestelmä. 
Ympäristöjärjestelmän kantavia ajatuksia ja päämääriä ovat jatkuva 
toiminnan parantaminen ja kehittäminen, oman toiminnan tason 
varmistaminen sisäisin auditoinnein sekä sidosryhmien tekemien 
tiedustelujen ja antaman palautteenkäsitteleminen yhtiökokouksissa. Rudus 
Oy:n keskeisiä ympäristöpäämääriä kiviainestoimialalla ovat tuotannon melu- 
ja pölyhaittojen vähentäminen. 
 
Energianhallintajärjestelmä 
Ruduksen valmisbetoni-, kiviaines-, murskaus- ja kierrätysliiketoiminnoille 
myönnettiin energianhallintajärjestelmästä ISO 50001 -sertifikaatti 
tammikuussa 2015. Sertifikaatti täyttää energiatehokkuuslain vaatimukset. 
Laki vaatii suuryrityksiltä järjestelmiä, joilla todennetaan 
energiatehokkuuden parantaminen. Energiansäästö on Ruduksessa 
järjestelmällistä ja jatkuvaa toimintaa. Energiankulutusta on seurattu 
toimipaikoilla useampia vuosia, ja poikkeaviin kulutuksiin on puututtu. 
Murskaus- ja kiviainestoimialoilla on mm. vähennetty merkittävästi turhaa 
tyhjäkäyntiä ja korvattu mahdollisuuksien mukaan polttoöljykäyttöisiä 
generaattoreita verkkosähköllä. 
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10. RISKIT, ONNETTOMUUDET JA HÄIRIÖTILANTEET 
 
Toimintaan liittyvä suurin riski on kevyen polttoöljyn huomaamaton 
vuotaminen maaperään. Polttoaineet säilytetään pääosin alueen 
tiivispohjaisessa hallissa, josta vuotovaaraa ympäristöön ei ole. Seulontaan 
tarvittava polttoaine säilytetään seulaan kiinteästi liittyvässä säiliössä. Seulan 
alueella maaperä on suojattu ja myös koneiden vuodot havaitaan 
helpommin. Murskalaitoksen aggregaatin käyttämä polttoaine sijoitetaan 
konttiin.  
 
Tankattaessa mahdollisesti tapahtuvat vuodot ovat heti nähtävissä, koska 
tankkaus suoritetaan valvotusti. Pyöräkone ja kaivinkone sekä murskan 
aggregaatti tankataan hallissa. Öljytuotteiden varastoinnissa sekä 
käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta ja huolehditaan, ettei aineita 
joudu maaperään. Mahdollisten onnettomuuksien vuoksi alueelle varataan 
öljynimeytysaineita. 
 
Öljyvuototilanteissa toimitaan seuraavasti: 
- Vuodosta ilmoitetaan pelastus- ja ympäristöviranomaisille 
- Vapaana oleva öljy kerätään tiiviiseen astiaan tai imeytetään 

öljynimeytysmateriaaliin tai esim. öljynimeytysmattoon 
- Öljyyntynyt maa-aines kaivetaan nopeasti leviämisen estämiseksi ja 

kuormataan esim. kuorma-auton lavalle tai muulle tiiviille alustalle ja 
ympäröidään tarvittaessa imeytysaineella 

- Öljyiset ainekset toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan 
- Onnettomuusalueen maaperän öljypitoisuus tarkistetaan ja tarvittaessa 

tehdään lisäkaivua. 
 
12. HAKEMUS TOIMINNAN ALOITTAMISEKSI MAHDOLLISESTA 
MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 

Rudus Oy hakee maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n 
mukaista lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
Perusteluna esitetään, että kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten 
ottoalue, jolla on voimassa oleva maa-aineslupa. Tällä luvalla haetaan 
jatkoaikaa ottotoiminnan nykyisen mukaisella ottoalueella. Toiminnan 
aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakija sitoutuu 
asettamaan vaadittavan vakuuden, jonka suuruudeksi ehdotetaan 10 000 
euroa.  

 
 
 



  Liite 1 

Ottoalueen sijainti merkitty sinisellä merkinnällä  
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SOPIMUS KIINTEISTÖJEN RAJALINJA-ALUEELLA
TOIMIMISESTA (jäljempänä "Sopimus")

l OSAPUOLET

1.1 Salon kaupunki (y-tunnus: 0139533-1)
PL 77 (Tehdaskatu 2)
24101 SALO

(jäljempänä "Kaupunki)

1.2 Rudus Oy (y-tunnus: 1628390-6)
PL 42 (Karvaamokuja 2a)
00381 HELSINKI

(jäljempänä "Rudus")

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Kaupunki omistaa Salossa sijaitsevan kiinteistön 734-663-1-31
Nairassuo (kahdessa palstassa). Edellä sanotun kiinteistön
rajanaapurissa sijaitsee Ruduksen omistama kiinteistö 734-663-1-33
Laaksomaa.

Kaupungin omistaman kiinteistön 734-663-1-31 Nairassuo läntisen
palstan alueella maa-ainesten ottotoiminta on päättynyt jo
vuosikymmeniä sitten ja alueella on tapahtunut luontaista
metsitty mistä. Ruduksen omistaman kiinteistön 734-663-1-33
Laaksomaa alueella on suoritettu maa-ainesten ottotoimintaa usean
vuosikymmenen aikana ja ko. kiinteistön alue on lähes
kokonaisuudessaan avattua maa-ainesten ottoaluetta.

Kaupungilla ei ole kiinteistönsä 734-663-1-31 Nairassuo alueella
voimassa olevaa maa-ainesten otto-, ympäristö- yms. lupaa.
Ruduksella on kiinteistönsä 734-663-1-33 Laaksomaa alueella
18.9.2022 saakka voimassa oleva maa-ainesten ottolupa (myönnetty
8.8.2012 § 113) sekä toistaiseksi voimassa oleva sijoituspaikkalupa
kivenmurskaamolle (myönnetty 13.11.1980 § 591). Maa-ainesten
ottotoiminta kiinteistöjen rajalinja-alueilla on edennyt liitteissä l ia 2
esitettyyn nykytilanteeseen (7.4.2020, ERTS-TM35FIN, N2000).

Ruduksen nimissä olevan maa-ainesten ottoluvan voimassa oloaika
on päättymässä vuoden 2022 aikana ja täten Rudus on suunnitellut
syksyn 2021 aikana hakevansa uutta maa-ainesten otto- ja
ympäristölupaa (yhtenäislupa, maa-aineslaki 555/1981,
ympäristönsuojelulaki 527/2014 47 a §).

Kaupunki ja Rudus ovat yhteisesti todenneet, että kiinteistöjen 734-
663-1-31 Nairassuo (läntinen palsta) ja 734-663-1-33 Laaksomaa

/y



Sivu 2 ,6

rajalinja-alueella rajapyykkivälillä nrot 74 - 75 on tarkoituksen
mukaisinta hakea uutta maa-ainesten otto- ja ympäristölupaa
(yhtenäislupaa) myös Kaupungin omistaman kiinteistön 734-663-1-
31 Nairassuo läntisen palstan alueelle. Sanotulla toimenpiteellä
mahdollistetaan ko. kiinteistöjen rajalinja-alueella sijaitsevien
pintamaakasojen ja isojen irtokivien hyödyntäminen sekä
suunnitellun rakennettavan reunaluiskan jouheva liittyminen
ympäröivän maaston muotoihin. Kiinteistön 734-663-1-31 Nairassuo
(läntinen palsta) alueella ei ole tarkoitus tehdä varsinaista maa-
ainesten ottoa, ainoastaan jälkihoitoon liittyviä
maisemointitoimenpiteitä.

Tällä Sopimuksella mahdollistetaan Rudukselle tarvittavan maa-
ainesten otto-ja ympäristöluvan hakeminen Kaupungin omistaman
kiinteistön 734-663-1-31 Nairassuo (läntinen palsta) alueelle ja
edellä tarkoitetun viranomaisluvan saatua lainvoiman alueen
jälkihoitoon liittyvien maisemointitoimenpiteiden suorittamisen.

3 SOPIMUSALUE

Tämä Sopimus koskee Salon kaupungissa sijaitsevaa kiinteistön 734-
663-1-31 Nairassuo (läntinen palsta) pinta-alaltaan noin 0,1 ha
kokoista määräalaa rajapyykkivälillä nrot 74 - 75, joka on rajattu
sinisellä yhtenäisellä viivalla liitekarttaan l (jäljempänä
"Sopimusalue").

4 SOPIMUSALUEEN KÄYTTÄMINEN

Rudus on oikeutettu hakemaan Sopimusalueelle uutta maksimissaan
kymmenen (10) vuoden kestoista maa-ainesten otto- ja
ympäristölupaa (yhtenäislupa, maa-aineslaki 555/1981,
ympäristönsuojelulaki 527/2014 47 a §) tämän Sopimuksen ehtojen
mukaisesti.

Edellä tarkoitetun maa-ainesten otto- ja ympäristölupapäätöksen
tultua lainvoimaiseksi, on Rudus oikeutettu ja velvollinen toimimaan
myönnetyn viranomaislupapäätöksen ja tämän Sopimuksen ehtojen
mukaisesti. Edellä sanottu koskee myös mahdollisia myöhemmin
myönnettäviä viranomaislupia. Rudus vastaa siitä, että sillä on
Sopimusalueella harjoitettavaa tämän Sopimuksen mukaista
toimintaa varten voimassa olevat viranomaisluvatja että yhtiö
noudattaa sanottujen lupien ehtoja.

Sopimusalueella ei ole tarkoitus tehdä varsinaista maa-ainesten
ottoa, ainoastaan jälkihoitoon liittyviä maisemointitoimenpiteitä.
Maisemoinnin tavoitteena on saada alue mahdollisimman hyvin
ympäristöön istuvaksi. Reunaluiskan yläreuna saa liitteen l karttaan
punaisella vinoviivoitetulla rajatulla alueella alkaa kiinteistön 734-
663-1-31 Nairassuo puolelta (0-10 metriä kiinteistörajalinjasta
lukien), josta luiska rakennetaan 1:2 kaltevuudella (tai loivempana)

.^



Sivu 3/6

luiskan alareunan sijaitessa kiinteistön 734-663-1-33 Laaksomaa
puolella. Kiinteistöjen 734-663-1-31 Nairassuo ja 734-663-1-33
Laaksomaa rajalinjalla (osittain myös kiinteistön 734-663-1-31
Nairassuo puolella) sijaitsevat vanhat pintamaakasatja suuret
irtokivet tulee poistaa ja ne tulee käyttää hyödyksi ko. kiinteistöjen
maisemointitöissä.

Sopimusalueella maisemointityöt tulee tehdä siten, että olemassa
olevaa puustoa pyritään mahdollisuuksien mukaan säästämään, tämä
koskee erityisesti alueella kasvavaa isoa puustoa. Maisemointitöiden
yhteydessä rakennettavaan reunaluiskaan tulee istuttaa puuntaimia.
Mikäli Sopimusalueelta maisemointitöiden yhteydessä joudutaan
suorittamaan isojen puiden hakkuita, osapuolet sitoutuvat erikseen
sopimaan hakatun puuston varastointipaikasta, vähäarvoinen
kaadettu puusto, oksat ja risut voivat jäädä Sopimusalueelle. Hakattu
puusto on Kaupungin omaisuutta. Maisemointitöiden yhteydessä
käytetyt tiivistyneet tieurat tulee myöhentää/pehmentää.

Rudus vastaa kustannuksellaan edellä tarkoitetusta
viranomaisluvituksesta, maisemointitöistä ja mahdollisesta puuston
hakkuusta. Rudus on velvollinen hyvissä ajoin etukäteen
informoimaan Kaupunkia maisemointitöiden aloittamisesta ja
mahdollisesta ison puuston hakkuisiin liittyvistä tarpeista.

Rudus on oikeutettu Sopimusaluetta koskevissa maisemointi- ja
puuston hakkuutöissä käyttämään kulkemisessa hyväkseen
kiinteistön 734-663-1-31 Nairassuo läntisen palstan olemassa olevia
tieuria. Ruduksella on oikeus tuoda Sopimusalueelle toiminnassaan
tarpeelliset koneet ja laitteet.

Tämän Sopimuksen liitteenä 2 ja 3 on esitetty Ruduksen toimesta
laadittu ottamissuunnitelman mukainen nykytilannekartta (luonnos
6.9.2021) ja suunniteltu tilannekartta (luonnos 6.9.2021). Esitetyt
kartat ovat luonnosvaiheisia ja niiden sisältöön voi tulla
tarkennuksia/muutoksia suunnittelutyön ja viranomaisluvituksen
edetessä.

Rudus vastaa maisemointitöistä ja puiden hakkuutoiminnasta
mahdollisesti kolmannelle osapuolelle aiheutuvien haittojen ja
vahinkojen korvaamisesta.

Sopimusalueen ulkopuolella, kiinteistön 734-663-1-31 Nairassuo
kiinteistörajalinjalista lukien tulee jäädä vähintään 10 metriä leveä
suojavyöhyke maa-ainesten ottotoiminnan mukaiseen
kaivualuerajaan. Edellä sanotusta poiketen kiinteistön 734-663-1-33
Laaksomaa länsiosassa sijaitsevan hallirakennuksen läheisyydessä,
kiinteistörajalinjalista lukien tulee jäädä vähintään 5 metriä leveä
suojavyöhyke maa-ainesten ottotoiminnan mukaiseen
kaivualuerajaan.

^
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Kaupungilla on oikeus suorittaa Sopimusalueella sopimusehtojen
noudattamista koskevia tarkastuksia ja katselmuksia, joista on
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava Rudukselle hyvissä
ajoin ja joissa Rudus tai Ruduksen edustaja on mahdollisuuksien
mukaan oltava läsnä.

Kaupunki vakuuttaa, ettei sen tiedossa ole mitään Sopimusalueen
kuntoon tai käyttöön (esim. tie- tms. käyttöoikeuden rajoitukset)
liittyvää seikkaa, joka vaikuttaisi epäedullisesti Ruduksen toimintaan
ko. alueella.

Kaupunki vakuuttaa ympäristönsuojelulain (537/2014) 139 §:ään
viitaten, ettei sen tiedossa ole, että Sopimusalueen maaperä tai
pohjavesi olisi todettu pilaantuneen taikka että maaperässä tai
pohjavedessä olisi jätteitä tai aineita, jotka voisivat aiheuttaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Niistä haitoista ja
vahingoista, joiden peruste on syntynyt ennen tämän Sopimuksen
mukaisen maisemointitöiden aloittamista, vastaa Kaupunki.

Rudus vakuuttaa ympäristönsuojelulain (537/2014) 139 §:ään
viitaten, ettei sen tiedossa ole, että kiinteistön 734-663-1-33
Laaksomaa maaperä tai pohjavesi olisi todettu pilaantuneen taikka
että maaperässä tai pohjavedessä olisi jätteitä tai aineita, jotka
voisivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

5 SOPIMUSAIKA

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun edellä kohdassa 4 tarkoitettu
maa-ainesten otto- ja ympäristölupapäätös (yhtenäislupa) on saanut
lainvoiman ja on voimassa sanotun maa-ainesten otto- ja
ympäristölupapäätöksen (yhtenäislupa) voimassaolon
päättymispäivämäärään saakka.

Tämä Sopimus raukeaa ilman eri toimenpiteitä, mikäli edellä
tarkoitettu lupa ei saa lainvoimaa.

Rudus on tämän Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen oikeutettu
hakemaan nimissään edellä kohdassa 4 tarkoitettua maa-ainesten
otto-ja ympäristölupaa (yhtenäislupaa).

6 SOPIMUKSEN SIIRTO JA ERITYISEN OIKEUDEN KIRJAAMINEN

Ruduksella on oikeus Kaupunkia kuulematta siirtää tähän
Sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle.
Ko. siirron toteuduttua Rudus on velvollinen informoimaan asiasta
Kaupunkia.

Ruduksella on oikeus Kaupunkia enempää kuulematta hakea ja saada
erityisen oikeuden kirjaus Sopimusalueeseen kuuluvaan kiinteistöön
734-663-1-31 Nairassuo tämän Sopimuksen mukaisten oikeuksiensa

pysyvyyden vakuudeksi.

^
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7 SOPIMUKSEN PYSYTTÄMINEN LUOVUTUSTILANTEESSA

Kaupunki sitoutuu pysyttämään Ruduksen tähän Sopimukseen
perustuvat oikeudet voimassa luovuttaessaan Sopimusalueen tai sen
osan taikka siihen kohdistuvan oikeuden kolmannelle osapuolelle.

8 SOPIMUSALUEEN TAI SEN OSAN LUOVUTTAMINEN

Ruduksella on oikeus luovuttaa Sopimusalueen tai sen osan hallinta
kolmannelle samaan konserniin kuuluvalle ja/tai tuotantoketjussa
aliurakoitsijana toimivalle osapuolelle. Tämän Sopimuksen mukaiset
vastuut ja velvoitteet säilyvät kuitenkin tällöin Ruduksella.

9 TOIMENPITEET SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ

Rudus on velvollinen Sopimuksen päättymispäivämäärään mennessä
viemään Sopimusalueelta pois laitteet ja koneet sekä suorittamaan
edellä kohdassa 4 tarkoitetun maa-ainesten otto- ja ympäristöluvan
(yhtenäislupa) mukaiset maisemointitoimenpiteet.

Sopimuksen päättyessä pidetään Sopimusaluetta koskeva yhteinen
loppukatselmus, jossa todetaan molempien osapuolien vastuut ja
velvoitteet sekä kirjataan mahdolliset puutteet ja sanottujen
puutteiden hoitamista koskevat aikataulut. Katselmuksesta laaditaan
pöytäkirja, jonka Kaupungin ja Ruduksen edustajat allekirjoittavat.

10 SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS JA
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten
muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä
pätemättömäksi tai mitättömäksi, Sopimus on muilta osin edelleen
voimassa.

Kaikki tämän Sopimuksen johdosta syntyvät mahdolliset riidat ja
erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä
neuvotteluilla. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaisee Varsinais-Suomen
käräjäoikeus riidat ensimmäisenä oikeusasteena.

11 SOPIMUSKAPPALEET

Tästä Sopimuksesta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta,
yksi (l) Kaupungille ja yksi (l) Rudukselle.

^
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12 PAIKKA, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Salossa //' . '/'/-^^/ kuuta 202Ä.

Salon kaupunki

^ ..-

^//c /A

Rudus Oy
p.p.

..;/%- \.

//^/^ o

LIITTEET:

\. ^C '1 /y0

/
/^^.^,

^//i^A^A ; l
.' ^. - ^ .. l .

l. Kartta Sopimusalueesta, ETRS-TM35FIN, N2000, MK 1:2000 (A4).
2. Ottamissuunnitelman mukainen nykytilannekartta (luonnos

6.9.2021), ETRS-TM35FIN, N2000, pienennös MK ~1:5300 (A4).
3. Ottamissuunnitelman mukainen suunnitettutilannekartta (luonnos

6.9.2021), ETRS-TM35FIN, N2000, pienennös MK ~1:5300 (A4).
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|Liite 3. Sopimus kiinteistöjen rajalinja-alueella toimimisesta,
|Salon kaupunki" Rudus Oy, ____. __ _ .2021 .

lOttamissuunnitelman mukainen suunniteltu titannekartta
Ifluonnos 6.9.2021), ETRS-TM35FIN, N2000, pienennös MK-1:5300 (A4).
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Sulje  ? Pohjavesialueet-Tietojen haku   

Pohjavesialueen tiedot

Erityisalueet
 Perustiedot:

Nimi Pyymäki-Tuohittu
Numero/ tunnus 0250151
Alueluokka 1 Vedenhankintaa

varten tärkeä
pohjavesialue

Alueluokan
muutoksen syy

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

Ympäristö-ELY Varsinais-Suomen
ELY ympäristö ja
luonnonvarat

Pääsijaintikunta Salo
Muu sijaintikunta  
Vesistöalue 24 Kiskonjoki +

Perniönjoki
Vesienhoitoalue 3 Kokemäenjoen-

Saaristomeren-
Selkämeren
vesienhoitoalue

Linkitetyt
pintavesimuodostumat

 

Karttalehti 202110 Perniön
asema, 202301
Toija

Onko rajausta
muutettu?

Ei

Rajauksen muutoksen
syy

 

Alueen muoto Alue
Kokonaispinta-ala 7,44 km2

Muodostumisalueen 3,9 km2

Ladataan Aineistot kartta-aineistoa...

0 0.5 1km

Lähde: SYKE, ELY-
keskukset
Lähde: Maanmittauslaitos

Havaintopaikkojen lukumäärät

Vedenlaadun vuosikeskiarvotietoja
Haitallisten aineiden vuosikeskiarvotietoja

Havaintoputki 17
Ottamon hana 2
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javascript:ShowHazardousStatForm();
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pinta-ala
Imeytymiskerroin 0,35
Arvio muodostuvan
pohjav. määrästä

2500 m3/d

Sadanta(=vuotuinen
sademäärä)

  mm

Akviferityyppi (n-kpl) Reunamuodostuma
Alueen määrällinen
tila (EU)

Hyvä

Alueen kemiallinen
tila (EU)

Hyvä

Määrällinen tilatavoite Tavoitetila
saavutettu

Kemiallinen tilatavoite Tavoitetila
saavutettu

Onko riskialue tai
selvityskohde?

Riskialue

Kemiallinen riski /
selvityskohde

Kemiallinen
riskialue

Määrällinen riski /
selvityskohde

Ei määrällisen
riskin alue

Suojelusuunnitelma Tehty 31.12.2012
Vedenottamon suoja-
alue

Kyllä

Alueen tietojen
tarkistus pvm

4.4.2019

Tallennus/Muutos-aika 14.9.2020
15:35:00

Lisätieto
Alueen luokitus tarkistettu 1/2019.
Ylläpitäjäorganisaatio VAR
Alueen maankäyttö
Riskikohteita 0 kpl
Maaperän tilan
tietojärjestelmän
kohteet (100 m
puskurilla)

0 kpl

Pohjavesialueeseen liittyvät hankkeet:
Muut hankkeet

H8083_2 Pohjavesitutkimus Kaukolassa
501-2 Pyymäen vedenottamon suoja-aluesuunnitelma
5929 Pyymäen-Tuohitun pohjavesialueen painokairaukset
501-3 Tuohitun alueen vedenhankinnan yleissuunnitelma
H8418 Tuohitun vedenottamon tarkkailuohjelma
Tuohittu 2009 Tuohitun vedenottamon tarkkailuohjelma
501-5 VA 69 §:n mukainen selostus, Tuohittu
501-4 Vedenottamon koepumppaus (Tuohittu)

Suunnitelmat

LJ2012_2 Märynummen, Kajalan, Kustavansuon, Saarenkylän, Kitulan ja Pyymäki-Tuohitun pohjavesialueiden ss
501-6 Tuohitun pohjavedenottamon suojelusuunnitelma

VHS:n mukainen ryhmittely

VHA3_01 Länsi-Suomen rannikkoseutu

Pohjavesialueen paikkoihin liittyvät hankkeet:
Muut hankkeet

PULPYY Pullassuon ja Pyymäen vedenottamoiden velvoitetarkkailu, Liikelaitos Salon Vesi
Raja-ahteentie Raja-ahteentie 312, öljyvahingon pohjavesitarkkailu
Rudus_Kaukola Rudus: Muurlan (Salo) Kaukolan maa-ainesten ottamisalueen pohjavesitarkkailu
VaiO XVK31501 Haitallisten aineiden kartoitus pohjavesissä 2011-2012
MaaMet_VAR Maa- ja metsätalouden vaikutusten pohjavesiseurannan järjestäminen
XN2909 Maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten seuranta, pohjavedet
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Pohjavesialueeseen
linkitetyt
vedenottamot
/VEETIin tallennetut
lkm

2 / 0 kpl

Riskitekijöiden arviot
Vedenottoon liittyvät
tiedot
Toimenpiteet
Luokittelu
TSRR-Tiet 6 kpl
TSRR-Vedenottamot 1 kpl
TSRR-Vedenottoalueet 5 kpl
Kokonaisriskipisteiden
maksimiriskiluku

65 / 123 p
(MuutosPvm: )

Poikkeavat aika-/tilatavoitteet 2. kaudella
 

Poikkeavat
aika-/tilatavoitteet 3.
kaudella

Hydrogeologinen kuvaus:
Tuohitunnummi on osa III Salpausselän reunamuodostumaa. Muodostuman eteläreunan aines koostuu tyydyttävästi lajittuneista hiekka- ja hienohiekkakerroksista, jotka jatkuvat
savenalaisina pitkälle laaksoon. Muodostuman ydinosan aines on karkeaa hiekkaa ja kivistä soraa. Muodostuman pohjoispuolen aines on huonommin lajittunutta, moreenimaista kivistä soraa
ja hiekkaa, jossa on tiiviitä välikerroksia. Ydinosan kerrospaksuudet ovat paikoin yli 30 metriä, reunaosissa noin 10 metriä. Muodostuman pohjoispuolella pohjavesi virtaa savenalaisena
pohjoiseen. Alueen eteläpuolella pohjavesi purkautuu Tuohitun ja Nokoisten peltoalueelle, jossa on lähteisyyttä.

Tiedostot, kuvat

Pohjavesialuekartta 1999 (Lataa tiedosto omalle koneelle)
Salon suojelusuunnitelma 2012 (Lataa tiedosto omalle koneelle)
Vedenottamon suoja-aluepäätös (Lataa tiedosto omalle koneelle)
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1. Yleistä 

 

Tässä tarkkailusuunnitelmassa esitetään kootusti Rudus Oy:n Muurla, Kaukola 
Laaksomaan (734-663-1-33) alueella sijaitsevan maa-ainesten ottoalueen 
pohja- ja pintaveden tarkkailutoimenpiteet.  

 
Rudus Oy:llä on Salon kaupungin Kaukolan kylän tilalla Laaksomaa RN:o 1:33 

voimassa maa-ainesten ottolupa (Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölau-
takunta 9.6.2010 § 99 ja 8.8.2012 § 113).  
 

Lupapäätöksen mukaista vesienvalvontaohjelmaa on muutettu 26.5.2016 si-
ten, että talousvesikaivojen Koivisto, Nummela ja Kankare laadun tarkkailu lo-

petetaan.  
 
Ylimääräinen tarkkailuvelvoite koskien öljyhavaintoja on todettu päättyneeksi 

1.2.2017. 
 

Rudus Oy on toimittanut 23.2.2018 päivätyn tarkkailuohjelman hyväksyttä-
väksi Salon kunnan ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle 23.2.2018. Sa-
lon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt 5.7.2018 viranhaltija-

päätöksen § 2, Maa-aineslupavalvonta, Rudus Oy, vesienvalvontaohjelman 
muuttaminen, lupa 5-2010. 

 
Tämä tarkkailusuunnitelma on päivitetty vastaamaan viranomaisen hyväksyn-
tää 14.8.2018 ja tätä suunnitelmaa noudatetaan elokuun 2018 näytteenotosta 

alkaen.  
 

Tätä tarkkailusuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja se hyväksytetään Salon 
kunnan ympäristönsuojelun valvontaviranomaisella. 

 

 
2. Tarkkailuvelvoitteet  

 
Tarkkailupisteet ja taajuus 
 

Tarkkailua suoritetaan 24.10.2018 § 5 tehdyn viranhaltijapäätöksen mukaisesti 
seuraavasti:  

 
- Pohjaveden pinnan tarkkailu putkista HP1, HP3 ja HP5 neljä kertaa vuodessa 

(helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa) 
- Pohjaveden pinnan tarkkailu talousvesikaivoista Lepola, Metsästysseura ja Koi-

visto neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa) sekä tiedot-

tamisvelvoite kaivojen omistajille 
- Pohjaveden pinnan tarkkailu lammesta kaksi kertaa vuodessa (touko- ja elo-

kuu) 
- Pohjaveden laadun tarkkailu putkista HP3 ja HP5 kerran vuodessa (elokuu) 



 

 

- Pohjaveden laadun tarkkailu talousvesikaivosta Metsästysseura kerran vuodes-
sa (elokuu), tiedottamisvelvoite kaivon omistajalle 

- Pohjaveden laadun tarkkailu lammesta kerran vuodessa (elokuu) 
 

Näytepisteet on esitetty liitteenä olevassa kartassa (Eurofins Ahma Oy 
20.12.2017/OT). 

 

Tarkkailtavat parametrit 
 

Tarkkailuohjelman mukaiset analyysipaketit (laaja ja suppea) ovat seuraavat:  
 

Analyysi Laaja Suppea 

Koliformiset bakteerit X  

Escherichia Coli X  

Enterokokit X  

Lämpötila X x 

Haju X  

pH X X 

Sähkönjohtokyky X X 

Sameus X X 

Väri X X 

Happi X  

Rauta X X 

Mangaani X X 

Permanganaattiluku X X 

Kokonaiskovuus X  

Alkaliniteetti X  

Ammonium X X 

Nitraatti X X 

Sulfaatti X X 

Kloridi X X 

Polttoainehiilivedyt X X 

Mineraaliöljyt X  

TOC  X X 

 
Suppea tutkimus suoritetaan vuosittain ja laaja tutkimus joka kolmas vuosi. 

Seuraava laaja tutkimus tehdään vuonna 2019.  
 
Vesinäytteiden oton ja havaintopisteiden pinnankorkeuden mittaukset suorittaa 

niihin erikoistunut palveluntarjoaja ja pätevät näytteenottajat. Vesinäytteet 
analysoidaan akkreditoiduissa laboratorioissa. 

 
3. Raportointi 

 

Tarkkailutulokset kootaan vuosittain tehtävään raporttiin, joka toimitetaan seu-
raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä valvontaviranomaiselle.  

 
Laboratorion analyysitulokset toimitetaan viranomaiselle ja kaivojen omistajille 
niiden valmistuttua.  



 

 

 
Mikäli näytteenoton yhteydessä ja analyyseissä havaitaan jotakin tavallisuudes-

ta poikkeavaa, tiedotetaan asiasta välittömästi valvontaviranomaista ja sovi-
taan tarvittavista toimenpiteistä. 
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LÄHTEET 
 
1Sosiaali- ja terveysministeriön asetuspienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutki-
muksista 401/2001. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 
1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 21 §:n nojalla. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2001/20010401 

2Salon Ympäristön suojelu 2019: Vesientarkkailu maa-aineslupa-alueilla. Sähköpostiviesti 19.8.2019. Viestin 
saajat: Matti Lehtola, Jouni Koistinen, Elisa Rauta, Tero Muona, Lotta Kölli, Marjo Kumpulainen.  
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1 Yhteystiedot 

1.1 Kohde 

Rudus, Muurla 
Salo 

1.2 Jakelu 

Lotta Kölli, lotta.kolli@rudus.fi 
Jouni Koistinen, jouni.koistinen@rudus.fi 
tarkkailut@rudus.fi 
kirjaamo@salo.fi  
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
 
  

2 Johdanto 

 

Rudus Oy:llä on Salon kaupungin Kaukolan kylän tilalla Laaksomaa RN:o 1:33 voimassa maa-aines-
ten ottolupa (Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 9.6.2010 § 99 ja 8.8.2012 § 113). 
Lupapäätöksessä on määrätty vesientarkkailusta. Vesientarkkailua on selvennetty 24.10.2018 § 5 
viranhaltijapäätöksellä. Vuoden 2020 tarkkailu on tehty ko. päätöksen mukaisesti.   

Tässä yhteenvedossa esitetään vuoden 2020 vesientarkkailun tulokset. Näytteenotoista ja vuosi-
raportin kirjottamisesta on vastannut Sitowise Oy. Näytteet analysoitiin Synlab Analytics & Servi-
ces Finland Oy:n Karkkilan toimipisteessä. 

2.1 Alueenkuvaus 

Ottamisalue sijaitsee Salon kaupungissa Kaukolan kylässä tilalla Laaksomaa RN:o 1:33. Ottamis-
alue sijaitsee Raja-ahteentien (nro 1863) eteläpuolella noin 8 km etäisyydellä Muurlan keskus-
tasta. Ottamisalueen länsipuolella sijaitsee suoalue, koillisosassa on kallioalue, eteläosassa on 
metsää ja luoteis- sekä pohjoisosassa on peltoja. Läheisyydessä ei sijaitse Natura-aluetta. Alueesta 
lounaaseen noin 4 km sijaitsee Muurassuo, joka kuuluu soidensuojeluohjelmaan sekä myös Muu-
rassuo-Järvisuon luonnonsuojeluohjelman kohteen SL 416 ja SL 244b. 

 

3 Tarkkailukohteet ja seurannan toteutus 

 

Vuonna 2019 viranomaisten kanssa käydyn keskustelun jälkeen päätettiin, ettei Muurlan alueella 
ole tarkoituksenmukaista ottaa näytteitä, mikäli ottamistoimintaa alueella ei ole: ”Vesientarkkailu 
on määrätty, jotta maa-ainesten ottamistoiminnan vaikutuksia ympäristöön voidaan seurata. Mi-
käli toimintaa ei ole lainkaan (eli ei maa-ainesten irrottamista, kuljetusta, seulontaa jne.) ei toi-
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minnalla ole voinut olla vaikutuksia, jonka vuoksi myöskään vesien laadun tarkkailu ei ole tarkoi-
tuksenmukaista. Mikäli tilanne ottotoiminnan suhteen muuttuu, on tarkkailu toteutettava heti 
luvanmukaisesti.” Salon Ympäristönsuojelu2.  

Vuonna 2020 toimintaa alueella ei ollut, joten pohjavesientarkkailu suoritettiin ainoastaan mittaa-
malla alueen tarkkailukohteiden vedenpinnankorkeudet. 

Muurlan alueen pinnantarkkailu suoritettiin tarkkailuohjelman mukaan vuonna 2020 helmikuussa 
(11.2), toukokuussa (12.5), elokuussa (12.8) ja marraskuussa (19.11). Pohjavedenpintoja tarkkail-
tiin kolmesta pohjavesiputkesta (HP1, HP3 ja HP5) ja kolmesta rengaskaivosta (Koivisto, Lepola ja 
Metsästysseura). Pintaveden osalta vedenpinnankorkeutta seurattiin alueella olevasta lammesta 
(kansikuva). Poikkeuksellisesti lammen pintaa seurattiin kahden kerran sijaan myös neljä kertaa 
vuodessa. Tarkkailupisteet ja niiden mittauskohdan korot ovat esitettynä taulukossa 1. 

Pohjavesitarkkailijana toimi Sitowise Oy:n sertifioitu näytteenottajaTero Muona (sertifikaatti nro 
1031). 

Taulukko 1.  Tarkkailupisteet ja korkotiedot. 

Kohde Korko (m) 

HP1 50,67 

HP3 41,16 

HP5 44,85 

Kaivo Koivisto 49,54 

Kaivo Lepola 35,17 

Kaivo Metsästysseura 52,44 

Lampi 54,05 
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Kuva 1. Kartta alueesta ja näytepisteistä 
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4 Tulokset 

Normaalina tarkkailuvuotena alueelta otettaisiin kolme pohjavesinäytettä ja yksi pintavesinäyte. 
Koska alueella ei vuonna 2020 ollut ottotoimintaa, ei myöskään pohjavesinäytteitä otettu.  

 

Kuva 2. Muurlan alueen havaintopisteiden vedenpinnankorkeudet vuosina 2015-2020  

Kuvassa 2 on esitetty Muurla Kaukolan seitsemän mittauspisteen pinnankorkeudet ajalta 
17.2.2015 – 19.11.2020. Pohjavesiputkien (HP1, HP3, HP5) vedenpinnankorkeudet noudattivat 
hyvin tarkasti samaa vedenpinnankorkeutta keskenään. Lepolan rengaskaivon pinnankorkeus 
vaihteli melko tarkasti samalla lailla, kuin alueen pohjavesiputkien pinnakorkeudet. Lammen ve-
den, Koiviston rengaskaivon ja Metsästysseuran rengaskaivon pinnakorkeudet ovat yli 16 metriä 
pohjavesiputkien pinnankorkeuksia korkeammalla.  

Pohjavesiputkien pinnankorkeudet olivat vuonna 2020 keskimäärin noin 80 cm alempana kuin 
verrattuna vuosiin 2015-2019. Lepolan rengaskaivon vedenpinta oli vuonna 2020 keskimäärin 
noin 15 cm alempana verrattuna edellisvuosiin. Koiviston rengaskaivon vedenpinta oli vuonna 
2020 keskimäärin noin 28 cm alempana verrattuna edellisvuosiin ja Lammen pinta keskimäärin 26 
cm alempana verrattuna 2015-2019. Metsästysseuran kaivon pinta oli keskimäärin noin 8 cm kor-
keammalla kuin vuosina 2015-2019. 

 

Espoossa 20.1.2021 

 

Tero Muona    Elisa Rauta 

Ympäristöasiantuntija   Vanhempi asiantuntija  
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Pinnankorkeudet Muurla, Kaukola

HP1

HP3

HP5

Koivisto

Lampi

Lepola

Metsästysseura



Vesianalyysi Tutkimuspaikka: Rudus Muurla

Näytepisteet Koordinaatti ETRS FIN 35

Metsästysseura 6691519 295449

Lampi 6691843 295359

HP3 6691700 294954

Sitowise Oy HP5 6691842 294926

Linnoitustie 6 D

02600 Espoo

Päivitetty 24.1.2020 TeMu

STM 

401/2001 kohde 11.5.15 5.11.15 9.5.16 17.11.16 23.8.17 19.9.17 29.11.17 22.8.18 5.8.19

Sähkönjohtavuus mS/m 250 Metsästysseura 31,5 29,3 34,1 3,6 3,2 34,0 31,3

Lampi 2,3 2,5 2,3 3,2 2,9 2,0 2,7 2,6

HP3 9,2 9,1 9,5 8,9 9,1 140 5,3 6,1

HP5 24,9 27,7 27,6 26,5 18 84,0 22,0 26,1

Happipitoisuus mg/l Metsästysseura 11,2 11,2 11,3 10,9

Lampi 12,2 12,3 11,4 9,7 10,4

HP3 13,2 13,5 13,1 12,6 12,7

HP5 0,1 0,48 0,61 0,7 0,8

Lämpotila °C Metsästysseura 6,7 4,4 6 10,1 2,8 9,7 9,6

Lampi 12,1 4,6 16,1 3,5 16,7 2,2 17,7 19,8

HP3 8,4 7,6 8,4 7,6 8,7 6,7 7,8 7,5

HP5 7,1 6,8 7,1 6,7 8,1 6,2 7,3 7,8

pH 6,5-9,5 Metsästysseura 6,9 7,2 7,1 6,81 6 6,3 6,8

Lampi 8,1 7,8 6,9 7 7,54 6,69 7,39 7,56

HP3 7,7 7,5 6,7 7,4 7,81 7,87 7,5

HP5 6,7 6,6 6,2 6,6 6,72 6,67 6,65 6,5

Haju Metsästysseura ei ei ei hajuton

Lampi tunkk. hiem.vier. hiem.vier. hiem.vier. tunk. Haju

HP3 ei ei ei ei hajuton

HP5 rikkivety rikkivety rikkivety rikkivety hajuton

Kemiallinen mg/l 20 Metsästysseura <1 <1 <0,5 <0,50 0,83 <0,50 0,63

hapenkulutus Lampi 3,5 13 2,9 8 4,3 2,3 7,2 6,3

HP3 <1 1,1 <1 <0,5 3,8 0,61 <0,50 2,4

HP5 8,7 9,1 8,3 9,2 7,1 7,3 8,7 8,35

Nitraatti µg/l 50 000 Metsästysseura 770 <22 <0,022 <0,05

Lampi <22 52 <22 50

HP3 1500 <30 2300 2300

HP5 39 <30 34 <50

Aika

Liite 1



Sameus NTU 1 Metsästysseura <0,2 <0,2 0,24 0,24 0,31 0,20 <0,2

Lampi 2,5 4,2 1,8 2,2 4,0 1 1,6 1,2

HP3 29 290 45 18,0 170,0 190,00 5,0 480

HP5 390 180 250 180,0 26,0 180 98

Sulfaatti mg/l 250 Metsästysseura 4,9 4,7 5,1 5,1 5,20 5,20 4,9

Lampi 1,2 <1 1 <1 0,5 1,20 0,46 0,48

HP3 4,7 2,1 4,2 4,4 3,9 <0,5 1,7 2,1

HP5 <1 <1 <1 <1 <0.20 3,8 <0.20 0,081

Rauta, Fe µg/l 400 Metsästysseura <25 <25 <25 36,1 127,0 15,2 6,9

Lampi <25 140 110 130 172 62 107,0 100

HP3 25 14000 25 25,0 28600,0 28800,0 289,0 9,6

HP5 22000 30000 22000 30000,0 47500,0 101000,0 27600 25000

Mangaani, Mn µg/l 100 Metsästysseura <5 <5 <5 1,2 4,9 1,2 0,32

Lampi 7,2 11 5,4 9,7 21,2 5,4 6,7 5

HP3 46 260 5 5,0 430,0 458,0 6,7 0,3

HP5 100 710 580 600,0 742,0 1230,0 543,0 510,0

C10-C40 öljyhiilivedyt µg/l Metsästysseura <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

Lampi <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

HP3 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

HP5 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

C5-C10 öljyhiilivedyt µg/l Metsästysseura <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

Lampi <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

HP3 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

HP5 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

C10-C21 öljyhiilivedyt µg/l Metsästysseura <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

Lampi <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

HP3 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

HP5 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

C21-C40 öljyhiilivedyt µg/l Metsästysseura <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

Lampi <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

HP3 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

HP5 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

C5-C40 öljyhiilivedyt µg/l Metsästysseura <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

Lampi <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

HP3 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

HP5 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

Ammonium µg/l 500 Metsästysseura 0,04 29

Lampi <0,01 <0,01 <0,01 29

HP3 <10 0,59 <10 29

HP5 390 130,0 360 340

Liite 1



Väri mg Pt/l 5 Metsästysseura <5 <5 <5 10 <5 5,0 <5

Lampi 62,0 25,0 35 10

HP3 20 10 5,0 <5 3,5 12 7,5

HP5 25 300 350 5,0 <5 <0,50 12 25

TOC mg/l Metsästysseura 0,9 1,6 0,72 1,0 1,7 1,1 <1,5

Lampi 5,3 17 5,6 12 4,7 2,7 5,7 7,1

HP3 0,9 0,6 0,94 0,4 <0,5 7,6 <0,5 1,5

HP5 8,7 6,4 7,1 5,6 5,1 18,0 6,5 5,3

Kloridi mg/l 100 Metsästysseura 1,4 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 1,7

Lampi 1,8 2,2 2 1,5 0,81 1,0 1,1 1

HP3 1,7 <1 <1 <1 0,63 12 0,58 0,55

HP5 6,8 7,6 6 7,5 6,2 16 5,1 5,2

Koliformiset bakteerit
pmy/100

ml

100
Metsästysseura 0

Lampi 160

HP3 0 0

HP5 0 0

E-koli
pmy/100

ml

0
Metsästysseura 0

Lampi 1

HP3 2 0

HP5 0 0

Suolistoperäiset 

enterokokit

pmy/100

ml

0
Metsästysseura 0

Lampi 17

HP3 0

HP5 0

Alkaliniteetti mmol/l Metsästysseura 0,1

Lampi 0,18

HP3 0,45

HP5 2

Permanganaattiluku mg/l 20 Metsästysseura 2,5

Lampi 25

HP3 9,3

HP5 33

Kokonaiskovuus mmol/l Metsästysseura 0,078

Lampi 0,18 0,079

HP3 0,39 0,49

HP5 0,7 0,61

Liite 1



RUDUS OY  Länsi-Suomi TeMu 27.11.2020

POHJAVESIHAVAINNOT Salo, Muurla

Näytteenottopisteet: HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Kankare Nummela Koivisto Rajala Lampi Lepola Metsästysseura

(ETRS-TM35FIN)

N 6691827 6691461 6691700 6691793 6691842 6691231 6692066,5 6691981 6691983 6691842 6691340 6691518.7

E 294836 294677 294954 295020 294926 294555 294862,8 295030,7 295046,7 295358,5 294471,9 295448.5

PINNANKORKEUS 

PVM HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Kankare Nummela Koivisto Rajala Lampi Lepola Metsästysseura

Korko 50,67 41,14 41,16 51,89 44,85 33,26 45,15 49,54 49,71 54,05 35,17 52,44

17.2.2015 32,79 32,87 33,15 33,15 32,81 32,56 43,98 49,01 48,41

11.5.2015 32,86 32,95 33,21 33,21 32,87 32,63 44 48,85 48,79 53,43

25.8.2015 32,96 33,07 33,33 33,32 32,97 32,72 43,55 48,8 48,53 53,19

5.11.2015 32,89 32,97 33,26 33,29 32,92 31,82 43,39 48,24 47,99 52,91 33,57

17.2.2016 32,94 33,04 33,36 33,34 32,97 43,65 49,1 48,66 33,6 52,07

9.5.2016 33,02 33,12 33,39 33,4 33,05 32,73 43,75 48,84 48,77 53,4 33,18 52,04

9.8.2016 33,19 33,29 33,5 33,5 33,18 32,86 43,32 47,91 48,68 52,94 32,82 52,06

17.11.2016 33,24 33,36 33,56 33,56 33,23 32,93 43,15 47,84 47,49 52,77 32,87 52,05

30.5.2017 33,26 33,17 31,9 43,54 48,05 48 32,09 51,84

22.8.2017 33,18 34,44 33,12 31,77 43,46 47,93 47,75 32,41 51,85

19.9.2017 32,87 33,41 33,17

29.11.2017 32,83 33,33 32,89 32,06 43,75 48,23 48,03 32,69 52,16

29.2.2018 32,76 33,22 32,92 31,75 43,41 47,88 47,7 32,37 51,9

28.5.2018 33,52 33,06 33,71 48,5 30,06 51,89

22.8.2018 32,16 32,66 32,32 47,02 31,28 51,8

8.11.2018 32,12 32,56 32,25 46,26 31,24 51,81

19.2.2019 32,03 32,29 32,18 44,23 48,17 52,81 31,65 52,06

21.5.2019 31,99 32,45 32,09 48,37 53,17 31,71 52,05

5.8.2019 31,9 32,34 32,01 47,69 52,73 31,46 52,05

5.11.2019 31,78 32,25 31,91 48,13 53,03 31,47 52,06

11.2.2020 31,82 32,31 31,91 48,9 53,74 32,84 52,06

12.5.2020 31,99 32,38 32,06 48,37 53,46 32,09 52,06

12.8.2020 32 32,43 32,11 47,76 52,89 31,55 52,06

19.11.2020 31,99 32,45 32,14 48,62 53,11 31,52 52,06

Liite 2
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