
















  
 

 
YMPÄRISTÖHALLINTO   

 
PVM       

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

 
Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan    

 
Ympäristölupaan  

 
 

1. LUPATIEDOT 

Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi 
      

Ottamisalueen nimi 
      

Kunta 
      

Kylä 
      

Tilan RN:o 
      

Ottamisalueen pinta-ala 
          ha 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä 
      

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr) 
 

Kalliokiviaines (murske, louhe)        

Rakennus- ja muu luonnonkivi        

Sora ja hiekka        

Moreeni        

Multa tai savi        

 
 
 

2. KAIVANNAISJÄTE 

Kaivannaisjätteen  
laji(1 

Arvio kaivan-
naisjätteen 
kokonais-
määrästä  
(m3-ktr)(2 

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja 
käsittely(3 

 

Pilaantumaton     
  

Valitse 1, 2  
ja/tai 3 

 

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus  

Ei pysyvä maa-
aines 

Pintamaa                   

Kannot ja hakkuutähteet                   

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka                   

Vesiseulonta- ja selkeyty-
saltaiden hienoainekset 

                  

Savi ja siltti                   

Sivukivi                   

Seulontakivet ja lohkareet                   

Muu, mitä?                         

Pilaantunut maa-
aines 

Mitä?                         

Kaivannaisjätteitä 
yhteensä 

        

  

Juhani Häggman

Saarikko

Salo Rekijoki Saarikko 18:0

1.853

95000

Vanha lupa päättynyt. Nyt haetaan uutta lupaa.

3500 1 Käytetään maisemointiin
50 2 Haketetaan

5000 2 Murskataan ja markkinoidaan

8550



 

 
A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4 

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

      

 
B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä (5  

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

      

 
C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä(6 

  Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

      

 
D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7 

  Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

      

 
 

 
3. KAIVANNAISJÄTEALUE 

 
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8  

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
 
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)  

      

 
Jätealueen perustaminen ja hoito 

      

 
Jätealueen ympäristö 

      

 
Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta 

      

 
Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta 

      

 
Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 

      

 
F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö 
 

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa  

 
4. LISÄTIETOJA 

 
Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite) 

      

 
 
 

 
OHJEITA: 

Juhani Häggman, Sillanpääntie 43, 25390 Kiikala, 044 258 3719, juhku85@hotmail.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LUPATIEDOT 
 

Tässä kohdassa esitetään keskeiset maa-ainestenottamislupaa tai ympäristölupaa koskevat tiedot. 
 
2. KAIVANNAISJÄTE 
 
1) Kaivannaisjätteen laji ja ominaisuudet 
 
Kaivannaisjätteellä tarkoitetaan kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa tai 
sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvää jätettä. Maa-ainesten ottamisen yhteydessä syntyviä 
kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset, 
kivituhka ja vastaavat ainekset. 
 
Maa-ainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pilaantumattomia joko pysyviä (inerttejä) tai ei pysyviä maa-
aineksia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdissa. Mikäli ottamistoiminnassa syntyy pilaantuneita kaivannaisjätteitä, ne yksilöidä ao. kohdassa. 
 
2) Arvioi kaivannaisjätteenkokonaismäärästä 
 
Ilmoitetaan kaivannaisjätelajeittain arvio koko tuotantoaikana syntyvästä kaivannaisjätteen määrästä teoreettisina kiintokuutiometreinä. 

 
 

3) Kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä 
 
Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3. 
1. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin 
2. Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi 
3. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, lomakkeen kohta E. 
 
Tarvittaessa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kuvataan tarkemmin oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 
Ottamistoiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä voidaan hyödyntää ja käsitellä tehokkaasti. Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan 
usein käyttää jälkihoidossa pintarakenteena sekä täyttöjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi. 
Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Vesiseulonta ja selkeytysaltaiden 
hienoainekset voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa. 
 
Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan 
ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää tiedot kyseisen kaivannaisjätteen käsittelypaikasta eli kaivannaisjätteen 
jätealueesta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjätteen jätealueesta on käsitelty kohdassa 10. 
 
 
 
 
 

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



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



MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

Kunta: Salon kaupunki, 734

Kiinteistö: Saarikko RN:o 18:0

MAANMITTAUSPALVELU
PELTO-TIMPERI KY
Rinteentie 47
24240 SALO
puh. 02-731 9971
info@maanmittauspalvelu.com
www.maanmittauspalvelu.com
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1.               YLEISPERUSTELU

Alueelta on tarkoituksena ottaa hiekkaa ja soraa kaupallisessa tarkoituksessa.
Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.

2. ALUETIEDOT
2.1 Perustiedot

Suunnittelualue sijaitsee entisessä Kiikalan kunnasa, Lautelantieltä (nro 2410)
n. 500 m Sillanpääntietä länteen. Kiikalan kirkonkylä sijaitsee n. 6 km päässä 
ottamisalueesta etelään. Liitteenä alueen sijainti.

2.2 Maanomistus

Saarikon tilan omistaa Juhani Häggman, os. Sillanpääntie 43, 25390 KIIKALA.
Selostuksen liitteenä on erillinen luettelo naapuritilojen omistajista.

Lähin ympärivuotinen asunto on maanomistajan oma, joka sijaitsee n. 100 m 
päässä kaivualueesta länteen. Lähin naapuri sijaitsee n. 170 m päässä kaivu- 
alueesta itään. Liitteenä alueen rekisterikartta. 

2.3 Kaavoitustilanne ja muut selvitykset

Salon seudun maakuntakaavaan alue on merkitty pohjavesialueen (pv) 
reunalle. Suunnittelualueen pohjoispuolella oleva Terttilänjoki ja sitä 
ympäröivät peltoalueet on merkitty kaavaan kulttuuriympäristön tai maiseman 
kannalta tärkeäksi alueeksi. Liitteenä maakuntakaava. 

Aluetta ei ole merkitty Suomen Natura 2000-kohteisiin. Alueelle tai sen 
läheisyyteen ei ole laadittu yleiskaavaa tai kyläsuunnitelmaa. Lähin 
asemakaava-alue sijaitsee Kiikalan kirkolla, jonne tulee matkaa n. 6 km. 

2.4 Maaperätiedot

Alueen kiviaines on hiekkaa ja soraa.

2.5 Maastoselvitykset

Ottamisalueen maasto kartoitettiin GPS- ja robottimittauksena huhtikuussa 
2020 ja täydennettiin elokuussa 2020 (ei ottoa). Suunnitelman taso-
koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK23 ja korkeusjärjestelmä N2000-
mukainen.  
 

2.6 Luonnonolot ja maisema

Suunnittelualue sijaitsee pääosin olemassa olevalla hiekan ja soran 
ottamisalueella (lupa päättynyt tammikuussa 2021). Muu osa alueesta on jo 
osittain hakattua kuivaa kangasmetsää. 
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Alueen maanpinnan korkeus vaihtelee  +70  –  +81 metrin välillä. 
Ottamisalueella olevia tilusteitä on käytetty vain tilan oman peltoviljelyn ja 
metsätalouden harjoittamiseen. Muille tiloille ei teihin ole perustettu 
tieoikeuksia.

2.7 Pohjavesiolot

Ottamisalue sijaitsee Hautainkrotit nimisen II-luokan pohjavesialueen  
länsireunalla. Ottamisalueen välittömässä läheisyydessä ei ole kaivoja eikä 
muita vedenottopaikkoja. Lähin Hirvelän vedenottamo sijaitsee alueesta n. 
650 m päässä länteen.  

Pohjaveden pinnankorkeutta on seurattu uudesta, vanhan viereen 
asennetusta havaintoputkesta (N2000).
Uusien mittausten tuloksia:
26.2.2021 + 59.47
18.5.2021 + 59.48
  9.9.2021 + 59.43

Liitteenä vanha ja uusi putkikortti. 
    

3. OTTAMISSUUNNITELMA
3.1 Ottamistoimenpiteet

Maa-aineslupaa ja ympäristölupaa (yhdistelmälupa) haetaan yhteensä 10 
vuodeksi. Hiekan ja soran ottaminen toteutetaan yhdessä vaiheessa. 

Suunnitelman mukaisen ottamisalueen pinta-ala on n. 1.853 ha ja kaivualueen
n. 1.638 ha. Kiviaineksen ottamismäärä on yhteensä n. 95 000 m3. 
Mahdolliset käyttöön kelpaamattomat ainekset voivat pienentää tätä määrää.

Ottaminen aloitetaan kaivualueen keskeltä, josta kaivamista jatketaan itään ja 
länteen sekä etelään. Ottaminen ulotetaan tasoon + 66.0 mpy, joka on 
ylimmillään n. 13 m ympäröivän maaston tasoa alempana. Toiminnan loputtua
reunaluiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:2, 1:3 ja 1:4 (liitteenä muistio 
17.9.2021). Pohjoisreunalla on pellon reunassa olevaa ojaa ja eteläpuolella 
olevaa metsäojaa (painanne) vastaan jätetty 10-12 m leveät suojakaistaleet ja
suoja-alueet. Pintamaiden läjitysalueet on merkitty suunnitelmaan.

Suoritettujen pohjaveden pinnan korkeusmittausten mukaan vesipinnan 
yläpuolelle jää riittävän paksu kerros maa-ainesta.

Maa-aineksen käsittelyä ja seulontaa tehdään arkipäivisin klo 7-22 välisenä 
aikana ja lauantaisin klo 7-16 välisenä aikana. Tavaran lastausta ja kuljetuksia
tehdään kaikkina arkipäivinä klo 6-22 ja lauantaisin klo 7-18 välisenä aikana. 
Toiminta tulee olemaan ympärivuotista. Kivien murskausta tehdään n. 3-4 
vuoden välein arkisin klo 8-18 välisenä aikana. Lauantaista toimintaa 
perustellaan mm. alueen loma-asukkaiden tarpeella saada maa-aineksia 
mökkitonteilleen ja mökkiteilleen.



3(5)
Ottamissuunnitelmaan on tehty erilliset liitekartat nykytilanteesta, 
jälkitilanteesta ja pituus- sekä poikkileikkauksista.

3.2 Työ-, turvallisuus- ja liikennejärjestelyt sekä suojatoimenpiteet

Ottamistoiminnassa noudatetaan työturvallisuuslainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia ja ohjeita. Pölyä ja melua aiheuttavat toiminnot ja työvaiheet 
tullaan järjestämään siten, että valtioneuvoston antamat ohjearvot eivät ylity 
lähimmässä häiriintyvässä kohteessa.

Alueen liikenne johdetaan suunnitelmaan merkittyä tilustietä pitkin
Sillanpääntielle ja edelleen Lautelantielle (nro 2410). Kuljetuksen ja toiminnan 
pölyhaittoja pyritään torjumaan ja vähentämään kiviaineskasojen sijoittelulla ja
kiviaineskuormien sekä kulkutien kastelulla (ei käytetä suolaa).

Mahdollinen vesien ja maaperän likaantuminen pyritään estämään 
noudattamalla erityistä huolellisuutta haitallisten aineiden käsittelyssä.   

Toiminnassa kulloinkin tarvittavaa kaivu- ja kuormaus- sekä murskauskalustoa
ei säilytetä pysyvästi  ottamisalueella. Kalustot ja polttoaineet sekä öljyt yms. 
säilytetään tilakeskuksessa. Alueella ei myöskään huolleta koneita tai laitteita.

Kiviaines murskataan siirrettävällä murskauskalustolla. Meluhaittojen 
vähentämiseksi pyritään murskain sijoittamaan aina mahdollisimman lähelle  
kaivualueen reunaa ja mahdollisimman alas. Tarvittaessa murskain voidaan 
päältäpäin suojata melu- ja pölypäästöiltä kevyellä suojarakenteella. 
Murskaimen alle asennetaan reunoiltaan korotettu suojakalvo (siirrettävä). 

Suunnittelualueen reunoilla kasvava puusto jätetään melu-, pöly- ja näkö-
suojaksi ottamisalueen ja naapurikiinteistöjen väliin. 

3.3    Toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinta

 Riskit liittyvät lähinnä koneiden ja laitteiden öljy- tai polttoainevuotoihin ja        
 tankkausten yhteydessä tapahtuviin ylivuotoihin. Mahdolliset vuodot ovat 
 yleensä melko harvinaisia ja vähäisiä sekä haitoiltaan rajallisia. Öljy- yms. 
 vahinkoja varten sepelivarastoon varastoidaan tarvittava määrä imeytys-   

                     turvetta.  

 Ympäristövahingosta tiedotetaan ensitorjunnan jälkeen viranomaiselle sekä 
 raportoidaan maa-ainesten ottamista valvovalle taholle.

    Koneiden ja laitteiden käyttäjät tarkkailevat niiden kuntoa ja toimintaa sekä     
 tarvittaessa keskeyttävät tuotannon, kunnes häiriö on poistettu. Mahdollisen 
 ilkivallan estämiseksi toiminta-alueelle johtavalle kulkutielle on asennettu 
 lukittava puomi ja varoitustaulu. Liitteenä vakuutustodistus.

 Kaivualueen jyrkät reunat varustetaan lippusiimalla.
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3.4 Tarkkailu- ja seurantatoimenpiteet

 Ottamistoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja tullaan seuraamaan ja 
   raportoimaan lupapäätöksien ja eri viranomaisten esittämien vaatimusten 
   edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin 
   mahdollisten ympäristöhaittojen pienentämiseksi yleisesti hyväksyttävälle 
   tasolle. Kaikilla alueen toimintaa valvovilla viranomaisilla tulee olemaan 
   esteetön pääsy ottamisalueelle.

  Toiminnan mahdollisia vaikutuksia alueen pohjavesioloihin on seurattu 
pohjaveden pinnankorkeutta mittaamalla. 26.11.2019 otettiin myös 
vesinäytteet. Muutoin näytteidenotosta on vastannut Liikelaitos Salon Vesi 
läheiseltä Hirvelän vedenottamolta. Toiminnalla ei ole havaittu olevan 
vaikutuksia pohjaveden laatuun. Liitteenä vesinäytetulokset.

Jatkossa pinnankorkeus mitataan neljä kertaa vuodessa (helmikuu, toukokuu, 
elokuu ja marraskuu). Marraskuun pinnankorkeuden mittauksen yhteydessä 
otetaan putkesta myös vesinäyte. Pinnankorkeudet tulee aina mitata 
likimain samoina ajankohtina. Vesinäytteiden ottajan tulee olla sertifioitu ja 
laboratorion akkreditoitu.

Vesinäyte sisältää seuraavat parametrit: lämpötila, haju, sameus, väri, pH, 
happi, KmnO4-luku, hiilidioksiidi, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, 
sulfaatti, typpiyhdisteet, kloridi, kovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, 
mineraaliöljyt sekä koliformiset- ja E. coli-bakteerit.

Alueella aiemmin suoritettujen pohjavesipintojen korkeustietoja on toimitettu 
Salon ympäristönsuojeluyksikköön.

  Pohjan kaivutason seurantaa varten on kaivualueen reunalle rakennettu   
  kiinteä porttaali. Myös pohjavesiputken päähän on merkitty korkeusasema. 

4.     YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

 Käytettävissä olevien tietojen mukaan suunnittelualueella ei ole erityisiä 
 luonnon- tai maisemansuojelullisia arvoja. 

 Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei ole ympärivuotista eikä 
 loma-asutusta, joten toiminnasta ihmisille aiheutuvat haitat jäävät alueen 
 syrjäisen sijainnin takia pieniksi. Lähimmiltä asunnoilta ei ole näköyhteyttä 
 ottamisalueelle.

 Toiminnan vaikutukset suunnittelualueen kasvillisuuteen ja eläimistöön jäävät 
 suhteellisen vähäisiksi, koska alueelta on jo useita vuosikymmeniä otettu 
 maa-aineksia ja suoritettujen metsähakkuiden seurauksena ne ovat osittain 
 jo aiemmin muuttuneet.

  Meluhaittojen osalta todettakoon, että murskaus- yms. melua aiheuttavat 
 kalustot ovat nykyisin entistä paremmin koteloituja ja suojattuja kuin aiemmin.



5(5)
 Siirrettävä murskain saadaan mittaustavasta riippuen sijoitettua n. 300 m 
 päähän lähimmän asunnon pihapiiristä (murskataan vain pehmeää kiveä). 
 Voitaneen olettaa, että myös melu- ja pölyhaitat vähenevät entisestään. 

 Kaivualueen reunoille jäävä/kasvava puusto ja reunaluiskat sekä pintamaista
  läjitysalueille rakennettavat vallit ja varastointialueella olevat varastokasat

  toimivat tehokkaina melu-, pöly- ja näkösuojina.

  Maa-ainesoton jälkeen kaivualue maisemoidaan tarpeellisilta osin, mikä 
  nopeuttaa kasvillisuuden ja eläimistön palautumista. Puuston kasvaessa 
  myös maiseman muodonmuutokset vähitellen häviävät ja alueen pinta-  
  kasvillisuuden uusiutuessa pohjavesien suojelu paranee. 

  Suunnitelman mukaisella toiminnalla ei katsota olevan haittallisia vaikutuksia 
  pinta- eikä pohjavesioloihin. Toiminnalla ei myöskään voida katsoa olevan 
  haitallisia vaikutuksia eläinten ja kasvien kannalta tärkeisiin elin-, ravinto- ja 
  lisääntymis- yms. olosuhteisiin.

  Edellä esitetyn perusteella voitaneen katsoa, että suunnitelman mukaisen 
  ottamistoiminnan aiheuttamat haitat ovat vähäisiä. Niistä ei ole pysyvää 
  haittaa alueen pohjavesille, eikä niiden katsota vaarantavan lähialueen 
  muitakaan maisema- tai luontoarvoja.  

5. ALUEEN MAISEMOINTI JA JÄLKIHOITO SEKÄ KÄYTTÖ

  Maa-ainesten ottamisaika on 10 vuotta, jona aikana alue tullaan myös     
  tarpeellisilta osin maisemoimaan. Kaivualueen reunaluiskat ja pohja  
  täytetään siitä kuorituilla pintamailla ja luiskat muotoillaan työn edetessä 
  lopulliseen kaltevuuteensa 1:2, 1:3 ja 1:4. Reunaluiskien kulmien taitekohdat 
  pyöristetään riittävällä säteellä. 

  Ottamisen päätyttyä alueen annetaan luontaisesti uusiutua. Tarvittaessa   
  kylvetään/istutetaan sekametsää, jonka istutuskuvio on luonnollisen vapaa 
  (noin 2500 kpl/ha). Mikäli pintamaita ei ole tarpeeksi, voidaan käyttää  
  hiekkaan sekoitettua humusta tai turvetta (minimi paksuus noin 0.2-0.3 m).  
  Ottamistoiminnan jälkeen alue palautetaan metsätalouskäyttöön.

 
  Salossa 24.01.2022, tark. 24.05.2022

  MAANMITTAUSPALVELU PELTO-TIMPERI KY 

  Antti Pelto-Timperi
  Antti Pelto-Timperi
  maa-ainessuunnittelija, sertifioitu ympäristönäytteenottaja (SYKE)
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