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1. TIIVISTELMÄ 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) hakee ympäristölupaa Halikon sairaalan 
kattilalaitokselle. Lämpökeskus tuottaa kaukolämpöä verkkoon kolmella yhteensä 
polttoaineteholtaan 7 MW:n kattilalla. Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä.  

Halikon sairaalan kiinteistö (kortteli 110) sijaitsee Halikosta Marttilaan johtavan Vaskiontien 
länsipuolella ja sitä risteävän Märyntien pohjoispuolella. Kiinteistön alueella sijaitsee useita 
sairaalarakennuksia, hallintorakennus, keittiörakennus, autotallirakennuksia, paikoitusalueita, 
varastorakennuksia, kauppapuutarha, lämpökeskus ja sen öljysäiliö sekä vesitorni.  

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Lämpökeskuksen alue on kaavoitettu sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). 

Lämpökeskus sijoittuu Märynummen ((0207304)) 1E-luokan pohjavesialueelle. Sairaalalla on oma 
vedenottamo. Sairaalan ottamosta on viime vuosina otettu vettä jonkin verran yli 200 m3/d. 
Märynummen ottamolta ei ole enää otettu vettä. Lähin asutus sijaitsee noin 250 metriä 
lämpökeskuksesta kaakkoon.  

Laitoksen toiminnasta ei aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Kattilalaitoksen 
toiminnasta aiheutuu vähäisiä rikkidioksidin, typen oksidien, hiukkasten ja hiilidioksidin päästöjä 
ilmaan. Päästöillä ei arvioida olevan vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Laitoksen aiheuttama melu 
on vähäistä.  

Kattilalaitoksen tarkkailu esitetään toteutettavaksi asetuksen 750/2013 mukaisesti 
käyttötarkkailuna sekä kertaluonteisella päästömittauksella. Lisäksi jatketaan laitoksen aiempaa 
pohjavesitarkkailua keväällä 2022 päivitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 

2. YLEISTIEDOT 

2.1 Toiminta, jolle lupaa haetaan 

Halikon sairaalan lämpökeskus tuottaa lämpöä sairaala-alueen ja lähiasutuksen lämmitykseen ja 
höyryä pesulatoimintaan. Lämpökeskuksen käytössä olevien kattiloiden nimellisteho on 7 MW. 
Lämpökeskus toimii miehittämättömänä illat ja yöt hälytysvalvonnan piirissä. Päivystys/hälytys on 
järjestetty niin, että viimeistään 20 minuutissa ollaan tarvittaessa paikalla. Toimintaa hoitaa 2 
henkilöä. 
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Lämpökeskuksen toiminta ei edellyttäisi nykyisin enää ympäristölupaa, vaan se kuuluu 
rekisteröitäviin toimintoihin asetuksen 1065/2017 mukaisesti. Kuitenkin koska toiminta sijaitsee 
pohjavesialueella, on sille oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain (527/2014) 28 §:n 
mukaan.  

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on lopettamassa koko sairaalatoiminnan 
Halikossa noin kahden vuoden kuluessa, mutta lupaa haetaan sairaalan ja lämpölaitoksen 
lopputoiminnan ajaksi.  

Toimivaltainen lupaviranomainen on Salon kaupunki. 

2.2 Hakijan ja laitoksen yhteystiedot 

 

Luvan hakija:  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Salon seudun 
sairaala/Halikon sairaala 

Sairaalatie 9 

24130 SALO 

Y-tunnus: 0828255-9 

Mikko.Aho@tyks.fi 

 

Laitos:   Halikon sairaalan lämpökeskuksen kiinteistö 

   

Märynummen asemakaavan kortteli 110, tontti 1 

   

 

Laitoksen koordinaatit ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa: 

P= 6706762  

I= 282077 

 

Laitoksen yhteyshenkilö: Mikko Aho 

  puh. 050 400 4836 

  mikko.aho@tyks.fi 

 

Tilastokeskuksen mukainen toimialaluokitus (TOL) sairaalatoimintaan on 86101 (varsinaiset 
sairaalapalvelut). 
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2.3 Aiemmat/nykyiset ympäristöluvat ja niitä koskevat päätökset 

Halikon ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt 21.12.2005 ympäristönsuojelulain 28 
§:n mukaisen ympäristöluvan Halikon sairaalan lämpökeskukselle. 

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja perusteluista ilme- 
nevalla tavalla. 

2.4 Laitoksen sijaintipaikka ja sen lähiympäristö 

Halikon sairaalan kiinteistö (kortteli 110) sijaitsee Halikosta Marttilaan johtavan Vaskiontien 
länsipuolella ja sitä risteävän Märyntien pohjoispuolella. Kiinteistön alueella sijaitsee useita 
sairaalarakennuksia, hallintorakennus, keittiörakennus, autotallirakennuksia, paikoitusalueita, 
varastorakennuksia, kauppapuutarha, lämpökeskus ja sen öljysäiliö sekä vesitorni. 

Vaskiontien itäpuolella sijaitsee sairaalalle kuuluva maatila, jonka päärakennus ei kuulu enää 
sairaalalle. Kauppapuutarha-alue kuuluu sairaalan kiinteistöön, mutta on vuokrattu ulkopuoliselle. 

Kiinteistön pohjoisosassa sijaitsee hautausmaa. Hautausmaan vieressä on sijainnut kappeli, joka 
on purettu. Kiinteistön pohjoispuolella sijaitsee tehdasrakennus, jossa on ollut kokoon- 
panotoimintaa ja jossa ilmeisesti on ollut kemikaalivarasto. Nykyisin tämä tehdasrakennus ja sen 
alue lämpökeskuksen pohjoispuolella ei enää kuulu kiinteistöön. 

Kiinteistön pohjoisosassa on maanpäällinen lämpökeskuksen öljysäiliö (500 m3) ja 
lämpökeskusrakennuksen vieressä maanalainen ns. päiväsäiliö (n.25 m3). Kiinteistön pinta-ala on 
noin 22 ha. 

Kiinteistö sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella (Märynummi 02 073 04). Sairaalan 
pohjavedenottamo sijaitsee noin 900 m ja kunnan vedenottamo noin 1,1 km lämpökeskuksesta 
kaakkoon. 
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Kuva 1 Laitoksen sijainti kartalla 
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Kuva 2 Laitoksen sijainti ilmakuvassa 

2.5 Rajanaapurit ja muut asianosaiset 

Halikon sairaala sijaitsee kiinteistöllä numero 734-499-14-3. 

Rajanaapurit on esitetty erillisessä liitteessä 2. 

2.6 Kaavoitus 

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Lämpökeskuksen alue on kaavoitettu sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). 
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Kuva 3 Ote alueen asemakaavayhdistelmästä 

 

Kuva 4 Ote alueen maakuntakaavayhdistelmästä 
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Kuva 5 Ote alueen yleiskaavakartasta 

 

3. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 

3.1 Maaperä 

Maaperä alueella on tehdyissä näytteenottokairauksissa ollut hiekkaa 5–6 m syvyyteen sekä 
pääosin hiekkaa, välissä paikoin sorakerroksia sekä ohuita silttikerroksia 11–20 syvyyteen 
tehdyissä pohjavesiputkien asennuskairauksissa. 

Maaperän pilaantuneisuus tutkittiin lämpökeskuksen öljysäiliön tankkauspisteiden ja keväällä 
2005 tapahtuneen öljyvahingon alueilla. Yhdessäkään näytteessä ei todettu aistivaraisesti eikä 
laboratoriossa merkittäviä mineraaliöljypitoisuuksia. 

Myöskään lämpökeskusrakennuksen edustalla sijaitsevan päiväsäiliön ympäristöstä ei todettu 
maaperän pilaantumista. 
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Kuva 6 Alueen maaperäkartta 

3.2 Pohjavesi 

Halikon sairaalan lämpövoimala sijaitsee tärkeällä 1E-luokan Märynummen (0207304) 
pohjavesialueella sen varsinaisella muodostumisalueella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 
2,08 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala on 1,2 km2. Pohjavesialueella on arvioitu muodostuvan 
pohjavettä noin 500 m3/d.  

Märynummen pohjavesialue on deltatyyppinen hiekkamuodostuma, jonka sora- ja 
hiekkakerrosten paksuudet vaihtelevat viettäen etelään ja painuen paksujen savikerrosten alle. 
Alueella esiintyy runsaasti kalliopaljastumia, jotka pohjavesimuodostumassa ohjaavat pohjaveden 
virtausta. Pohjaveden virtaussuunta on kohti etelää. Sairaalan pohjavedenottamo sijaitsee noin 
900 m ja kunnan vedenottamo noin 1,1 km lämpökeskuksesta kaakkoon.  

Alueelle asennettiin vuonna 2005 kolme pohjaveden tarkkailuputkea (PVP1, PVP2 ja PVP3) 
lämpökeskuksen ja sairaala-alueen pohjaveden virtaussuuntien määrittämiseksi.  

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 
2022–2027 Halikkoa ja Märynummea ei ole erikseen nostettu esille. Salon pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelman (2012) mukaan ELY-keskus on seurannut Märynummen kloridipitoisuuksia 
molemmilta vedenottamoiltavuodesta 2007 lähtien. Turun tiepiirin (2009–2010) mukaan 
kloridipitoisuustaso ei ylitä raja-arvoa, mutta on luonnollista tasoa korkeampi ollen noin 17–22 
mg/l. Kohonnut kloridipitoisuus ei ole aiheuttanut kuitenkaan toimenpiteitä. Sairaalan 
vedenottamolla kloridipitoisuus oli vuoden 2011 mittauksessa 16 mg/l ja trendi on ollut laskeva. 
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Molemmilla ottamoilla vesi on ollut hieman hapanta pH:n ollessa kunnan vedenottamolla 6,2–6,6 
ja sairaalan vedenottamolla 6,3–6,4.Sulfaattipitoisuudet ovat kaikissa havaintopisteessä alhaisia 
ja alittavat selkeästi talousveden tavoitearvon.  Sairaalan vedenottamon kloridiseuranta jatkuu, 
mutta kunnan vedenottamon seuranta on lopetettuvedenoton loputtua. 

 

Pohjavesialueen kemiallinen tila on ympäristöhallinnon tietojärjestelmän mukaan huono. Halikon 
Sairaalan ottamon veden laadussa on todettu haitallisia aineita (tammikuu 2015), joiden lähdettä 
ei ole kuitenkaan saatu selville tutkimuksista huolimatta. Ko. aineet ovat olleet etyleeniglykoli ja 
EBTA, jotka eivät voi olla peräisen lämpökeskuksen toiminnasta. 

3.3 Luonnonolosuhteet 

Märynummen pohjavesialueella sijaitsee Vuorelanmäen luonnonsuojelualue ESA300259 sekä 
Natura 2000 -alue (FI0200192). Natura-alue sijaitsee alle kilometrin päässä kohteesta kaakkoon. 

 

 

Kuva 7 alueen luonnonsuojelualueet 

Märynummella oleva Natura 2000-alue rajautuu vain pohjavesialueen kaakkoiskulmaan 
Vuorelanmäen alueelle. Vuorelanmäen laajan lehtoalueen rehevissä ja ravinteikkaissa lehdoissa 
esiintyy monia vaateliaita eliölajeja ja alueella on mahdollisuus turvata esimerkiksi liito-oravan 
säilyminen. Alue kuuluu lähes kokonaan valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Alueella ei 
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sijaitse lähteitä, lähdepuroja tai lähteikköjä eikä pohjavesimuodostuma ole sellainen, että jokin 
pintavesi- tai maaekosysteemi olisi suoraan riippuvainen siitä. 

4. TOIMINNAN KUVAUS 

4.1 Tuotanto- ja kattilatiedot ja polttoainetiedot 

Kattiloiden polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Öljyn kulutus on ollut vuosittain noin 300 
tonnia. 

Polttoaineen käyttömäärän lasku aiempaan ympäristölupaan verrattuna johtuu toiminnan 
supistumisesta. Sairaalan toiminta on lakkaamassa kokonaan noin kahden vuoden kuluessa ja 
nykyisin käytetään enimmillään 3 kattilaa aiempien 5 kattilan sijaan. Kevyen polttoöljyn käyttöön 
on siirrytty vuonna 2018. 

Halikon sairaalan lämpökeskuksen öljysäiliö on 500 m3 suuruinen, vuonna 1977 rakennettu noin 
9 m halkaisijaltaan oleva pyöreä säiliö. Varsinaisen säiliön ympärillä on noin 2–3 m levyinen 
suoja-/valuma-allas, joka ulottuu noin 2 m korkeuteen maanpinnasta ja noin 2 m syvyyteen 
maanpinnasta. 

Öljysäiliön täyttöpiste on säiliön itäreunalla. Öljysäiliötä täytetään vähäisen käyttömäärän takia 
vain 1–2 kertaa vuodessa. 

Suoja-altaan pohjalla on kaksi dieselöljysäiliötä, 2 m3 ja 3 m3, joilla on erillinen lukitussa 
kaapissa oleva täyttöpiste. Näistä säiliöistä tankataan sairaalan traktorit, kuorma-autot ja 
henkilöautot. 

Öljysäiliön ympäristö on asfaltoitu, mutta erillisiä suojausrakenteita ei tankkauspisteiden 
yhteydessä ole. 

Lämpökeskusrakennuksen edustalla öljysäiliön puolella on maanalainen noin 25 m3 päiväsäiliö, 
johon johdetaan öljysäiliöstä maanalaisten putkien kautta, öljyä ja siitä edelleen lämpökattiloihin. 

Autotallirakennus on aiemmin toiminut bussitallina, jossa on huollettu ja pesty busseja 1980- 
luvun alkuun saakka. Rakennuksessa on betonilattia ja lattiakaivot. Rakennuksen lattialla on 
muutama imeytysmatto ja lattia on paikoin lievästi öljyinen. 

Autotallirakennuksen pohjoispäädyssä sijaitsee varavoimala, jossa sisällä on siistillä betonilattialla 
varustetussa kattilahuoneessa kaksi 1,5 m3 säiliötä, joissa on noin 1,4 m korkeat valuma-altaat. 
Varavoimalaa on ainoastaan koekäytetty. Varavoimalan kattilahuoneessa on 200 1 säiliö ja 
pumppu. Tässä säiliössä on noin metrin korkuinen valuma-allas. 

4.2 Savukaasujen puhdistus- ja johtaminen 

Lämpökeskus tuottaa 3 öljykattilalla lämpöä sairaalan omiin tarpeisiin. Kattila 1 (nimellisteho 1,5 
MW), kattila 2 (nimellisteho 1,5 MW) ja kattila 5 (nimellisteho 3 MW) ovat käytössä vuorotellen.  

Kaikissa lämpökattiloissa on varoallas. Kattilahuoneessa on yksi öljynerotuskaivo. 

Savukaasut johdetaan samaan 42 m:n korkuiseen piippuun. 
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4.3 Kemikaalit ja niiden varastointi 

Laitoksessa ei käytetä muita kemikaaleja. 

4.4 Vesi-, jätevesi- ja hulevesijärjestelyt 

Kattilalaitos käyttää talousvettä 1,5 m3 tunnissa 8 tuntia vuorokaudessa. Lämpökeskus on liitetty 
kunnalliseen viemäriverkostoon. 

 

5. PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN 

5.1 Päästöt ilmaan 

Kattiloiden päästöt ilmaan täyttävät 1065/2017 mukaiset vaatimukset. 

5.2 Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Yhdyskuntajäte ja ongelmajätteet toimitetaan sairaalan kanssa yhteiseen jätehuoltoon. 

5.3 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 

Palo- ja pelastussuunnitelma, jossa tehdään riskien arvioinnit ja kuvataan toimet 
onnettomuuksien estämiseksi ja toimet niiden aikana, on liitteenä.  

5.4 Melupäästöt 

Melumittauksia ei ole alueella tehty. 

5.5 Päästöt maaperään ja pohjaveteen 

Laitoksen toiminnasta ei normaalioloissa aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Toiminnan 
vähäisyyden takia riskit maaperän tai pohjaveden pilaantumisesta ovat vähäisiä.  
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6. RISKIT JA POIKKEUKSELLISET TILANTEET 

Lämpökeskus on automatisoitu ja sitä valvotaan vuorokauden ympäri. Häiriötilanteissa hälytetään 
paikalle laitosasentaja tai apupäivystäjä. Laitoksella on nimetty vastaava hoitaja.  

Laitos on varustettu palovaroitin- ja suojauslaittein sekä asianmukaisella sammutuskalustolla. 
Hälytyslaitteet, niiden anturit ja niihin kytketyt toimintalaitteet tarkastetaan ja koestetaan 
säännöllisesti. Öljyvuodon leviämisen torjumiseksi varataan imeytysaineita ja torjuntakalustoa 
öljyn varastointialueen läheisyyteen. 

Mahdollisista häiriötilanteista ja tehdyistä toimenpiteistä laaditaan raportti. Häiriöraportti voidaan 
tulostaa viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Poikkeuksellisista tilanteista ilmoitetaan 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Laitokselle tullaan laatimaan palo- ja pelastussuunnitelma, jossa määritellään menettelyt 
toimintaan häiriötilanteissa. 

 

7. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) 

Kattilaitoksen kattilat ovat vuosilta 1981, 1988 ja 1999. Nykyisellä käytöllä ja kevyttä polttoöljyä 
käyttäen päästöt ovat valtioneuvoston asetuksen 1065/2017 mukaiset. 

 

8. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN 

8.1 Vaikutus ilmanlaatuun 

Laitoksen aiheuttamat päästöt ilmaan ovat vähäisiä ja niiden vaikutus alueen ilmanlaatuun on 
hyvin vähäinen.  

8.2 Vaikutus melutasoon ja yleiseen viihtyisyyteen 

Laitoksen toiminnasta ei synny ympäristöä häiritsevää melua tai vaikutuksia yleiseen 
viihtyvyyteen.  

8.3 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Laitos sijaitsee Märynummen II-luokan pohjavesialueella. Normaalitilanteessa kattilalaitokselta ei 
aiheudu päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Mahdolliset haitalliset vaikutukset estetään teknisillä 
suojausrakenteilla ja toimintaohjeilla vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle. Hakijan 
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käsityksen mukaan toimittaessa hakemuksessa kuvatulla tavalla, ei toiminnasta aiheudu 
maaperä- eikä pohjavesivaikutuksia tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.   

Polttoaineiden täytön yhteydessä mahdolliset vuodot päätyvät suoja-altaaseen. Betonisen suoja-
altaan kuntoa ja tiiveyttä seurataan sekä käyttötarkkailussa että määräaikaistarkastuksin. 
Polttoainesäiliöön suoritetaan määräaikaistarkastukset lain edellyttämällä tavalla. 

 

Käytön vähäisyys sekä toiminnan lähitulevaisuudessa tapahtuva lakkauttaminen johtavat siihen, 
että merkittäviä uusia investointeja säiliörakenteisiin ei tehdä, vaan riskejä seurataan 
käyttötarkkailun ja toimintaohjeiden kautta. Laitoksella on aiemmin tehty maaperätutkimuksia, 
joiden perusteella öljyhiilivedyistä aiheutuvaa pilaantumista laitoksen maaperässä ei ole ollut 
havaittavissa. 

 

Sairaalan lämpökeskuksella on potilasturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvä merkitys, joten 
toiminnan jatkaminen sairaalatoiminnan jatkumisen ajan on välttämätöntä. 

9. TARKKAILU JA RAPORTOINTI 

9.1 Käyttö- ja päästötarkkailu 

Kattilalaitos on rakennettu parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti ja sitä käytetään siten, 
että palaminen hallitaan mahdollisimman hyvin. Päästömittaukset tehdään kerran laitoksen 
toimiessa ja sen jälkeen tarvittaessa toiminnan muuttuessa olennaisesti asetuksen 1065/2017 
mukaisesti.  

Tarkkailusuunnitelma päivitetään tarvittaessa ja pidetään ajan tasalla. 

Kattilalaitoksella pidetään päiväkirjaa, johon merkitään huollot sekä poikkeukselliset tapahtumat 
ja häiriötilanteet. Kattilalaitoksella on huolto- ja kunnossapitosuunnitelma. 

9.2 Pohjavesitarkkailu 

Alueelle asennettiin vuonna 2005 kolme pohjaveden tarkkailuputkea (PVP1, PVP2 ja PVP3) 
lämpökeskuksen ja sairaala-alueen pohjaveden virtaussuuntien määrittämiseksi. Tarkkailuputkien 
sijainnit on esitetty piirustuksessa 2. Putkikortit ovat liitteessä 1.  

 

Pohjaveden pinnankorkeusmittaukset ehdotetaan toteutettavan ensimmäisellä 
tarkkailukierroksella kaksi kertaa vuodessa huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa seuraavista 
havaintopisteistä: 

 

- pohjaveden havaintoputket PVP1, PVP2 ja PVP3 
 



Ramboll - Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri, Halikon sairaala 

 

  
 16/15 

Pohjaveden laatua tarkkaillaan ensimmäisellä tarkkailukierroksella kaksi kertaa vuodessa huhti-
toukokuussa ja loka-marraskuussa havaintoputkista PVP1, PVP2 ja PVP3. Pohjavedestä 
analysoidaan seuraavat laatuominaisuudet:  

 

- ulkonäkö 
- haju 
- pH 
- väriluku 
- sameus 
- happipitoisuus 
- sähkönjohtavuus 
- nitraatti 
- ammonium 
- liukoinen rauta 
- liukoinen mangaani 
- öljyhiilivetyjakeet C21-40  
 

Näytteenoton yhteydessä tehdään aistinvaraiset havainnot vedestä (haju, ulkonäkö) ja mitataan 
näytteen lämpötila. Pohjaveden pinnankorkeus mitataan näytteenoton yhteydessä. 
Näytteenottotiedot (näytteenotossa käytetyt välineet, aistinvaraiset havainnot jne.) kirjataan 
näytteenottopöytäkirjaan. Näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa.  

9.3 Raportointi 

Analyysitulokset toimitetaan niiden valmistuttua ja lisäksi tarkkailutulokset kootaan vuosittain 
laadittavaan yhteenvetoraporttiin. Raportti laaditaan tarkkailuvuotta seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä ja raportti toimitetaan Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Raportissa esitetään pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailutulokset. Pohjaveden 
tarkkailunäytteiden laatua verrataan ajantasaisiin talousveden laatuvaatimuksiin ja -tavoitteisiin 
(STM 1352/2015) sekä pohjaveden ympäristönlaatunormeihin (VNa 1040/2006). Raportissa 
voidaan esittää myös mahdollisia muutoksia tarkkailuohjelmaan. 

 



 

Vastaanottaja 

Mikko Aho 

Turun yliopistollinen keskussairaala 

Halikon sairaala 

 

Asiakirjatyyppi 

Hulevesiselvitys 

 

Päivämäärä 

31.5.2022 

 

 

 

 

 

 

HALIKON SAIRAALA 

HULEVESISELVITYS 

 



 

 

 

 

Laatija 

Laadunvarmistus 

Sanna Vienonen 

Niina Tuokko 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Sisältö 

1. Johdanto 3 
1.1 Hankkeen taustaa 3 
1.2 Terminologia 3 
2. Selvitysalueen kuvaus 3 
2.1 Hydrologia 3 
2.2 Maankäyttö ja maaperä 3 
2.3 Viemäröinti 3 
3. Hulevesien hallinnan lähtökohdat ja reunaehdot 6 
4. Mitoitusperusteet ja huleveden muodostuminen 6 
5. Hulevesitulva 9 
6. Yhteenveto 11 
 

 

 



 

 

 

1. JOHDANTO 

1.1 Hankkeen taustaa 

 

Tämä hulevesiselvitys on osa TYKSin Salon Märynummella sijaitsevan Halikon sairaalan ympäris-
töluvan päivityksen taustaselvityksiä. Selvityksessä kuvataan hulevesien hallinnan nykytilanne 
sekä hulevesien muodostumisen valuma-alueet, virtaamat ja määrät, hulevesitulva-alueet ja -tul-
vareitit kohdekiinteistöllä ja sen välittömässä läheisyydessä. 

 

1.2 Terminologia 

 

Hulevesi 

 

 

Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois joh-
dettava sade- tai sulamisvesi 

Valuma-alue  Maaston korkeimpien kohtien (vedenjakajien) rajaama alue, jolta (hule)vedet 
virtaavat samaan puroon, jokeen, järveen tai   mereen (taajamissa hulevesi-
verkostolla valuma-alueiden rajoja on voitu muuttaa maaston muodosta poik-
keaviksi) 

Valuntakerroin  Suhdeluku, joka kuvaa valuma-alueelta pintavaluntana välittömästi purkau-
tuvan veden osuuden alueelle satavasta kokonaisesimäärästä erilaisten hävi-
öiden – kuten haihtumisen, pintavarastoitumisen, imeytymisen ja pidättymi-
sen – jälkeen 

Tulvareitti Maanpinnalla oleva huleveden virtausreitti, johon hulevedet   johdetaan hal-
litusti silloin, kun hulevesiviemäröinnin kapasiteetti ylittyy 

 

 

Määrittelyt Kuntaliiton hulevesioppaan (2012) mukaisesti. 
 
 

2. SELVITYSALUEEN KUVAUS 

Selvitysalue sijaitsee Salossa Märynnummella (Kuva 1), ja sen pinta-ala on noin 18 ha. 

 

2.1 Hydrologia 

 

Selvitysalue sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella (Märynummi 0207304 (Kuva 2), jolla sijaitsee 

myös sairaalan pohjavedenottamo noin 900 m päässä kiinteistöstä (Kuva 1) sekä kunnan veden-

ottamo noin 1,1 km päässä. Pohjavesi selvitysalueella on noin 12-15 m syvyydessä maanpin-

nasta ja pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään. Pohjavedenlaatua tarkkaillaan. 

Pohjavesialueella sijaitsee myös jätevedenpuhdistamo (Kuva 1). 

 

Selvitysalue kuuluu Halikonjoen vesistöalueeseen, joka purkautuu noin 6 km päässä Viurilanlah-

teen ja edelleen Itämereen noin 45 km päässä selvitysalueesta. 

 

2.2 Maankäyttö ja maaperä 

 

Selvitysalueella on useita sairaalan rakennuksia ja ajoväyliä sekä parkkipaikkoja; muutoin alue 

on pääosin metsää (Kuva 3). Alueen maaperä on hiekkaa noin 5-6 m saakka. Lähistöllä ei ole Na-

tura-alueita. 

 

2.3 Viemäröinti 

 

Selvitysalueen hulevedet on viemäröity. Viimeisimmät piirustukset kiinteistön viemäröinneistä 

ovat vuodelta 1977 (Kuva 4). Tällöin on suunniteltu muutettavan vanha jätevesiviemäri huleve-

siviemäriksi vaiheittain, kun uusi jätevesiviemäri valmistuu sekä kunnostettavan vanhat hulevesi-

kaivot. Vanha jätevesiviemäri johtaa jätevedenpuhdistamolle, josta vedet johdetaan Myllyojaan 

ilmeisesti suoraan -puhdistamon prosessin ohi, kuten hulevesiverkoston toimintaperiaatteeseen 

kuuluukin.  



 

 

 

 

 
Kuva 1 Selvitysalueen (rajaus suuntaa-antava) sekä pohjavedenottamon ja jätevedenpuhdistamon si-

jainti. Maanmittauslaitos. 

 

 

Kuva 2 Märynummen pohjavesialueen rajat, selvitysalueen rajaus suuntaa-antava. Maanmittauslaitos. 

 

Selvitysalue 

Pohjavedenottamo 

Jätevedenpuhdistamo 

Myllyoja 

Selvitysalue 



 

 

 

 

Kuva 3 Selvitysalueen nykyinen maankäyttö. Maanmittauslaitos. 

 

Selvitysalue 



 

 

 

 
Kuva 4 Selvitysalueen hulevesiviemäröintisuunnitelma vuodelta 1977.  

 

 

3. HULEVESIEN HALLINNAN LÄHTÖKOHDAT JA REUNAEHDOT 

Selvitysalueella hulevesien hallinnan lähtökohtana ja reunaehtoina on, että hulevesien kiinteis-
tölle, sen rakenteille ja toiminnalle aiheuttavat haitat ehkäistään. Hulevedet käsitellään laadulli-
sesti siten kuin on ympäristönsuojelun kannalta tarpeen. Maankäytön muutoksella aiheuteta hait-
taa alueen nykyisille tulvareiteille ja niiden toiminnalle; tulvareitit eivät myöskään saa aiheuttaa 
haittaa hulevesijärjestelmille. 

 

4. MITOITUSPERUSTEET JA HULEVEDEN MUODOSTUMINEN 

Selvitysalueella käytettiin taulukossa 4.1 esitettyjä mitoitussateita. Käytetty sateen kesto valittiin 

sen perusteella, kuinka kauan veden virtaus laskennallisesti kestää valuma-alueen kauimmaisesta 

pisteestä tarkastelupisteeseen. Rankkuus ja kertymä määritettiin Rankkasateen ja taajamatulvat 

(RATU) -hankkeen tulosten (Suomen ympäristö 31/2008) mukaan ja niissä on huomioitu ilmaston-

muutoksesta aiheutuva 20 % lisäys.  

Virtaamalaskentaa varten valuma-alueelle määritettiin valumakerroin sen oletetun maankäytön 

mukaan (taulukot 4.2 ja 4.3). Valumakertoimen φ, alueen pinta-alan A ja mitoitussateen rankkuu-

den i perusteella laskettiin muodostuva hulevesivirtaama Q seuraavasti: 

Q = φ * A * i 

Mitoitussateella muodostuvat huleveden virtaama ja kertymä on esitetty taulukossa 4.4.  

Taulukko 4.1 Selvitysalueella käytetyt mitoitussateet 

Toistuvuus Kesto 

[min] 

Sademäärä 

[mm] 

Rankkuus 

[l/s/ha] 

Kerran 5 vuodessa (nykytilanne) 30 17 96 

 60 22 60 



 

 

 

Taulukko 4.2 Käytetyt valumakertoimet maankäytön mukaan 

Maankäyttö Valumakerroin 

sora 0,3 

asvaltti 0,8 

rakennus 0,9 

puistoalue 0,1 

Taulukko 4.4 Selvitysalueen hulevesivirtaama ja kertymä nykytilanteessa.  

Alue Valumakerroin Virtaama 

 [l/s] 

Kertymä 

[m3] 

VA 1 0,38 383 689 

VA 2 0,1 25 91 

VA 3 0,1 14 26 

VA 4 0,36 62 112 

Selvitysalue 0,27 484 918 

 

Selvitysalueen keskimääräinen valumakerroin on 0,27. Alueelta muodostuu hulevettä 484 l/s ker-

tymän ollessa 918 m3 (Taulukko 4.4). Selvitysalueella on neljä valuma-aluetta (Kuva 5), joista: 

- VA 1 viemäröityjen piha-alueiden vedet ja kattovedet johdetaan hulevesiviemärillä etelään ja 

puretaan edelleen noin 1 km päässä Myllyojaan (Luku 2.3 ja Kuva 1), josta edelleen Halikonjo-

keen reilun 2 km päässä. 

- VA 2 hulevedet purkautuvat metsäisiltä puistoalueilta Märyntielle ja edelleen Vaskiontien ojiin ja 

lopulta Myllyojaan ja edelleen Halikonjokeen samassa pisteessä kuin VA 1 vedet. 

- VA 3 hulevedet purkautuvat pintavaluntana Sipiläntien ojiin ja pelto-ojia pitkin Kulhastenkrottiin 

ja edelleen Halikonjokeen noin 1 km päässä selvitysalueesta 

- VA 4 hulevedet purkautuvat pintavaluntana Märyntielle ja siitä Matintietä pitkin etelään päätyen 

lopulta Myllyjokeen ja edelleen Halikonjokeen suurinpiirtein samassa pisteessä kuin VA 1 ja VA 2 

hulevedet. 



 

 

 

 
Kuva 5 Selvitysalueen (musta raja, rajaus suuntaa-antava) valuma-alueet ja luonnolliset huleveden vir-

tausreitit.  

 

 

VA 1 

VA 2 

VA 3 

VA 4 



 

 

 

5. HULEVESITULVA 

Selvitysalueella on useita ympäristöään alavampia kohtia, joihin hulevedet voivat rankkasateella 

hetkellisesti kertyä eli ns. hulevesitulvaherkkiä alueita (Kuva 6). Suurin alue on selvitysalueen 

eteläosissa Puutarhakujan itäpuolella, johon voi kertyä vettä jopa 15 cm. Kuvassa 6 on esitetty 

huleveden kertymisalue 5 cm vesisyvyydellä. Kuvassa 7 näkyy kertymisalueet 15 cm vesisyvyy-

dellä.  

 

Selvitysalueen hulevesitulvaherkät alueet ovat pääosin valuma-alueella VA 1 puustoisilla alueilla 

ja alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää hiekkaa, joten vesi voi tämän puolesta kerääntyäkin 

ao. kohtiin; kiinteistön mahdollisissa tulevaisuuden maankäytön suunnitelmissa nämä alueet on 

huomioitava ja tarpeen mukaan esim. korotettava maanpinnan tasausta. Hulevesien muodostu-

misen ja hallinnan näkökulmasta alueet on kuitenkin hyvä säilyttää puustoisina alueina nykyisel-

lään. 

 

Kuvassa 8 on esitetty tarpeelliset turvattavat tulvareitit kiinteistöllä. 

 

 
Kuva 6 Hulevesitulvaherkät alueet selvitysalueella mitoitussateella 5 cm vesisyvyydellä.  

 



 

 

 

 

Kuva 7 Hulevesitulvaherkät alueet selvitysalueella mitoitussateella 15 cm vesisyvyydellä.  

 

 



 

 

 

 

Kuva 8 Turvattavat tulvareitit selvitysalueella. Taustakartta: Maanmittauslaitos. 

 

 

6. YHTEENVETO 

Tämä hulevesiselvitys on osa TYKSin Salon Märynummella sijaitsevan Halikon sairaalan ympäris-

töluvan päivityksen taustaselvityksiä. 

 

Selvitysalueen keskimääräinen valumakerroin on 0,27. Alueelta muodostuu hulevettä 484 l/s ker-

tymän ollessa 918 m3 (Taulukko 4.4). Selvitysalueella on neljä valuma-aluetta, joista päävaluma-

alue VA 1 on viemäröity, ja tältä alueelta hulevesivirtaama on 383 l/s. Muut valuma-alueet ovat 

lähinnä puustoista puistoaluetta, joilta virtaa pieniä määriä hulevesiä pintavaluntana aluetta ym-

päröivien teiden ojiin. Selvitysalue kuuluu Halikonjoen vesistöalueeseen, joka purkautuu noin 6 

km päässä Viurilanlahteen ja edelleen Itämereen noin 45 km päässä selvitysalueesta. Kaikkien 

valuma-alueiden vedet päätyvät lopulta Halikonjokeen. 

 

Selvitysalueella on useita ympäristöään alavampia kohtia, joihin hulevedet voivat rankkasateella 

hetkellisesti kertyä eli ns. hulevesitulvaherkkiä alueita (Kuva 6). Suurin alue on selvitysalueen 

eteläosissa Puutarhakujan itäpuolella, johon voi kertyä vettä jopa 15 cm. Selvitysalueen hulevesi-

tulvaherkät alueet ovat puustoisilla alueilla, joten vesi voi tämän puolesta kerääntyäkin ao. koh-

tiin; kiinteistön mahdollisissa tulevaisuuden maankäytön suunnitelmissa nämä alueet on huomioi-

tava ja tarpeen mukaan esim. korotettava maanpinnan tasausta. Hulevesien muodostumisen ja 

hallinnan näkökulmasta alueet on kuitenkin hyvä säilyttää puustoisina alueina nykyisellään. 

 

Selvitysalue 
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