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MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN 
YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS 

 

(Maa-aineslaki 555/1981, ympäristönsuojelulaki 527/2014) 
 
Viranomaisen merkinnät 
 
 
 
 

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN 

Kyseessä on  
 

 uusi lupahakemus 

 jatkolupahakemus (MAL 10:3 §), tiedot aiemmasta maa-aines- ja ympäristöluvasta       

 
Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminta-alueesta 

K&T Saari Oy hakee Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (”MAL”, 555/1981) 
mukaista lupaa soranottoon 545 000 m3 kokonaisottomäärälle. Maa-aineslupaa haetaan jo olemassa olevalle 
soranottoalueelle. Lisäksi lupaa haetaan siten, että ottamisaluetta laajennetaan länsi–luoteen suuntaan uudelle 
alueelle. 
 
Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain mukaista lupaa (”YSL” 527/2014) 27 §:n perusteella. Toiminta on 
luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin sekä liitteen 1 taulukon 2 mukaisesti. Liitteen 1 taulukon 
2 mukainen toiminto on murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää (luvanvaraisuus YSL 
liite 1 taulukko 2 kohta 7 e).  
 
Lupahakemus koskee myös kiviaineksen väliaikaista varastointia alueella sekä muualta tuotavan CE-merkityn 
kiviaineksen välivarastointia alueella. Lisäksi haetaan lupaa ottaa vastaan puhtaita ja pilaantumattomia maita 
maisemointia varten. 
  
Maa-aines ja ympäristölupaa haetaan ns. yhteiskäsittelynä (MAL 4 a § ja YSL 47 a §).  Lisäksi haetaan lupaa 
aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Lupaa toiminnan aloittamiseen haetaan heti käynnissä olevan 
lupakauden umpeuduttua 3.4.2023. 
 
Suunnitelma-alue sijaitsee Salon kaupungin Kistolan kylässä kiinteistöllä Soraharju (734-661-5-8) ja 
Sorakuoppa (734-661-5-3). 

Lupaa haetaan 10 vuodeksi 

 Haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta (MAL 21 § ja YSL 199 §) 

 
Perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi niiden haittojen, vahinkojen ja 
kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa 

Esitetty tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa ja ympäristölupahakemuksessa. 
  
 

2. HAKIJA  

Nimi tai toiminimi 

K & T Saari Oy 

Y-tunnus 

0768968-0 

Postiosoite 

Saarenpiha 10, 20460 Turku 

Sähköpostiosoite 
ktsaari@ktsaari.fi 

Puhelinnumero 
040 052 5715 
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3. YHTEYSHENKILÖ- JA LASKUTUSTIEDOT 

Nimi 

Teijo Saari 
Postiosoite 

Saarenpiha 10, 20460 Turku 

Sähköpostiosoite 

ktsaari@ktsaari.fi 
Puhelinnumero 

040 052 5715 

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite/OVT-tunnus, välittäjätunnus ja viite) 

K & T Saari Oy, Saarenpiha 10, 20460 Turku  

4. TOIMINTA-ALUEEN SIJAINTI, KIINTEISTÖTIEDOT SEKÄ KAAVOITUSTILANNE  

Kunta, kylä/kaupunginosa 

Salon kaupunki (734) Kistolan kylä (661)  
Toiminta-alueen nimi 

Kiskontien soranottoalue 

Kiinteistötunnus/-tunnukset 

734-661-5-8 ja 734-661-5-3 

Tilan nimi/nimet 

Soraharju  ja Sorakuoppa  

Ottamisalueen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 
 

 pohjoiskoordinaatti 6695223 
 itäkoordinaatti 291840 
 

Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot sekä selvitys hakijan hallintaoikeudesta toiminta-alueeseen 

Kiinteistön Soraharju omistaa K & T Saari Oy ja kiinteistön Sorakuoppa omistaa Santeri Saarniniemi.  
 
Esitetty tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa ja ympäristölupahakemuksessa.  
Toiminta-alueen rajanaapurit ja muut mahdolliset asianosaiset 
 

 Tiedot esitetään erillisellä liitelomakkeella 6010c 

Toiminta-alueen ja sen ympäristön kaavoitustilanne 
 

 Maakuntakaava, kaavamerkintä  M 

 Yleiskaava, kaavamerkintä  EO, kaava on 
oikeusvaikutukseton.  

 Asemakaava, kaavamerkintä        

 Poikkeamispäätös 

 Ei oikeusvaikutteista kaavaa 

 Kaavamuutos vireillä 

 

Sijaitseeko toiminta-alue pohjavesialueella?  
 

 kyllä 

 ei 

 osittain 

 
Pohjavesialueen nimi ja tunnus 

Kurjenpahna-Ristinummi, 0273451 

Sijaitseeko toiminta-alue 
meren tai vesistön 
rantavyöhykkeellä? 
 

 kyllä 

 ei 
 

5. OTETTAVA MAA-AINES JA OTTAMISEN JÄRJESTÄMINEN  

Otettavan aineksen kokonaismäärä (k-m3) 

545 000 m3  
Arvioitu vuotuinen ottamismäärä (k-m3) 

55 000 m3  
Ottamisalueen pinta-ala (ha) 

11,97 ha 

Alin ottamistaso 
(m, N2000-korkeusjärjestelmä) 
57,28 

Pohjaveden pinnan ylin korkeustaso 
(m, N2000, havaintopiste, havaintoaika) 

+52.13 m; ottamisalueella PVP 
2; mitattu 24.8.2021 

Pohjaveden pinnan keskimääräinen 
korkeustaso (m, N2000) 

      

 
 

Otettavan aineksen laatu Määrä (k-m3) 

Kalliokiviaines       

Sora ja hiekka 545 000 

Moreeni       

Siltti ja savi       

Eloperäiset maa-ainekset       
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Otettavan aineksen käyttötarkoitus Prosenttiosuus tai sanallinen kuvaus 

Asfalttituotanto       

Betonituotanto 
Tuotettua soramursketta käytetään pääasiassa betonin 
valmistamiseen. 

Rakennuskivituotanto       

Raidesepeli       

Teiden rakentaminen ja tienpito       

Täytöt       

Muu käyttötarkoitus       

Esitys vakuudeksi (MAL 12 §) 

      
 
Ottamistoiminnassa syntyvä kaivannaisjäte (laatu, määrä, hyödyntäminen) 

Esitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa.  

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

6. KIVENMURSKAAMOA JA -LOUHIMOA KOSKEVAT TIEDOT 

6.1 Perustiedot 

Kivenmurskaamon tyyppi Murskaimen käyttövoima  

 kiinteä  siirrettävä  dieselmoottori  sähkömoottori 
Kivenmurskaamon sijaintipaikan koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 
 

 pohjoiskoordinaatti       
 itäkoordinaatti       
 
Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista 

Esitetty tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa ja ympäristölupahakemuksessa. 

 

6.2 Häiriölle alttiit kohteet 

Häiriölle alttiit kohteet sekä muut herkät kohteet, jotka sijaitsevat alle 500 m etäisyydellä kivenmurskaamon ja kivenlouhimon häiriötä 
aiheuttavasta toiminnasta 

Kohde 
 

Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai 
käyntiosoite 

Etäisyys murskaamosta/ 
louhimosta (m) 

Merkintä laitoksen  
sijaintikartalla 
 

Asuinkiinteistö                   

Loma-asunto                   

Koulu tai päiväkoti                   

Leikkikenttä                   

Sairaala                   

Virkistysalue                   

1- tai 2-luokan pohjavesialue                   

Pohjavedenottamo                   

Talousvesikaivo                   

Vesistö                   

Natura 2000 -alue                   

Muu luonnonsuojelukohde                   

Muu häiriölle altis kohde                   
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6.3 Louhintamäärät ja murskattavat ainesmäärät 

 Keskimäärin (1 000 t/v) Maksimimäärä (1 000 t/v) 

Louhintamäärä             

Murskattava aines             

 

6.4 Tuotteet ja tuotantomäärät sekä varastointi 

Tuote 
Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/v) 

Keskiarvo Maksimi 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) ainesmääristä ja varastointiajasta 

      

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

 

6.5 Toiminta-ajat 

Murskauslaitoksen ja louhintatöiden toiminta-aika (vuodet ja kuukaudet) 

      

Toiminto 
Vuotuinen 
toiminta-aika 
(pv/v) 

Viikoittainen toiminta-aika 
(viikonpäivät) 

Päivittäinen toiminta-aika 
(kellonajat) 

Mahdolliset poikkeamat 
toiminta-ajoissa 

Murskaus                         

Poraus                         

Rikotus                         

Räjäytys                         

Kuormaus ja kuljetus                         

Muu, mikä?                               

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

 

6.6 Polttoaineiden ja muiden aineiden kulutus ja varastointi sekä veden ja sähkön käyttö 

Raaka-aine 
Keskimääräinen kulutus  
(t tai m3/v) 

Maksimikulutus (t tai m3/v) Varastointipaikka 

Polttoaine, laatu:                         

Öljyt                   

Voiteluaineet                   

Räjähdysaineet, laatu:                         

Pölynsidonta-aineet, laatu:                         
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Muu, mikä?                         
Tiedot vedenotosta ja -käytöstä 

      

Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/v) 

      

Sähkö hankitaan 

 verkosta 

 aggregaatista 

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

 
 

6.7 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 

 Laitoksella on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä?       

 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu 

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

 

6.8 Päästöt ilmaan ja niiden puhdistaminen 

Päästö Päästölähde Päästön määrä (t/v) 

Hiukkaset (sis. pöly)             

Typen oksidit (NOx)             

Rikkidioksidi (SO2)             

Hiilidioksidi (CO2)             

Päästöjen puhdistamismenetelmät sekä toimet päästöjen vähentämiseksi 

      

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

 

6.9 Melu ja tärinä sekä toimet niiden vähentämiseksi 

Melulähde 
Äänitehotaso  
(LWA dB(A)) 

Melu on kapeakaistaista 
tai iskumaista 

Suunnitellut meluntorjuntatoimet 

                   

                   

                   

                   

Toimet melun vähentämiseksi  

      

Toiminnasta aiheutuva melutaso häiriölle alttiissa kohteissa on 

 mitattu, ajankohta:        mittausraportti on liitetty ilmoituksen liitteeksi 
 arvioitu laskelmilla, ajankohta:        laskelmat on liitetty ilmoituksen liitteeksi 

Tärinävaikutukset ja toimet niiden vähentämiseksi 

      

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

 

6.10 Maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelutoimet 

Toimet maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet tukitoiminta-
alueella) 
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Hulevesijärjestelyt (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen) 

      
 
Jätevesien käsittely  

      
 

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

 

6.11 Syntyvät jätteet ja niiden käsittely 

Jätenimike Arvioitu määrä (kg/v) Käsittely- tai hyödyntämistapa Toimituspaikka 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta 

      

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

7. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä/vrk) 

      

Selvitys tieyhteyksistä ja tieoikeuksista 

      

Kuvaus teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista 

      

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

8. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

Yleiskuvaus toiminta-alueen ympäristöolosuhteista sekä toiminnan vaikutuksista ympäristöön 

      

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

      

Vaikutukset luontoarvoihin, maisemaan sekä rakennettuun ympäristöön 

      

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 

      

Vaikutukset ilmanlaatuun 

      

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

      

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

  Tehty, päivämäärä:       

  Yhteysviranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:       
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 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

9. TOIMINTAAN LIITTYVÄT YMPÄRISTÖRISKIT, ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY JA VARAUTUMINEN 
POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN 

Kuvaus riskeistä ja niihin varautumisesta 

      

 YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on tehty 

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

10. TOIMINNAN TARKKAILU 

Käyttötarkkailu 

      

Päästö- ja vaikutustarkkailu 

      

Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus 

      

Raportointi ja tarkkailuohjelmat 

      

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

11. VOIMASSA TAI VIREILLÄ OLEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET 

  
Myöntämis-
päivämäärä 

Viranomainen/taho Vireillä 

Ympäristölupa              

Maa-aineslupa              

Vesilain mukainen lupa              

Rakennuslupa              

Poikkeamispäätös              

Toimenpidelupa              

Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista              

Jätevesien johtaminen    

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin  
liittymisestä              

b) Jätevesien johtamislupa vesistöön              

c) Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan              

d) Maanomistajan suostumus jäteveden johtamiselle              

Muutoksenhakutuomioistuimen päätös    

a) maa-ainesluvasta              

b) ympäristöluvasta              

c)  muusta luvasta tai päätöksestä, mistä?                    

Muu lupa, päätös tai sopimus, mikä?                    

Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevaan ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita? 

 Ei 

 Kyllä, mitä?        



6051 / 01.2022 8 
 

 Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 

12. LUPAHAKEMUKSEN LIITTEET 

Kiinteistöjen omistusoikeuteen ja ottamisen järjestämiseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat 

 Hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan 

 Kiinteistön omistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen 

 Luettelo ottamisalueen rajanaapureista ja muista mahdollisista asianosaisista (lomake 6010c) 

 Kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisterin karttaote 

 Selvitys tieoikeuksista  

 Valtakirja 

 
Ottamissuunnitelma ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

 Ottamissuunnitelma  

 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

 
Kartat ja leikkauspiirustukset 

 Yleiskartta 

 Sijaintikartta 

 Kaavakartta- ja kaavamääräysote 

 Suunnitelmakartta 

 Leikkauspiirustukset  
 
Muut liitteet 

 Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja YVA-yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 

 Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvioinnin tarveharkinta 

 Muu, mikä?        

 

13. ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 
 

Turussa 4.12.2022  
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omistajatietoineen.  

Liite 6. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen suojelusuunnitelma.  

Liite 7. Pohjavesitarkkailun raportti 2018–2021.  

Liite 8. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. 

Liite 9. Soranmurskauksen ympäristömeluselvitys, 29.5.2018, PR4484-Y01. 

Liite 10. Soranmurskaustoiminnan melun leviäminen ottotoiminnan edettyä länteen, 16.11.2022. 

Liite 11. Ympäristömelun tarkkailuraportti, 21.1.2019, PR4484-Y02. 

Liite 12. Ympäristömelun tarkkailuraportti, 26.9.2019, PR4484-Y03. 

Liite 13.  Maaperän ja pohjaveden suojaaminen. 
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Piirustus 001, nykytilanne, 1:3000, 24.11.2022. 

Piirustus 002, lopputilanne, 1:3000, 24.11.2022. 

Piirustus 003, leikkauspiirustukset, A–A, B–B, C–C, 1:1 100, 24.11.2022.  

Piirustus 004, leikkauspiirustukset, 1–1, 2–2, 1:1 100, 24.11.2022.  
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TIIVISTELMÄ 

K&T Saari Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen ja soran murskaamiseen Salon kaupungin Kistolan 
kylässä sijaitseville kiinteistöille Soraharju ja Sorakuoppa. Suunnitelma-alue sijaitsee noin 6,5 kilometriä 
Salon keskustan kaakkoispuolella tieosoitteen Kiskontie 712 kohdalla. Alue ei sijaitse taajama-alueella.  

Maa-aineslain mukaista lupaa haetaan soranottoon 545 000 m3 kokonaisottomäärälle jo olemassa olevalle 
soranottoalueelle. Lisäksi lupaa haetaan siten, että ottamisaluetta laajennetaan länsi–luoteen suuntaan 
uudelle alueelle. Maa-aineslupaa haetaan siten, että se on voimassa 10 vuotta luvan lainvoimaiseksi 
tulemisesta. Vuosittainen laskennallinen ottamismäärä kymmenen vuoden lupakauden aikana on  
55 000 m3. 

Maa-aineslupaa haetaan, koska vanhalla ottamisalueella on edelleen jäljellä otettavaa maa-ainesta. Lisäksi 
uuden alueen sisällyttämisella lupa-alueeseen turvataan maa-aineksen saaminen myös tulevaisuudessa. 

Lisäksi haetaan ympäristölupaa maa-aineksen murskaamiseen ja murskeen varastointiin sekä muualta 
tuotavan CE-merkityn kiviaineksen välivarastointiin alueella. Lupaa haetaan myös ottaa vastaan puhtaita 
ja pilaantumattomia maita maisemointia varten.  

Ympäristölupaa haetaan koskemaan koko suunnitelma-aluetta ja jalostetun soran kokonaistuotantomäärä 
on enimmillään 545 000 m3 x 2 tonnia/m3 eli 1 090 000 tonnia. Vuosittainen keskimääräinen laskennallinen 
jalostetun soran tuotantomäärä on koko ottamismäärään perustuen noin 109 000 tonnia. Arviolta puolet 
jalostettavasta sorasta murskataan. Myös ympäristölupaa haetaan olemaan voimassa kymmenen (10) 
vuotta luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.  

Maa-aines ja ympäristölupaa haetaan ns. yhteiskäsittelynä. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta 
muutoksenhausta huolimatta. 

Alueella seulotaan soraa kaikkina vuodenaikoina maanantaista perjantaihin. Työaika on pääasiassa  
klo 6–16, mutta soraa voidaan seuloa tarvittaessa klo 6–18 välillä.  

Soran murskaamista on jaksoissa, eikä murskaustoiminta ole ympäri vuoden jatkuvasti käynnissä. 
Toimintajaksot voivat olla joko useamman viikon pituisia tai kestää vain muutaman päivän, jolloin jaksoja 
on useampia. Lupaa toiminnalle haetaan kuitenkin siten, että toimintajaksot voivat sijoittua mihin vuoden 
aikaan tahansa kesää lukuun ottamatta. Soraa voidaan murskata 1.9.–31.5. Lupaa murskaamiseen haetaan 
lisäksi siten, että kaksi kertaa lupakauden aikana voidaan murskata myös jo elokuussa. Murskauksen 
työaika on maanantaista perjantaihin klo 6–22. Valmiin tuotteen kuormaamista ja kuljetuksia voi olla 
maanantaista perjantaihin ja poikkeuksellisesti myös lauantaisin ympäri vuorokauden.  

Alueella ei ole toimintaa arkipyhinä (uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, 
vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä ja jouluaatto). 
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1 TIEDOT HANKKEESTA 

1.1 Tiedot hakijasta, lupa-alueesta ja laitoksesta 

Hakija 

Nimi K & T Saari Oy 

Yhteystiedot Saarenpiha 10, 20460 Turku 

Y-tunnus 0768968-0 

Yhteyshenkilöt Teijo Saari, p. 040 052 5715,  
 
sähköpostiosoite: ktsaari@ktsaari.fi 
 

Lupa-alue ja laitos 

 
Lupa-alueen nimi Kiskontien soranottoalue, Soraharju 734-661-5-8 

Tieosoite Kiskontie, Salo 

Kiinteistö Soraharju 734-661-5-8 ja Sorakuoppa 734-661-5-3 

Omistaja Kiinteistön Soraharju omistaa K & T Saari Oy ja kiinteistön Sorakuoppa omis-
taa Santeri Saarniniemi 

Kunta Salo 

Suunnitelma-alueen pinta-ala 16,22 ha ja tukitoimintoalue 1,8 ha  

Ottamisalueen pinta-ala 11,97 ha 

Kokonaisottomäärä 545 000 m3  

Laitos Soran seulontalaitteisto ja murskauslaitos. Toiminnassa käytetään aliurakoit-
sijoita. 

Yhteyshenkilö Teijo Saari, p. 040 052 5715,  
sähköpostiosoite: ktsaari@ktsaari.fi 
 
 

1.2 Toiminnot, joille lupa haetaan 

Maa-aineslupa 

K&T Saari Oy hakee Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (”MAL”, 555/1981) 
mukaista lupaa soranottoon 545 000 m3 kokonaisottomäärälle. Maa-aineslupaa haetaan jo olemassa 
olevalle soranottoalueelle. Lisäksi lupaa haetaan siten, että ottamisaluetta laajennetaan länsi–luoteen 
suuntaan uudelle alueelle.  

Maa-aineslupaa haetaan, koska vanhalla ottamisalueella on edelleen jäljellä otettavaa maa-ainesta. Lisäksi 
uuden alueen sisällyttämisella lupa-alueeseen turvataan maa-aineksen saaminen myös tulevaisuudessa.  

Maa-aineslupaa haetaan siten, että se on voimassa 10 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.  

Vuosittainen laskennallinen ottamismäärä kymmenen vuoden lupakauden aikana on 55 000 m3. 



 

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus 
Kiskontie, Salo 

 
 PR4484-LU04 

4.12.2022 

 

 

 
 

8/46 
 

   

Ympäristölupa 

K & T Saari Oy hakee Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristönsuojelulain mukaista 
lupaa (”YSL” 527/2014) 27 §:n perusteella. Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 
momentin sekä liitteen 1 taulukon 2 mukaisesti. Liitteen 1 taulukon 2 mukainen toiminto on murskaamo, 
jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää (luvanvaraisuus YSL liite 1  
taulukko 2 kohta 7 e).  

Lupahakemus koskee myös kiviaineksen väliaikaista varastointia alueella sekä muualta tuotavan  
CE-merkityn kiviaineksen välivarastointia alueella. Lisäksi haetaan lupaa ottaa vastaan puhtaita ja 
pilaantumattomia maita maisemointia varten.  

Toimialaluokitus (TOL2008): 08120, kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus.  

Ympäristölupaa haetaan koskemaan koko suunnitelma-aluetta ja jalostetun soran kokonaistuotantomäärä 
on enimmillään 545 000 m3 x 2 tonnia/m3 eli 1 090 000 tonnia. Vuosittainen keskimääräinen laskennallinen 
jalostetun soran tuotantomäärä on koko ottamismäärään perustuen noin 109 000 tonnia. Arviolta puolet 
jalostettavasta sorasta murskataan. 

Ympäristölupaa haetaan olemaan voimassa kymmenen (10) vuotta luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.  

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely 

Maa-aines ja ympäristölupaa haetaan ns. yhteiskäsittelynä (MAL 4 a § ja YSL 47 a §). 

Suunnitelma-alue ja ottamisalue on esitetty kartalla kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Ympäristölupaa haetaan mustalla rajatulle suunnitelma-alueelle, jonka sisäpuolelle sijoittuvat 
kaikki alueen toiminnot. Soraa otetaan vihreällä rajatun ottamisalueen sisäpuolelta. Vihreällä rasteroinnilla 
on merkitty maisemoidut alueet. Harmaalla rasteroinnilla on merkitty pintamaan varastointialueet. Kulku 
alueelle on kiinteistön 734-661-5-7 kautta. 
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1.3 Alueelle myönnetyt viranomaisluvat ja muut päätökset 

Suunnitelma-alue sijoittuu kiinteistölle Soraharju 734-661-5-8 ja alueelle, jossa on ollut maa-ainesten 
ottamistoimintaa 1950-luvulta alkaen. Nyt lupaa haetaan kiinteistölle Soraharju, joka on lohkottu 
kiinteistöstä Antti.  

Suunnitelma-alueella on voimassa Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä maa-
ainesten ottolupa (§ 42, 20.2.2013). Lupa on myönnetty kiinteistöille Antti 734-661-5-32 ja Sorakuoppa I 
734-661-5-7. Lupa on myönnetty 13,4 hehtaarin ottamisalueelle ja 400 000 m3 ottamismäärälle. 
Ottamissyvyys on ollut +57 (N60), mikä vastaa N2000 järjestelmässä tasoa +57,28. Lupaan sisältyy myös 
lupa ottaa alueelle vastaan puhtaita maa-aineksia maisemointia varten. Lupa on voimassa 3.4.2023 asti.  

Suunnitelma-alueella on 3.4.2023 asti voimassa myös ympäristölupa soran murskaamiseen sekä 
kiviaineksen varastointiin ja muualta tuodun CE-merkityn kiviaineksen välivarastointiin. Luvan on 
myöntänyt Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta (§ 132, 10.10.2018). Lupa on myönnetty 
kiinteistöltä Antti 734-661-5-32 erotetulle määräalalle sekä kiinteistöllä Sorakuoppa 734-661-5-3 
sijaitsevalle tukitoimintoalueelle. 

Maa-aineslupapäätös ja ympäristölupapäätös ovat liitteinä 1 ja 2.  

1.4 Toiminnan aloittaminen ja asetettava vakuus 

Luvanvaraisten toimintojen aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

K&T Saari Oy hakee Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta Kiskontien soranottoalueelle maa-
aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin lupapäätös on saanut 
lainvoiman ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta 
muutoksenhausta huolimatta. Lupaa toiminnan aloittamiseen haetaan heti voimassa olevan lupakauden 
päätyttyä 3.4.2023. 

Alueella on ollut maa-aineksen ottamistoimintaa usean lupakauden ajan. Uutta lupaa haetaan, koska 
alueella on vielä jäljellä otettavaa maa-ainesta. Aluetta myös laajennetaan, jotta alueen soravarannot 
voidana hyödyntää kokonaan. Suunnitelma-aluetta ja ottamisaluetta on laajennettu noin kolmen hehtaarin 
alueella lännen suuntaan. Osa vanhasta ottamisalueesta on jätetty pois, koska alueet on jo maisemoitu tai 
maisemointi saatetaan loppuun ennen käynnissä olevan lupakauden päättymistä. Muutoin toimintaan ei 
ole haettu olennaisia muutoksia.  

Hakija on hakemuksessaan esittänyt, että luvan myöntämisen ja toiminnan sijoittamisen edellytykset 
täyttyvät. Suunnitelma-alue sijoittuu luokitellulle pohjavesialueelle sekä vedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeelle. Tämä on kuitenkin otettu suunnitelmissa, toiminnassa ja suojauksissa huomioon, 
eikä toiminnalla ole ollut, eikä arvioida tulevaisuudessakaan olevan, vaikutusta pohjaveden laatuun tai 
määrään. Alueella ei ole erityisiä luonnonolosuhteita eikä kaunista maisemakuvaa, eikä toiminta vaikeuta 
alueen käyttämistä kaavoituksessa varattuun tarkoitukseen.  

Toiminta alueella järjestetään siten, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, haittaa luonnolle ja sen 
toiminnoille, luonnonvarojen käyttämisen vaikeutumista tai ympäristön yleisen viihtyvyyden, 
kulttuuriarvojen tai virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä eikä vedenhankinnan vaikeutumista. 
Ympäristölupa-alueella pesii törmäpääskyjä, jotka on huomioitu toiminta-ajoissa ja joiden 
pesimismahdollisuus alueella pyritään turvaamaan myös maisemoinnin yhteydessä. Toiminnasta ei 
aiheudu tehtyjen melumittausten perusteella naapurustolle kohtuutonta rasitusta. 
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Hakemuksen mukainen toiminta ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, eikä toiminta estä ympäristön 
saattamista ennalleen.  

Vakuus 

Luvan hakija sitoutuu asettamaan maa-aineslain 12 §:n mukaisen vakuuden ennen toiminnan aloittamista. 

Tarvittaessa luvan hakija asettaa erillisen vakuuden toiminnan aloittamiseksi ennen kuin päätös on saanut 
lainvoiman.  

1.5 Suunnitelma-aineisto 

Tämän suunnitelman lähdeaineistona ovat Maanmittauslaitoksen kartta-aineisto, ympäristöhallinnon 
paikkatietoaineisto ja muu julkinen aineisto. Lisäksi lähdeaineistona on käytetty alueelle myönnettyjä maa-
aines- ja ympäristölupia sekä aiemmin laadittuja lupahakemuksia. Suunnitelmapiirustukset perustuvat 
Maanmittauslaitoksen avoimeen dataan sekä kohteessa tehtyyn drone-lentokuvaukseen toukokuussa 
2022.  

Suunnitelmapiirustuksissa on käytetty tasokoordinaattijärjestelmää ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmää 
N2000. 

2 TIEDOT SUUNNITELMA-ALUEESTA JA SEN YMPÄRISTÖSTÄ 

2.1 Sijainti ja tieyhteydet 

Suunnitelma-alue sijaitsee Salon kaupungin (734) Kistolan (661) kylässä kiinteistöllä Soraharju (5-8) ja 
Sorakuoppa (5-3). Suunnitelma-alue sijaitsee noin 6,5 kilometriä Salon keskustan kaakkoispuolella.  

Alue sijaitsee Kiskontien (seututie 186) ja Muurlantien (yhdystie 1861) risteyksen läheisyydessä ja alueelle 
kuljetaan Kiskontieltä erkanevasta Keskipisteentien liittymästä tieosoitteen Kiskontie 712 kohdalta. Alue ei 
sijaitse taajama-alueella.  

Soranottoalueelle kuljetaan kiinteistön Sorakuoppa I kautta, mistä on sovittu kiinteistön omistajan 
(Saarniniemi) kanssa. 

Sijainti koordinaatteina on esitetty taulukossa 1 ja kartoilla kuvissa 2 ja 3. 

Taulukko 1. Suunnitelma-alueen sijainti koordinaatteina 

 N E 

ETRS-TM35FIN 6695223 291840 

KKJ peruskoordinaatisto (YKJ) 6698034 3291925 
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Kuva 2. Sinisellä ympyröity suunnitelma-alue sijaitsee Salossa Kiskontien varrella. (Kartan lähde: 
Maanmittauslaitos 18.9.2022.) 

 

Kuva 3. Sinisellä ympyröity suunnitelma-alue sijaitsee Salon Muurlassa Kiskontien varrella. (Kartan lähde: 
Maanmittauslaitos 18.9.2022.) 
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2.2 Kiinteistö ja sen omistajat 

Suunnitelma-alue sijaitsee kiinteistöllä Soraharju 734-661-5-8, jonka kokonaispinta-ala on 16,218 ha. 
Tukitoimintoalue sijaitsee kiinteistöllä Sorakuoppa 734-661-5-3, jonka kokonaispinta-ala on 3,013 ha 

Kiinteistön Soraharju omistaa K&T Saari Oy. Kiinteistön Sorakuoppa omistaa Santeri Saarniniemi. 
Tukitoimintoalueen käytöstä on tehty sopimus maanomistajan kanssa. 

Kiinteistöjen Soraharju ja Sorakuoppa lainhuutotodistukset on esitetty liitteenä 3.  

2.3 Kaavoitus  

Maakuntakaava 

Suunnitelma-alueella on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä, joka koostuu eri 
maakuntakaavoista. Suunnitelma-alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). 
Kaavamääräyksen mukaan merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja 
alueita. Alueita voidaan käyttää harkitusta myös haja-asutusluonteiseen pysyvään tai loma-asutukseen.  

Suunnittelumääräys on seuraava: 

”Olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa osoittaa pääasiallista käyttötarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta, sekä maisema- ja 
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mm. uutta pysyvää asumista ja, erityislainsäädännön ohjaamana, 
myös muita toimintoja.  

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa suunnitelma-alue sijaitsee Kurjenpahna-Ristinummen 
pohjavesialueella. Merkinnällä osoitetaan luokkien 1, 1E, 2, 2E ja E mukaiset pohjavesialueet. 
Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava on tullut voimaan 13.9.2021.  

Suunnittelumääräys on seuraava:  

”Suunnitelmissa ja toimenpiteissä alueella on otettava huomioon pohjaveden suojelu siten, että sen 
käyttömahdollisuuksia, laatua tai riittävyyttä ei vaaranneta. Vesiensuojeluviranomaisille on suunnittelu- ja 
rakentamistoimenpiteiden yhteydessä varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.”  

Salon seudun maakuntakaavassa (tullut voimaan 12.11.2008) alue sijaitsee loma-asutuksen 
mitoitusvyöhykkeellä. Määräyksessä osoitetaan rakennuspaikkojen määrä rantakilometriä kohden.  

Ote maakuntakaavayhdistelmäkartasta on esitetty kuvassa 4.  
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Kuva 4. Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmäkartasta suunnitelma-alueelta. Suunnitelma-
alue sijaitsee Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella. 

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus 

Suunnitelma-alueella ei ole voimassa oikeisvaikutteista yleis- eikä asemakaavaa. Alueella on 16.5.2000 
päivätty Muurlan kunnanvaltuuston hyväksymä yleiskaava. Kaava ei ole oikeusvaikutteinen. Yleiskaavassa 
alue sijaitsee maankamaran ainesten ottoalueeksi merkityllä alueella (EO) sekä pohjavedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeellä (pv-3). 

Ote yleiskaavakartasta on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Karttaote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta. Suunnitelma-alue sijaitsee maankamaran 
ainesten ottoalueella. 

2.4 Rajanaapurit ja muut asianosaiset 

Suunnitelma-alue sijoittuu kiinteistöille 734-661-5-8 ja 734-661-5-3. Suunnitelma-alueen kanssa samalla 
kiinteistöllä tai sen rajanaapurikiinteistöillä ei ole asuinrakennuksia. Suunnitelma-alueen kiinteistö on 
lohkottu kiinteistöstä 734-661-5-32 ja se on rajanaapurina länsi-, pohjois- ja itäpuolella. Eteläpuolella 
rajanaapurina on Kiskontien tiealueen kiinteistö 734-895-0-186. Lounais–länsipuolella rajanaapurina on 
kiinteistö 734-666-2-3. Etelä–kaakkoispuolella rajanaapurina on kiinteistö 734-661-5-7, jonka läpi 
ottamisalueelle kuljetaan. Suunnitelma-alueella on näin ollen neljä (4) varsinaista naapurikiinteistöä. 

Kiinteistön 734-661-5-32 omistajan kanssa on tehty sopimus maa-aineksen ottamisesta kiinteistörajaan 
asti. Sopimus on liitteenä 4. Lisäksi on sovittu kiinteistön 734-661-5-7 omistajan kanssa, että kyseisen 
kiinteistön läpi saa kulkea ottamisalueelle.  

Suunnitelma-alue sijoittuu haja-asutusalueelle. Suunnitelma-aluetta lähinnä olevat asuinrakennukset ovat 
Maanmittauslaitoksen aineiston mukaan kaksi lomakäytössä olevaa asuinrakennusta ja yksi vakituisessa 
asuinkäytössä oleva asuinrakennus ottamisalueen ja murskauslaitoksen sijoituspaikan itäpuolella. Etäisyys 
suunnitelma-alueen rajaan on yli 300 metriä ja murskauslaitoksen sijaintipaikkaan yli 500 metriä. 
Kaakkoispuolella vakituisessa ja lomakäytössä olevat asuinrakennukset sijaitsevat lyhimmillään hieman alle 
600 metrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta. Murskauslaitokseen etäisyys on yli 700 metriä. Eteläpuolella 
lähimmät lomakäytössä ja vakituisessa asuinkäytössä olevat rakennukset sijaitsevat yli 600 metrin 
etäisyyydellä suunnitelma-alueesta ja yli 800 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta. Tukitoimintoalue 
sijaitsee kaakkois- ja eteläpuolella olevista rakennuksista lyhimmillään noin 500 metrin etäisyydellä. 
Lounaispuolella lähimmät lomakäytössä ja vakituisessa asuinkäytössä olevat rakennukset sijaitsevat 
suunnitelma-alueesta yli 700 metrin etäisyydellä ja noin 1000 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta. 
Länsipuolella sijaitsevat vakituisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset ovat vähintään 700 metrin 
etäisyydellä murskauslaitoksesta ja noin 500 metrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta. Koillispuolella 
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lähimmät loma- ja vakituisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset sijaitsevat suunnitelma-alueesta 
noin 600 metrin ja murskauslaitoksesta yli 650 metrin etäisyydellä.  

Rajanaapurikiinteistöt on esitetty kartalla kuvassa 6 ja niiden omistajat liitteessä 5. Suunnitelma-alueesta 
1000 metrin etäisyydellä olevat häiriintyvät kohteet eli asuin- ja lomarakennukset ja niiden omistajatiedot 
on esitetty liitteessä 5.  

 

Kuva 6. Suunnitelma-alueen sijainti (musta rajaus) ja sen rajanaapurikiinteistöjen kiinteistötunnukset.  

Etäisyydet lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin suunnitelma-alueen rajasta lukien on esitetty kuvassa 7. 
Etäisyys rakennuksilta murskauslaitoksen sijaintipaikkaan on esitetty kuvassa 8. Etäisyys on 
lyhimmilläänkin yli 500 metriä. Murskauslaitoksella on ottamisalueen pohjatasolla kiinteä sijoituspaikka, 
johon laitos sijoitetaan kaikkien murskausurakoiden aikana.  
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Kuva 7. Vähimmäisetäisyydet lähimpään asutukseen eri ilmansuunnissa suunnitelma-alueen ulkorajasta 
lukien. Suunnitelma-alue on rajattu kartalle sinisellä viivalla.  

 

Kuva 8. Likimääräiset etäisyydet murkauslaitoksen sijaintipaikkaan.  
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2.5 Maa- ja kallioperä 

Suunnitelma-alueen kallioperän pääkivilaji on porfyyrinen graniitti. Suunnitelma-alueen maaperä on 
reunamuodostumaa, jonka pääaines on hiekkamoreeni (kuva 9). Suunnitelma-alueen pohjois- ja itäosassa 
on kalliota.  

 

Kuva 9. Suunnitelma-alueen maaperä on pääasiassa hiekkamoreenia. Suunnitelma-alueen likimääräinen 
sijainti on merkitty sinisellä rajauksella. (Lähde: GTK, maaperä 1:20 000.) 

2.6 Pinta- ja pohjavesiolosuhteet, havaintopaikat ja talousvesikaivot 

Pintavedet 

Suunnitelma-alue kuuluu Saaristomeren valuma-alueeseen ja Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueeseen. 
Suunnitelma-alue sijaitsee lyhimmillään noin 9,5 kilometrin etäisyydellä länsipuolella olevasta 
merenrannasta, Halikonlahdesta.  

Suunnitelma-alueen eteläpuolella lähimmillään noin 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee länteen virtaava 
Muurlanjoki. Suunnitelma-aluetta lähinnä olevat järvet sijaitset pohjoispuolella (Lammenjärvi) ja 
koillispuolella (Ylisjärvi) lyhimmillään noin 2,5 kilometrin etäisyydellä.  

Suunnitelma-alueen maaperä soraa ja hiekkaa, joten alueen sade- ja sulamisvedet imeytyvät maaperään, 
eikä varsinaista pintavaluntaa ole.  
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Pohjavedet 

Suunnitelma-alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Kurjenpahna-Ristinummen (0273451) 
pohjavesialueella sekä pohjaveden muodostumisalueella. Pohjavesialue kuuluu luokkaan 1E eli luokkaan 
jossa pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen pohjavedestä.  

Pohjavesialueella on kaksi eri vedenottamoa eli Kurjenpahnan ja Ristinummen pohjavedenottamot. Näistä 
lähempi eli Ristinummen ottamo sijaitsee suunnitelma-alueen luoteispuolella noin 750 metrin etäisyydellä. 
Suunnitelma-alue sijaitsee ottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Kaukosuojavyöhykkeen pinta-ala on 
Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen suojelusuunnitelman mukaan 256 hehtaaria. 

Suunnitelma-alueen itäpuolella lyhimmillään noin 300 metrin etäisyydellä sijaitsee kaksi lähdettä.  

Pohjavesialueen, pumppaamojen sekä lähteiden likimääräiset sijainnit on esitetty kartalla kuvassa 10.  

 

Kuva 10. Suunnitelma-alue sijaitse vedenhankintaa varten tärkeällä Kurjenpahna-Ristinummen 
pohjavesialueella (0273451), joka kuuluu luokkaan 1E. Pohjavesialueella on kaksi pohjavesipumppaamoa. 
Suunnitelma-alueen läheisyydessä sijaitsee kaksi kuvassa punaisella ympyröityä lähdettä. 

Pohjaveden suojelusuunnitelman mukaan pohjaveden virtaussuunta on suunnitelma-alueen länsiosassa 
kohti lännen suunnassa olevaa Ristinummen ottamoa. Pohjoisosassa virtaussuunta on kohti pohjois-
kollista ja itäosassa kohti itää. Virtaussuunnat on esitetty kuvassa 11. Suojelusuunnitelma on liitteenä 6.  
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Kuvassa 11 on esitetty myös suunnitelma-alueen läheisyydessä länsipuolella (Kiskontien ja Muurlantien 
kulmauksessa) olevat pohjavesiputket A ja B. Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietojärjestelmän 
tietojen mukaan pohjavesiputkessa A veden pinta on 2000-luvulla ollut korkeimmillaan vuonna 2008, 
jolloin vesipinta on ollut korkeudessa +51.48 m. Vuonnna 2021 vesipinta on ollut korkeimmillaan 
1.12.2021, jolloin pinta oli korkeudessa + 49.98 m. Vastaavasti pohjavesiputkessa B vesi on 2000-luvulla 
ollut korkeimmillaan myös vuonna 2008, jolloin pinta on ollut tasossa +52.39 m. Vuonna 2021 vesipinta on 
ollut korkeimmillaan 1.12.2021, jolloin pinta oli korkeudessa +51.25 m. Korkeudet ovat N2000-
järjestelmässä. 

 

Kuva 11. Pohjaveden virtaussuunnat (Kuvan lähde: Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen 
suojelusuunnitelma.) 
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Soranottotoiminnan pohjaveden tarkkailupisteet  

Soranottotoiminnan vuoksi suunnitelma-alueella on tehty pohjaveden pinnankorkeuden seurantaa ja 
laadun tarkkailua jo useamman vuoden ajan. Nykyisin voimassa olevien lupien voimassaoloaikana alueella 
on tarkkailtu pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua ottamisalueella olevista pohjavesiputkista sekä 
yhdestä kaivosta. Pohjavesiputki 1 sijaitsee voimassa olevan maa-ainesluvan mukaisella alueella 
kiinteistöllä 734-661-5-7. Kyseisen putken tarkkailu on lopetettu vuonna 2020, minkä jälkeen tarkkailua on 
jatkettu pohjavesiputkesta 2. Putki 2 sijaitsee kiinteistöllä 734-661-5-32. Kistolan kylän yhteinen kaivo 
sijaitsee kiinteistöllä 734-661-3-43.  

Pohjavesiputkien ja kaivon sijainnit on esitetty kuvassa 12. Pohjavesitarkkailun raportti vuosilta 2018–2021 
on liitteenä 7. Raportissa on esitetty pinnankorkeustiedot sekä vesinäytteiden analyysitulokset.  

Pinnankorkeus 

Pohjavesiputkessa 1 veden pinnankorkeus on vaihdellut vuosien 2012 ja 2020 välillä +50.08…+52.04 m 
(N2000). Kaivossa veden pinnankorkeus on vaihdellut vuosien 2012 ja 2021 välillä +56.02…+56.28 m 
(N2000). Pohjavesiputki 2 on otettu mukaan tarkkailuun vuonna 2020 ja sen pinnankorkeus on vaihdellut 
+51.76…52.13 m (N2000).  

 

Kuva 12. Soranottotoimintaan liittyen vedenlaadun ja pinnankorkeuden tarkkailua on tehty Kistolan kylän 
yhteisestä kaivosta sekä vuoteen 2020 asti pohjavesiputkesta 1. Pohjavesiputki 2 asennettiin vuonna 2021, 
minkä jälkeen tarkkailu siirrettiin putkesta 1 putkeen 2.  
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Pohjaveden laatu 

Pohjaveden laatua on tarkkailtu kuvassa 12 esitetyistä tarkkailupisteistä.  

Kistolan kylän yhteisen kaivon veden laatu on ollut vuosina 2018–2021 kirkasta ja väritöntä, hapekasta ja 
pH-arvoltaan lievästi hapanta. Öljyhiilivetyjä C10-C40 ei ole havaittu. Vesi on täyttänyt tutkituilta 
ominaisuuksiltaan hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset koko tarkkailujakson 
ajan lukuun ottamatta kesäkuuta 2020, jolloin vedessä havaittiin suolistoperäisiä enterokokkeja 
(5 pmy/100 ml) ja syksyä 2021, jolloin vedessä havaittiin koliformisia bakteereja. Nämä viittaavat siihen, 
että kaivoon on päässyt pintavettä.  

Pohjavesiputkesta 2 otettiin ensimmäinen vesinäyte joulukuussa 2021. Analyysitulosten mukaan vesi on 
ollut samean ruskeaa ja siinä on ollut lievä vieras haju. Vedessä ei havaittu öljyhiilivetyjä C10-C40 eikä 
bakteereja. Nitraattitypen pitoisuus on ollut luonnontilaisen pohjaveden tasoa. Vedessä on kohonnut 
pitoisuus rautaa ja mangaania. 

Pohjavesiputkessa 1 on typen pitoisuus ollut koholla. 

2.7 Maankäyttö, luonnonolosuhteet ja maisema 

Suunnitelma-alueella on harjoitettu maa-aineksen ottamistoimintaa jo 1950-luvulta asti. Suunnitelma-alue 
on siten osittain avattu soranottoalue. Vain läntisin osa on aluetta, jolle ei ole aikaisemmin ollut maa-
aineslupaa. Länsireunan puusto on kuitenkin jo kaadettu, mutta pintamaita ei ole vielä kuorittu.  

Suunnitelma-alueella luonnontilaisen maanpinnan korkeudet vaihtelevat lounaiskulman tasosta noin  
+70 m koilliskulman tasoon noin +80 metriä. Osa alueesta on otettu jo aiemman ottamissuunnitelman 
mukaisesti pohjatasolle eli korkeuteen noin +57,28 m.  

Suunnitelma-alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle. Ottamisalue näkyy osittain 
lounaan suunnasta Kiskontielle, mutta muutoin suunnitelma-alue ei näy lähimaisemassa aluetta 
ympäröivän metsän vuoksi (kuvat 13 ja 14).  

Suunnitelma-alueen lähiympäristössä luonnontilainen maanpinta vaihtelee noin tasolla +70…+90 m. 
Kauempana korkeudet vaihtelevat välillä +40…94 m. Korkeudet on esitetty kartalla kuvassa 13. Kuvassa 14 
on esitetty alueelta viistoilmakuva.  

Suunnitelma-alueen länsipuolella näkyy ilmakuvassa ojitettu suo, jonka pinta on noin korkeudessa +70 m.  

Suunnitelma-alueen ympäristössä asutusta on haja-asutusluonteisesti eri puolilla aluetta. Lähimmät loma- 
ja asuinrakennukset sijaitsevat itäpuolella hieman yli 300 metrin etäisyydellä.  

Suomen ympäristökeskuksen maa-aineslupapäätökset sisältävän karttapalvelun mukaan Kurjenpaha-
Ristinummen pohjavesialueella ei ole muita voimassa olevia maa-aineslupia.  
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Kuva 13. Ilmakuva suunnitelma-alueelta. Kuvan päälle on merkitty likimääräisiä korkeuslukemia. 

 

Kuva 14. Viistoilmakuva alueelta. (Kuvan lähde: Google Earth, 4.12.2022.) 



 

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus 
Kiskontie, Salo 

 
 PR4484-LU04 

4.12.2022 

 

 

 
 

23/46 
 

   

2.8 Luonnonsuojelualueet ja muut suojellut kohteet 

Luonnonsuojelualueet 

Suunnitelma-alueella tai suunnitellun toiminnan vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelualueita. 
Suunnitelma-aluetta lähinnä oleva luonnonsuojelualue on yksityinen luonnonsuojelualue (Eräneuvos 
Ojanperän haukkametsän luonnonsuojelualue (YSA255389)) noin 530 metrin etäisyydellä suunnitelma-
alueen eteläpuolella.  

Noin 440 metrin etäisyydellä sijaitsee arvokas kallioalue (Poramäki, KAO020188). 

Lähin Natura 2000 -verkkoon kuuluva alue sijaitsee suunnitelma-alueen luoteispuolella vähän yli 
8 kilometrin etäisyydellä.  

Suojelukohteiden sijainnit on esitetty kuvassa 15.  

Muinaismuistot 

Suunnitelma-alueella ei ole muinaismuisto- tai kulttuuriperintökohteita. Itäpuolella sijaitsee lähin 
muinaismuistokohde (Alho, kivikautinen asuinpaikka) noin 350 metrin etäisyydellä. Sianselkä (historiallinen 
raaka-aineen hankintapaikka) sijaitsee pohjoispuolella noin 430 metrin etäisyydellä. Kistolanpaltta 
(historiallinen asuinpaikka) sijaitsee itäpuolella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä. Lähimpien 
muinaismuistokohteiden sijainnit on esitetty kartalla kuvassa 15.  

 

Kuva 15. Suunnitelma-aluetta lähinnä sijaitsevat muinaismuisto- ja suojelukohteet. Suunnitelma-alueen 
sijainti on merkitty mustalla rajauksella. 
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Törmäpääskyt 

Suunnitelma-alueella pesii erittäin uhanalaiseksi luokiteltuja törmäpääskyjä. Laji on rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla. 

Törmäpääskyn pesät sijaitsevat ottorintauksessa sunnitelma-alueen länsireunalla. Pääskyt pesivät hakijan 
kokemukseen perustuen vuosittain suunnilleen samassa paikassa. Pesien sijainti on esitetty kartalla 
kuvassa 15. Valokuvia törmäpääskyn pesistä on esitetty kuvassa 16.  

Törmäpääsky-yhdyskunnan iästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta törmäpääskyt ovat pesineet alueella jo usean 
vuoden ajan. Pääskyt ovat pesineet alueella ainakin jo vuonna 2012, jolloin maa-aineslupaa on viimeksi 
haettu. Myöskään yhdyskunnan koosta ei ole täyttä varmuutta, mutta pesiä on ollut arviolta alle 20 
kappaletta. 

Voimassa oleva ympäristöluvan mukaan alueella saa murskata elokuun alun ja toukokuun alun välisenä 
aikana. Törmäpääskyt ovat tavanomaisesti saapuneet alueelle pesimään vasta touko-kesäkuun vaihteessa. 

 

  

Kuva 16. Törmäpääskyn pesiä suunnitelma-alueen länsiosassa. (Kuvat vuodelta 2018.)  

2.9 Ilmanlaatu 

Suunnitelma-alueella ja sen läheisyydessä ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat pääasiassa 
kaukokulkeuma, liikenne, maatalous ja puunpoltto sekä kivenmurskaus. Lähiympäristössä ei ole suuria 
teollisuuslaitoksia. Lähin ilmanlaadun seurantapiste sijaitsee Kaarinan kaupungissa.  

Kaarinan ilmanlaadun havaintoasemalla vuoden 2021 seurantajakson aikana ilman hengitettävien 
hiukkasten tuntihavainnot ovat pääosin olleet alle puolet valtioneuvoston asetuksessa (79/2017) 
annetusta vuorokausikeskiarvopitoisuuden raja-arvosta, mikä on 50 mikrogrammaa kuutiossa. 
Hengitettävien hiukkasten pitoisuus on mittauspisteessä ylittänyt 50 µg/m3 vain lyhyitä ajanjaksoja, lähinnä 
tunteja kerrallaan. Koko vuoden keskiarvopitoisuus on 8 mikrogrammaa kuutiossa, mikä alittaa 
vuosikeskiarvolle annetun raja-arvopitoisuuden 40 mikrogrammaa kuutiossa. 
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3 TOIMINNAN KUVAUS: MAA-AINESTEN OTTAMINEN 

3.1 Otettava kiviaines ja sen käyttö 

Otettava kiviaines on soraa ja hiekkaa, jota jalostetaan seulomalla sekä murskaamalla erikokoisiksi 
lajikkeiksi. Tuotettua soramursketta käytetään pääasiassa betonin valmistamiseen. 

Suunnitelma-alueella on näkyvissä sekä maatutkaluotauksenkin perusteella havaittavissa kalliota. Alueella 
ei louhita kalliota, vaan kallio jätetään koskemattomaksi. 

3.2 Suunnitelma-alue, ottamismäärät ja -aika 

Suunnitelma-alueen pinta-ala on 16,22 + 1,8 hehtaaria, josta 1,8 hehtaaria on tukitoimintoaluetta. 
Ottamisalueen pinta-ala on noin 11,97 hehtaaria. Alueelta on saatavissa maa-ainesta laskennallisesti 
yhteensä noin 545 000 m3. Määrä voi hiukan vaihdella sen mukaan, kuinka paljon alueella on vielä maa-
aineksen peitossa olevaa kalliota. 

Maa-aineslupaa sekä ympäristölupaa koko suunnitelma-alueelle haetaan siten, että se on voimassa 
kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Vuosittaisen ottomäärän laskennallinen 
keskiarvo kymmenen vuoden lupa-ajalle on 55 000 m3. Enimmäismäärä on noin puolitoistakertainen 
suhteessa keskimääräiseen ottamismäärään. 

Vuosittainen ottamismäärä voi kuitenkin poiketa laskennallisesta keskiarvosta. Vuosittainen määrä 
vaihtelee hieman markkinatilanteen mukaan.  

3.3 Ottamisjärjestys, vaiheistus ja ottamistasot 

Maa-aineksen ottaminen 

Maa-aineksen ottamisen tarkoituksena on saada lähinnä betonin tuotantoon soveltuvaa kiviainesta 
seulomalla ja murskaamalla sitä sopivaan raekokoon.  

Tämä maa-aineksen ottamissuunnitelma on laadittu lähes samalle alueelle, jolle on myönnetty maa-
aineslupa jo vuonna 2013. Muutoksena vanhaan lupa-alueeseen on, että tässä suunnitelmassa 
ottamisalueen länsiosaan on lisätty noin 3 hehtaarin suuruinen alue, jolla ei ole aiemmin ollut maa-
aineslupaa. Suunnitelma-alueen etelä- ja itäosissa on lisäksi alueita, jotka jätetään ottamisalueen 
ulkopuolelle, koska alueen sora on jo hyödynnetty ja alueet maisemoitu. Suunnitelma-alueen sisällä olevat 
maisemoidut alueet on merkitty suunnitelmapiirusten nykytilannekarttaan (piirustus 001, nykytilanne). 
Piirustuksessa esitetyt maisemoidut alueet on joko hyväksytetty tai hyväksytetään viranomaisella ennen 
voimassa olevan lupakauden päättymistä. Suunnitelma-alueella on aiemmin, edellisen luvanhaltijan 
aikana, ollut myös kohtia, joissa alin sallittu ottosyvyys on hieman alitettu. Kyseiset alueet on täytetty ja 
myös niiden maisemointi on hyväksytetty viranomaisella. 

Tarkka kaivupaikka ottamisalueen sisällä valitaan sen mukaan, minkälaista maa-ainesta kulloinkin 
tarvitaan, eikä ottamisen vaiheistusta tai kaivupaikkaa voida etukäteen tarkkaan määritellä. Tarkoituksena 
on kuitenkin ensisijaisesti hyödyntää ensin ottamisalueen itäosassa olevat soravarannot, mutta on 
mahdollista, että järjestys vaihtuu kiviaineksen laatuun ja tarpeeseen perustuen. 

Soraa otetaan itä-koillisosan lisäksi länsireunalta sekä lounaiskulmasta ja ottamisen etenemisen pääsuunta 
onkin länsi-luoteeseen. Länsiosassa olevan laajennusalueen pintamaat kuoritaan ottamisen edetessä. 
Länsi- ja itäreunassa ottaminen etenee kiinteistörajaan asti, mistä on tehty sopimus maanomistajan kanssa. 
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Myös pohjois–koillisreunassa ottamisalue rajoittuu kiinteistörajaan. Maa-aineksen ottaminen ei 
kuitenkaan ulotu rajaan asti, vaan alue on sisällytetty ottamisalueeseen maisemointitarpeen vuoksi. 
Kiinteistörajan läheisyyteen on varastoitu pintamaita, joiden varastointipaikka on tarpeen maisemoida 
toiminnan loputtua. Lisäksi kiinteistön 734-661-5-8 ja suunnitelma-alueen ulkopuolella olevat pintamaat 
poistetaan ennen tällä hetkellä voimassa olevan luvan umpeutumista, eikä nyt haettavan luvan aikana 
toimenpiteitä kohdisteta lainkaan kiinteistön 734-661-5-32 alueelle. Niiltä osin kuin ottamisalueen etelä-
lounaisosassa Kiskontien suuntaisesti on vielä otettavaa maa-ainesta, jätetään kiinteistörajan ja 
ottamisalueen väliin vähintään 10 metrin suojavyöhyke. Ottamisalueen ja Kiskontien keskilinjan väliin jää 
vähintään 50 metrin levyinen suojavyöhyke. 

Ottamistasot 

Tässä ottamissuunnitelmassa esitetty ottamisen pohjataso on +57.28 (N2000), mikä on sama kuin 
voimassa olevassa maa-ainesluvassa myönnetty alin ottamistaso. Ottamissyvyys +57.28 perustuu aiemmin 
myönnettyyn maa-aineslupaan, jossa alin ottamistaso oli N60-korkeusjärjestelmässä +57 m. 
Korkeusjärjestelmien ero on 0,280 m. Suunnitelma-alue sijaitsee pohjavedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeellä ja pohjataso perustuu siihen, että pohjavesipinnan yläpuolelle jää riittävä 
koskematon suojakerros maa-ainesta.  

Ottamissyvyys vaihtelee nykyiseen maanpinnan ja alimman ottamistason perusteella pääasiassa noin  
10…20 metrin välillä. Alueella on tehty maatutkaluotaus syksyllä 2022. Luotauksen mukaan alueella saattaa 
olla kalliopintaa alimman ottamistason yläpuolella. Jos kalliopinta tulee esille, kalliota ei louhita. Ottaminen 
ei siten välttämättä saavuta suunniteltua syvyyttä joka puolella ottamisaluetta.  

Suunnitelma-alueen ottamisalue ja ottamistasot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa:  

– Piirustus 001, nykytilanne, 1:3000, 24.11.2022 

– Piirustus 002, lopputilanne, 1:3000, 24.11.2022 

– Piirustus 003, leikkauspiirustukset, A–A, B–B, C–C, 1:1 100, 24.11.2022 

– Piirustus 004, leikkauspiirustukset, 1–1, 2–2, 1:1 100, 24.11.2022. 

Suunnitelmapiirustuksessa 002 (lopputilanne) ottamisalueen koillis–itäkulman lopputilanne on 
viitteellinen. Maatutkaluotausten perusteella alueella on soran alla kalliopintaa, eikä kallion muoto ja 
korkeustaso ole tarkkaan etukäteen tiedossa. Ottaminen ja maisemointi toteutetaan sen mukaan, miten 
kalliopinta tulee vastaan, eikä ottaminen todennäköisesti etene alimpaan sallittuun tasoon. Soraa ei oteta 
ottamisalueen ulkopuolelta tai alimman sallitun tason alapuolelta. Maisemoinnin luiskakaltevuus on 
paahde- ja törmäpääskyrinnettä lukuun ottamatta 1:3. 

3.4 Pintamaat ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Alueelta kuorittu pintamaa luokitellaan pilaantumattomaksi maa-ainekseksi valtioneuvoston asetuksen 
(190/2013) kaivannaisjätteistä mukaan, koska se on luonnontilaista, eikä se sisällä haitallisia aineita siten, 
että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.  

Pintamaan ylempi kerros sisältää orgaanista ainesta, esimerkiksi puiden kantoja ja muuta kasvillisuutta, 
joka muuttuu biologisesti, eli se luokitellaan ”ei pysyväksi” jätteeksi. Pintakerroksen alapuolella oleva sora, 
hiekka ja muut kiviainekset luokitellaan pysyväksi jätteeksi. 

Pintamaakerroksen keskimääräinen paksuus alueella on arviolta enintään noin 1 metri.  
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Suunnitelma-alueen länsireunassa on tällä hetkellä vielä kuorimattomia pintamaita. Suunnitelma-alueen jo 
kuoritut pintamaat on varastoituna pohjoiskulmassa ottorintauksen päällä sekä jo otetun alueen 
pohjatasolla pohjoisreunassa. Pintamaiden varastoalueet on esitetty nykytilanteen 
suunnitelmapiirustuksessa. Länsiosassa uudella alueella pintamaita on kuorimatta vielä ainakin noin  
3 hehtaarin alueelta. Kuorimattoman pintamaan määrä on siten arviolta 30 000 m2 x 1 m = 30 000 m3. 
Määrä on laskennallinen arvio, mutta kuvaa riittävällä tarkkuudella pintamaamäärän suuruusluokkaa. 
Varastossa pintamaita on tällä hetkellä noin 5000 m3. 

Pintamaat poistetaan länsireunalta vaiheittain ottamisen edetessä ja ne varastoidaan valliksi sekä 
rintauksen päälle että pohjatasolle ottamisalueen sisälle. Ottamisen etenemisen myötä tai sen päätyttyä 
pintamaat käytetään alueen maisemointiin ja levitetään luiskiin tai pohjatasolle. Pintamaalle varattujen 
tilapäisten varastoalueiden sijainnit on esitetty suunnitelmapiirustuksissa.  

Suunnitelma-alueen pohjoisreunassa on kuluvan maa-aineslupakauden aikana pohjoisrajalle varastoituja 
pintamaita vähäinen määrä. Pintamaat näkyvässä ilmakuvassa (kuva 17) kiinteistöjen 734-661-5-8 ja  
734-661-5-32 välisen rajan päällä. Kaikki kuvassa näkyvät vaaleat alueet eivät ole pintamaan varastokasoja, 
vaan alueella kulkee myös tie. Nämä kiinteistön 734-661-5-8 ulkopuoliset pintamaat poistetaan ennen 
vuonna 2013 myönnetyn maa-ainesluvan umpeutumista ja alue maisemoidaan. Pintamaita ei nyt 
haettavan luvan mukaan enää varastoida kiinteistön 734-661-5-8 ulkopuolelle.   

 

Kuva 17. Ilmakuva suunnitelma-alueen pohjoisreunalta. Ilmakuvassa näkyy kiinteistöllä 734-661-5-32 
varastoituna olevaa pintamaata. Kiinteistöjen 734-661-3-43 ja 734-661-5-32 välisellä rajalla kulkee myös 
tie.  

Toiminnassa ei synny sivukiveä.  
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Alueella mahdollisesti olevat risut, kannot ja muut hakkuutähteet toimitetaan haketettavaksi. Ne voidaan 
tarvittaessa hakettaa paikan päällä tai toimittaa suoraan muualle hyödynnettäväksi. Haketettua puuta 
voidaan käyttää biopolttoaineena esimerkiksi voimalaitoksilla.  

Välivarastoitu pintamaa hyödynnetään kokonaisuudessaan alueen muotoilussa ja maisemoinnissa 
ottamisen edettyä ja viimeistään sen päätyttyä. Alueelta peräisin oleva tavanomainen metsämaa ei aiheuta 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmalomake on esitetty liitteenä 8.  

4 TOIMINNAN KUVAUS: SORAN OTTAMINEN JA MURSKAAMINEN SEKÄ 
PUHTAAN MAA-AINEKSEN VASTAANOTTAMINEN JA MURSKEEN 
VÄLIVARASTOINTI  

4.1 Yleistä 

Tällä hakemuksella haetaan maa-aineslupaa soran ottamiseen ja ympäristölupaa soran murskaamiseen. 
Lisäksi haetaan lupaa vastaanottaa puhtaita maa-aineksia maisemointia varten. Lupaa haetaan myös 
muualla tuotetun CE-merkityn kiviaineksen välivarastointiin.  

Toimintaan ei haeta olennaista muutosta vanhoihin lupiin verrattuna. Vain ottamisalueeseen haetaan 
muutosta siten, että se laajenee noin kolmen hehtaarin alueella lännen suuntaan.  

Soranottamiselle haetaan lupaa +57,28 m pohjatasolle. Ottamisalueella on pohjatason mukaan 
laskennallisesti noin 545 000 m3ktr otettavaa maa-ainesta. Lupaa haetaan koko määrän ottamiseen.  

4.2 Soran ottaminen ja murskaus 

Soran seulonnan ja murskaamisen tarkoituksena on saada maa-aineksesta käyttötarkoitukseen sopivaa, 
laatuvaatimukset täyttävää jalostettua betonin raaka-ainetta tai muuta käyttötarkoitusta varten 
jalostettua soramursketta.  

Alueella kaivetaan soraa ottorintauksesta työkoneilla eli kaivinkoneilla ja pyöräkuormaajalla, joilla se myös 
siirretään ja syötetään seulontalaitteistolle. Seula on luvan hakijan omistuksessa ja se on alueella 
lähtökohtaisesti pysyvästi. Seula siirtyy alueella ottamisen etenemän mukaan ja tarkoituksena on välttää 
pitkiä jalostettavan aineksen siirtomatkoja. Seulonnassa maa-aines erotellaan eri jakeisiin, jotta saadaan 
eri käyttötarkoituksiin soveltuvaa lopputuotetta. Valmis eri raekokoihin seulottu sora siirretään 
pyöräkuormaajalla varastokasoihin odottamaan kuljettamista käyttökohteisiin. 

Seula sijoitetaan siten alueen pohjatasolle, että ylimmän havaitun pohjavesipinnan ja seulan väliin jää 
vähintään neljän metrin paksuinen koskematon suojamaakerros.  

Luvan hakijalla ei ole tällä hetkellä omaa murskauskalustoa, joten murskaustyö tilataan 
murskausurakoitsijalta. Alueen murskaustoiminta on urakkaluonteista, joten murskauksessa käytettävät 
työkoneet ja -laitteet eivät ole alueella jatkuvasti. Murskauksen aikana alueella toimii murskaimen tai 
murskauslaitoksen lisäksi pyöräkuormaajia. Pyöräkuormaajat syöttävät murskauslaitosta/murskainta, 
siirtävät valmista mursketta varastokasoihin ja lastaavat myyntikuormia. Alueella voi olla jatkuvasti 
pyöräkone, jolla murskekuormia lastataan kuljetusautoihin.  

Alueella käytetään siirrettävää murskauslaitosta. Sen koko määräytyy murskattavan maa-aineksen 
ominaisuuksien ja tuotettavan lajitteen perusteella. Murskausprosessissa maa-aines syötetään 
pyöräkuormaajalla syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Murskauksessa ei aina 
käytetä esimurskainta, jolloin maa-aines murskataan vain jälkimurskaimella, joka on kartiomurskain. 
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Murskausta jatketaan tarvittaessa esimurskaimen jälkeen jälkimurskaimella ja seulonnalla, kunnes 
murskattu aines on haluttua raekokoa. Erikokoiset kiviainekset seulotaan omiin kasoihinsa. Valmiit 
lopputuotteet siirretään varastokasoihin odottamaan kuljetusta betoniasemalle tai muihin 
käyttökohteisiin.  

Murskauslaitos sijoittuu ympäristölupa-alueella kaivualueen pohjatasolle ottoluiskien suojaan. Se 
sijoitetaan alueen pohjatasolle siten, että ylimmän havaitun pohjavesipinnan ja laitoksen väliin jää 
vähintään neljän metrin paksuinen koskematon suojamaakerros. Murskauspaikkaa ei ole suunniteltu 
siirrettäväksi nyt voimassa olevan luvan aikana käytetystä murskauspaikasta, eikä laitoksen sijaintia 
lähtökohtaisesti siirretä ottamisen edetessä, vaan murskattava kiviaines ajetaan pyöräkuormaajalla 
kaivukohdasta tai seulonnan jälkeen syntyneestä varastokasasta murskattavaksi. Murskauslaitoksen 
etäisyys on yli 500 metriä lähimmästä suunnitelma-alueen ympäristössä olevasta asuinrakennuksesta. 
Alueen ottoluiskat sekä syntyvät murskeen varastokasat toimivat koko murskaustoiminnan ajan 
meluesteenä eri suuntiin. Erillistä meluntorjuntaa ei tarvita.  

Sekä seulotun että murskatun soran varastokasat sijaitsevat suunnitelma-alueen sisällä alueella, joka on jo 
otettu, mutta jota ei ole vielä maisemoitu. Osa murskeesta voidaan heti murskauksen jälkeen lastata 
kuorma- tai kasettiautoihin ja kuljettaa pois alueelta. Mursketta varastoidaan alueella enimmillään 
muutaman kuukauden ajan.  

4.3 Murskeen välivarastointi 

Alueella varastoidaan väliaikaisesti hakijan muista kiviainespaikoista tuotavaa CE-merkittyä mursketta 
odottamassa myyntiä ja kuljettamista lopullisiin käyttökohteisiin. Välivarastoinnin tarkoituksena on tuoda 
mursketta lähemmäs käyttökohteita. Suunnitelma-alue toimii murskeen välimyyntivarastopaikkana, eikä 
sitä jalosteta tai käsitellä alueella kuorman purkuja ja uudelleen lastausta lukuun ottamatta.  

Mursketta tuodaan samoilla, muuten alueelle tyhjinä saapuvilla autoilla, joilla alueella jalostettua soraa 
kuljetetetaan betonitehtaille. Välivarastoinnilla ei arvioida olevan olennaista alueen kuljetusliikennettä 
lisäävää vaikutusta. 

Alueella on välimyyntivarastossa mursketta kerrallaan enintään noin 3000 tonnia. Välivarastoitavaa 
mursketta ei varastoida suunnitelma-alueen jo maisemoiduissa paikoissa. Maisemoidut kohdat on esitetty 
liitteenä olevan suunnitelmapiirustuksen nykytilannekartassa.  

4.4 Puhtaiden maiden vastaanotto 

Suunnitelma-alueelle otetaan vastaan maisemointia varten puhtaita maa-aineksia. Vastaanotettavan maa-
aineksen lähtöpaikka on tiedossa ja sen laatu hyväksytetään lupaa valvovalla viranomaisella alueen 
pohjavesiolosuhteet huomioiden ennen aineksen tuomista alueelle. Alueelle ei oteta vastaan haitta-aineita 
sisältäviä eikä savisia maa-aineksia. 

Maa-ainesta tuodaan alueelle vain maisemointiin tarvittava määrä. 

4.5 Raaka-aineet, tuotteet ja tuotantomäärät  

Raaka-aineet, tuotteet ja tuotantomäärät on esitetty taulukossa 2. Alueella haetaan lupaa ottaa vuosittain 
keskimäärin noin 55 000 m3 soraa. Tarvittaessa koko otettava soramäärä voidaan jalostaa 
murskausprosessilla. Alueen soran laadun vuoksi sen ei arvioida kuitenkaan olevan tarpeellista, vaan osa 
otettavasta maa-aineksesta vain seulotaan. Arviolta noin puolet otettavasta maa-aineksesta murskataan.  

Alueelle vastaanotetaan valmista CE-merkittyä mursketta välivarastoon kerrallaan enintää 3000 tonnia.  



 

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus 
Kiskontie, Salo 

 
 PR4484-LU04 

4.12.2022 

 

 

 
 

30/46 
 

   

Taulukko 2. Raaka-aineet, tuotteet ja niiden määrät 

Materiaali 
Vuosittainen tuotanto-, käyttö- tai käsittelymäärä 

Keskiarvo Maksimi 

Raaka-aineet 

Sora 55 000 m3 83 000 m3 

Puhdas maa-aines  
Saatavissa oleva / maisemointia varten 

tarpeellinen määrä 

Kevyt polttoöljy ~100 000…150 000 l*  

Tuotteet 

Soramurskeet / seulottu sora yh-
teensä 

109 000 t 166 000 t 

CE-merkitty murske  3000 tonnia /kertavarasto 

*Perustuu hakijan nykyisen toiminnan kulutustietoihin.  

5 TOIMINTA-AJAT  

Toiminta-aikoihin ei haeta muutosta voimassa olevaan lupaan verratttuna.  

Soran ottaminen ja murskaus sekä kuljetusliikenne 

Soraa otetaan vuosittain keskimäärin 55 000 m3 ja enimmillään noin 83 000 m3. Ota otetusta sorasta 
jalostetaan vain seulomalla, mutta osa myös murskataan. Tarvittaessa soramursketta voidaan tuottaa koko 
otettavasta soramäärästä, mutta alueella olevan maa-ainekseen laatuun perustuen jalostettavasta sorasta 
noin puolet murskataan. Soraa jalostetaan alueella vuosittain arviolta yhteensä noin 109 000 tonnia ja 
murskataan enintään 150 työpäivänä vuodessa. Soraa seulotaan ja murskataan alueella soran menekin 
mukaan.  

Päivittäinen murskeen tuotantomäärä vaihtelee 2000–5000 tonnin välillä. Tuotantomäärä vaihtelee 
alueella olevan laitteiston ja tuotettavan lajitteen mukaan sekä päivässä tehtävien työtuntien mukaan. 

Soraa voidaan seuloa alueella kaikkina vuodenaikoina maanantaista perjantaihin. Työaika on pääasiassa 
klo 6–16, mutta soraa voidaan seuloa tarvittaessa klo 6–18 välillä. Soran murskaamista on jaksoissa, eikä 
murskaustoiminta ole ympäri vuoden jatkuvasti käynnissä. Toimintajaksot voivat olla joko useamman 
viikon pituisia tai kestää vain muutaman päivän, jolloin jaksoja on useampia. Lupaa toiminnalle haetaan 
kuitenkin siten, että toimintajaksot voivat sijoittua mihin vuoden aikaan tahansa kesää lukuun ottamatta. 
Soraa voidaan murskata 1.9.–31.5. Lupaa murskaamiseen haetaan lisäksi siten, että kaksi kertaa 
lupakauden aikana voidaan murskata myös jo elokuussa. Elokuussa tehtävää murskausta perusteellaan 
suurilla ja yllättävillä urakoilla, joita varten tarvitaan kiviainesta. Elokuussa myös törmäpääskyjen pesintä 
on jo ohi, eikä toiminnalla häiritä niiden pesintää.  

Murskauksen työaika on maanantaista perjantaihin klo 6–22. Murskaus on töiden järjestelemiseksi tarpeen 
aloittaa jo klo 6. Lähin häiriintyvä kohde sijaisee yli 500 metrin etäisyydellä murskauslaitoksen 
sijaintipaikasta, eikä valtioneuvoston asetus 800/2010 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta rajoita murskauksen toiminta-aikaa etäisyyden perusteella. 

Valmiin tuotteen kuormaamista ja kuljetuksia voi olla betonitehtaiden kysynnän mukaan pääasiassa 
maanantaista perjantaihin ja poikkeuksellisesti myös lauantaisin ympäri vuorokauden. Yöaikaisten, lähinnä 
aamuyöhön painottuvien kuljetusten tarve perustuu pääasiassa betonitehtaiden soran tarpeeseen. 
Betonitehtailla työt aloitetaan usein jo klo 5–6 aamulla, jolloin betonisoran kuljetusten tulee lähteä 
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ympäristölupa-alueelta jo noin 1…1,5 tuntia aiemmin. Kuljetusliikenne arkisin yöaikana noin klo 4–7 välillä 
on tällä hetkellä säännöllistä. Kuljetusten lukumäärä riippuu betonitehtaiden tarpeesta, mutta on arviolta 
noin 2–5 kpl päivässä.  

Välillä kuljetuksia voi olla ympäri vuorokauden ja myös lauantaisin. Ympärivuorokautisten kuljetusten ja 
lauantaikuljetusten tarve perustuu mm. erikoisvaluihin, joita voivat olla esimerkiksi siltatyömaat. Kyseisiä 
töitä tehdään usein yöaikaan tai viikonloppuna, jolloin niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 
esimerkiksi liikenteelle. Tällöin myös betonia, ja siten myös betonisoraa, tarvitaan ympäri vuorokauden ja 
myös lauantaina. Ympärivuorokautisten kuljetusten sekä lauantaikuljetusten tarve on riippuvainen soran 
kysynnästä, eivätkä tarkat kuljetusmäärät ole etukäteen tiedossa. Etukäteen arvioiden kuljetuksia voi olla 
ympäri vuorokauden ja/tai lauantaisin muutamia kertoja vuodessa. Tällöin kuljetuksia on muutamana 
vuorokautena peräkkäin. Tarvetta kuljetuksille lauantaisin on ollut viime vuosina keskimäärin noin viisi 
kertaa vuodessa, eikä määrään arvioida olevan tulossa olennaista muutosta lähitulevaisuudessa. Jos 
kuljetustarvetta on vuodessa useampana kuin viitenä (5) lauantaina, ilmoitetaan tarpeesta Salon 
kaupungin ympäristönsuojeluun. Lauantaikuljetuksista ja yöaikaisista kuljetuksista ei arvioida aiheutuvan 
olennaista haittaa asuinrakennuksille, koska tie ottamisalueelta yleiselle tielle ei kulje asuinrakennusten 
ohi, eikä rakennuksia ole myöskään alueelta tulevan tieliittymän välittömässä läheisyydessä.  

Alueella ei ole toimintaa arkipyhinä (uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, 
vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä ja jouluaatto). 

Murskeen välivarastointi ja maa-aineksen vastaanottaminen 

Luvan hakijan muissa kohteissa tuotettua CE-merkittyä mursketta tuodaan suunnitelma-alueelle samoilla 
ajoneuvoilla, joilla soraa ja soramursketta ajetaan alueelta pois. Myös vastaanotettavaa puhdasta maa-
ainesta tuodaan alueelle samoilla autoilla. Näin ollen sekä murskeen välivarastointitoimintaan liittyvät 
kuljetusajat että maa-aineksen vastaanottotoiminnan kuljetusajat ovat siten sidoksissa alueen muuhun 
kuljetusliikenteeseen. 

Toimintokohtaiset työajat on esitetty taulukossa 3.  

Taulukko 3. Toimintokohtaiset työajat, joille lupaa haetaan 

Toiminto Toiminta-aika 

Soran seulonta 
Ympäri vuoden 
maanantaista perjantaihin 6.00–18.00 

Soran murskaaminen 

1.9.–31.5., maanantaista perjantaihin 6.00–22.00, 
ei käynnissä jatkuvasti. 
Kaksi kertaa lupakauden aikana voidaan murskata myös 
elokuussa.  

Kuormaukset ja kuljetusliikenne 
Ympäri vuoden maanantaista perjantaihin ja  
satunnaisesti lauantaisin. Lauantaikuljetuksia on keski-
määrin viitenä lauantaina vuodessa.  

Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan siten, että se on voimassa kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen 
lainvoimaiseksi tulemisesta.  

Toiminnan aloittamiseen haetaan lupaa muutoksenhausta huolimatta ja hakemuksen mukainen toiminta 
on tarkoitus aloittaa heti käynnissä olevan lupakauden umpeuduttua.  
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6 KAIKKIA TOIMINTOJA KOSKEVAT TUKITOIMINNAT  

6.1 Turvallisuus ja merkinnät 

Suunnitelma-alueen ja ottamisalueen rajat sekä ottamistasot merkitään maastoon. Jyrkät ottorintaukset 
merkitään maastoon esimerkiksi lippusiimoin. 

Alueelle johtavalla tiellä on lukittava portti ja alueen portilla on työmaasta varoittavat kyltit.  

Alue pidetään toiminnan aikana siistinä.  

Alueen alin ottotaso on +57.28 m, jota ei aliteta. Suunnitelma alue sijaitsee pohjavedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeellä, joten ylimmän havaitun pohjavesipinnan päälle jätetään vähintää neljän metrin 
paksuinen koskematon maakerros.  

6.2 Koneet, laitteet ja tukitoimintoalue 

Koneet ja laitteet 

Soran kaivuuseen, käsittelyyn, siirtämiseen ja autojen kuormaamiseen käytetään tavanomaisia 
maarakennuskoneita, kuten kaivinkonetta ja pyöräkuormaajia. Soran jalostamiseen käytetään siirrettävää 
seulaa ja siirrettävää murskauslaitosta. Laitos voi koostua esimurskaimesta ja jälkimurskaimesta sekä 
seulastosta. Murskauksessa ei käytetä aina esimurskainta, vaan murskattavan aineksen koosta riippuen 
voidaan käyttää vain jälkimurskainta, joka on kartiomurskain. Mursketta kuljetetaan kuorma- ja 
kasettiautoilla. 

Tukitoimintoalue 

Suunnitelma-alueella on kiinteistölle 734-661-5-3 rakennettu tukitoiminto- eli tankkaus- ja varastointialue. 
Se on sijoitettu kohtaan, jossa pohjavesipinnan päällä on ottamisaluetta paksumpi maakerros suojaamassa 
pohjavettä. Tukitoimintoalueen maarakenteet on tiivistetty siten, että ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Maaperän ja pohjaveden suojelussa 
noudatetaan valtioneuvoston asetusta 800/2010. Maaperä on suojattu myös muovikalvolla.  

Tukitoimintoalueella on lukittava merikontti, jossa säilytetään alueella olevat polttoaineet ja muut 
öljytuotteet. Myös työkoneet ja laitteet säilytetään öljynesteitä läpäisemättömällä tankkaus- ja 
varastoalueella. Koneiden ja laitteiden suuremmat huollot ja korjaukset sekä pesut tehdään hakijan 
päätoimipaikan hallissa. Suunnitelma-alueella tankataan vain alueella käytettäviä työkoneita ja laitteita. 
Mursketta kuljettavat autot tankataan muualla. 

Tukitoimintoalueella on nykyisin tauko- ja toimistotila, jossa ei synny jätevesiä. Jos alueelle tuodaan 
sosiaalitila, jossa syntyy jätevesiä, vedet johdetaan umpisäiliöön ja toimitetaan säännöllisin väliajoin 
paikkaan, jolla on ympäristölupa jäteveden vastaanottamiseen. 

Lisäksi tukitoimintoalueella säilytetään öljynimeyttämistä varten turvetta sekä työvälineitä öljyisen 
materiaalin keräämiseen. 
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6.2.1 Polttoaineet, muut tuotannossa käytettävät aineet, niiden varastointi, säilytys ja ku-
lutus  

Työkoneissa ja seulassa on normaalit polttomoottorit, jotka toimivat kevyellä polttoöljyllä. 
Murskauslaitoksen energianlähteenä on aggregaatilla tuotettava sähkövirta. Aggregaatti ja siihen 
polttoainetta syöttävä säiliö säilytetään kontissa ja se tankataan tiiviin alustan päällä suoraan säiliöautosta. 
Myös seula tankataan tiivillä alustalla. Molempien laitosten tankkausta valvotaan koko ajan.  

Alueella käytettävät työkoneet ja -laitteet kuluttavat kevyttä polttoöljyä hakijan kulutustietoihin perustuen 
keskimäärin noin 100 000…150 000 l vuodessa. Määrä voivat toiminnan volyymin mukaan vaihdella 
vuosittain jonkin verran.  

Voiteluaineiden ja hyrauliikkaöljyjen kulutus on vuodessa enimmilläänkin alle 200 litraa.  

Murkauslaitosta ja seulaa lukuun ottamatta muut työkoneet tankataan valvotusti tiivistetyllä 
tukitoimintoalueella. Tankkauksen yhteydessä maahan mahdollisesti päässeet pienet polttoaineläikät 
kerätään talteen heti ja likaantunut maa-aines tai imeytysmateriaali kuljetetaan sille tarkoitettuun 
välivarastoon tai vastaanottopisteeseen.  

Alueella oleva polttoaine ja muut öljytuotteet varastoidaan tukitoimintoalueella olevassa lukittavassa 
merikontissa. Vähäiset määrät voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä, joita tarvitaan koneiden ja laitteiden 
päivittäisissä kunnossapitotöissä, säilytetään kontissa omissa astioissaan. Kunnossapitotöistä syntyneet 
mm. öljyiset jätteet varastoidaan tiiviissä jäteastioissa, jotka on myös sijoitettu konttiin. Kontissa 
varastoidaan myös polttoaine. Polttoainesäiliö on varustettu sulkuventtiilillä ja lukittavalla 
ylitäytönestimellä.  

Alueella vettä käytetään tarvittaessa murskaus- ja tiepölyn torjuntaan. Kasteluvettä voidaan ottaa 
läheisestä lammesta tai tuoda paikalle säiliöissä. Tarvetta veden tuomiseen alueelle ei ole aiempien 
lupakausien aikana ollut.  

Alueella ei synny viemäriin johdettavia jätevesiä. Jos alueelle myöhemmin tuodaan sosiaalitilat, joissa 
syntyy vähäisiä määriä jätevettä, vedet johdetaan umpisäiliöön ja kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle.  

6.3 Liikenne ja liikennejärjestelyt 

Liikenne alueelle kulkee asfaltoidulta yleiseltä Kiskontieltä erkanevan liittymän kautta. Kuljetusreitti 
Kiskontieltä suunnitelma-alueelle on asfaltoitu mäkiosuudelta noin 150 metrin matkalta. Alueen sisäinen 
kuljetusreitistö on sorapintaista. Liikenne alueelta suuntautuu pääasiassa Salon keskustan suuntaan.  

Murskaustoiminnasta arvioidaan aiheutuvan noin 2−20 raskaan liikenteen käyn�ä vuorokaudessa. 
Murskeen välimyyntivarastointitoiminnasta arvioidaan aiheutuvan muutama raskaan liikenteen käynti 
vuorokaudessa. Pääasiassa välivarastoitavaa mursketta sekä maisemointia varten vastaanotettavaa 
puhdasta maa-ainesta tuodaan alueelle samoilla ajoneuvoilla, joilla soraa viedään alueelta. Yhteensä 
kuljetusliikennettä arvioidaan olevan enintään noin 25–30 käyntiä vuorokaudessa.  

Kuljetusliikenne arkisin yöaikana noin klo 4–7 välillä on tällä hetkellä säännöllistä. Kuljetusten lukumäärä 
riippuu betonitehtaiden tarpeesta, mutta on arviolta noin 2–5 päivässä. Ympärivuorokautisten kuljetusten 
tarve on riippuvainen soran kysynnästä, eivätkä tarkat kuljetusmäärät ole etukäteen tiedossa. Etukäteen 
arvioiden kuljetuksia voi olla ympäri vuorokauden ja lauantaisin muutamia kertoja vuodessa. Tällöin 
kuljetuksia on muutamana vuorokautena peräkkäin. 
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7 TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ SEKÄ NIIDEN ESTÄMINEN JA VÄHENTÄMINEN 

7.1 Päästöt ilmaan  

Toiminnan päästöt aiheutuvat mekaanisesti kivestä irtoavasta pölystä sekä polttoprosessiperäisistä 
päästöistä. Kivipölyä syntyy maa-aineksen kaivuusta, murskauksesta, seulonnasta, varastoinnista, 
kuormauksesta sekä työmaaliikenteestä. Polttoprosessiperäisiä typpi-, rikki-, hiilidioksidi- ja 
pienhiukkaspäästöjä syntyy koneiden ja laitteiden tarvitseman energian tuotannosta sekä kuljetuksissa 
tarvittavista kuorma-autoista. 

Polttoprosessiperäisiä typpi-, rikki-, hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä aiheutuu energian tuotannosta eli 
koneiden polttomoottoreista tai aggregaatista. Arvioidut määrät päästöistä ilmaan on esitetty  
taulukossa 4.  

Taulukko 4. Arvio päästöistä ilmaan 

Materiaali Päästö (t/a) 

Hiukkaset (sis. pöly) 40 

Typen oksidit (NOx) 16 

Rikkidioksidi (SO2) 0,01 

Hiilidioksidi (CO2) 1700 

Edellä esitetty päästöarvio on suuntaa antava, sillä päästöihin vaikuttavat mm. laitteiden ajotapa, 
valmistettavat tuotteet sekä esimerkiksi kiviaineksen kastelu. Työkoneiden keskimääräiset päästöt on 
laskettu VTT:n LIPASTO -laskentajärjestelmän perusteella murskeen keskimääräisen vuosituotannon 
mukaan. Laskennassa on käytetty murskeen tuotantomääränä 3000 tonnia päivässä, kahta 
pyöräkuormaajaa ja tuotantopäivien määränä 150 päivää. Päästöissä ei ole huomioitu kuljetusliikenteen 
aiheuttamia päästöjä. 

Päästöjen vähentäminen 

Kiviaineksen murskauksessa syntyviä pölypäästöjä vähennetään murskauslaitoksen osien kotelointien 
lisäksi putoamiskorkeuden säätelyllä ja tarvittaessa murskattavan aineksen kastelulla. Murskauslaitoksen 
sijoittaminen kaivualueen pohjatasolle ottoluiskien suojaan estää pölyn leviämistä ympäristöön.  

Polttoprosessipäästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä 
kunnossa. Kuljetusliikenteen polttoprosessiperäisiä päästöjä vähennetään jalostamalla soraa 
mahdollisimman lähellä betonisoran käyttöpaikkaa, jolloin murskeen kuljetusmatka lyhenee. Liikenteen 
aiheuttamaa ajoreittien pölyämistä estetään pitämällä ajonopeudet suunnitelma-alueella hiljaisina ja 
kastelemalla ajoreitit tarvittaessa. Kuljetusreitti Kiskontielle johtavaan liittymään on asfaltoitu noin  
150 metrin matkalta, mikä osaltaan estää pölyämistä sekä helpottaa Kiskontien liittymän puhtaana 
pitämistä pölystä ja renkaiden mukana kulkeutuvasta maa-aineksesta. 

Tarpeen mukaan kasteluun voidaan käyttää vettä, jota otetaan pääasiassa alueella olevasta lammesta. 
Tarvittaessa alueelle voidaan tuoda puhdasta vettä myös säiliöissä.  

Pölyntorjuntaan ei käytetä suolausta. 
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7.2 Melu 

Maa-aineksen ottamisessa ja jatkojalostuksessa melua syntyy soran kaivuussa käytettävistä työkoneista, 
murskauksesta, seulonnasta, varastoinnista, lastauksesta sekä kuljetuksista.  

Melulähteinä olevien työkoneiden ja -laitteiden tyypilliset äänitehotasot (LWA) ovat seuraavat: 

– siirrettävä soranmurskauslaitos 115…119 dB(A) riippuen murskattavan maa-aineksen raekoosta 
ja laitoksen kokoonpanosta 

– seula 104 dB(A) 

– pyöräkuormaaja ja kaivinkone 105...110 dB(A). 

Toiminnan aiheuttama melu voi olla ominaisuuksiltaan vaihtelevaa: 

– soran murskauksesta aiheutuva melu on harvoin iskumaista lyhyilläkään etäisyyksillä 

– kiviaineksen käsittely työkoneilla saattaa aiheuttaa ajoittain iskumaista kolinaa. 

Soran murskauksen aiheuttamaa melutasoa on mallinnettu soran murskaamisen haetun ympäristöluvan 
yhteydessä vuonna 2018 sekä tämän hakemuksen laadinnan yhteydessä. Lisäksi murskauksen lähimpiin 
häiriintyviin kohteisiin aiheuttamaa melutasoa on mitattu kaksi kertaa, marraskuussa 2018 ja syyskuussa 
2019.  

Soran murskaustoiminnasta aiheutuvaa melua on mallinnettu laskennallisesti vuonna 2018. 
Laskentatulosten perusteella toiminnasta aiheutuva päiväajan (klo 7–22) ja yöajan murskaustunnin  
(klo 6–7) keskiäänitaso sisältäen kuljetusliikenteen on suurimmillaan Kiskontien varrella olevilla 
asuinrakennuksilla noin 40 dB(A). Yöaikainen lastausten ja kuljetusten aiheuttama keskiäänitaso on 
Kiskontien varrella olevilla asuinrakennuksilla suurimmillaan noin 40 dB(A). Melutaso aiheutuu pääasiassa 
yleisellä tiellä ajavasta kuljetusliikenteestä. 

Toiminnasta aiheutuvaa melua on myös mitattu Promethor Oy:n toimesta murskaustoiminnan aikana. 
Melutasoa mitattiin marraskuussa 2018 neljässä mittauspisteessä, jotka sijaitsivat eri puolilla 
murskauspaikkaa. Murskaustoiminnasta aiheutui vakituisille asuinrakennuksille pienimmillään alle  
28 dB(A):n ja suurimmillaan noin 44 dB(A):n suuruinen päiväajan keskiäänitaso. Lomarakennukselle 
aiheutui alle 32 dB(A):n suuruinen keskiäänitaso.  

Melutasoa mitattiin uudelleen syyskuussa 2019 kahdessa mittauspisteessä. Tällöin itä- ja koillispuolella 
oleville asuinrakennuksille aiheutui enintään 35 dB(A):n suuruinen päiväajan keskiäänitaso.  

Mittausten aika tehtiin havaintoja toiminnasta aiheutuneesta melusta. Murskaustoiminnan aiheuttama 
melu oli kuultavissa vaimeasti länsipuolella olevalla asuinrakennuksella. Pohjoispuolella olevalla 
lomarakennuksella melu kuului vain hetkittäin. Kollispuolella olevalla asuinrakennuksella 
murskaustoiminta kuului ensimmäisellä mittauskerralla selvästi ja toisella mittauskerralla selvästi 
hiljempaa. Itäpuolella olevalle asuinrakennukselle murskaustoiminnan melu ei kuulunut lainkaan 
kummallakaan mittauskerralla.  

Mittausten ja vuonna 2018 laaditun laskennallisen selvityksen jälkeen soran ottaminen on hieman edennyt 
ja tämän hakemuksen mukaisesti ottaminen tulee edelleen etenemään pääasiassa lännen suuntaan. 
Murskauspaikka ei kuitenkaan muutu laskennallisen selvityksen tai ympäristömelumittausten aikaisesta 
tilanteesta. Suurin muutos suunnitelma-alueella nykyiseen tilanteeseen verrattuna on silloin, kun 
ottaminen on selvästi edennyt lännen suuntaan. Tällöin ottorintaus sijaitsee nykyistä kauempana 
murskauspaikasta ja melu pääsee leviämään nykyistä enemmän lännen suuntaan. Myös seula sijaitsee 
silloin nykyistä lähempänä lännen puolella olevia asuinrakennuksia. Seula kuitenkin sijaitsee aina melko 
lähellä ottorintausta, mikä estää melun leviämistä.  
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Ottamistoiminnan etenemisen vuoksi soranmuskaustoiminnan ja siihen liittyvän kuormauksen ja 
kuljetusten aiheuttamaa melua on tarkasteltu laskennallisesti myös tämän suunnitelman mukaisessa 
tilanteessa, jossa ottamistoiminta on edennyt ottamisalueen länsireunaan asti. Muutoin laskenta on tehty 
kuten selvityksessä PR4484-Y01 esitetty. Melukartat ovat liitteenä 10. 

Laskentatulosten perusteella murskaustoiminnasta aiheutuva päiväajan (klo 7–22) ja yöajan 
murskaustunnin (klo 6–7) keskiäänitaso sisältäen kuljetusliikenteen on suurimmillaan ottamisalueen 
länsipuolella olevalla asuinrakennuksella noin 45 dB(A). Kuljetusliikenteestä aiheutuu noin 40 dB(A):n 
suuruinen keskiäänitaso Kiskontien varrella oleville asuinrakennuksille. Myös yöaikainen lastausten ja 
kuljetusten aiheuttama keskiäänitaso on Kiskontien varrella olevilla asuinrakennuksilla suurimmillaan noin 
40 dB(A). Melutaso aiheutuu pääasiassa yleisellä tiellä ajavasta kuljetusliikenteestä. 

Laskenta- ja mittaustulosten perusteella soran murskaustoiminnasta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso ei 
ylitä toimintaa säätelevässa valtioneuvoston asetuksessa (800/2010) annettua päiväajan keskiäänitason 
raja-arvoa 55 dB(A) asuinrakennuksilla tai lomarakennuksilla raja-arvoa 45 dB(A), eikä vastaavasti yöajan 
raja-arvoja 50 dB(A) ja 40 dB(A). 

Ympäristömeluselvitys (PR4484-Y01, 29.5.2018) on liitteenä 9. Melukartat ottamisen edettyä tämän 
suunnitelman mukaisesti länteen (16.11.2022) on esitetty liitteenä 10. Mittausraportit (PR4484-Y02 ja 
PR4484-Y03) ovat liitteinä 11 ja 12.  

Päästöjen vähentäminen 

Murskauslaitoksen melupäästöä voidaan pienentää murskauslaitoksen koteloinneilla tai kumituksilla. 
Murskauksessa syntyvän melun leviäminen estyy sijoittamalla murskauslaitos ottamisalueen pohjatasolle 
ottoluiskien suojaan sekä tarvittaessa varastokasojen sijoittelulla. Varastokasoja voidaan sijoittaa melua 
aiheuttavan toiminnon ja häiriintyvän kohteen välille melulähteen läheisyyteen. Erillistä meluntorjuntaa ei 
tarvita. 

Melua vähennetään myös toimimalla alueella jaksoissa. Murskaustoimintaa on vain murskeen kysynnän 
mukaan, joten murskaustoiminnasta aiheutuva mahdollinen meluhaitta ei ole jatkuvaa.  

7.3 Tärinä  

Soranmurskaustoiminta ei sisällä laaja-alaisen tärinäherätteen aiheuttavaa toimintaa. Ainoastaan raskas 
kuljetusliikenne voi aiheuttaa tärinää, mutta sen aiheuttama haitta suunnitelma-alueen ympäristössä ja 
kuljetusreitillä on todennäköisesti merkityksetöntä.  

7.4 Päästöt pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään 

Maa-ainesten ottamistoiminnasta tai soran jalostamisesta seulomalla tai murskaamalla ei synny suoria 
päästöjä vesiin tai maaperään. Kaikki paikalla varastoitava maa-aines ja kiviaines on pilaantumatonta.  

Toiminnan lähtökohtana on, ettei päästöjä saa aiheutua poikkeustilanteissakaan. Suurimmat maaperään 
ja pohjaveteen kohdistuvat riskit aiheutuvat polttoaineiden, öljyjen ja voiteluaineiden käsittelystä ja 
varastoinnista. Toiminnassa huolehditaan, ettei alueella käytettävistä öljytuotteista aiheudu päästöjä 
maaperään tai pohjavesiin. Koneita ja laitteita käytetään huolellisesti ja asiantuntevasti. Myös öljytuotteita 
käsitellään ja säilytetään aiemmin kuvatulla tavalla varovaisuutta noudattaen.  

Toiminnassa ei synny jätevesiä. Mahdollisen sosiaalitilan käymäläjätevedet ja pesualtaan jätevedet 
johdetaan umpinaiseen jätevesisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle.  
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Alueella ei synny varsinaisia hulevesiä, vaan alueen sade- ja sulamisvedet imeytyvät hyvin vettä johtavaan 
maaperään. 

Öljytuotteiden varastointi ja muut suojaustoimet öljytuotteiden maahan pääsemisen estä-
miseksi 

Polttoaineita ja mm. voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä varastoidaan alueella vain työkoneiden, seulan ja 
murskauslaitoksen tarvetta vastaava määrä. Koneiden ja laitteiden suuremmat huoltotyöt pieniä 
päivittäisiä kunnossapitoon liittyviä töitä lukuun ottamatta tehdään hakijan päätoimipaikan hallissa. 
Kuljetuskalustoa, jolla mursketta kuljetetaan pois ympäristölupa-alueelta, ei tankata tai huolleta alueella.  

Murskauslaitokselle sähkövirtaa tuottava aggregaatti ja sen kaksoisvaipallinen polttoainesäiliö sijoitetaan 
tiivispohjaiseen ja lukittavaan konttiin, jotta mahdolliset vuodot eivät pääse maaperään. Aggregaatti ja 
varastosäiliö ovat alueella silloin, kun murskausurakka on käynnissä. Kontin alusta on suojattu 
muovikalvolla. Seulaa ja työkoneita varten polttoainetta varastoidaan tankkaus- ja varastoalueella 
lukitussa tiivispohjaisessa kontissa. Polttonesteiden varastosäiliöt on vaarallisten kemikaalien ja 
räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/2005) vaatimukset täyttäviä, alle 10 m3:n vetoisia 
ja niissä on ylitäytön estävät sulkuventtiilit sekä laponestojärjestelmät.  

Seula ja murskauslaitoksen aggregaatti tankataan omilla paikoillaan tiiviillä öljytuotteita läpäisemättömällä 
alustalla. Työkoneet tankataan tukitoimintoalueella. Seula tankataan säiliöstä, joka on täytetty 
tukitoimintoalueella. Aggregaatin säiliö tankataan suoraan tankkiautosta. 

Vähäiset määrät voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä säilytetään omissa astioissaan tankkaus- ja varastoalueella 
olevassa lukitussa tiivispohjaisessa varastokontissa. Myös pienet astiat, joissa on esimerkiksi jäteöljyä, 
säilytetään omissa jäteastioissaan niitä varten tarkoitetussa lukitussa varastokontissa. Kontin pohja on tiivis 
ja reunoiltaan korotettu, mikä estää vuotojen pääsyn maaperään.  

Pohjaveden ylimmän korkeuspinnan päälle jätetään koko suunnitelma-alueella vähintään neljän metrin 
paksuinen koskematon pohjavettä suojaava maakerros. Varasto- ja tankkauspaikka sijaitsee tiivistetyllä, 
muovikalvolla suojatulla alueella kiinteistöllä Sorakuoppa 734-661-5-3, jossa suojaava maakerros 
pohjavesipinnan päällä on paksumpi kuin ottamisalueella. 

Alueella on riittävästi imeytysmateriaalia ja öljynkeräysvälineitä öljy- tai polttoainevuotojen varalle. 
Maahan mahdollisesti läikkynyt öljy siivotaan pois ja pilaantunut maa-aines toimitetaan asianmukaisesti 
käsiteltäväksi. 

Suojaustoimenpiteet on esitetty liitteessä 13.  

Pohjaveden suojaaminen  

Suunnitelma-alue sijaitsee Kurjenpahnan ja Ristinummen vedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeellä. 
Kaukosuojavyöhykkeen kokonaispinta-ala on 256 hehtaaria. Ympäristöministeriön maa-ainesten ottamista 
koskevassa oppaassa on kirjoitettu, että kaukosuojavyöhykkeen pinta-alasta saa olla jälkihoitamatonta 
noin 10…20 %. Tällä suojataan muodostuvan pohjaveden laatua. 

Kaukosuojavyöhykkeellä ei ole tiedossa olevia muita voimassa olevia maa-aineslupia. Suunnitelma-alueen 
pinta-ala ilman tukitoimintoaluetta on noin 16 hehtaaria, josta osa pinta-alasta (noin 3,6 hehtaaria) on jo 
maisemoitu. Avonaista maa-ainesaluetta on laajimmillaankin noin 12,5 hehtaaria. Tämän 
maisemoimattoman ja mahdollisesti samaan aikaan avoinna olevan alueen pinta-ala on noin 5 % koko 
kaukosuojavyöhykkeestä, mikä alittaa esitetyn vähimmäissuosituksen.  
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Lisäksi pohjavettä suojataan riittävällä pohjavesipinnan päälle jätettävällä koskemattoman maakerroksen 
paksuudella. Suunnitelma-alueella ja sen läheisyydessä länsipuolella vedenottamon suunnassa olevien 
pohjavesiputkein vedenpinnan korkeushavaintojen perusteella alimman ottamistason +57.8 m (N2000) ja 
korkeimman pohjavesipinnan väliin jää yli neljän (4) metrin paksuinen koskematon suojamaakerros. Ylin 
pohjavesipinta +52.13 m on mitattu ottamisalueella olevasta pohjavesiputkesta PVP 2. Sen päällä oleva 
suojakerros on hieman yli viisi (5) metriä. Tarvittaessa pohjavesipinnan korkeustietoihin perustuen alinta 
ottamistasoa nostetaan, jotta pohjavesipinnan päällä säilyy riitttävän paksuinen suojakerros.  

7.5 Jätteet 

Arviot syntyvien jätteiden enimmäismääristä on esitetty alla taulukossa 5. Kaikista jätteistä pidetään kirjaa.  

Taulukko 5. Tiedot syntyvistä jätteistä ja niiden arvioiduista enimmäismääristä 

Jätenimike Määrä / vuosi Varastointi ja toimituspaikka 

Yhdyskuntajäte enintään 2500 l 
Varastointi lajiteltuina jätesäiliössä, toimitetaan Salon Kor-
venmäen jäteasemalle. 

WC-jäte ja jätevedet 1 m3 
Varastointi umpisäiliössä, toimitetaan jätevedenpuhdista-
molle. 

Vaarallinen jäte (sis. akut, 
öljyiset jätteet yms.) 

500 l 
Kerätään erilleen suljettuihin, merkittyihin astioihin ja varas-
toidaan lukittavassa kontissa. Toimitetaan laitokseen, jolla on 
lupa kyseisten jätteiden vastaanottamiseen.  

Toiminnassa voi syntyä pienten, työn jatkumisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömien 
huoltotoimenpiteiden yhteydessä vaarallisiksi luokiteltuja jätteitä, kuten jäteöljyjä, kiinteitä öljyjätteitä 
(öljyisiä rättejä, trasseleita, öljynsuodattimia yms.) ja akkuja. Vaarallisia jätteitä välivarastoidaan omissa 
jätesäiliöissään lukitussa kontissa. Vaaralliset jätteet toimitetaan säännöllisin väliajoin asianmukaiseen 
jatkokäsittelyyn laitokseen, jolla on lupa ko. jätteen käsittelyyn.  

8 ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ 
YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN (BEP) SOVELTAMISESTA 

Soran jalostukseen ei sovelleta teollisuuspäästödirektiiviä eikä toimialalle siksi ole toistaiseksi laadittu 
yleiseurooppalaisia BAT-vertailuasiakirjoja. Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan 
pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, 
kuten tuotantoprosessin optimointi, pöly-, melu- ja muiden päästöjen vähentämistoimet, säännölliset 
huollot, ympäristöjärjestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö.  

Kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on tehty Suomen ympäristökeskuksen ja eri 
kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien (Infra ry) julkaisu Ympäristöasioiden hallinta 
kiviainestuotannossa (Suomen ympäristö 25/2010). Julkaisuun on koottu taustatietoa mm. alan parhaasta 
käyttökelpoisesta tekniikasta ja ympäristön kannalta parhaista käytännöistä.  

Käytännössä BAT ja BEP eivät ole yksittäisiä toimia, vaan ko. periaatteita on sovellettu toiminnassa ja 
toiminnan suunnittelussa läpi koko hakemuksen. 

Julkaisussa esitettyjä toimintatapoja käytetään soveltuvilta osin suunnitelma-alueen toiminnassa.  
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9 JÄLKIHOITO JA ALUEEN TULEVA KÄYTTÖ 

9.1 Jälkihoidon tavoitteet  

Jälkihoidon tavoitteena on tehdä alueesta turvallinen ja vähentää ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön ja pohjaveteen. Soranoton tarkoituksena on puolestaan hyödyntää alueella oleva maa-aines 
kokonaisuudessaan. Jos alueen hyödyntäminen loppuu tämän hakemuksen mukaisen luvan aikana, alue 
myös jälkihoidetaan kokonaisuudessaan luvan voimassaoloaikana.  

9.2 Alueen jälkikäyttö 

Alue on tarkoitus jälkihoitaa siten, että alue toiminnan loputtua metsittyy osittain uudelleen. Alueen 
jälkihoitamisessa huomioidaan myös luonnon monimuotoisuus. 

Alueen maisemointitarpeet ja suunnitelmat voivat tarkentua lupakauden loppupuolella noin 1–2 vuotta 
ennen luvan voimassaolon umpeutumista. Siinä vaiheessa tehtävät mahdolliset uudet suunnitelmat 
esitetään viranomaiselle ja tarvittavat maisemointitoimenpiteet sovitaan yhteistyössä viranomaisen 
kanssa. 

9.3 Maaston muotoilu ja kasvillisuus 

Koko alueen toiminnan loputtua alueelta puretaan kaikki rakennelmat ja laitteet ja alue siistitään. 
Ottamisalueen pohja tasataan alimmillaan suunniteltuun alimpaan ottamistasoon +57.28 m. Reunat 
loivennetaan pääasiassa kaltevuuteen 1:3 ja rinteiden ylä- ja alaosat pyöristetään.  

Tiivistyneiden alueiden maanpinta rikotaan ja pehmennetään sekä muokataan tarkoituksenmukaiseksi. 
Pehmennetyn maakerroksen päälle muodostetaan kasvualusta hiekkaisella noin 30…50 cm paksuisella 
kerroksella, jonka päälle levitetään 10…20 cm paksuinen kerros humuspitoista maa-ainesta. Maa-aines voi 
olla alueelta kuorittua pintamaata tai maisemointia varten vastaanotettua maa-ainesta. Lopuksi alueelle 
istutetaan männnyn taimia.  

Osalle suunnitelma-alueen pohjoisreunaa tehdään maisemoinnin yhteydessä luonnon monimuotoisuutta 
lisäävä paahderinne. Se rakennetaan reunaluiskaan, jonka kaltevuus hieman vahtelee. Kaltevuus on 
keskimäärin 1:1, mutta se voi olla myös jyrkempi. Rinteen jyrkkyys vaihtelee ja paahderinne kehittyy 
pääasiassa luontaisesti. Paahderinteelle voidaan laikuittain laittaa alueelta kuorittua pintamaata ja sinne 
voidaan siirtää viranomaisen kanssa yhteistyössä sovittavaa paahderinteeseen soveltuvaa kasvillisuutta. 
Rinnettä ei metsitetä.  

Suunnitelma-alueen länsireunalle voidaan rakentaa maisemoinnin yhteydessä rinne, jossa törmäpääskyjen 
on mahdollista pesiä myös ottamistoiminnan päätyttyä. Johonkin kohtaan länsireunaa jätetään sitä varten 
yksi jyrkäksi leikattu alue. Lähtökohtaisesti rinne/reuna jätetään sileäksi, mutta mahdollisesti siihen 
voidaan porata pesiä varten reikiä esimerkiksi muoviputkella. Törmäpääskyrinne voidaan rakentaa 
länsireunan sijaan myös muuhun sopivaksi katsottuun reunaan, mutta tähän asti pääskyt ovat pesineet 
avatun alueen länsireunalla. 

Alueen kalliopaljastumat voidaan jättää maiseman monimuotoisuuden lisäämiseksi maisemoinnin 
yhteydessä peittämättä. 
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9.4 Jälkihoidon aikataulu ja kustannus 

Jälkihoitoa pyritään tekemään ottamisen edetessä. Ottamista ja maisemointia ei voida kuitenkaan tässä 
vaiheessa vaiheistaa tarkemmin, koska suunnitelma-alueen sisällä olevan maa-aineksen laatu ja tarve ei 
ole etukäteen tarkasti tiedossa. Tarkoituksena on kuitenkin maisemoida ensin itä–koillisreunaa. 
Maisemointia tehdään myös pohjatasolla sitä mukaa, kun se on etenemisen ja varastointitarpeen myötä 
mahdollista.  

Suunnitelmapiirustuksessa (nykytilanne) on esitetty suunnitelma-alueen maisemoinnin tilanne 
lupahakemuksen vireille laittamisen ajankohtana. Alueen maisemointi on hyväksytetty tai hyväksytetään 
lupaa valvovalla viranomaisella ennen käynnissä olevan lupakauden päättymistä.  

Ympäristöministeriön julkaisussa ”Maa-ainesten ottaminen, opas ainesten kestävään käyttöön” 
jälkihoidon kustannuksiksi soranottoalueella arvioidaan noin 5 000…15 000 euroa/ha. Tässa kohteessa 
maisemointikustannuksia vähäisesti vähentävät muun muassa paahderinteen ja törmäpääskyrinteen 
tekeminen, joten kustannusten arvioidaan jäävän alle oppaassa esitetyn.  

10 ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN  

10.1 Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen  

Yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ovat toiminnasta 
aiheutuva melu, pöly, liikenne sekä mahdolliset vaikutukset talousveden laatuun.  

Toiminnan aiheuttamaa melua on mallinnettu ja mitattu käynnissä olevan lupakauden aikana. Tulosten 
perusteella soran murskaamisen aiheuttama keskiäänitaso alittaa toimintaa säätelevässä valtioneuvoston 
asetuksessa 800/2010 annetut päiväajan ja yöajan keskiäänitason raja-arvot lähimmissä mahdollisesti 
häiriintyvissä kohteissa. Raja-arvot alittamalla arvioidaan, että mahdollinen haittaa rajoittuu 
terveysvaikutusten sijaan enintään viihtyvyyshaittaan. Viihtyvyyshaitankaan ei arvioida olevan 
merkittävää, koska toimintaa ei ole joka päivä ja toiminnasta asuinrakennuksille aiheutuvat melutasot ovat 
melko pieniä. 

Yöaikaisen lastaustoiminnan ja kuljetusliikenteen melu ei ylitä valtioneuvoston asetuksen raja-arvoja, eikä 
siten aiheuta terveysvaikutuksia. Yöaikana noin klo 4–7 välillä tehtävät kiviaineksen lastaukset ja 
kuljetusliikenne on melko vähäistä, eikä niistä siten arvioida aiheutuvan merkittävää viihtyvyyshaittaa. 
Ympäri vuorokauden ja lauantaisin tehtävät lastaukset ja kuljetusliikenne eivät ole jatkuvasti käynnissä, 
joten myöskään niistä aiheutuvan mahdollisen viihtyvyyshaitan ei arvioida olevan merkittävää. 
Kuljetusliikenne kulkee yleistä Kiskontietä pitkin. 

Murskauslaitos sijoitetaan ottamisaluella aina samaan paikkaan pohjatasolle ottorintausten suojaan, josta 
melu ei pääse leviämään esteettä ympäristöön. Muutoinkin toiminta sijaitsee hyvien suojaetäisyyksien 
päässä lähimmistä häiriintyvistä kohteista.  

Soran ottamisesta, seulonnasta ja murskaamisesta sekä liikennöinnistä syntyy pölyä, mutta oikeilla 
toimintatavoilla, suojaetäisyyksillä ja kalustolla toiminnasta ei aiheudu valtioneuvoston asetuksessa 
(79/2017) ilmanlaadusta annettujen raja-arvojen ylittymistä. Lisäksi sora on materiaalina kosteaa ja sen 
murskaamisesta aiheutuu pölyämistä esimerkiksi kalliolouheen murskaamista vähemmän. Suunnitelma-
alueen ja asutuksen väliin jää joka ilmansuunnassa metsäinen suojavyöhyke. Myös suojaetäisyys 
murskauslaitoksen sijaintipaikkaan on melko suuri, koska lähinkin asuinrakennus sijaitsee yli 500 metrin 
etäisyydellä. Lisäksi ottorintaukset estävät alueelta lähetevän pölyn leviämistä. Suunnitelma-alueelta 
Kiskontielle johtava tie ja liittyvä on asfaltoitu, mikä estää pölyämistä sekä hiekan leviämistä Kiskontielle. 
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Tarvittaessa pölyämistä estetään murskattavaa ainesta kastelemalla, koteloinneilla ja laitteiston kunnosta 
huolehtimalla sekä kastelemalla kuljetusreittejä.  

Hakemuksen mukainen toiminta ei muutu alueen nykyisestä toiminnasta. Toiminnanharjoittajalla ei ole 
tiedossa, että suunnitelma-alueen ympäristön asukkaat olisivat olleet yhteydessä toimintaa valvovaan 
viranomaiseen toiminnasta aiheutuvan häiriön vuoksi.  

Suunnitelma-alueelta Kiskontielle johtavan kuljetusreitin varrella ja Kiskontien liittymän välittömässä 
läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia. Kuljetusliikenteen ääni on kuultavissa kuljetusreitin varrella olevien 
asuinrakennusten piha-alueilla, mutta liikenteen määrä on siten vähäinen ja se kulkee suunnitelma-
alueenkin läheisyyydessä yleisellä tiellä, ettei sen arvioida aiheuttavan erityistä viihtyvyys- tai 
terveyshaittaa. Kiskontiellä liikkuu muutakin raskasta liikennettä, eikä toimintaan liittyvän liikenteen äänet 
eroa tavanomaisesta liikenteen äänestä.  

Liikenneturvallisuuteen panostetaan ohjeistamalla kuljettajia huomioimaan muu liikenne sekä 
noudattamaan annettuja nopeusrajoituksia.  

Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, koska toiminta järjestetään siten, ettei päästöjä maaperään ja sitä 
kautta talousvetenä käytettyyn pohjaveteen aiheudu. Soran ottaminen ja murskaaminen pohjavesialueella 
ja pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä on mahdollista, mikäli toiminta ei pilaa pohjavettä. 
Koneiden ja laitteiden sekä öljytuotteiden säilytys ja käsittely tehdään huolellisesti ja varovaisuutta 
noudatetaan kaikessa toiminnassa.  

Pohjaveden suojaamiseksi ylimmän pohjavesipinnan päälle jätetään vähintään neljän metrin paksuinen 
suojaava koskematon maakerros. Suunnitelma-alueella on aiemman maanomistajan aikana ollut kohtia, 
joissa alin ottosyvyys on hieman alitettu. Kyseiset alueet on täytetty ja maisemointi on hyväksytetty 
viranomaisella. Pohjaveden suojaamiseksi ottamisaluetta maisemoidaan sitä mukaa kuin se on toiminnan 
etenemisen mukaisesti mahdollista. Maisemointia tehdään sekä alueelta kuorituilla pintamailla että 
alueelle muualta tuoduilla maa-aineksilla. Alueelle tuotavan maa-aineksen laatu on pohjavesialueelle 
soveltuvaa ja se hyväksytetään viranomaisella. Alueelle tuodaan maa-aineksia vain maisemoinnissa 
tarvittava määrä. 

10.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun 
ympäristöön ja maankäyttöön  

Vaikutukset luontoon, rakennettuun ympäristöön ja maankäyttöön 

Soran ottaminen vaikuttaa paikallisesti maaperän pinnanmuotoihin ja kasvillisuuteen. Suunnitelma-alueen 
metsä on kaadettu. Alue on suunniteltu jälkihoidettavaksi siten, että alue palautuu pääasiassa 
metsätalouskäyttöön. Näin ollen toiminta ei pitkällä aikavälillä vaikuta alueen maankäyttöön metsämaana.  

Toiminnalla ei ole vaikutusta suunnitelma-alueen ympäristössä olevaan rakennettuun ympäristöön. 
Toiminnan mahdolliset melusta ja pölystä aiheutuvat viihtyvyyshaitat pyritään minimoimaan, eikä alue ole 
nähtävissä asuinrakennuksilta.  

Vaikutukset luonnonsuojeluarvoihin ja suojeltaviin kohteisiin  

Suunnitelma-aluetta lähinnä oleva luonnonsuojelualue sijaitsee noin 530 metrin etäisyydellä ja arvokas 
kallioalue hieman yli 400 metrin etäisyydellä. Suunnitelma-alueella ei ole muinaismuisto- tai 
kulttuuriperintökohteita. Lähimmät muinaismuistokohteet eivät sijaitse suunnitelma-alueen sisäpuolella, 
eikä alueella räjäytetä, joten toiminnalla ei ole vaikutusta suojelukohteisiin. Arvokas kallioalue ei sijaitse 
suunnitelma-alueella, eikä ottamisalueellakaan olevaa kalliota louhita. 
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Suunnitelma-alue on jo nykyisin toiminnassa oleva maa-aineksen ottamisalue, jolla ei ole tiedossa 
törmäpääskyjä lukuun ottamatta muita suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja.  

Alueella on pesinyt jo useiden vuosien ajan törmäpääskyjä, jota palaavat maa-ainesalueelle pesimään 
loppukeväästä touko-kesäkuun vaihteessa. Törmäpääskyjen pesät ovat sijainneet usean vuoden ajan 
suunnilleen samassa paikassa eli länsipuoleisessa ottorintauksessa.  

Toiminta on törmäpääskyjen vuoksi järjestetty siten, että pesintää ei häiritä, eikä pesiä hävitetä. Kyseisestä 
kohdasta aluetta ei oteta maa-aineksia pesintäaikana, vaan pesäalueelta tai sen läheisyydestä ottaminen 
ajoitetaan muuhun ajankohtaan. Myöskään soraa ei murskata pääskyjen pesintäaikana kesä–heinäkuussa. 

Törmäpääskyt eivät ole suunnitelma-alueella havaitun perusteella kovin herkkiä melulle tai alueen 
ottamistoiminnalle. Pääskyt ovat pesineet alueella seulonnasta ja maa-aineksen ottamisesta huolimatta jo 
useiden vuosien ajan. Pääskyille annetaan kuitenkin pesintärauha ja sen vuoksi sora voidaan murskata 
pesimäajan ulkopuolella. Lisäksi työkoneiden ja kuljetusliikenteen ajoa pesintäpaikan läheisyydessä 
pyritään välttämään pesinnälle aiheutuvan häiriön välttämiseksi.  

Törmäpääskyjen pesimiseen vaikuttaa ennen kaikkea sopivan pesäpaikan eli törmän olemassaolo. Pesintä 
alueella pyritään mahdollistamaan myös jatkossa. Alueen toiminnan aikana ja maisemoinnissa pyritään 
säilyttämään alue, jossa törmäpääskyt voivat jatkossakin pesiä.  

Toimimalla edellä esitetyllä tavalla toiminnalla ei ole vaikutusta törmäpääskyjen pesintään, vaan pesintä 
pyritään mahdollistamaan mahdollisimman häiriöttä. 

10.3 Vaikutukset pintaveteen, vesistöön ja sen käyttöön  

Toiminnan vaikutusalueella ei ole pintavesistöjä. Tukitoimintoalueen läheisyydessä on lampi, jonka vettä 
voidaan käyttää tarvittaessa kasteluun, mutta siitä ei arvioida aiheutuvan haittaa lammelle. 

Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön, kalastoon eikä muihin vesieliöihin.  

10.4 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Normaalilla soran murskaustoiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. 
Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden käsittely tehdään 
huolellisesti muualla hakemuksessa esitetyllä tavalla, eikä kyseisten aineiden käsittelystä aiheudu vaaraa 
maaperän tai pohjaveden pilaantumiselle.  

Suunnitelma-alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella sekä vedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeellä. Murskauslaitoksen sijaintipaikka sekä tukitoimintoalue sijaitsevat voimassa 
olevan luvan mukaisissa paikoissa, eivätkä ne siirry ottamisen etenemän mukaan, eikä alueen 
laajenemisesta lännen suuntaan kohti pohjavedenottamoa oleteta aiheutuvan riskiä maaperälle tai 
pohjavedelle. 

Pohjavesitarkkailussa on havaittu, että suunnitelma-alueella olevan pohjavesiputken 1 näytteessä 
typpipitoisuus on ollut koholla. Pitoisuus on kuitenkin laskenut selvästi vuosien 2019 ja 2020 välillä. 
Soranottoalueella typen huuhtoumista voidaan estää ajoittamalla pintamaiden kuorinta kasvukauteen, 
jolloin typpeä on sitoutunut eniten kasveihin. Myös alueen maisemoinnilla ja kasvillisuuden istuttamisella 
voidaan nopeuttaa alueen kasvillisuuden kehittymistä ja sen myötä typen sidontaa.  
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10.5 Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset 

Sijaintipaikka huomioon ottaen toiminnasta aiheutuvilla polttomoottoriperäisillä päästöillä (typpi-, rikki- ja 
hiilidioksidipäästöt) ei ole oleellisia tai mitattavia vaikutuksia ilmanlaatuun tai ilmastoon. Murskauksessa 
käytetään tarpeen mukaan kastelua vähentämään pölyämistä ja tarpeen mukaan myös ottamisalueen 
ajoreittejä kastellaan.  

11 TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN 

11.1 Merkittävimmät riskit 

Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esimerkiksi työkoneiden letkurikkojen, 
varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. 

11.2 Riskien ehkäisy 

Koko alueelle nimetään vastaava työnjohtaja, joka valvoo, että lupa- ja turvallisuusmääräyksiä 
noudatetaan. Yhteystiedot toimitetaan Salon kaupungin ympäristönsuojeluun. Edellä esitetyn lisäksi 
toiminnassa noudatetaan mm. seuraavia varotoimenpiteitä: 

– Toiminnassa noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta öljyjä ei päädy maaperään.  

– Vuotojen ehkäisemiseksi koneita ja laitteita huolletaan päivittäin niiden kunnossapitämiseksi. 
Huollot tehdään mahdollisuuksien mukaan tiivispohjaisella tukitoimintoalueella.  

– Mahdolliset voiteluaineet ja hydrauliikkaöljyt sekä jäteöljyt säilytetään astioissa lukitussa kontissa 
tiivispohjaisella alueella.  

– Työkoneet ja laitteet tankataan tiiviillä alustalla valvotusti. 

– Työkoneita varten alueella varastoidaan polttoainetta. Varastosäiliöt ovat kaksoisvaippaisia. Säi-
liöt on sijoitettu tiivispohjaiselle tukitoimintoalueelle lukittuun konttiin. Tankkauslaitteissa on sul-
kuventtiilit.  

– Öljytuotteiden varastoinnissa noudatetaan luvassa annettavia määräyksiä. 

– Alueelle varataan riittävästi imeytysmateriaalia ja öljynkeräysvälineitä öljy- tai polttoainevuoto-
jen varalle. 

– Työkoneet pysäköidään yöksi tukitoimintoalueelle.  

– Alueella on alkusammutuskalusto. 

– Alueelle johtavalla tiellä on lukittava portti. Jyrkistä luiskista varoittavat merkinnät tarkastetaan. 
Tarvittaessa asennetaan varoituskylttejä ja jyrkkiä kohtia merkitään esimerkiksi lippusiimoin.  

11.3 Toiminta poikkeustilanteessa 

Poikkeustilanteessa koneet ja laitteet pysäytetään ja mahdollinen vika tai häiriö korjataan. 
Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus Salon kaupungin pelastus- ja ympäristöviranomaisille ja 
lisäksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tarvittaviin toimenpiteisiin 
ryhdytään välittömästi mahdollisen vahingon aiheuttamien haittojen leviämisen estämiseksi. 
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12 TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI  

Käyttötarkkailu 

Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Siihen kirjataan päivittäinen työaika, tuotantomäärä, 
tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Alueella syntyneistä jätteistä ja niiden 
toimituspaikoista sekä polttoaineen käyttömääristä pidetään kirjaa. 

Ympäristövaikutusten tarkkailu 

Melun ja pölyn tarkkailua ei ehdoteta tehtäväksi mittauksin, vaan toiminnasta aiheutuvaa melua ja pölyä 
seurataan aistinvaraisesti pääasiassa ottamisalueella. Ehdotusta perustellaan asetuksen 800/2010 
pykälässä 13 esitetyllä etäisyydellä, joka on toiminnasta (pääasiassa murskauksesta) yli 500 metriä 
altistuviin kohteisiin. Jos toiminta sijaitsee yli 500 metrin etäisyydellä altistuvista kohteista, melun ja 
hengitettävien hiukkasten tarkkailua ei tarvitse asettaa määräyksiksi. Lisäksi toiminnan aiheuttamaa melua 
on mitattu jo meneillään olevan lupakauden aikana.  

Pohjavesien tarkkailua jatketaan pääpiirteittäin kuten aiemminkin. Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan 
neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. Pinnankorkeus mitataan helmi-, touko-, elo- ja 
marraskuussa.  

Veden laatua tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa touko- ja marraskuussa. Vesinäytteistä analysoidaan 
seuraavat parametrit: 

– lämpötila 

– haju 

– sameus 

– väri 

– pH 

– happi 

– KMnO4-luku 

– sähkönjohtavuus 

– rauta 

– mangaani 

– sulfaatti 

– ammonium 

– nitraatti 

– nitriitti 

– kloridi 

– kokonaiskovuus 

– alkaliniteetti 

– polttoainehiilivedyt  

– mineraaliöljyt 

– koliformiset ja E.coli bakteerit.  
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Näytteen ottaa sertifioitu näytteenottaja ja näytteenotto on akkreditoitu. 

Pohjaveden tarkkailun havaintopisteitä ehdotetaan muutettavaksi siten, että Kistolan kylän yhteinen kaivo 
jätetään pois tarkkailusta. Ottaminen laajenee lännen suuntaan poispäin kaivosta, eikä laajennusalueen 
pohjavedet virtaa kaivon suuntaan. Hakija esittää, että on tärkeämpää lisätä tarkkailua lännen suunnassa 
eli lähempänä Ristinummen ottamoa, mihin suuntaan suunnitelman mukainen ottaminen myös etenee. 
Hakija esittää tarkkailupisteeksi alueelle vuonna 2020 asennettua pohjavesiputkea, joka on kuvassa 12 
esitetty pohjavesiputki 2 (PVP 2). Lisäksi hakija esittää uuden pohjavesiputken asentamista suunnitelma-
alueen länsireunaan keskivaiheille tai lounaisosaan. Tarkkailuputken tarkka sijainti esitetään 
määritettäväksi yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa. 

Pohjaveden tarkkailun raportointi 

Pohjaveden laatunäytteiden tulokset toimitetaan ympäristönsuojeluun välittömästi niiden valmistuttua. 
Pohjaveden tarkkailusta laaditaan vuosittain raportti, joka toimitetaan Salon kaupungin 
ympäristönsuojeluun sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 

Raportointi 

Alueelta otettavan maa-aineksen määrä ja laatu ilmoitetaan maa-aineslupaviranomaiselle vuosittain maa-
aineslain 23a §:n mukaisesti.  

Käyttöpäiväkirjan tiedot sekä tehtyjen tarkkailujen tulokset raportoidaan vuosittain lupaa valvovalle 
viranomaiselle eli Salon kaupungin ympäristönsuojeluuun. Tiedot pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun 
tarkkailusta toimitetaan vuosittain myös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  
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Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 132 10.10.2018

Ympäristölupa, K & T Saari, kiven murskaus, ma Antti 734- 661-5-32, lupa 3-2018

2157/11.01.00.00.01/2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.10.2018 § 132

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Anne Kari-Nummi, an-
ne.kari-nummi@salo.fi puh. 02 778 7802 ja ympäristönsuojeluntarkastaja
Hil le vi Lehto, hillevi.lehto@salo.fi puh. 02 778 7805

Asia
Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, jo-
ka koskee kiven murskaamista. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuo-
jelulain 199 §:n mukaiseen aloituslupahakemukseen toiminnan aloittami-
seksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija
K & T Saari Oy, Saarenpiha 10, 20460 Turku

Toiminta, sen sijainti ja kulkuyhteydet
K & T Saari Oy hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuo ta van
murs keen välivarastointiin sekä erilliselle tukitoimintoalueelle. Lupaa hae-
taan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hakemuksen ja suun ni tel man on teh-
nyt Promethor Oy.

Ympäristölupa-alueen kokonaispinta-ala on noin 14 hehtaaria. Se muo dos-
tuu määräalasta, joka on noin 13 ha ja tukitoimintoalueesta, joka on noin 1
ha.

Ympäristölupa-alue sijaitsee Muurlassa Salon kaupungissa, noin 6,5 km
Sa lon keskustasta kaakkoon Kiskontien (seututie 186) ja Muurlantien (yh-
dys tie 1861) risteyksen läheisyydessä.
Alue ei sijaitse taajama-alueella. Alueelle kuljetaan Kiskontieltä er ka ne vas-
ta liittymästä. Kulkuyhteydestä määräalalle kiinteistön Sorakuoppa I kautta
on sovittu kiinteistön omistajan kanssa.

Kiinteistöltä Antti 734- 661-5-32 erotetulla määräalalla murskataan ja va-
ras toi daan ko. määräalalta maa-ainesluvan mukaisesti otettua soraa.
Murs kaus ta tehdään etukäteen arvioiden noin 150 vuorokautta vuodessa.
Toimintapäivien määrä voi kuitenkin vaihdella eri vuosina murskatun soran
ky syn näs tä johtuvan murskaustarpeen mukaan. Murskausta voidaan teh dä
useamman viikon kestävissä jaksoissa. Jos alueelle sijoitetaan oma murs-
kaus lai tos, murskausta voidaan tehdä useammin ja lyhemmissä muu ta man
päivän kestävissä jaksoissa. Tuotettua soramursketta käy te tään pää asias-
sa betonin valmistukseen.

Samalla lupaa haetaan muualta tuotavan CE-merkityn murskeen vä li ai kai-

Liite 1



sel le varastoinnille edellä mainitulla alueella. Murske on peräisin hakijan
muis ta kiviainespaikoista, ja sitä tuodaan alueelle varastoitavaksi myyntiä
var ten. Alueella on välimyyntivarastossa mursketta kerrallaan enintään
noin 3.000 tonnia.

Alueen tukitoiminnot sijaitsevat kiinteistöllä Sorakuoppa 734- 661-5-3 ja
ym pä ris tö lu paa haetaan myös tukitoimintoalueelle.

Hakija hakee lupaa aloittaa toiminnot mahdollisesta muu tok sen haus ta huo-
li mat ta. Murskaustoiminta on tarpeen aloittaa, koska alue on ole mas sa ole-
va soranottoalue, jonka maa-aineksen hyödyntäminen edel lyt tää murs kaa-
mis ta. On tärkeää, että avatulta maa-aineksen ottoalueelta voi daan hyö-
dyn tää kaikki hyödynnettävissä oleva maa-aines eikä tarvitse ava ta uu sia
alueita tai kuljettaa maa-ainesta muualle murskattavaksi.

Hakemukseen ja muuhun asiakirja-aineistoon voi tutustua ympäristönsuo-
jelussa ja lautakunnan kokouksessa, oheismateriaalina kartta.

Luvan hakemisen peruste
Lupaa haetaan ympäristösuojelulain (527/2014) 27 § 1 momentin ja liitteen
1 taulukon 2 kohdan 7 e mukaiseen yli 50 päivää kestävään soran murs-
kauk seen kiinteistöltä Antti 734- 661-5-32 erotetulle määräalalle sekä tu ki-
toi min to alu eel le kiinteistöllä 734- 661-5-3.

Lupaviranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen
ym pä ris tön suo je lus ta (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohtien 6 a ja 6b nojal-
la kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristölupa-asian.
Sa lon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ym-
päristölautakunta.

Asian vireille tulo
Lupahakemus on saapunut Salon kaupungin ympäristönsuojeluun
4.6.2018. Hakemusta on 29.8.2018 täydennetty lisäselvityksellä koskien
alu eel la pesiviä törmäpääskyjä.

HAKEMUKSESSA ESITETYT ASIAT

Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset
Kyseessä on uusi toiminta soran jalostamiseksi murskaamalla be to ni so rak-
si.
Alueella on voimassa Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan
20.2.2013 myön tä mä maa-aineslupa kymmeneksi vuodeksi ottomäärälle
400.000 m3 so raa ja hiekkaa.
Ympäristölupa-alue on hakijan omistuksessa ja tukitoimintoalueesta on
maan omis ta jan kanssa tehty vuokrasopimus toistaiseksi.

Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö
Kaavat
Suunnittelualueella on voimassa Salon seudun maakuntakaava, jonka mu-
kaan alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), sekä Muurlan kun-
nan val tuus ton hyväksymä 16.5.2000 päivätty yleiskaava, joka ei ole oi-



keus vai kut tei nen. Yleiskaavassa alue sijaitsee maankamaran ainesten ot-
to alu eek si merkityllä alueella (EO).
Ympäristölupa-alue rajoittuu etelä-lounaassa Kiskontiehen (seututie 186).
Poh jois-, itä- ja länsipuolilla alue rajoittuu metsäalueisiin. Alueen ete lä puo-
lel la lähimmillään 1,5 km etäisyydellä sijaitsee länteen virtaava Muur lan jo ki.
Lähin järvi on alueen pohjois-koillispuolella sijaitseva Lammenjärvi noin 2,5
km etäisyydellä.

Rakennukset
Lähimmät asuinrakennukset ovat Maanmittauslaitoksen aineiston mukaan
kak si lomakäytössä olevaa asuinrakennusta ja yksi vakituisessa asuin käy-
tös sä oleva asuinrakennus murskauslaitoksen sijoituspaikan itäpuolella yli
500 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta.
Murskauslaitoksen kaakkoispuolella vakituisessa ja lomakäytössä olevat
asuin ra ken nuk set sijaitsevat lyhimmillään noin 700 metrin etäisyydellä.
Eteläpuolella lähimmät lomakäytössä olevat ja vakituisessa asuin käytössä
ole vat rakennukset sijaitsevat yli 750 metrin etäisyydellä murs kaus lai tok-
ses ta.
Lounaispuolella lähimmät lomakäytössä ja vakituisessa asuin käytössä ole-
vat rakennukset sijaitsevat yli 950 metrin etäisyydellä murs kaus lai tok ses ta.
Länsi-luoteispuolella sijaitsevat vakituisessa asuin käytössä olevat ra ken-
nuk set ovat vähintään 750 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta. Koil lis-
puo lel la lä him mät loma- ja vakituisessa asuin käytössä olevat ra ken nuk set
si jait se vat yli 700 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta.

Pohjavesi ja maaperä
Ympäristölupa-alue sijaitsee Kurjenpahna-Ristinummen (0273451) ve den-
han kin taa varten tärkeällä pohjavesialueella ja poh ja ve den muo dos tu mis-
alu eel la sekä Ristinummen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Ve-
den ot ta mo sijaitsee Kiskontien varressa ympäristölupa-alueen luo teis puo-
lel la noin 800 metrin etäisyydellä.

Ympäristölupa-alueen itäpuolella lyhimmillään noin 300 metrin etäisyydellä
si jait see kaksi lähdettä. Soranottotoiminnan vuoksi alueella on tehty poh ja-
ve den pinnankorkeuden tark kai lua ja veden laadun seurantaa jo useam-
man vuoden ajan.

Maaperä on geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan 1:20 000 mu-
kaan hiekkaa. Maa-ainesluvan hakemista varten tehdyssä ot ta mis suun ni-
tel mas sa on kirjoitettu, että maaperä on kaivutoiminnan perusteella ar vioi-
tu na pääasiassa hienoa täytesoraa sekä osittain karkeaa, kivistä soraa.
Kal lio pin ta on havaittavissa alueen pohjoisosassa. Ottamissuunnitelman
mu kaan ottamisalue, joka vastaa likimäärin ympäristöaluetta, on kan gas-
tyyp pis tä mäntymetsää, jolta puusto on poistettu.

Ympäristölupa-alueen maanpinnan korkeustaso vaihtelee. Korkein kohta
si jait see länsikulmassa, jossa korkeus on suunnilleen Kiskontien tasossa
eli korkeudella +90 mpy (N60). Pohjoiskulmassa korkeus on suunnilleen
+72 mpy (N60) ja itäkulmassa +82 mpy (N60). Alue otetaan maa-ai nes lu-
van mukaisesti alimmillaan korkeuteen +57 mpy (N60), joka vas taa +57,28
mpy (N2000).

Törmäpääskyt



Ympäristölupa-alueella on havaittu pesiviä törmäpääskyjä.

Promethor Oy:n 29.8.2018 toimittamassa Varsinais-Suomen ELY-kes kuk-
sen pyytämässä lisäselvityksessä todetaan, että törmäpääsky-yhdyskunta
si jait see ympäristölupa-alueen länsireunalla ottorintauksessa. Vii mei sim-
mät alueella kevät-kesän 2018 aikana sijainneet pesät olivat vähintään
noin 150 metrin etäisyydellä suunnitellusta murskauslaitoksen si jain ti pai-
kas ta.
Hakijan soranottoalueen edelliseltä omistajalta saaman tiedon mukaan tör-
mä pääs kyt ovat vuosittain pesineet suunnilleen samassa kohdassa.
Yhdyskunnan koko on arviolta alle 20 pesää. Törmäpääsky sijoittuu ha ke-
muk sen meluselvityksen mukaan yli 45 dB:n keskiäänitason alu eel le.

Eri kiviainesten murskauspaikoilla tehtyihin havaintoihin perustuen voidaan
to de ta, että törmäpääsky pesii kiviainesten ottamisalueilla, joissa on pe si-
mä kau den aikana aktiivista, melua aiheuttavaa murskaustoimintaa. Ha ke-
muk sen kohteena olevalla soranottoalueella törmäpääskyt ovat pesineet
usei den vuosien ajan maa-aineksen ottamisesta ja seulonnasta huo li mat ta.
Lisäksi Internetistä tietoa etsimällä löytyy lehtiartikkeleja, joissa on ker rot tu,
että törmäpääskyt pesivät mm. erilaisilla rakennustyömailla. Pe sin tä pai kan
valintaan näyttäisi vaikuttavan lähtökohtaisesti pesien ra ken ta mi seen
sopivan materiaalin löytyminen. Mahdollinen pesintäpaikkojen ym pä ril lä
oleva melu ja muu toiminta eivät havaintojen perusteella vaikuttaisi es tä vän
pesän rakentamista esimerkiksi tarkasteltavan kaltaisen toiminnan vai ku-
tus alu eel le.

Hakijan mukaan murskaustoimintaa ei ole mahdollista keskeyttää tör mä-
pääs ky jen pesinnän ajaksi. Pesintä alkaa sellaiseen vuodenaikaan, että
va ras to ka sat ovat todennäköisesti pienimmillään ja murskatun soran ky-
syn tä puolestaan suurimmillaan.

Hakija ehdottaa ratkaisuksi luonnonsuojelulain 39 §:n mukaisen tahallisen
häi rin nän estämiseksi murskauslaitoksesta aiheutuvan melun leviämisen
es tä mis tä. Lisäselvityksen liitteen 1 melukartassa on esitetty suo jaus, jolla
so ran murs kaus lai tok sen toiminnasta törmäpääskyjen pe sin tä koh taan ai-
heu tu vaa melutasoa on mahdollista pienentää riittävästi. Las ken nan pe rus-
teel la murskauslaitoksen ja pesintäkohdan väliin noin 20 met rin etäi syy del-
le murskaimesta/murskauslaitoksesta rakennettavan me lu es teen tulee ol la
riittävän pitkä ja vähintään 8 metrin korkuinen. Me lu es teen pituus mää räy-
tyy murskaukseen käytettävän laitoksen koon (onko käy tös sä kar tio murs-
kai men lisäksi esimurskain) perusteella. Esteen tar kem pi sijainti va li taan
murskauslaitoksen ja pesien sijainnin mukaan siten, et tä este estää me lun
leviämisen pesien suuntaan. Melueste voidaan ra ken taa esimerkiksi osit-
tain tai kokonaan mistä tahansa alueella olevasta maa-ai nek ses ta. Murs-
kaus toi min nas ta ympäristöön aiheutuvan melun leviäminen melueste huo-
mioi den on esitetty kartalla lisäselvityksen liitteessä 2.

Työkoneiden ja kuljetusliikenteen ajoa pesintäpaikan läheisyydessä py ri-
tään mahdollisuuksien mukaan välttämään, jotta pesien läheisyyteen ai-
heu tuu mahdollisimman vähän häiriötä.

Meluesteen rakentamisella ei laskentatulosten perusteella ole merkittävää
vai ku tus ta ympäristön asuinrakennuksille aiheutuvaan melutasoon ver rat-



taes sa ympäristölupahakemuksen liitteenä olevan meluselvityksen ti lan tee-
seen, jossa estettä ei ole. Vaikutusta ei ole havaittavissa meluesteen suun-
nas sa länsi-luoteeseen sijoittuvien asuinrakennusten piha-alueilla. Ky sei-
ses sä suunnassa merkittävin osa toiminnan aiheuttamasta melusta syn tyy
kuljetusliikenteestä Kiskontiellä.

Suoritetun laskennan mukaan soranmurskaustoiminnan ja kul je tus lii ken-
teen aiheuttama päiväajan sekä yöaikaisen murskauksen toimintatunnin ai-
heut ta ma keskiäänitaso silloin, kun soranmurskauslaitoksen länsipuolelle
on rakennettu 8 metrin korkuinen melueste, alittaa valtioneuvoston ase tuk-
ses sa 800/2010 keskiäänitasolle annetut raja-arvot kaikilla vakituisilla ja lo-
ma käy tös sä olevilla asuinrakennuksilla. Päiväajan keskiäänitason ra ja-ar vo
on vakituisilla asuinrakennuksilla 55 dB(A) ja lomakäytössä olevilla asuin ra-
ken nuk sil la 45 dB(A). Yöajan keskiäänitason raja-arvo on va ki tui sil la
asuinrakennuksilla 50 dB(A) ja lomakäytössä olevilla asuinrakennuksilla 40
dB(A).

Laskentatuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että asetuksessa esitetyt
me lu ta son raja-arvot saavutetaan asuinrakennuksilla myös ilman so ran-
murs kaus lai tok sen länsipuolelle rakennettavaa meluestettä. Soran murs-
kauk ses ta aiheutuvan melun leviämisen estäminen on näin ollen tarpeen
vain törmäpääskyjen pesintäaikana.

Luonnonsuojelu
Lähin luonnonsuojelualue, yksityinen Kujanpään luonnonsuojelualue
(YSA230765) sijaitsee ympäristölupa-alueen luoteispuolella noin 3 km etäi-
syy del lä. Pohjankartanon luonnonsuojelualue (ESA300256) sijaitsee alu-
een länsipuolella noin 3,3 km etäisyydellä. Soidensuojeluohjelmaan kuu lu-
va Muurassuo-Järvisuo (SSO020042) sekä Muurassuon luon non suo je lu-
alue (YSA0221814) sijaitsevat alueen lounaispuolella noin 3,7 km etäi syy-
del lä.

Lähin Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue (ViurilanlahtiFI0200027) si jait-
see lähes 8 km etäisyydellä alueen luoteispuolella.Valtakunnallisesti ar vo-
kas kallioalue (PoramäkiKAO020188) sijaitsee noin 500 metrin etäi syy del lä
ympäristölupa-alueen itä-kaakkoispuolella. Lä him mät mui nais muis to koh-
teet ja muut kulttuuriperintökohteet (Alho, Sianselkä, To ra mäen hau ta röyk-
kiöt) sijaitsevat lähimmillään 450 metrin etäisyydellä alu een kaakko-, itä- ja
pohjoispuolilla.

Laitoksen toiminta
Yleiskuvaus toiminnasta
Alueella on Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 20.2.2013
myöntämä maa-aineslupa. Uusi ympäristöluvan mukainen toi min ta on
maa-ainesluvan mukaisesti otet ta van soran jalostamista murs kaa mal la ja
seulomalla lähinnä betonin val mis tuk seen käytettäväksi. Alu eel ta ei ole
tähän mennessä maa-ai nes lu van voimassaoloaikana otettu ko ko
vuosittaista määrää, joten vuosittainen ot to voi jatkossa olla noin 50.000 -
60.000 m3. Tämän perusteella murs ket ta voidaan tuottaa vuo des sa noin
100.000 - 120.000 m3 tonnia. Toi min ta aloi te taan vuoden aikana 2018
aikana heti, kun alueelle on myön net ty ym pä ris tö lu pa.

Työntekijöiden määrä on noin 3-5 henkilöä työvuorossa murskauksen ai ka-



na. Mahdollisesti murskausjaksojen ulkopuolisina aikoina on 1-3 hen ki löä
lastaamassa myyntikuormia.

Alueella käytetään siirrettävää murskauslaitosta. Sen koko määräytyy
murs kat ta van maa-aineksen ominaisuuksien ja tuotettavan lajitteen pe rus-
teel la. Murskauksessa maa-aineksen raekokoa pienennetään vaiheittain
ha lut tuun raekokoon. Murskauksen ja seulonnan tarkoituksena on saada
ai nek sis ta käyttötarkoituksen mukaista, laatuvaatimukset täyttävää ja los tet-
tua betonin raaka-ainetta tai muuhun käyttöön sopivaa soramursketta.

Murskauslaitos koostuu esi- ja jälkimurskaimesta, hihnakuljettimista ja seu-
lois ta. Esimurskaimena käytetään yleensä leukamurskainta ja jäl ki murs kai-
me na on kartiomurskain. Murskauslaitoksen käyttöenergia tuo te taan
aggregaatilla.

Murskausprosessissa maa-aines syötetään pyöräkuormaajalla syöttimeen,
jo ka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Murskauksessa ei aina käy-
te tä esimurskainta, jolloin maa-aines murskataan kartiomurskaimella.
Murs kaus ta jatketaan tarvittaessa esimurskaimen jälkeen jäl ki murs kai mel la
ja seulonnalla, kunnes murskattu aines on haluttua raekokoa. Eri ko koi set
kiviainekset seulotaan omiin kasoihinsa. Valmiit lopputuotteet siirretään va-
ras to ka soi hin odottamaan kuljetusta betoniasemalle tai muihin käyt tö koh-
tei siin. Osa murskeesta voidaan heti murskauksen jälkeen lastata kuor ma-
tai kasettiautoihin ja kuljettaa pois alueelta. Murskauksen aikana alu eel la
toimii murskaimen tai murskauslaitoksen lisäksi pyöräkuormaajia,
jotka syöttävät murskauslaitosta/murskainta, siirtävät valmista murs ket ta
va ras to ka soi hin ja lastaavat myyntikuormia.

Murskauslaitos sijoittuu ympäristölupa-alueella kaivualueen pohjatasolle ot-
to luis kien suojaan. Laitoksen sijaintia ei lähtökohtaisesti siirretä ot ta mi sen
edetessä vaan murskattava kiviaines ajetaan pyöräkuormaajalla kai vu koh-
das ta murskattavaksi. Alueella ennestään olevat ottoluiskat sekä syn ty vät
murskeen varastokasat toimivat koko murskaustoiminnan ajan me lu es tee-
nä eri suuntiin. Erillistä meluntorjuntaa ei tarvita.

Alueella käytetään siirrettävää seulaa. Seulassa on tavallinen polt to moot to-
ri. Seulonnassa maa-aines erotellaan eri jakeisiin, jotta saadaan eri käyt tö-
tar koi tuk siin soveltuvaa lopputuotetta. Seulaa syötetään pyö rä kuor maa jal-
la. Valmis, eri raekokoihin seulottu sora siirretään pyöräkuormaajalla va ras-
to ka soi hin. Seulontalaitteisto on alueella jatkuvasti.

Lisäksi alueella varastoidaan väliaikaisesti hakijan muista ki vi ai nes pai kois-
ta tuotavaa CE-merkittyä mursketta odottamassa myyntiä ja kuljettamista
lo pul li siin käyttökohteisiin. Ympäristölupa-alue toimii murskeen vä li myyn ti-
va ras to paik ka na, eikä mursketta jalosteta tai käsitellä alueella kuorman
pur ku ja ja uudelleen lastausta lukuun ottamatta. Mursketta tuodaan va ras-
toon lä hem mäk si lopullisia käyttökohteita. Mursketta tuodaan samoilla,
muu ten alu eel le tyhjinä saapuvilla autoilla, joilla alueella jalostettua soraa
kul je te taan betonitehtaille.

Välivarastoitavaa mursketta ei varastoida ympäristölupa-alueella pai kois sa,
jota on jo maisemoitu.



Tukitoiminnot
Ympäristölupa-alueella on kiinteistölle 734- 661-5-3 rakennettu tankkaus-
ja varastointialue kohtaan, jossa pohjavesipinnan päällä on kaivualueella
ole vaa maakerrosta paksumpi maakerros suojaamassa poh ja vet tä. Alueen
poh ja on suojattu muovikalvolla. Polttoaine va ras toi daan kak sois vaip pa säi-
liös sä tiivispohjaisessa lukittavassa merikontissa. Säi liö on varustettu sul-
ku vent tii lil lä ja lukittavalla ylitäytön estimellä. Ym pä ris tö lu pa-alu eel la tan ka-
taan vain alueella käytettäviä työkoneita ja laitteita. Murs ket ta kuljettavia
au to ja ei tankata ympäristölupa-alueella.

Työkoneet säilytetään tankkaus- ja varastoalueella. Koneiden ja laitteiden
suu rem mat huollot ja korjaukset tehdään hakijan päätoimipaikan hallissa.
Tank kaus- ja varastoalueella olevassa lukitussa kontissa säilytetään omis-
sa astioissaan vähäisiä määriä öljytuotteita, joita tarvitaan koneiden ja lait-
tei den päivittäisessä kunnossapitotöissä. Kyseisistä töistä syntyneitä mm.
öl jyi siä jätteitä varastoidaan tiiviissä jäteastioissa, jotka on sijoitettu lu kit-
tuun merikonttiin.

Toiminta-ajat
Vuosittain murskattavan aineksen määrä on riippuvainen otettavan soran
mää räs tä, murskaustarpeesta ja betonisoran tai muun soramurskeen ky-
syn näs tä. Murskattavan aineksen määrä ja siten myös toimintapäivien
mää rä voivat sen mukaisesti vaihdella vuosittain. Murskausta tehdään ar-
viol ta noin 150 vuorokautta vuodessa.

Kiviainesta murskataan arkisin maanantaista perjantaihin klo 6-22. Toi min-
nan järjestelemiseksi murskauksen aloittaminen klo 6 on tarpeellista.

Soraa seulotaan tarpeen mukaan ympäri vuoden noin klo 6-16. Soran me-
ne kin mukaan tarvittaessa seulonnan päivittäinen työaika voi olla esitettyä
ar vio ta pidempi.

Valmiin tuotteen kuormaamista ja kuljetuksia voi olla betonitehtaiden ky-
syn nän mukaan kaikkina viikon päivinä ympäri vuorokauden. Yöaikaisten,
lä hin nä aamuyöhön painottuvien kuljetusten tarve perustuu pääasiassa be-
to ni teh tai den soran tarpeeseen. Betonitehtailla työt aloitetaan usein jo klo
5-6 aamulla, jolloin betonisoran kuljetusten tulee lähteä ym pä ris tö lu pa-alu-
eel ta jo noin 1 - 1,5 tuntia aiemmin. Kuljetusliikenne arkisin yöaikana noin
klo 4-7 välillä on tällä hetkellä säännöllistä. Kuljetusten lukumäärä riip puu
betonitehtaiden tarpeesta, mutta on arviolta noin 2-5 päivässä.

Välillä kuljetuksia voi olla ympäri vuorokauden. Ympärivuorokautinen kul je-
tus tar ve perustuu mm. erikoisvaluihin, joita voivat olla esim. siltatyömaat.
Ky sei siä töitä tehdään usein yöaikaan, joten betonia ja siten myös be to ni-
so raa tarvitaan ympäri vuorokauden. Ympärivuorokautisten kuljetusten tar-
ve on riippuvainen soran kysynnästä, eivätkä tarkat kuljetusmäärät ole etu-
kä teen tiedossa. Etukäteen arvioiden kuljetuksia voi olla ympäri vuo ro kau-
den muutamia kertoja vuodessa. Tällöin kuljetuksia on muutamana vuo ro-
kau te na peräkkäin.

Murskaus ma-pe klo 6-22 , 150 vrk/v joko pidempinä jak soi na
har vem min tai lyhyissä jaksoissa useammin

Kuormaaminen ja joka päivä 0-24, ympäri vuoden



kuljetus
Seulonta ma-pe klo 6-16, ympäri vuoden

Liikenne ja liikennejärjestelyt
Mursketta kuljetetaan alueelta pääasiassa betoniasemille ja kuljetukset
suun tau tu vat Kiskontietä Salon keskustan suuntaan. Kuljetuksia on noin
2-20 vuorokaudessa. Kuljetusten määrä vaihtelee jonkin verran päivittäin
murs keen kysynnän mukaan ja betonitehtaiden tarpeesta riippuen.

Alueella varastoitavan muista kiviainespaikoista tuotavan valmiin CE-mer ki-
tyn murskeen kuljetuksista alueelle varastoitavaksi ja murskeen myyn ti kul-
je tuk sis ta alueelta aiheutuu enimmillään muutama kuljetuskuorma vuo ro-
kau des sa.

Raskasta kuljetusliikennettä arvioidaan olevan yhteensä enintään noin 25
-30 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi alueelle on työntekijöiden hen ki lö-
au to lii ken net tä.

Tuotanto ja tuotteet
Toiminta-alueella tuotetaan alueelta seulottua murskattua kiviainesta
80.000- 120.000 tonnia vuodessa sekä varastoidaan muualta tuotua murs-
ket ta kerrallaan enintään 3.000 tonnia. Murske säilytetään kasoissa ym pä-
ris tö lu pa-alu eel la arviolta muutama kuukausi kohdissa, joita ei ole vielä
mai se moi tu.

Kevyttä polttoöljyä kuluu noin 580 m3/a, varastoidaan alle 10 m3 säiliössä
lu ki tus sa merikontissa ympäristöluvan tankkaus- ja varastoalueella.
Öljyn kulutus on alle 200 l/a, määrä sisältää öljyt ja voiteluaineet yhdessä.

Varastointi
Varastokasat sijaitsevat ympäristölupa-alueen sisällä, maisemoimattomalla
ot to-alu eel la.

Polttoaineet ja muut öljytuotteet varastoidaan omissa astioissaan varasto-
ja tankkausalueella sijaitsevassa lukitussa varastokontissa.

Jätteet lajitellaan ja varastoidaan erikseen tiiviissä säiliöissä. Yh dys kun ta jä-
te toimitetaan Salon Korvenmäen jätekeskukseen.

Vaarallisista jätteistä pidetään kirjaa. Vaaralliset jätteet toimitetaan kä sit te-
ly paik kaan, jolla on lupa kyseessä ole van jätteen vastaanottamiseen.

BAT
Murskauksessa syntyviä pölypäästöjä vähennetään murskauslaitoksen
osien kotelointien lisäksi kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä ja tar-
vit taes sa murskattavan kiviaineksen kastelulla. Murskauslaitoksen si joit ta-
mi nen kaivualueen pohjalle ottoluiskien suojaan estää pölyn leviämistä ym-
pä ris töön.

Polttoprosessipäästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pi-
tä mäl lä laitteet hyvässä kunnossa. Kuljetusliikenteen polttoprosessipitoisia
pääs tö jä vähennetään jalostamalla soraa mahdollisimman lähellä be to ni so-
ran käyttöpaikkaa, jolloin murskeen kuljetusmatka lyhenee. Liikenteen ai-



heut ta maa tien pölyämistä estetään pitämällä ajonopeudet ym pä ris tö lu-
pa-alu eel la hiljaisina ja kastelemalla ajoreitit tarvittaessa. Kuljetusreitti Kis-
kon tiel le johtavaan liittymään on asfaltoitu noin 150 metrin matkalta.

Melupäästöjä voidaan vähentää murskauslaitoksen koteloinneilla tai ku mi-
tuk sil la. Murskauksessa syntyvän melun leviäminen estyy sijoittamalla
murs kaus lai tos kaivualueen pohjatasolle ottoluiskien suojaan sekä tar vit-
taes sa varastokasojen sijoittelulla. Erillistä meluntorjuntaa ei tarvita.

Toiminnan aiheuttaman melun leviämisestä ympäristöön on tehty las ken-
nal li nen mallinnus. Meluselvityksessä on huomioitu yöaikaiset las tauk set
se kä kuljetusliikenne.

Murskaustoimintaa on vain murskeen kysynnän mukaan, joten murs kaus-
toi min nas ta aiheutuva mahdollinen meluhaitta ei ole jatkuvaa. Toiminnan
ai heut ta ma melu ei lähimmillä asuinrakennuksilla ylitä valtioneuvoston pää-
tök ses sä 993/1992 annettuja melutason ohjearvoja, jotka val tio neu vos ton
asetuksessa 800/2010 on muutettu raja-arvoiksi. Jos toiminnan alettua mit-
tauk sin todetaan tarve melusuojausten parantamiselle, suojauksia on mah-
dol lis ta parantaa esim. sijoittamalla murskeen varastokasoja tar vit ta viin
kohtiin.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen
Jätevedet
Toiminnassa ei synny jätevesiä. Ympäristölupa-alueella mahdollisesti si joi-
tet ta vis sa sosiaalitiloissa syntyvät vähäiset jätevedet johdetaan um pi säi li-
öön ja kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle.

Hulevedet
Hulevesiä ei synny merkittäviä määriä, koska maaperä läpäisee hyvin vet-
tä. Tarvittaessa vedet voidaan pumpata pois alueelta. Aiemman ot to toi min-
nan aikana tällaista tarvetta ei ole havaittu.

Päästöt ilmaan
Päästöjä ilmaan syntyy sekä työkoneiden ja -laitteiden polt to pro ses si pe räi-
sis tä päästöistä että mekaanisesta kivestä irtoavasta pölystä. Kivipölyä
syn tyy murskauksesta, seulonnasta, varastoinnista, kuormauksesta sekä
työ maa lii ken tees tä. Polttoprosessiperäisiä typpi-, rikki-, hiilidioksidi- ja pien-
hiuk kas pääs tö jä syntyy koneiden ja laitteiden tarvitseman energian tuo tan-
nos ta sekä kuljetuksissa tarvittavista kuorma-autoista.

Toiminnan päästöt aiheutuvat lähinnä pölypäästöistä sekä polt to pro ses si-
pe räi sis tä päästöistä. Pölyä syntyy maa-aineksen jatkojalostuksen aikana
murs kauk ses ta, varastoinnista, kuormauksesta ja työmaaliikenteestä. Polt-
to pro ses si pe räi siä typpi-, rikki-, hiilidioksidi ja pienhiukkaspäästöjä ai heu tuu
murskaukseen ja seulontaan tarvittavan energian tuotannosta. Pääs tö jä
aiheutuu myös aineksen siirtelyyn ja kuljettamiseen tarvittavista työ ko neis-
ta ja kuorma-autoista.

Hiukkaset sis. pöly          40 t/a
Typen oksidit (NOx)        16 t/a
Rikkidioksidi (SO2)          0,01 t/a



Hiilidioksidi (CO2) 1.700 t/a

Edellä esitetty päästöarvio on suuntaa antava, sillä päästöihin vaikuttavat
mm. laitteiden ajotapa, valmistettavat tuotteet sekä esimerkiksi maa-ai nek-
sen kosteus ja kastelu. Työkoneiden keskimääräiset päästöt on laskettu
VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmän perusteella murskeen kes ki mää räi-
sen tuotannon mukaan. Laskennassa on käytetty murskeen tuo tan to mää-
rä nä 3.000 tonnia päivässä, kahta pyöräkuormaajaa ja tuotantopäivien
mää rä nä 150 päivää. Päästöissä ei ole huomioitu kuljetusliikenteen ai heut-
ta mia päästöjä.

Melu, pöly ja tärinä
Murskaustoiminnan aiheuttamat päästöt syntyvät pääasiassa toiminnan ai-
heut ta mas ta melusta ja pölystä. Melua syntyy soran jalostuksessa murs-
kauk ses ta, seulonnasta, varastoinnista, lastauksesta ja kuljetuksista.

Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 perusteella on päästöjen (melu ja pö-
ly) kannalta vaikutusalueeksi määritetty 500 metriä kiven murskaamosta.
Murs kauk sen aiheuttama melu on lähinnä louhetta murskattaessa asu mi-
seen käytettävien alueiden päiväajan raja-arvon 55 dB (A) mukainen ta sai-
ses sa maastossa noin 500 metrin etäisyydellä murskauslaitoksen työajan
ol les sa klo 7-22. Ympäristölupa-alueella raja-arvon alittamiseen tarvittava
etäi syys on lyhyempi, koska alueella murskataan louheen sijaan soraa ja
murs kaus ta tehdään ottamisalueen reunaluiskien suojassa kaivualueen
poh jal la. Tällöin myös toiminnan vaikutusalue pienenee. Kun toiminta jär-
jes tetään hakemuksen mukaisesti, murskaustoiminnasta ei aiheudu ter-
veys hait to ja ihmisille tai ympäristön pilaantumista.

Melu
Maa-aineksen jatkojalostuksessa melua syntyy murskauksesta, seu lon nas-
ta, varastoinnista, lastauksesta sekä kuljetuksesta.

Melulähteenä ole vien työkoneiden ja -laitteiden tyypilliset äänitehotasot
(LWA) ovat seu raa vat:
siirrettävä soranmurskauslaitos 115 - 119 dB(A) riippuen murs kat ta van

maa-ai nek sen raekoosta ja lai tok sen
ko koon pa nos ta.

pyöräkuormaaja ja kaivinkone 105 - 110 dB (A)

Toiminnan aiheuttama melu voi olla ominaisuuksiltaan vaihtelevaa:
- soran murskauksesta aiheutuva melu on harvoin iskumaista ly hyil lä-

kään etäisyyksillä.
- kiviaineksen käsittely työkoneilla saattaa aiheuttaa ajoittain iskumaista

ko li naa.

Pöly
Varastokasat pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle murs kaus lai tos-
ta melun ja pölyn leviämisen estämiseksi sekä ylimääräisen lii ken nöin nin
välttämiseksi.

Kuljetusreitti Kiskontieltä määräalalle on asfaltoitu noin 150 metrin mat kal-
ta. Asfaltointi estää kuljetusreitin pölyämistä. Alueen sisäinen kul je tus rei tis-



tö on sorapintainen. Tarvittaessa pölyämisen estämiseksi kuljetusreittejä
kas tel laan. Käytettävä vesi otetaan alueella olevasta lammesta tai muista
maas ton painanteista. Pölyntorjuntaan ei käytetä suolausta.

Tärinä
Soran murskaustoiminnasta ei aiheudu tärinää.

Jätteet
Alueella syntyy pääasiassa sosiaalitilojen sekajätettä. Vähäisiä määriä öl-
jyi siä vaarallisia jätteitä syntyy koneiden ja laitteiden pienimuotoisesta kun-
nos sa pi dos ta.

Päästöt maaperään ja pohjavesiin
Pohjavesiin ja maaperään aiheutuvia päästöjä ei murskaustoiminnassa
syn ny, vaan päästöt estetään huolellisella toiminnalla ja asianmukaisilla
suo jauk sil la.

Normaalilla murskaustoiminnalla ei ole vaikutuksia maaperään eikä poh ja-
ve teen ja toiminnan lähtökohtana on, että poikkeustilanteissakaan siitä ei
saa aiheutua päästöjä. Suurimmat maaperään ja pohjaveteen kohdistuvat
ris kit aiheutuvat polttoaineiden, öljyjen ja voiteluaineiden käsittelystä ja va-
ras toin nis ta.

Polttoaineita ja mm. voitelu- ja hydrauliikkaöljyä varastoidaan alueella vain
työ ko nei den, seulan ja murskauslaitoksen tarvetta vas taa va määrä. Ko nei-
den ja laitteiden suuremmat huoltotyöt pieniä päi vit täi siä kunnossapitoon
liit ty viä töitä lukuun ottamatta tehdään hakijan pää toi mi pai kan hallissa. Kul-
je tus ka lus toa, jolla mursketta kuljetetaan pois ym pä ris tö lu pa-alu eel ta, ei
tan ka ta tai huolleta alueella.

Murskauslaitokselle polttoainetta syöttävä kaksoisvaipallinen varastosäiliö
alu eel la on silloin, kun on murskaustoimintaa. Polttonesteiden va ras to säi-
liöt ovat vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta kos-
ke van lain 390/2005 vaatimukset täyttäviä, alle 10 m3 vetoisia ja niissä on
yli täy tön estävät sulkuventtiilit sekä laponestojärjestelmä. Säiliöt sijaitsevat
lu ki tuis sa merikonteissa.

Pienet astiat, joissa on esim. jäteöljyä, säilytetään omissa jäteastioissaan
nii tä varten tarkoitetussa lukitussa varastokontissa. Kontin pohja on tiivis ja
reu noil taan korotettu, mikä estää vuotojen pääsyn maaperään.

Varasto- ja tankkauspaikka sijaitsee tiivistetyllä alueella kiinteistöllä So ra-
kuop pa 5:3, jossa suojaava maakerros pohjavesipinnan päällä on pak sum-
pi kuin kaivualueella.

Alueella on riittävästi imeytysmateriaalia ja öljynkeräysvälineitä öljy- ja polt-
to ai ne vuo to jen varalle. Maahan mahdollisesti läikkynyt öljy siivotaan pois ja
pilaantunut maa-aines toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Pohjaveden ylimmän korkeuspinnan päälle jätetään koko ym pä ris tö lu-
pa-alu eel la vähintään neljän metrin paksuinen suojaava maakerros.

Murskauslaitokselle sähkövirtaa tuottava aggregaatti sijoitetaan tii vis poh jai-



seen konttiin, jotta mahdolliset vuodot eivät pääse maaperään.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu
Toiminnan käyttötarkkailu
Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Siihen kirjataan päi vit täi-
nen työaika, tuotantomäärät, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja
poik kea vat tilanteet.

Alueella syntyneistä jätteistä pidetään kirjaa.

Syntyvää melua ja pölyä tarkkaillaan jatkuvasti aistinvaraisesti laitoksen toi-
min nan aikana.

Käyttöpäiväkirjan ja jätekirjanpidon tiedoista kootaan raportti, joka toi mi te-
taan vuosittain Salon kaupungin ympäristönsuojeluun.

Murskaus- ja varastointitoiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan lu pa vi-
ran omai sen edellyttämällä tavalla.

Pohjaveden tarkkailu
Voimassa olevan maa-ainesluvan aikana pohjaveden pinnankorkeutta ja
laa tua on tarkkailtu kahdesta tarkkailupisteestä, joista toinen on maa-ai-
nes lu van mukaisella alueella sijaitseva pohjavesiputki ja toinen alueen ul-
ko puo lel la sijaitseva Kistolan kylän yhteinen kaivo. Pohjaveden pin nan kor-
keut ta ja laatua on seurattu molemmista tarkkailupisteistä säännöllisesti.

Maa-aineslupa-alueella olevassa pohjavesiputkessa pohjaveden pin nan-
kor keus on vaihdellut vuosien 2012-2017 aikana välillä +49,89 - +51,60 m.
Tark kai lu pis tees sä 2 eli Kistolan kylän yhteisessä kaivossa pinnankorkeus
on vaihdellut samana aikana välillä +55,74 - +56,00 m.

Pohjaveden laatu pohjavesiputkessa on ollut useina näytekertoina rus-
keaa, sameaa ja harmaata. Kistolan kaivossa veden laatu on useimpina
näy te ker toi na täyttänyt hyvän talousveden laatuvaatimukset ja -suo si tuk-
set. Vesi on ollut kirkasta ja väritöntä. Kaivossa on yhdellä näytekerralla
ha vait tu koliformisia bakteereja ja kerran enterokokkeja.

Jatkossa pohjaveden pinnan ja laadun tarkkailu tehdään liitteenä olevan
tark kai lu suun ni tel man mukaisesti samoista kahdesta havaintopisteestä
kuin aiemminkin. Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan molemmista tark-
kai lu pis teis tä neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, elo- ja marraskuu).
Toi min nan aikana pohjaveden laatua tarkkaillaan molemmista tark kai lu pis-
teis tä kerran vuodessa toukokuussa. Pohjavesinäytteistä analysoidaan
seu raa vat parametrit: haju, maku, sameus, väri, pH, happi, per man ga naat-
ti lu ku, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti SO4, nitraatti, kloridi,
ko ko nais ko vuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt, ko li for mi-
set bakteerit, Escherichia coli, lämpötila.

Vedenlaadussa ei ole havaittu suuria muutoksia viimeisten tark kai lu vuo sien
aikana, joten laadun analysointi voidaan vähentää tehtäväksi kerran vuo-
des sa.

Veden laatua ja pinnankorkeutta tarkkailee sertifioitu näytteenottaja ja



näyt teet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa.

Poikkeukselliset tilanteet ja häiriöpäästöt
Murskaustoiminnassa aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko
esi mer kik si työkoneiden letkurikkojen, varastosäiliöiden vuodon tai tu li pa-
lon yhteydessä. Koko henkilöstö on tietoinen toimintavoista tällaisen va hin-
gon sattuessa ja ympäristölupa-alueelta löytyvät riittävät välineet vahingon
ra jaa mi seen ja torjuntaan. Alueelle varataan esimerkiksi imeytysturvetta tai
vas taa vaa imeytysmateriaalia ja alkusammutuskalusto.

Varastosäiliöiden vuotojen estämiseksi kaksoisvaippasäiliöt on sijoitettu lu-
kit tui hin ja tiivispohjaisiin merikontteihin. Säiliöt on varustettu yli täy tön es tol-
la ja niissä on laponestojärjestelmä. Murskauslaitokselle sähkövirtaa tuot ta-
va aggregaatti sijoitetaan tiivispohjaiseen ja lukittavaan konttiin. Vuotojen
eh käi se mi sek si koneet ja laitteet huolletaan säännöllisin väliajoin.

Poikkeustilanteessa koneet ja laitteet pysäytetään ja mahdollinen vika tai
häi riö korjataan. Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus Salon
kau pun gin ympäristönsuojeluun sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, lii ken-
ne- ja ympäristökeskukselle. Tarvittaessa toimenpiteisiin ryhdytään vä lit tö-
mäs ti mahdollisen vahingon haittojen leviämisen estämiseksi.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön
Toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten viihtyisyyteen tai ter vey-
teen. Toiminta järjestetään siten, etteivät valtioneuvoston asetuksen
800/2010 mukaiset melutason raja-arvot ylity asuinrakennuksille, jolloin
hait ta rajoittuu terveysvaikutusten sijaan mahdollisesti ajoittaiseen viih ty-
vyys hait taan. Viihtyvyyshaitta vähenee edelleen, koska toimintaa ei ole jo-
ka päivä ja toiminnasta asuinrakennuksille aiheutuvat melutasot ovat al hai-
set.

Yöaikainen lastaustoiminta ja kuljetusliikenne eivät ylitä valtioneuvoston
ase tuk sen raja-arvoja eikä siten aiheuta terveysvaikutuksia. Yöaikana noin
klo 4-7 välillä tehtävät kiviaineksen lastaukset ja kuljetusliikenne ovat mel-
ko vähäisiä eikä niistä arvioida aiheutuvan merkittävää viih ty vyys hait taa.
Ym pä ri vuorokauden tehtävät lastaukset ja kuljetusliikenne eivät ole jat ku-
vas ti käynnissä, joten myöskään niistä aiheutuvan mahdollisen viih ty vyys-
hai tan ei arvioida olevan merkittävää. Kuljetusliikenne kulkee yleistä Kis-
kon tie tä pitkin.

Toiminta järjestetään siten, etteivät valtioneuvoston asetuksessa 79/2017
il man laa dus ta annetut raja-arvot ylity. Tällöin haitat rajoittuvat myös il man-
laa dun osalta mahdollisiin ajoittaisiin viihtyvyyshaittoihin terveyshaittojen si-
jaan.

Toiminnasta aiheutuvilla polttoperäisillä päästöillä ei ole oleellista tai mi tat-
ta via vaikutuksia ilman laatuun tai ilmastoon.

Toiminnasta laskeutuva pöly laskeutuu pääosin ympäristölupa-alueelle. On
mah dol lis ta, että pöly saattaa murskausjakson aikana aiheuttaa ym pä ris-
tös sä viihtyvyyshaittaa huolimatta valtioneuvoston asetuksen 79/2017 ra-
ja-ar vo jen nou dat ta mi ses ta.



Murskaustoiminnalla ei ole vaikutuksia vesistöön, kalastoon eikä sillä ole te-
ta olevan vaikutusta lähellä sijaitsevan vedenottamon veden laatuun, jo ten
vaikutuksia ihmisten terveyteen ei ole. Normaalilla murs kaus toi min nal la ei
ole vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen.

Ympäristölupa-alueella ei ole arvokkaita luontokohteita, mai se man suo je lul-
li sia kohteita eikä kulttuurikohteita. Alueella pesivien törmäpääskyjen pe si-
mä rau haa ei häiritä eikä pesiä hävitetä.

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa (31.5.2018) todetaan, että kai van nais-
jät tee nä syntyy 5.000 m3 ktr pintamaata sisältäen varastossa olevat ja vie lä
kuorittavat. Kuorittu pintamaa käytetään ottamisalueen suo ja ra ken tei siin,
jälkihoitoon ja maisemointiin.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla siitä Salon kaupungin säh köi sel-
lä ilmoitus taululla 1.8. - 31.8.2018. Salon Seudun Sanomissa on jul kaistu
ilmoitus 1.8.2018. Asiakirjat on pidetty nähtävillä Salon kaupungin ym pä ris-
tön suo je lus sa Halikon virastotalossa edellä mainitun ajan viraston au ki olo-
ai koi na. Asianosaisille (20 kpl) on lähetetty 27.7.2018 päivätty tie doksianto
luvan vireilläolosta.

Tarkastukset
Ottamisalueelle on tehty tarkastus 19.6.2018.

Lausunnot
Lausuntoja on pyydetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus / ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne vastuualueilta, Var si-
nais-Suo men maa kun ta mu seol ta, Liikelaitos Salon Vedeltä, Salon kau pun-
gin kau pun ki suun nit te lu s ta, ympäristöterveydenhuollolta ja ra ken nus val-
von nal ta.

1. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristö ja
luon non va rat (10.8.2018) katsoo, että hakemuksen tarkoittama ki vi ai-
nek sen murskaus lisää pohjaveden pilaantumisriskiä poh ja ve si alu eel-
la, kun huomioidaan toiminnon sijainti pohjavedenottamon suo ja-alu-
eel la ja toimintaan liittyvä lisääntynyt polttoaineiden ja koneiden käyt tö.
Toi min nan yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota poh ja ve den
suo jauk sen riittävyyteen ja laajaan pohjavesivaikutusten seu ran taan.

Pohjaveden suojelun kannalta lupaharkinnan yhteydessä tu lee huo-
mioi da ainakin seuraavaa:
- Koneiden ja kaluston käytössä, säilytyksessä ja tankkauksessa

se kä polttoaineiden sekä muiden haitallisten aineiden käsittelyssä
ja varastoinnissa on huomioitava samaa aluetta koskevan maa-ai-
nes lu van määräykset.

- Pohjavesialueelle sijoitettavan murskaamon energialähteenä tulee
en si si jai ses ti käyttää valtakunnallista verkkovirtaa tai poh ja ve den-



ot ta mon suoja-alueen ulkopuolelle sijoitettavaa aggregaattia. Mi-
kä li perustellusta syystä aggregaatin sijoittaminen poh ja ve si alu-
een ulkopuolelle ei ole mahdollista, on aggregaatin sijaintipaikan
ol ta va asianmukaisesti suojattu.

- Mikäli alueella säilytetään öljytuotteita, on säiliöt ja koneiden ja
lait tei den tankkauspaikat sijoitettava ensisijaisesti luonnontilaiselle
alu eel le kaivualueen ja pohjavedenottamon suoja-alueen ul ko puo-
lel le. Öljytuotteet on säilytettävä katetuissa, lukituissa ja vähintään
ti la vuut taan vastaavilla suoja-altailla varustetuissa säiliöissä.

- Koneiden ja laitteiden säilytys- ja tankkauspaikat tulee suojata val-
von ta vi ran omai sen hyväksymällä tavalla siten, että haitta-aineiden
pää sy maaperään estyy myös esim. vahinkotilanteessa ja hu le ve-
sien mukana. Myös toimintaan liittyvän seulan suojausrakenteiden
asian mu kai suus on tarpeen varmistaa lupakäsittelyn yhteydessä.

- Soranottoalueella olevan pohjaveden havaintoputken soveltuvuus
poh ja ve den laadun seurantaan on tarkistettava ja tarvittaessa ha-
vain to put ki korvattava uudella veden laadun seurantaan so vel tu-
val la putkella.

- Pohjavesitarkkailun tuloksista tulee toimittaa vuosiraportti vuo sit-
tain Salon kaupungin valvontaviranomaiselle ja Varsinais-Suomen
ELY-kes kuk sen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle sekä
säh köi ses ti ympäristöhallinnon VYH-tiedonsiirtomuodossa poh ja-
ve si tie to jär jes tel mään.

- Muualta tuotavan kiviaineksen varastointia ei tule alueella sallia,
mi kä li varastointi haittaa maa-ainesten ottoalueen vaiheittaisen
mai se moin nin toteuttamista.

- Valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 kivenlouhimojen, muun ki-
ven lou hin nan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta sää de-
tään kivenmurskauksen vähimmäisvaatimuksista. Ym pä ris tö lu pa-
har kin nas sa vaatimuksista voidaan perustellusta syystä poiketa
tiu kem paan suuntaan esim. toiminnan erityisen herkän sijainnin tai
asu tuk sen tai muiden häiriintyvien kohteiden läheisyyden takia.

Lisäksi huomautetaan, että maanmittauslaitoksen la ser kei lau ksen  ai-
neis toon perustuvien karttatietojen perusteella soranotto alueella on
pai koin ulottunut maa-ainesluvan vastaisesti noin tasolle +54 mpy
(N2000), joten liian syvälle ulottuvat alueet tulee täyttää puhtaalla, kar-
kea ra kei sel la kiviainesmaalla viipymättä.

Luonnonsuojelun osalta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
pä ris tö kes kus/ym pä ris tö ja luon non va rat  toteaa, et tä hakemus on tör-
mä pääs ky-yh dys kun nan pesinnän huo mioi mi sen  osal ta puutteellinen
ja vaatii täydennystä. Murskauksesta ai heu tuu hakemuksen mukaan
ko vaa melua ja alu eel la on luon non suo je lu lain mukaisesti rauhoitetun
tör mä pääs kyn pe si mä yh dys kun ta.

Ha ki jan tulee esittää tarkempi selvitys siitä, miten toi min nas sa huo-



mioi daan se, ettei (etenkin pesimäaikana) murs kaus toi min nas ta ai heu-
du luonnonsuojelulain 39 §:n vastaista tahallista häi rintää.

Selvitys tulee lähettää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle uu del leen
lau sun nol le ennen lupakäsittelyn jatkamista ja lupapäätöksen te ke mis-
tä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa (28.9.2018) saapuneessa li sä-
lau sun nos saan, että hakijan täydennyksessään esittämä melueste tör-
mä pääs kyil le on riittävä ehkäisemään luonnonsuojelulain 39 §:ssä tar-
koi tet tua häirintää.

2. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus/ liikenne- ja
inf ra struk tuu ri (17.9.2018) toteaa lausunnossaan, et tä ko. kiinteistö ra-
joit tuu maantiehen nro 186 ja kulku alueelta ta pah tuu olemassa olevan
liit ty män kautta. Maantiellä ko. kohdassa ja liit ty män alueella on 80
km/h nopeusrajoitus, muilta osin maantiellä on no peus ra joi tus 100
km/h.

Liittymän näkemät ovat riittävät ja molemmista suunnista ajoneuvot
ovat havaittavissa siten, että liittyminen maantielle voidaan tehdä tur-
val li ses ti. Liittymä täyttää Liikenne- ja viestintäministeriön nä ke mä-
alueis ta antaman asetuksen 65/2011 ohjearvot.

3. Varsinais-Suomen maakuntamuseolla (17.8.2018) ei ole huo mau tet ta-
vaa, koska toiminta sijoittuu jo olemassa olevalle maa-ainesalueelle.

4. Liikelaitos Salon Vesi (27.6.2018) lausuu, että alue sijaitsee Kur jen-
pah na-Ris ti num men vedenottamon läheisyydessä. Alueen tärkeyden
joh dos ta poh ja ve den pin nan päälle tulee jäädä vähintään 6 metrin pak-
sui nen suo jaa va maa-aineskerros. Alueelle ei saa perustaa maan kaa-
to-, polt to- ja voiteluaineiden säilytyspaikkaa. Kaluston säilytystila tulee
ra ken taa nesteitä läpäisemättömällä kerroksella ja katoksella. Lait tei-
den huol toa pitää suorittaa sille varatulla suojatulla alueella. Asiaton
pää sy alu eel le on estettävä. Lisäksi alueella tulee kiinnittää erityistä
huo mio ta poh ja ve den suojeluun ja veden käyttökelpoisuuden säi ly mi-
seen.

5. Salon kaupungin kaupunkisuunnittelu (13.7.2018) toteaa lau sun nos-
saan, että hakemusta koskevan tilan alueella ei ole voi mas sa olevia oi-
keus vai kut tei sia yleis-, asema- tai ran ta-ase ma kaa vo ja. Ot ta mis alu eel-
la on voimassa Salon seudun maakuntakaava, jon ka vallitsevana kaa-
va mer kin tä nä on M ”Maa- ja met sä ta lous val tai nen alue”. Suun nit te lu-
alue sijaitsee tärkeällä Kur jen pah na-Ris ti num men poh ja ve si alu eel la ja
ve den ot ta mon kau ko suo ja vyö hyk keel lä.
Kaupunkisuunnittelu katsoo, että luvan myön tä mi nen on mahdollista,
mi kä li toiminta vastaa lu pa ha ke muk ses sa tarkoitettua toimintaa eli ki vi-
ai nek sen murskaamista. On net to muus ris kit pyritään minimoimaan
tark kai le mal la toimintaa ja mah dol li siin vahinkoihin varaudutaan.

6. Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon (12.7.2018) lau sun nos sa
to de taan, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai sen mah-
dol li suut ta lähialueen asukkaille (melu, pöly ja ta lous ve den laa tu).



Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä
koh teis sa asumisterveysasetuksessa 545/2015 mainittuja sisämelun
toi men pi de ra jo ja. Sisämelun toimenpiderajojen oletetaan pysyvän sal li-
tuis sa rajoissa, mikäli ulkomelutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen
993/1992 mukaisia oh je ar vo ja.
Pölyn leviämistä tulee estää, mikäli se voi aiheuttaa lähiasukkaille ter-
veys hait taa. Toiminnasta aiheutuvat ilman epäpuhtauksien määrät ei-
vät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 711/2011 3 §:n mukaisia ra-
ja-ar vo ja lähimmissä häi riin ty vis sä kohteissa.
Maaperään ei saa päästää imeytymään aineita, joilla saattaa olla hei-
ken tä vä vaikutus pohjaveden laatuun.

7. Salon kaupungin rakennusvalvonta (14.8.2018) toteaa lau sun nos saan,
et tä kiinteistölle 734- 666-2-6 on myönnetty suun nit te lu tar ve rat kai su ja
ra ken nus lu pa vuonna 2003 asuinrakennuksen ra ken ta mi sel le. Ra ken-
nus työt ovat keskeytyneet vesikaton valmistuttua. Rakennus ei ole tiet-
tä väs ti asuttavassa kunnossa. Rakennuslupa on rauetettu 30.1.2017
omis ta jan ilmoitettua luopuvansa hankkeesta. Ra ken nus työn jat ka mi-
nen vaatii uuden suunnittelutarveratkaisun ja ra ken nus lu van. Ra ken-
nus val von nas sa ei ole vireillä rakennuslupahakemusta ko. kiin teis töl le.

Hakemuksesta jätetyt mielipiteet
1. Mielipide A (27.8.2018)

Mielipiteessä todetaan, että meluhaitta klo 4-22 on lähes ym pä ri vuo ro-
kau ti nen me lu aiheutuen murskasta, kiviaineksen kuljetuksesta ja ki vi-
ai nek sen kuor maa mi ses ta.
Raskaan liikenteen lisääntyminen alueella huomattavasti lisää lii ken-
teen päästöjä, pölyä ja liikenteen aiheuttamaa vaaraa.
Ympäristövahinkojen vaara lisääntyy pohjaveden muo dos tu mis alu eel-
la raskaiden kuormaimien hydrauliikkavuotojen (yli 100 l/kone) sekä
ras kai den kuormaimien ja kuorma-autojen polttoainevuotojen (yli 100
l/ajo neu vo) takia.

2. Mielipide B (28.8.2018)
Mielipiteessä esitetään, ettei ympäristölupaa tulisi myöntää ennen kuin
kaik ki ym pä ris tö vai ku tuk set on asiantuntevasti ja riittävästi tutkittu ja
en nen kuin se on lainvoimainen.
Murskaamo aiheuttaisi alueelle erilaisia, jopa suuriakin haittoja seu-
raa vas ti:
Meluhaitta on erittäin suuri ongelma. Murskaamon melu kantautuu to-
del la pitkälle. Melu tulee varmasti ylittymään yli sallitun päi vä me lu ta-
son 55 dBA:n, kuuluu useiden kilometrien päähän. Miten ja kuka me-
lu hait taa ja sen ylitystä valvoisi?
Lähimmät asutukset (5 vakituista ja 1 loma-asunto) suunnitellusta
murs kaa mos ta ovat vajaan 600 -700 metrin päässä. Alle kilometrin
sä teel lä on lisäksi muitakin asuntoja.
Hiekkamontun ohittavan liikenteen ääni kuuluu näihin asuntoihin ja toi-
si naan jopa kahden kilometrin päässä olevaan loma-asuntoon.
Suunniteltu murskausaika klo 6-22 on aivan kohtuuton. Miten meluava
toi min ta saisi normaalia työaikaa 7-16 pidemmän työajan?
Myös aamuyöntunteihin suunnitellut lastaukset tulevat aiheuttamaan
me lua, samoin muista kiviainespaikoista tuotavien murskekuormien
tyh jen nyk set.



3. Mielipide C (31.8.2018)
Mielipiteessä esitetään tekijän olevan hankkeessa meluvaikutuksen
alai nen. Annetuissa mielipiteissään hän ottaa kan taa so ran ot to mää-
rään ja toiminta-aikaan sekä Kur jen pah na - Ris ti num mi poh ja ve si alu-
een pohjaveden suojeluun.

Mielipide 1:
Arvio tulevan viiden vuoden ottomäärästä ei ole uskottava, ja ym pä ris-
tö lu van hakeminen toistaiseksi voimassa olevaksi tukee ajatusta toi-
min nan jatkumisesta nykyisen maa-ainesluvan mennessä umpeen.
Nyt haettavaa ympäristölupaa ei tule myöntää toistaiseksi voimassa
ole vak si, vaan se tulee sitoa olemassa olevaan soranottolupaan.

Mielipide 2:
Soranottoalue sijaitsee Kurjenpahna-Ristinummi pohjavesialueella ve-
den ot ta mon kaukosuojavyöhykkeellä. Maa-ainesten otto aiheuttaa po-
ten ti aa li sen riskin alueen pohjavedelle, sillä avointa maapinta-alaa on
jo melko runsaasti. Voimassa olevan maa-ainesluvan aikana pin nan-
kor keut ta ja laatua on tarkkailtu kahdesta tarkkailupisteestä, poh ja ve-
si put kes ta ottoalueella sekä Kistolan kylän yhteisestä kaivosta.

Pohjavesiputkessa on vesi ollut useina näytekertoina ruskeaa, sa-
meaa tai harmaata. Pohjavesiputkesta saatujen näytteiden perusteella
ve den laatu on hei ken ty nyt tarkastelujaksojen aikana. Muutos huo-
nom paan suuntaan on vähäinen, mutta antaa selvän viestin tulevasta
suun nas ta. Syy laa dun heikentymiseen voi olla sorakuopan koko si-
näl lään tai aiemmin ta pah tu neet vuotovahingot. Pitää huomata, että
sa de ve den epä puh taus on vuosien aikana lisääntynyt merkittävästi.
Pin ta-alal taan suuri ot to alue ja vain 4 metrin suojakerrospaksuuteen
kai vet tu kuoppa on saa vut ta nut jo kriittisen kokotavoitteen. Soranottoa
ei tule sallia mää rää mät tö mäk si ajaksi vailla etukäteen rajattua ot to-
mää rää. Kun luvan mu kai nen ottomäärä on saavutettu, niin toiminta
tu lee lopettaa.

Mielipide 3:
Alueella säilytetään paljon työkoneita ja niitä tankataan poh ja ve si alu-
eel la. Myös pieniä korjaus- ja huoltotöitä tehdään. Kun on paljon toi-
min taa pienellä alueella, niin polt to ai ne va hin ko ja tai öljyvahinkoja pää-
see tapahtumaan ja valumaan maa pe rään kaikesta suo je lu toi min nas-
ta huolimatta esim. konerikkojen yh tey des sä. Kun toimintaa on ympäri
vuo ro kau den, niin yöaikainen hämärä tai pimeys heikentää mah dol li-
suut ta havaita vuotovahinko. Ym pä ris tö ha ke muk ses sa ei ole esitetty
sel keää toimintasuunnitelmaa mer kit tä vän nestevuodon varalle! Poh-
ja ve den suojelusuunnitelma ei ole esi te tys sä muodossa hy väk syt tä vis-
sä. Salon kaupunki ottaa talousvettä Kur jen pah na-Ris ti num mi va lu-
ma-alu een vedenottamosta. Riskiin tulee soveltaa nollatoleranssi.

Mielipide 4:
Meluselvityksessä ei ole kerrottu, mitä suuntaavuuden parametria on
käy tet ty. Tällöin sorakuopan pohjalle sijoittuvan murskaimen tuot ta-
man  me lun vaimentuminen tai heijastuminen on vain arvauksen va-
ras sa. Las ken nas sa on siten helppo asettaa kuopan vaimennus ha lu-



tul le ta sol le, jotta päästään alittamaan melun ohjearvot.
Tässä meluselvityksessä mallinnuksen mukaan melutaso on Melk ko-
mä en rinteillä 45 dBA. Kova kalliopohja muodostaa heijastuspinnan,
jo ka suuntaa melua ympäri Kistolan kylää. Tätä heijastumaa ei ole
huo mioi tu.
Melutason mallinnuksen uskottavuus on jäänyt vajaaksi, koska ker to-
mat ta on jäänyt vaimennuksen liittyvät parametrit. Melkkomäen rin teil-
lä voi siten olla huomattavasti korkeampia melutasoja, jotka hei jas tu-
vat avoimella peltoalueella hyvin kauas. Vakituista asutusta sijoittuu
run saas ti 1,5 km etäisyydelle.
Selvityksessä vähätellään melun häiritsevyyttä. Melu vie sisätiloihin
tun keu tues saan asukkaan yöunet. Ei toivotut ja toistuvat aa mu he rää-
mi set johtavat lopulta ter veys hait toi hin.
Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty melun impulssiluonne. Iskevä ja
jak sol li ses ti toistuva melu on haitallisempaa kuin tasainen melu. Huo-
mioi mal la impulssimelu olisi murskaimen ja pyöräkuormaajien yh teis-
me lu tasolla 124,5 dBA.

Mielipide 5:
Soran murskaamisesta ja murskeen kuljetusliikenteestä aiheutuu ym-
pä ris töä kuormittavaa melua.
Hakemuksessa esitetty laskenta ei ole uskottava, koska
- melumallinnuksen ja laitteen välille ei ole esitetty rajoituksia tu le-

van melun enimmäistasosta.
- melulaskennan lähtötiedoista on jätetty kertomatta suuntaavuus.

Kun kivimurskain on sijoitettu hiekkakuopan pohjalle, niin voidaan
suun taa vuu del le antaa mikä tahansa vaimennusluku, jotta las ken-
ta saadaan näyttämään haluttua ohjearvoa alittavaa tasoa.

- melutason epävarmuus on olemassa, joten melutasoa tulee ko rot-
taa vähintään +2 dB.

- impulssimaisen melun vallitessa tulee mallinnuksessa käyttää +5
dB tasokorotusta.

Meluselvitys tulee palauttaa uudelleenlaskentaa varten huomioimalla
hei jas tuk set sekä mainitut tasokorotuspuutteet. Sorakuopan suun taa-
vuu del le tulee esittää uskottava vaimennusarvo. Tulevan ki vi murs kai-
men tarkka laitetyyppi tulee selvittää.
Lupahakemuksessa esitetty murskaimen toiminta-aika ei ole hy väk-
syt tä vis sä. Esitetään toiminta-ajan rajaamista klo 7-18 väliseen ai-
kaan. Mikäli toiminta tuottaa häiritsevästi impulssimelua, tulee tämä
huo mioi da ja arvioida luvallinen toiminta-aika klo 7-16 väliseksi ajaksi.

Melua voidaan vaimentaa laitekohtaisella meluseinällä, joka voisi es-
tää melun leviämisen ympäristöön ja vapauttaa vaatimukset ra joi te tus-
ta käyttöajasta.

Yhteenvetona esitetään, että hakemusta ei tule hyväksyä esitetyssä
muo dos sa. Murskaustoiminnan ympäristövaikutus on käsitelty puut-
teel li ses ti ja se tulee palauttaa uudelleenvalmisteluun. Aloituslupaa ei
tu le myöntää.
Lautakunnan tulee pohtia kuinka suuri soranottoalue voidaan sallia
Kur jen pah na-Ris ti num mi pohjavesialueelle.

Hakijan kuuleminen ja vastine



K & T Saari Oy on 28.9.2018 antanut vas ti neen lausuntoihin ja annettuihin
mie li pi tei siin.

Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto
Terveyshaittaa ei aiheudu, kun toiminta järjestetään ym pä ris tö lu pa ha ke-
muk sen mukaisesti. Talousveden laadun huononemiseen voidaan vai kut-
taa estämällä pohjaveden pilaantuminen. Toiminta järjestetään siten, ettei
me lu ta so asuinrakennuksilla ylitä toiminnalle annettuja raja-arvoja tai pöly
yli tä terveyshaittojen ehkäisemiseksi annettuja hiukkaspitoisuuksien ra-
ja-ar vo ja.

Asumisterveysasetuksessa 545/2015 annetut sisämelun toimenpiderajat
ei vät ylity hakemuksen mukaisesta toiminnasta. Toiminta järjestetään si-
ten, etteivät valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ylity.
Murs kaus toi min taa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa 800/2010
(val tio neu vos ton asetuksen 800/2010 kivenlouhimojen, muun ki ven lou hin-
nan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta) kyseiset ohjearvot on
muu tet tu raja-arvoiksi, joita ei saa ylittää. Jos ylityksiä jostain syystä ha vai-
taan, voidaan tarvittaessa parantaa toiminnasta aiheutuvan melun tor jun-
taa.

Lausunnossa esitetty valtioneuvoston asetus 711/2001 ilmanlaadusta on
kor vat tu ensin asetuksella 38/2011, joka on sittemmin korvattu 10. hel mi-
kuu ta 2017 voimaan tulleella asetuksella 79/2017 ilmanlaadusta. Ase tuk-
sen 711/2001 3 §:ssä ja asetuksen 79/2017 4 §:ssä on annettu samoille ai-
neil le samat raja-arvopitoisuudet. Voimassa olevassa asetuksessa 79/2017
on lisäksi annettu raja-arvo pienhiukkasten vuoden kes ki ar vo pi toi suu del le.
Toiminta järjestetään siten, ettei siitä aiheudu ilmanlaadun heik ke ne mis tä.
Tarvittaessa toiminnassa kiinnitetään huomiota pölyämisen es tä mi seen ja
koneiden ja laitteiden kunnossapitoon ja huoltoon. Toi min nas sa
noudatetaan voimassa olevaa asetusta.

Toiminta ja sen suojaukset järjestetään ympäristölupahakemuksen mu kai-
ses ti siten, ettei siitä aiheudu maaperän likaantumista tai pohjaveden pi-
laan tu mis ta. Ympäristölupahakemuksessa on esitetty, miten koneet ja lait-
teet suojataan. Alueelle varataan öljynimeytysmateriaalia ja välineitä öl jyn-
ke räyk seen. Mahdollisesti pilaantunut maa-aines kuljetaan alueelta pois
sel lai seen käsittelypaikkaan, jolla on lupa kyseessä olevan jätteen (pi laan-
tu nut maa-aines) vastaanottamiseen ja käsittelyyn.

Salon kaupungin kaupunkisuunnittelu
Pohjaveden suojeluun kiinnitetään huomiota lupahakemuksen mukaisesti.
Poh ja ve den laatua ja pinnankorkeutta tarkkaillaan ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai sen hyväksymällä tavalla.

Melua ja pölyä torjutaan lupahakemuksen mukaisesti.
Onnettomuusriskit tiedostetaan. Onnettomuuksiin varaudutaan varaamalla
alu eel la öljynimeytysturvetta tai -raetta ja öljynkeräysvälineitä. Lisäksi on-
net to muuk sien varalta seula, murskauslaitos sekä tukitoiminta-alue suo ja-
taan hakemuksessa esitetyllä tavalla. Onnettomuuksia ehkäistään huo lel li-
sel la toiminnalla sekä pitämällä koneet ja laitteet hyvässä kunnossa.

Liikelaitos Salon Vesi / Vesilaitos



Soranottoalueen pohjataso on määritetty maa-aineslain mukaisessa lu vas-
sa. Luvassa pohjavesipinnan päälle jäävän suojakerroksen paksuudeksi on
määrätty vähintään neljä metriä. Tukitoiminta-alue sijoitetaan kohtaan, jos-
sa pohjavesipinnan päällä on useamman metrin paksuinen suojaava maa-
ker ros.

Alueelle ei vastaanoteta muita maa-aineksia kuin ym pä ris tö lu pa ha ke muk-
ses sa esitettyä CE-merkittyä kiviainesta tai maa-ainesluvassa mai se moin-
tia varten sallittuja maa-aineksia. Alueelle ei perusteta maankaatopaikkaa.
Alu eel la säilytetään lupahakemuksen mukaisesti suojattuna alueella käy-
tet tä viä työkoneita varten poltto- ja voiteluaineita.

Työkoneet säilytetään tankkaus- ja varastoalueella eli tukitoiminta-alueella.
Sen pohja on suojattu nesteitä läpäisemättömäksi muovikalvolla. Kalvon
pääl lä on rikkoutumista estävä suojaava maakerros. Ym pä ris tö lu pa-alu eel-
la sijaitsevalla pohjaltaan tiivistetyllä tukitoiminta-alueella tehdään pieniä
huol to töi tä. Suuremmat huollot tehdään hakijan päätoimipaikassa si jait se-
vas sa hallissa.

Alueelle johtava kulkuyhteys on suljettu lukittavalla portilla. Alueen on net to-
muus ris kit on tiedostettu ja onnettomuuksiin on varauduttu. Alueella kiin ni-
te tään huomioita siihen, ettei maaperään ja pohjaveteen pääse niitä pi laa-
via aineita. Alueen pohjaveden laatua tarkkaillaan säännöllisesti ym pä ris tö-
lu vas sa määrättävällä tavalla.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja
luon non va rat
Maa-ainesluvan määräykset huomioidaan toiminnassa niiltä osin kuin ym-
pä ris tön suo je lu lain mukainen lupa ei anna muita, korvaavia määräyksiä.
Maa-ai nes lu vas sa on velvoitettu, että mm. mahdollisista öljyvuodoista il-
moi te taan Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle ja Salon kaupungin ym pä-
ris tön suo je luun. Luvassa on myös määrätty, ettei öljytuotteita säilytetä ot ta-
mis alu eel la. Maa-ainesluvan mukaisesti alueella varastoidaan polt to ai nei ta
enintään 3 m3. Ympäristöluvan mukaisessa toiminnassa alueella va ras toi-
ta va määrä kasvaa jonkin verran, koska polttoainetta tarvitaan myös murs-
kaus lai tok sen toimintaa varten. Lupaa on haettu murskauslaitoksen ag gre-
gaa til le polttoainetta syöttävän kaksoisvaippaisen polttoainesäiliön si joit ta-
mi sel le ottamisalueelle. Säiliö sijoitetaan tiivispohjaiseen konttiin yh des sä
aggregaatin kanssa, jolloin sekä aggregaatti että polttoaineen siirto ag gre-
gaat tiin tapahtuu tiivispohjaisella alustalla.

Alueella on suunniteltu käytettäväksi aggregaatilla toimivaa murs kaus lai-
tos ta. Aggregaatin sijoittaminen pohjavesialueen tai pohjavedenottamon
kau ko suo ja vyö hyk keen ulkopuolelle ei ole mahdollista, koska kyseiset
maa-alu eet eivät ole hakijan omistuksessa.
Murskauslaitokseen sähköä tuottava aggregaatti sijoitetaan tii vis poh jai seen
ja lukittuun konttiin. Kontti sijoitetaan murskauslaitoksen läheisyyteen muo-
vi kal vol la suojatulle alustalle. Lisäksi murskauslaitos sijoitetaan sille puo lel-
le ympäristölupa-aluetta, jolla pohjaveden virtaussuunta on poispäin ve den-
ot ta mos ta.

Tukitoiminta-alue on yhtenevä maa-ainesluvan mukaisen tankkaus- ja va-
ras toin ti alu een kanssa. Tukitoiminta-alue sijaitsee kiinteistöllä 734-661-5-3,



joka ei ole maa-ainesluvan mukaista kaivualuetta. Tu ki toi min ta-aluet ta ei
voida sijoittaa pohjavedenottamon kau ko suo ja-vyö hyk keen ulkopuolelle,
koska kyseiset maa-alueet eivät ole hakijan omis tuk ses sa.

Ympäristölupahakemuksessa on esitetty, että työkoneet ja laitteet säi ly te-
tään ja tankataan pohjaltaan suojatulla tukitoiminta-alueella, jossa myös
seu lan tankkaukseen käytettävä polttoainesäiliö täytetään. Öljytuotteet ja
vaa ral li set jätteet (esim. jäteöljy) säilytetään omissa astioissaan tii vis poh jai-
ses sa ja lukitussa kontissa.

Ympäristölupahakemuksessa on esitetty, että työkoneet säilytetään alu eel-
la, jonka pohja on suojattu muovikalvolla ja kalvon rikkoutumista estävällä
maa ker rok sel la. Tukitoiminta-alue rakennetaan vastaamaan ym pä ris tö lu-
van määräyksiä.

Ympäristölupahakemuksessa on esitetty myös suojaukset seulan mah dol li-
ses ti aiheuttamien vahinkojen varalle.

Havaintoputken kunto tutkitaan ja putki uusitaan tarvittaessa.
Pohjavesitarkkailun tulokset toimitetaan vuosittain ympäristöluvassa mää-
rä tyil le tahoille

Muualta tuotavaa CE-merkittyä kiviainesta varastoidaan ym pä ris tö lu pa-alu-
eel la sellaisissa paikoissa ja sellaisia määriä, ettei välivarastointitoiminnalla
ole merkittävää vaikutusta maisemoinnin etenemisen kannalta.

Ympäristölupa-aluetta lähellä ei sijaitse asutusta eikä pohjavesialuetta lu-
kuun ottamatta muita erityisen herkkiä kohteita. Törmäpääskyjen tahallisen
häi rin nän estämiseksi murskauslaitoksen aiheuttaman melun leviämistä
es te tään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen
toi mi te tus sa lisäselvityksessä (Lisäselvitys ympäristölupahakemuksen tie-
toi hin, Promethor Oy PR4484-LU02, 29.8.2018) esitetyllä tavalla. Sel vi tyk-
ses sä on esitetty, että melun leviämistä estetään murskauslaitoksen ja tör-
mä pääs ky jen pesäpaikan väliin rakennettavalla vähintään noin kahdeksan
(8) metriä korkealla meluesteellä.

Kaikessa toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota vahinkojen en nal ta eh-
käi syyn, jotta maaperään ja pohjaveteen ei pääse päästöjä.

Kohta, jossa ottaminen on ulottunut noin tasolle +54 mpy (N2000), on jo
en nen vuotta 2009 myönnetyn maa-ainesluvan mukaista aluetta. Kohta ei
kuu lu voimassa olevan luvan mukaiseen ottamisalueeseen ja maa-ai nek-
sen ottaminen on loppunut kyseiseltä alueelta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Lii ken ne vas-
tuu alue (ELY-L)
Hakijalla ei ole huomautettavaa lausunnosta.

Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Hakijalla ei ole huomautettavaa lausunnosta.

Mielipide A



Murskaustoiminnalle on haettu lupaa klo 6-22, joten siitä ei aiheudu melua
ym pä ri vuo ro kau ti ses ti. Lisäksi murskaustoimintaa ei ole ympäri vuoden
vaan arviolta noin 150 päivänä vuodessa.
Maanmittauslaitoksen aineiston mukaan mielipiteen esittäjän kiinteistölle ei
ym pä ris tö lu pa ha ke muk sen liitteenä olevan meluselvityksen mukaan ai heu-
du murskaustoiminnasta eikä kuormaamisesta ja kuljetusliikenteestä kes ki-
ää ni ta son 40 dB(A) ylittävää melua.

Ympäristölupahakemuksessa on esitetty, että alueen toiminnasta johtuvaa
lii ken net tä arvioidaan olevan enintään 25 - 30 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Kes ki mää räi nen vuorokausiliikennemäärä Kiskontiellä on 1907 ja raskaan
lii ken teen vuorokausiliikennemäärä on 119. Toiminnasta aiheutuva lii ken-
teen määrä kasvattaa raskaan liikenteen kokonaismäärää jonkin verran.

Toiminnasta aiheutuvan liikenteen päästöt eivät merkittävästi lisää alueella
ole via kokonaispäästöjä. Kuormien pölyämistä tarkkaillaan. Jos pölyämistä
ta pah tuu, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Kuljetusreitti ym pä ris tö lu-
pa-alu eel ta Kiskontielle johtavaan liittymään on asfaltoitu noin 150 metrin
mat kal ta pölyämisen estämiseksi.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut ha-
ke muk ses ta lausunnon, jossa on todettu, että liittymän näkemät ovat riit tä-
vät ja molemmista suunnista ajoneuvot ovat havaittavissa siten, että liit ty-
mi nen maantielle voidaan tehdä turvallisesti. Toiminnasta aiheutuva lii ken-
ne ei hakijan näkemyksen mukaan aiheuta erityistä vaaraa muille tiellä liik-
ku jil le.

Kaikessa toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota vahinkojen en nal ta eh-
käi syyn, jotta maaperään ja pohjaveteen ei pääse päästöjä.

Toiminta järjestetään ympäristölupahakemuksen mukaisesti ja siten, että
toi min ta noudattaa ympäristöluvassa annettavia määräyksiä ympäristöön
ai heu tu vas ta melusta. Toiminnassa noudatetaan erityistä varovaisuutta si-
ten, ettei siitä aiheudu kaivoveden pilaantumista.

Mielipide B
Ympäristölupahakemuksen mukaisesti toimittaessa luvan myöntämisen ja
toi min nan sijoittamisen edellytykset täyttyvät. Ympäristövaikutuksista on
tut kit tu mm. melun leviämistä laskennallisesti mallintaen. Luvan myön tä mi-
sel le toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei
ole estettä, koska ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta ei ai heu ta
palautumattomia muutoksia tai tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Soran murskausta säätelevässä valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 ki-
ven lou hi mo jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym pä ris tön-
suo je lus ta on annettu vakituisille asuinrakennuksille päiväajan kes ki ää ni ta-
son raja-arvoksi 55 dB(A). Kalliokivenmurskauksen aiheuttama melu on ky-
sei sen raja-arvon 55 dB(A) mukainen tasaisessa maastossa noin 500 met-
rin etäisyydellä murskauslaitoksesta työajan ollessa klo 7-22. Maaston
muo dot (esimerkiksi soranottoalueen reunaluiskat) ja rakennetut meluvallit
ly hen tä vät raja-arvon alittamiseksi vaadittavaa etäisyyttä. Lisäksi yleisesti
ot taen soran murskaamisesta aiheutuu vähemmän melua kuin kal lio ki vi ai-
nek sen murskaamisesta, jolloin toiminnasta aiheutuva melu alittaa va ki tui-



sil le asuinrakennuksille annetun päiväajan keskiäänitason raja-arvon alle
500 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta. Murskaustoiminnasta ei mis-
sään tilanteessa aiheudu 55 dB(A):n keskiäänitasoa kilometrien päähän
ym pä ris tö lu pa-alu ees ta.
Soran murskausta säätelevän valtioneuvoston asetuksen 8 §:ssä on sa not-
tu, että jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 met riä,
murskaaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00-22.00 välisenä ai ka na.
Vastaavasti kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin kello
6.00-22.00 välisenä aikana. Hakemuksen mukaisessa sijaintipaikassa ky-
seis ten toimintojen (murskauspaikka, lastaaminen) etäisyydet lähimpiin
me lul le alttiisiin kohteisiin on yli 500 metriä. Tällöin ympäristöluvassa on
mah dol lis ta sallia pidemmät työ-ajat. Soraa ei murskata kello 22-7 välisenä
ai ka na tai kuormia lastata kello 22-6 välisenä aikana alueella paikoissa,
jois ta melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä. Ym pä ris tö lu van mu kai-
ses ta toiminnasta ei aiheudu ympäristön asuinrakennuksille sellaista ää ni-
ta soa, että asukkaiden tulisi kuulovaurion pelossa käyttää kuu lon suo jai mia.

Kuorma-autojen lastaamisen murskeen kuljettamista varten sekä alueelle
tuo ta van CE-merkityn kiviaineksen kippauksista syntyy jonkin verran me-
lua. Toiminta kuitenkin tapahtuu ympäristölupa-alueen pohjatasolla, jossa
me lun leviämistä estävät alueella olevat varastokasat sekä so ran ot to alu-
een ottorintaukset eli reunaluiskat.

Soran murskausta säätelevässä valtioneuvoston asetuksen 800/2010 ki-
ven lou hi mo jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym pä ris tön-
suo je lus ta 4 §:ssä on annettu vaatimukset ilmaan joutuvien päästöjen ja
nii den leviämisen rajoittamisesta. Niitä ovat mm. toiminnan sijoittaminen
tek nis ten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle,
pu toa mis kor keu den säätely, murskauslaitoksen osien kotelointi ja tar vit-
taes sa kastelu. Kyseiset toimenpiteet ovat käytössä myös hakijan ym pä ris-
tö lu pa ha ke muk sen mukaisessa toiminnassa. Lisäksi liikenteen ai heut ta-
maa pölyämistä on estetty sillä, että alueen sisäiset ajoreitit ovat so ra pin-
tai sia. Pölyämistä estetään myös ajonopeuksin säätelyllä ja ajoreittien kas-
te lul la. Työntekijät tarkkailevat pölyämistä ympäristölupa-alueella ais tin va-
rai ses ti. Havaitessaan normaalista poikkeavaa pölyämistä ja pölyn le viä-
mis tä alueen ulkopuolelle, tehostetaan pölyntorjuntaa mm. käyttämällä kas-
te lua murskauksen yhteydessä. Toiminta on asetuksen 800/2010 mu kaan
järjestettävä siten, etteivät valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 an ne tut
ilman hiukkaspitoisuuden raja-arvot ympäristölupa-alueen toi min nas ta
johtuen ylity.

Ympäristölupahakemuksen mukaisella alueella on ollut maa-aineksen ot ta-
mis toi min taa ja siihen liittyvää maa-aineksen seulontaa ja kul je tus lii ken net-
tä jo useiden vuosien ajan. Mielipiteen esittäjän mukaan ympäristö on il-
mei ses ti siitä huolimatta pysynyt puhtaana, viihtyisänä ja rauhallisena. Ym-
pä ris tö lu pa ha ke muk sen mukainen toiminta ei perusperiaatteiltaan juuri
poik kea aiemmasta toiminnasta. Toiminta järjestetään voimassa olevien
ase tus ten ja säädösten sekä ympäristöluvan määräysten mukaisesti.

Ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta järjestetään siten, ettei siitä
ai heu du terveyshaittoja. Niiden ehkäisemiseksi toiminnassa noudatetaan
ym pä ris tö lu van määräyksiä sekä voimassa olevia muita kyseistä toimintaa
kos ke via säädöksiä, joita on asetettu mm. terveyshaittojen eh käi se mi sek si.



Näitä ovat mm. valtioneuvoston asetus 79/2017 ilmanlaadusta sekä val tio-
neu vos ton päätös 993/1992 melutason ohjearvoista. Ym pä ris tö lu pa ha ke-
muk sen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu asuinrakennusten pi ha-alueil la
oleskeleville ihmisille kuulohaittaa.

Toiminnan ympäristönsuojelulain mukaisessa arvioinnissa ja käsittelyssä ei
arvioida toiminnan vaikutuksia kiinteistöjen arvoon. Lisäksi alueella on ol lut
maa-aineksen ottamistoimintaa jo useiden vuosien ajan.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lau-
sun non liikenteestä vastaavana viranomaisena. Lausunnon mukaan lii ken-
teen liittyminen Kiskontielle voidaan liittymän näkemän puolesta tehdä tur-
val li ses ti. Yöaikaisesta kuljetusliikenteestä ei aiheudu melulle annettujen
ra ja-ar vo jen ylittymistä. Arvioitu raskaan liikenteen enimmäismäärä on noin
25 - 30 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Polttoainetta säilytetään kaksoisvaippasäiliössä, joka sijaitsee lukitussa tii-
vis poh jai ses sa kontissa. Tukitoiminta-alueen pohja tiivistetään ha ke muk-
sen mukaisesti muovikalvolla, jonka rikkoontuminen estetään kalvon päälle
lai tet ta val la suojaavalla maakerroksella.

Ympäristönsuojeluin mukaisesta luvasta päättää normaalin käytännön mu-
kai ses ti Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta.

Mielipide C
Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelee rakennus- ja ym pä ris tö-
lau ta kun ta, joka toimii Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristöhallinnon verkkosivuilla olevan kivenmurskaustoimintaa kos ke-
van ympäristölupahakemuksen täyttöohjeessa on ohjeistettu, että ky sei sen
toiminnan asianosaisiksi katsotaan naapurikiinteistöjen omistajat sekä
muut käytännössä alle 500 metrin etäisyydellä olevien kiinteistöjen omis ta-
jat.

Maa-ainesten ottamisessa vuosittaiset ottomäärät vaihtelevat paljon sen
mu kaan, onko kiviainekselle tarvetta. Kiviainesta ei oteta ja jalosteta, jos
sil le ei ole tarvetta esimerkiksi rakentamisessa. Kiskontien so ran ot to alu eel-
la ei ole tähän asti maa-aineslain voimassaoloaikana otettu vuosittain ko ko
määrää, johon lupa antaa edellytykset. 
Hakijalla ei ole vielä tiedossa maa-ainesluvan voimassaoloajan mukaista
to teu tu vaa ottomäärää. Soranoton jatkaminen ja mahdollisen maa-ai nes lu-
van hakeminen ratkaistaan silloin, kun se on ajankohtaista. Ym pä ris tö lu paa
haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Alueella ei ole murskattavaa so raa,
jos alueella ei ole voimassa olevaa maa-aineslupaa.
Jos lupahakemuksen mukaisesta murskaustoiminnasta aiheutuu Kur jen-
pah na-Ris ti num men pohjavesialueen pilaantumista, toimintaan puututaan
jo ka tapauksessa ympäristöluvan voimassaoloajan pituudesta riippumatta.

Otettavan soran määrä ja maa-ainesluvan mukainen sallittu suo ja ker ros-
pak suus eivät kuulu ympäristölupahakemuksen käsittelyyn.



Hakija on hakemuksessaan esittänyt, miten tilanteisiin varaudutaan ja mi-
ten niitä ennaltaehkäistään mm. suojausten avulla, huolellisella toiminnalla
se kä pitämällä koneet ja laitteen hyvässä kunnossa. Kaikessa toiminnassa
läh tö koh ta on se, ettei maaperään ja sitä kautta pohjaveteen aiheudu
pääs tö jä.

Meluselvityksessä käytetyt melulähteet ovat ympärisäteileviä, eikä niissä
ole käytetty mitään suuntaavuuden parametria. Soranmurskauslaitos si jait-
see soranottoalueen pohjatasolla. Laskentamallissa maasto on kol mi ulot-
tei nen ja maastonmuodot perustuvat maanmittauslaitoksen kol mi ulot tei-
seen maastomalliin. Laskentaohjelmassa maaston vaikutus murs kaus me-
lun leviämiseen on huomioitu yhteispohjoismaisen teollisuusmelumallin
mu kaan. Maaston vaimennus ei siten ole mallinnuksen tehneen henkilön
va lit se ma, vaan se sisältyy laskennassa käytettyyn yhteispohjoismaiseen
mal liin. Se, miten melu vaimenee maastossa on sovittu jo yh teis poh jois-
mais ta mallia tehtäessä.
Laskentamallissa mukana olevat maastonmuodot (mm. Melkkomäki) ja rin-
tee seen aiheutuva melutaso on huomioitu laskennassa ja siten myös las-
ken ta tu lok sis sa. Melkkomäen melun puoleisella reunalla ei kart ta tar kas te-
lun perusteella ole pystysuoria puuttomia kallioleikkauksia, jotka voisivat
hei jas taa melua. Melu ei voi heijastua Melkkomäen suojanpuoleisilta si vuil-
ta eri suuntiin. 

Promethor Oy on mitannut useiden eri soranmurskauslaitosten me lu pääs-
töä. Melupäästö on vaihdellut tyypillisesti välillä 116 - 119 dB(A). Las ken-
nas sa on käytetty vaihteluvälin suurinta arvoa. Alueella käytetään murs-
kauk ses sa esimurskainta vain tarpeen mukaan. Ilman esimurskainta me lu-
pääs tö on pienempi kuin laskennassa käytetty 119 dB(A). Mielipiteen esit-
tä jän vaatimalle takuuarvokorotukselle ei siten ole perustetta.
Hakijalla ei ole vielä voimassa olevaa ympäristölupaa, eikä siten valmiina
alu eel la käyttöön tulevaa murskauslaitosta. Hakemuksessa, eikä me lu sel-
vi tyk ses sä siten ole voitu esittää tarkkaa murskauslaitoksen mallityyppiä.

Mielipiteessä esitetty melun odotusarvokäyrä vastaa likimäärin toiminnasta
ai heu tu van melun leviämistä, jos melu leviäisi tasaisessa maastossa. Ky-
sei ses sä kuvaajassa esitetty melun leviäminen ei kuitenkaan huomioi
maas ton muotoja, jotka estävät melun leviämistä ja siten vaimentavat sitä
esi te tyil lä tarkasteluetäisyyksillä. Murskauslaitos sijoitetaan so ran ot to alu-
een pohjatasolle ja ottorintaukset estävät melun leviämistä. Myös ym pä ris-
tö lu pa-alu een ulkopuolella ja tarkastelupisteen välissä olevat maas ton muo-
dot (esim. Melkkomäki) estävät melun leviämistä. Näin ollen melutaso ei
todellisuudessa ympäristölupa-alueen ympäristössä tule olemaan esi te tyil lä
etäisyyksillä kuvassa esitetyn suuruista.

Laskentamalli huomioi melutason laskennassa suotuisat olosuhteet (esim.
tuu len suunnan melulähteestä kohti tarkastelupistettä) melun leviämiselle.
Käy tän nös sä tämä tarkoittaa, että melulaskennan tulos on keskiäänitaso
sel lai si na päivinä, jolloin mm. tuulen suunta on murskauslaitokselta kohti
tar kas te lu pis tet tä. Tällöin vastaavasti tuulen ollessa vastakkainen (tar kas-
te lu pis tees tä kohti murskauslaitosta) keskiäänitaso on huomattavasti las-
ken ta tu los ta pienempi. Kuten selvityksessäkin on todettu, on mahdollista,
et tä yksittäisinä ajankohtina, jolloin sääolosuhteet ovat erityisen suotuisat
me lun leviämiselle, melutaso voi olla jonkin verran laskentatulosta suu rem-



pi. Todellisuudessa erityisen suotuisat olosuhteet kestävät lyhyen aikaa,
jol loin vaikutus päiväajan keskiäänitasoon on vähäinen.

Useiden vuosien ja useista kohteista saadun kokemuksen perusteella me-
lun laskenta- ja mittaustulokset vastaavat hyvin toisiaan. Yh teis poh jois mai-
nen malli sopii siten hyvin maa-aineksen ottamistoiminnasta aiheutuvan
me lun arviointiin. Näin ollen hakemuksen liitteenä olevan meluselvityksen
voi daan arvioida antavan riittävän ja oikean kuvan toiminnasta aiheutuvan
me lu hai tan arvioimiseen.

Meluselvityksessä on esitetty yöajan toimintatunnin klo 6-7 keskiäänitaso,
jot ta se kuvaa paremmin asukkaille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai
häi riö tä. Murskausta säätelevässä valtioneuvoston asetuksessa 800/2010
an ne tut melun raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen 993/1992
me lu ta son ohjearvoista. Laskennallisesti yöaikana aiheutettua melua voi tai-
siin tarkastella koko yöajan keskiäänitasona klo 22-7. Tunnin ajalle las ket tu
keskiäänitaso on suurempi kuin jos tunnin aikaisen toiminnan ai heut ta ma
melu olisi laskettu koko yöajalle klo 22-7.

Murskaustoiminnasta asuinrakennuksille aiheutuva melutaso jää niin pie-
nek si, että normaalisti asuinrakennuksen julkisivu eristää ääntä siten, ettei
so ran murs kauk ses ta aiheutuvia toistuvia aamuherätyksiä ja sen seu rauk-
se na terveyshaittaa ole odotettavissa.

Soranmurskauksesta tyypillisesti aiheutuva melu ei ole iskumaista, eikä
las ken nas sa käytettyyn melupäästöön perusteetta tarvitse lisätä +5 dB:ä.
Jos toiminnan alettua todetaan, että melu on asuinrakennuksilla is ku mais ta
ja toiminnasta aiheutuva melu iskumaisuudesta johtuva +5 dB:n korotus
huo mioi den ylittää toiminnalle annetut raja-arvot, melua voidaan vähentää
li sää mäl lä meluesteiksi esimerkiksi varastokasoja.

Meluesteet vähentävät samalla myös melun iskumaisuutta. Me lu sel vi tyk-
sen laskentatulokset huomioiden, vaikka murskauksen melupäästöön li sät-
täi siin iskumaisuudesta aiheutuva 5 dB(A):n korotus, toiminnasta ai heu tu va
keskiäänitaso jää asuinrakennuksilla edelleen selvästi alle kes ki ää ni ta son
raja-arvojen. Viiden desibelin korotus melupäästöön nostaa tar kas te lu pis-
tee seen aiheutuvaa melua vastaavasti viisi desibeliä.

Promethor Oy on mitannut useiden eri soranmurskauslaitosten me lu pääs-
töä. Melupäästö on vaihdellut tyypillisesti välillä 116 - 119 dB(A). Las ken-
nas sa on käytetty vaihteluvälin suurinta arvoa. Alueella käytetään murs-
kauk ses sa esimurskainta vain tarpeen mukaan. Ilman esimurskainta me lu-
pääs tö on pienempi kuin laskennassa käytetty 119 dB(A).
Hakijalla ei ole vielä voimassa olevaa ympäristölupaa, eikä siten valmiina
alu eel la käyttöön tulevaa murskauslaitosta. Hakemuksessa eikä me lu sel vi-
tyk ses sä siten ole voitu esittää tarkkaa murskauslaitoksen mallityyppiä.
Las ken nas sa on käytetty mitattujen soranmurskauksen melupäästötietojen
vaih te lu vä lin suurinta melupäästöarvoa. Huomioitavaa on, että vaikka me-
lu pääs tö olisi 5 dB laskennassa käytettyä melupäästöä suurempi, eivät me-
lul le toimintaa säätelevässä asetuksessa annetut raja-arvot asuin ra ken nuk-
sil la ylity. Mielipiteen esittäjä todennäköisesti viittaa melupäästöllä 124 Lwa
soran murskausta enemmän melua aiheuttavaan louheen murs kauk seen
ja siitä aiheutuvaan melupäästöön.



Meluselvityksessä käytetyt melulähteet ovat ympärisäteileviä, eikä niissä
ole käytetty mitään suuntaavuuden parametria.
Soranmurskauslaitos sijoitetaan soranottoalueen pohjatasolle, jonne se on
myös laskennassa sijoitettu. Laskentamallissa maasto on kolmiulotteinen
ja maastonmuodot perustuvat maanmittauslaitoksen kolmiulotteiseen
maas to mal liin. Laskentaohjelmassa maaston vaikutus melun leviämiseen
on huomioitu yhteispohjoismaisen teollisuusmelumallin mukaan. Maaston
vai men nus ei siten ole mallinnuksen tehneen henkilön valitsema, vaan se
si säl tyy laskennassa käytettyyn yhteispohjoismaiseen malliin. Se miten me-
lu vaimenee maastossa, on sovittu jo yhteispohjoismaista mallia teh täes sä.

Promethor Oy on mitannut useiden eri soranmurskauslaitosten me lu pääs-
töä. Melupäästö on vaihdellut tyypillisesti välillä 116 -119 dB(A). Las ken-
nas sa on käytetty vaihteluvälin suurinta arvoa. Alueella käytetään murs-
kauk ses sa esimurskainta vain tarpeen mukaan. Ilman esimurskainta me lu-
pääs tö on pienempi kuin laskennassa käytetty 119 dB(A). Mielipiteen esit-
tä jän vaatimalle takuuarvokorotukselle ei siten ole perustetta.
Hakijalla ei ole vielä voimassa olevaa ympäristölupaa, eikä siten valmiina
alu eel la käyttöön tulevaa murskauslaitosta. Hakemuksessa eikä me lu sel vi-
tyk ses sä siten ole voitu esittää tarkkaa murskauslaitoksen mallityyppiä.

Soranmurskauksesta tyypillisesti aiheutuva melu ei ole iskumaista, eikä
las ken nas sa käytettyyn melupäästöön sitä perusteetta tarvitse lisätä. Jos
toi min nan alettua todetaan, että melu on asuinrakennuksilla iskumaista ja
toi min nas ta aiheutuva melu iskumaisuus huomioiden ylittää toiminnalle an-
ne tut raja-arvot, melua voidaan vähentää lisäämällä esimerkiksi va ras to ka-
so ja estämään melun leviämistä. Samalla meluesteet vähentävät melun is-
ku mai suut ta. On huomioitava, että viiden desibelin korotus melupäästöön
nos taa tarkastelupisteeseen aiheutuvaa melua vastaavasti viisi desibeliä.
Las ken ta tu los ten mukaan vaikka murskauksen melupäästöön lisättäisiin is-
ku mai suu des ta aiheutuva 5 dB(A):n korotus, toiminnasta aiheutuva kes ki-
ää ni ta so jää asuinrakennuksilla edelleen selvästi alle keskiäänitason ra-
ja-ar vo jen.

Laskentamallissa maasto on kolmiulotteinen ja maastonmuodot perustuvat
maan mit taus lai tok sen kolmiulotteiseen maastomalliin. Las ken ta oh jel mas sa
maaston vaikutus melun leviämiseen on huomioitu yhteispohjoismaisen
teol li suus me lu mal lin mukaan. Melkkomäen melun puoleisella reunalla ei
kart ta tar kas te lun perusteella ole pystysuoria puuttomia kallioleikkauksia,
jot ka voisivat heijastaa melua. Melu ei voi heijastua Melkkomäen suo jan-
puo lei sil ta sivuilta eri suuntiin. 
Avoimelle peltoalueelle ei ole määritetty melutasoa, jota toiminta ei saisi
ylit tää.

Tasokorotuksille (takuuarvo ja iskumaisuus) ei jo aiemmin esitettyjen syi-
den perusteella ole tarvetta. Soranmurskauslaitos sijoitetaan so ran ot to alu-
een pohjatasolle, eikä ”sorakuopan suuntaavuudelle” ole esittää mitään
vai men nus ar voa. 

Hakijalla ei ole vielä voimassa olevaa ympäristölupaa, eikä siten valmiina
alu eel le tulevaa murskauslaitosta. Tarkka laitetyyppi selviää vasta han kin-
taa tehtäessä. Melupäästön kannalta soranmurskaukseen käytettävillä lait-



teis toil la ei ole merkittävää eroa.

Toiminta-aikojen rajoittamiselle toiminnasta aiheutuvan melun tai sen me-
lun luonteen perusteella ei ole perustetta. Toiminnasta ei aiheudu hal lit se-
ma ton ta melua. Väite pahoinpitelystä on täysin perusteeton.

Vaatimus ympäristölupahakemuksen hylkäämisestä on perusteeton. Ym-
pä ris tö lu pa ha ke muk ses sa murskaustoiminnan meluvaikutusta on hakijan
mie les tä käsitelty riittävästi.

Luvan myöntämisestä päättää Salon kaupungin rakennus- ja ym pä ris tö lau-
ta kun ta. Lupaa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta on
haet tu, mutta aloittamisluvan saaminen vaatii ensin lautakunnan myön tä-
män ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Muutoksenhaku tarkoittaa
mah dol lis ta muutoksenhakua Vaasan hallinto-oikeudessa lautakunnan te-
ke män päätöksen jälkeen.
Mielipiteessä esitetyllä Kitulan pohjavesialueella ja moottoritiellä ei ole vai-
ku tus ta ympäristölupahakemuksen mukaisten toimintojen tai toiminnan si-
jain ti pai kan kanssa. Soranottoalueen koko kuuluu maa-aineslain mukaisen
lu van käsittelyyn, eikä se ole tämän lupahakemuksen mukainen asia.

RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Valmistelijan ehdotus:

Rakennus- ja ym pä ris tö lau ta kun ta myöntää K & T Saari Oy:lle ym pä ris tön-
suo je lu lain mukaisen ympäristöluvan 3.4.2023 asti koskien ki vien  murs-
kaus ta kiinteistöllä 734- 661-5-32, sitä koskevaa tukitoimintaa vuok ra-alu-
eel la 734-661-5-3 ja muualta tuotavaa CE-merkityn murskeen väliaikaista
va ras toin tia lupa-alueella kerrallaan enintään noin 3.000 tonnia sekä ym pä-
ris tön suo je lu lain 199 §:n mukaisen aloi tus lu van toiminnan aloittamiseksi
mah dol li ses ta muu tok sen haus ta huo li mat ta.

Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa on harjoitettava ha-
ke muk ses sa esitetyllä tavalla, ellei jäljempänä olevissa lupamääräyksissä
toi sin määrätä.

Vastaus lausuntoihin
Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon lu pa mää räyk sis sä ja pe rus-
te luis sa ilmenevällä tavalla.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnoissa edellytetyt tarkkailu- ja
suo jaus toi men pi teet on huo mioi tu.
Liikelaitos Salon Veden lausunto on huomioitu.
Salon kaupungin kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvontaviranomaisen ja
ym pä ris tö ter vey den huol to vi ran omai sen lausunnoista on huomioitu kaava-
ja rakennustilanteet sekä esi te tyt me lu -, pö ly- sekä vesientarkkailut.

Vastaus ympäristölupahakemusta koskeviin mielipiteisiin
Mielipiteissä esitetyt asiat on tutkittu ja huomioitu lupamääräyksissä kai kil ta
tarpeellisilta osin. Yleisiä teitä koskevia asioita ei ole käsitelty tässä pää tök-
ses sä.



Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Laitoksen sijoittaminen alueelle ja toiminta-aika
1. Murskauslaitos on sijoitettava suunnitelman mukaisesti maa-ai nes lu-

van ottamisalueen alimmalle toiminnan tasolle + 57,28 N2000.
Laitos on si joi tet ta va siten, että laitoksen etäisyys lähimpiin häi riin ty-
viin kohteisiin on vä hin tään 500 metriä.
Ennen toiminnan aloitusta on pidettävä aloitustarkastus.

2. Laitoksessa saa toimintavuoden aikana murskata ottamisalueelta
otettua kiveä enintään 120.000 t/a.
Alueella saa va ras toi da muualta tuotua CE-kiviainesta enintään 3.000
t/a.
Kiviainesten varastoiminen ei saa haitata alueen maa-ainesluvan mu-
kais ten mai se moin ti töi den etenemistä.

3. Murskauslaitoksen toiminta-aika vuodessa saa olla enintään 150 vrk
elokuun alusta toukokuun loppuun.

Murskaaminen on sallittu arkisin klo 6- 22 maanantaista perjantaihin.
Murskaamista ei saa tehdä lauantaisin, sunnuntaisin eikä arkipyhinä.

Seulomista saa harjoittaa arkipäivinä klo 6-18 maanantaista per jan tai-
hin ympäri vuoden.  Seu lo mis ta ei saa tehdä lauantaisin, sunnuntaisin
eikä ar ki py hi nä.

4. Kuormaamista ja kuljetusta saa harjoittaa ympäri vuoden arkisin maa-
nan tais ta perjantaihin ja poikkeuksellisesti lauantaisin. Kuljetuksia ei
saa tehdä sunnuntaisin eikä arkipyhinä. Kuljetuksista on pidettävä
kirjaa.

Pöly ja päästöt ilmaan
5. Pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toi min-

ta-alu een alimmalle tasolle.

6. Kuormattavan ja kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen
pö lyä mis tä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mah dol li sim man
pie nek si, kiinnittämällä kuljettimien päähän pölyämistä estävät suo jat
tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta pa ras ta
käyt tö kel pois ta tekniikkaa.
Pölyn leviäminen ympäristöön on estettävä kastelemalla tai ko te loi-
mal la päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pö-
lyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Murskaamon pölynpoistojärjestelmä on pidettävä hyvässä toi min ta-
kun nos sa. Pölynpoistojärjestelmän kunto on tarkistettava toi min ta-ai-
ka na päivittäin.

7. Alueet, joilla työkoneet liikkuvat ja kuljetusliikenne tapahtuu, on hoi-
det ta va siten, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Suolan
käyt tö pölynsidontaan ei ole sallittua. Varastokasojen sijoittelulla tulee
mah dol li suuk sien mukaan te hos taa pölyntorjuntaa. Kiviainesvarastot
ja ajoneuvojen kuormat tulee tarvittaessa kas tel la tai peittää siten, et-



tä niistä ei aiheudu ympäristölle haitallista pö lyn muo dos tus ta.

8. Pölypäästöjä on mitattava häiriintyvissä kohteissa tarvittaessa, mikäli
hai tois ta tulee valituksia valvovalle viranomaiselle. Toi min nan har joit ta-
jan tulee osoittaa luotettavasti ja ym pä ris tön suo je lu n hyväksymällä ta-
val la, että valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) ilmanlaadulle an ne-
tut raja-arvot eivät ylity häiriöille alttiissa koh teis sa ja val tio neu vos ton
pää tös ilmanlaadun ohjearvoista (480/1996) täyttyy.

Melu
9. Laitoksen aiheuttamaa melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin

tai muilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla.

10. Törmäpääskyjen pesintäalueen ja murskauslaitoksen väliin on ra ken-
net ta va melueste noin 20 metrin etäisyydelle murskauslaitoksesta.
Murs kaus lai tok sen koko huomioiden esteen pituuden on oltava riit tä-
vä ja korkeudeltaan sen on oltava vähintään 8 metriä. Este on pi det tä-
vä ehjänä koko pesimiskauden ajan.

11. Toimintaa ei saa aloittaa ennen aloitustarkastusta.
Ensimmäisellä murskauskerralla on suoritettava melumittaukset mie li-
pi teen esittäjien A-C piha-alueilla. Mittaustulokset on välittömästi toi-
mi tet ta va ym pä ris tön suo je luun tarkastettavaksi ennen toiminnan jat-
ka mis ta.

Melumittaukset on teetettävä esitetyissä kohteissa puolueettomalla
asian tun ti jal la. Mittausajankohdasta on ilmoitettava etukäteen koh teil-
le ja ympäristönsuojeluun.

Mi kä li meluhaitoista tulee toiminnan aikana asianmukaisia valituksia
valvovalle vi ran omai sel le, on toimijan ryhdyttävä toimenpiteisiin
meluhaittojen vä hen tä mi sek si ja tarvittaessa osoitettava
vähentämistoimenpiteiden riit tä vyys mittauksin.

Toiminnoista aiheutuva melu ei häiriintyvissä kohteissa saa ylittää
me lu ta son ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä
(993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.

Jätteet
12. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erikseen tu ki toi min to alu eel-

le ja toimitettava kä si tel tä vik si asianmukaiset luvat omaavaan lai tok-
seen. Muut jätteet vaa ral li sia jätteitä lukuun ottamatta voidaan toi mit-
taa yh dys kun ta jät teen loppusijoituspaikkaan. Jätteiden lajittelussa ja
va ras toin nis sa tu lee noudattaa Lounais-Suomen Jä te huollon  mää-
räyk siä.

13. Vaaralliset jätteet on varastoitava niille varatussa paikassa, sul je tuis-
sa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuna ja tiiviillä alus tal-
la siten, ettei niistä aiheudu maaperän eikä pinta- ja pohjavesien pi-
laan tu mis vaa raa tai muuta haittaa ympäristölle.

Erilaiset vaaralliset jät teet on pidettävä erillään toisistaan ja muista
jät teis tä, ja ne on mer kit tä vä ominaisuuksiensa mukaan. Vaaralliset



jät teet on toi mi tet ta va käsiteltäväksi laitokseen, jonka ym pä ris tö lu vas-
sa on hyväksytty ky sei sen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Jätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain mukaan re kis te röi ty-
neel le jätteenkuljettajalle.

Laitoksen toiminta-alueella ei saa va ras toi da ylimääräistä kalustoa,
ro mu ja tai maisemointiin soveltumatonta maa-ai nes ta eikä muualta
tuo tua jätteeksi luokiteltavaa tavaraa.

Maaperän sekä pinta- ja pohjaveden suojelu
14. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu pinta- ja poh ja ve-

sien pilaantumista.

15. Pohjavesiputken on sovelluttava pohjaveden laadun tarkkailuun. Mi-
kä li alueelle asennetaan uusi pohjaveden tarkkailuputki on sen oltava
lu kit tu ja sen asentamisesta on toimitettava putkikortti ym pä ris tön suo-
je luun.

16. Pohjavesiputken ja Kistolan kylän kaivon vedenpinnan mittaukset on
suo ri tet ta va kolmen kuukauden välein helmi-, touko-, elo- ja mar ras-
kuus sa. Mittaukset on tehtävä aina samaan aikaan vuosittain. Tiedot
on esitettävä valvovalle viranomaiselle pyydettäessä. Vesitarkkailujen
tu lok set on lähetettävä Salon kaupungin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai-
sen lisäksi sähköisesti Var si nais-Suo men ELY-keskuksen ympäristö-
ja luonnonvarat -vas tuu alu eel le.

17. Pohjavesiputken ja Kistolan kylän kaivon veden laatua tulee tarkkailla
kak si kertaa vuodessa touko- ja marraskuussa. Vedestä on ana ly soi-
ta va lämpötila, haju, sameus, väri, pH, happi, KMnO4 -luku, säh kön-
joh ta vuus, rauta, mangaani, sulfaatti, ammonium, nitraatti, nitriitti, klo-
ri di, kokaiskovuus, alkaliniteetti,  polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt,
ko li for mi set ja E. coli bakteerit.
Näytteenottajan on oltava sertifioitu tai näytteenoton akkreditoitu.

Laatunäytteiden tulokset on toimitettava ympäristönsuojeluun heti nii-
den valmistuttua. Vesitarkkailujen tulokset on lähetettävä Salon ym-
pä ris tön suo je lu vi ran omai sen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-kes kuk-
sen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle.

18. Öljytuotteet on säilytettävä tukitoimintoalueella suljetussa ja lukitussa
kon tis sa. Polttoaine on varastoitava ylitäytön estimellä ja laponestolla
va rus te tus sa kaksoisvaippasäiliössä, joka on sijoitettu tu ki toi min to alu-
eel la lukittuun tiivispohjaiseen merikonttiin.

Tankkaaminen tukitoimintoalueella on suoritettava tiiviillä reunoiltaan
ko ro te tun alustan (esim. HDPE -kalvo) päällä. Tiiviin alustan päälle on
asen net ta va noin 20 cm:n hiekkakerros, johon mahdolliset valumat
imey ty vät ja ne voidaan poistaa.

19. Työkoneet on säilytettävä ja tankattava tukitoimintoalueella öl jynes tei-
tä lä päi se mät tö mäl lä tiiviillä alustalla.



Työkoneiden kuntoa on tarkkailtava päivittäin ja mikäli vuotoja on ha-
vait ta vis sa kone on poistettava välittömästi käytöstä.

20. Ottamis- ja tukitoimintoalueella ei saa suorittaa koneiden huoltoa eikä
pe sua.

Kuljetuskalustoa ei saa tankata eikä huoltaa alueella.

21. Seulan ja murskauslaitoksen alle on asennettava riittävän laajalle alu-
eel le reunoiltaan korotettu tiivis alusta, kuitenkin siten, että 4 metrin
suo ja maa ker ros ta ei rikota.

22. Pohjavesialueelle sijoitettavan murskaamon energialähteenä tulee en-
si si jai ses ti käyttää valtakunnallista verkkovirtaa.
Virtalähteenä aggregaatin käyttö on mahdollista, jos se on sijoitettu
kont tiin ja tankkauksessa on huomioitu tankkausalueen suojaaminen
edel lä esitetyllä tiiviillä alustalla.
Toimijan tulee ennen aloitustarkastusta esittää aggregaatin si joit ta mi-
ses ta ja toiminnasta tarkempi selvitys ja  suunnitelmapiirros ym pä ris-
tön suo je lun hyväksyttäväksi.

Paras käyttökelpoinen tekniikka
23. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan

käyt tö kel poi sen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten
tek nii koi den käyttöönottoon.

Poikkeukselliset tilanteet ja häiriöpäästöt
24. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle laitosalueella on oltava

saa ta vil la riittävä määrä imeytysmateriaalia.

Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut ympäristön pi-
laantumisen vaaraa aiheuttavat aineet on välittömästi kerättävä tal-
teen ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn pelastusviranomais-
ten avustuksella.

25. Rikkoutumisen ja muun häiriön sattuessa laitoksen päästöjä aiheutta-
va toiminto on keskeytettävä, kunnes laitteisto on korjattu ja toiminta-
kuntoinen.

26. Määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan,
maa pe rään sekä pinta- ja pohjavesiin aiheuttavista häiriötilanteista ja
muis ta vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Sa-
lon kaupungin ympäristönsuojeluun ja Varsinais-Suomen pelastuslai-
tokselle sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Käyttötarkkailu, kirjanpito ja raportointi
27. Ennen aloitustarkastusta toiminnanharjoittajan on nimettävä laitoksen

ym pä ris tön suo je lus ta vastaava henkilö ja toimitettava yhteystiedot
Sa lon kaupungin ympäristönsuojeluun. Yhteystiedot on pidettävä ajan
ta sal la.

28. Laitoksen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä merkittävistä tapahtu-



mista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Muistiinpanot on pyydettäessä
esi tet tä vä valvontaviranomaiselle.

29. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toi-
mi tet ta va kaupungin ympäristönsuojeluun edellisen vuoden toi min taa
kos ke va raportti, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot: laitoksen toi min-
ta-ajat, laitoksen tuotantotiedot, tiedot alueelta poiskuljetetun ja tuo-
dun murs keen määrästä, tiedot varastossa olevasta murskeen mää-
räs tä, polt toaineiden käyttö- ja laatutiedot sekä niiden pe rus teel la las-
ke tut päästötiedot (NOX, SO2, CO2 ja hiukkaset), yh teen ve to tark kai-
lu tu lok sis ta.

Lisäksi on toimitettava tiedot syntyneistä jätteistä ja vaarallisista jät-
teis tä, niiden laadusta, määrästä, varastoinnista ja edelleen toi mit ta-
mi ses ta sekä tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häi riö-
ti lan teis ta ja onnettomuuksista (syy, kesto, arvio päästöistä ilmaan,
maa pe rään ja vesiin, arvio niiden ympäristövaikutuksista sekä niiden
joh dos ta tehdyt toimenpiteet). Toimijan on annettava tiedot vuoden ai-
ka na to teu te tuis ta ja suunnitteilla olevista muutoksista.
Päästömittauksista kuten melusta ja pölystä tehdyt mit tauk set pitää
liit tää vuosiraportteihin.

Toiminnan muutokset ja lopettaminen   
30. Toiminnan lopettamisen jälkeen alueella on suoritettava asian mu kai-

set kunnostustyöt ja huolehdittava siitä, että alue on siisti.

31. Laitoksen toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toimin-
nan lopettamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittä-
vän ajoissa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoittaa kirjallisesti
Sa lon kaupungin ympäristönsuojeluun.

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma
32. Luvan saajan on noudatettava hakemuksen ja maa-ainesluvan mu-

kais ta kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa. Jos kai van nais jät-
tei den määrä tai laatu taikka kaivannaisjätteiden käsittelyn tai hyö-
dyn tä mi sen järjestelyt muuttuvat merkittävästi, on ympäristölupaa
muu tet ta va siten kuin ympäristönsuojelulain 113 §:ssä säädetään.

Ratkaisun ja lupamääräysten perustelut

Lupaharkinnan perusteet
Edellä mainitut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta kiven murskaus se kä
sii hen liittyvät hakemuksessa esitetyt toiminnat täyttävät ympäristön-
suojelulaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa mm. valtioneuvoston
ase tuk ses sa 800/2010 annetut vaatimukset. Murskauslaitos sijaitsee yli
500 metrin etäisyydellä asutuksesta ja melumallinnos on tehty. Kuljetusten
osalta on huomioitu alueen kul ku yh teys suoraan maantielle. Harkinnassa
on melujen osal ta tukeuduttu Suo men ympäristökeskuksen julkaisuun
BAT- ym pä ris tö asioi den hallinta ki vi ai nes tuo tan nos sa. Mielipiteissä
esitettyjä teollisuuteen ja tuu li voi ma loil le käy tet tä viä meluarvoja ei sovelleta
kiviainestuotannossa.
Aloittamisoikeus ei tee muutoksenhakua tarpeettomaksi, koska toiminta on
kiven murskausta eikä kallion louhintaa ja toiminta voidaan milloin tahansa



keskeyttää.
Lupamääräyksissä on huomioitu jätelain sekä sen nojalla annetut ase tuk-
set sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuoje lulaissa ja sen nojalla on sää-
det ty.

Luvan myöntämisen edellytykset
Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa ja ympäristöluvan määrä-
aikaisuus on sidottu siihen, jotta seuraavien lupien käsittelyssä ei synny
ristiriitoja.
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei ai heu du
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaa raa,
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luon non olo suh tei den
huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyt-
tö mah dol li suu den vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräis tä
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Mää räyk siä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaan-
tumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräyk-
set.

Yleiset perustelut
Laitosalue on Salon seudun maakuntakaavassa maa- ja metsätalousaluet-
ta (M). Maa-ainesten otto ja kivituotteiden valmistus murskaamalla hake-
muksen mukaisella laitosalueella on otettu huomioon lupamääräyksiä an-
nettaessa mm. antamalla määräyksiä tarkkailusta ja suojelusta sekä lai tok-
sen toiminta-alueella että lähialueella. Kivenmurskaamo sijaitsee yli 500
met rin etäisyydellä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävistä ra ken nuk-
sis ta.

Kivenmurskaus ja laitosalueen muut toiminnot eivät aiheuta vaaraa tai hait-
taa terveydelle eikä ympäristön pilaantumista, kun toiminnanharjoittaja me-
net te lee hakemuksessa ilmoittamallaan tavalla ja noudattaa ympäris-
tönsuojeluviranomaisen antamia lupamääräyksiä.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen toimimaan suunnitelmallisesti laitoksen
ai heut ta mien häiriövaikutusten rajoittamiseksi. Raportointi palvelee toimin-
nanharjoittajaa, mahdollisia haitankärsijöitä ja valvontaviranomaista. Toi-
minnanharjoittajan tulee olla selvillä mahdollisimman tarkasti toiminnan vai-
ku tuk sis ta.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, kesto,
vai ku tus alu een ominaisuudet sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet
to teut taa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat
mää räyk set perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi
on otettu huomioon varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja nii-
den seurausten rajoittamiseen. Määräyksiä annettaessa on otettu huomi-
oon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja pilaantumisris-
ki.    
Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa
edus ta van parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Määräykset 1-4



Murskauslaitoksen sijaintipaikka ja taso on ollut tarpeellista määrittää ole-
mas sa olevan maa-ainesluvan mukaisesti. Murskauslaitosta ei saa si joit taa
ottotasosta poiketen. Mikäli maa-ainesluvan mukaista ottotasoa on nos tet-
ta va neljän metrin suojamaakerroksen säilymisen takia, on murs kaus lai tos-
ta samoin nostettava tälle tasolle.

Toiminta-ajat noudattavat valtioneuvoston asetusta 800/2010, kun
lähimmät asutukset ovat yli 500 metrin etäisyydellä. Yöaikainen tunti klo
6-7 ei melumallinnoksen perusteella aiheuta haittaa lä him mil le asukkaille.
Toimijan on esitettävä hyväksyttäväksi mittaustulokset toiminnan aiheut-
tamasta melusta ennen toi min nan jatkamista.

Kuor maa mi nen ja kuljetus on mahdollistettu arkipäivisin. Toimintapaikan
sijainnista johtuen se on mah dol lis ta, koska liittymä on suoraan yleiselle
tielle. Kirjanpidolla voidaan seurata toiminnan laajuutta ja siitä  mahdolli-
sesti aiheutuvia haittoja.

Määräykset 5-8
Määräykset pölyhaittojen vähentämiseksi on annettu sekä terveys- että
ym pä ris tö hait to jen ehkäisemiseksi. Määräyksillä laitteistojen suojauksista,
pö lyn pois to jär jes tel män kunnossapidosta ja tarkkailusta sekä toiminnan
kes keyt tä mi ses tä mahdollisten häiriöiden sattuessa vähennetään hai tal lis-
ten pölypäästöjen määrää ratkaisevasti.

Kivituotevarastojen ja kuormien käsittely kastelemalla tai peittämällä sekä
kul je tus rei tin kastelu eh käi sevät pölypäästöjä. Pohjavesialueella suolaa tai
mui ta kemikaaleja ei saa käyttää.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen noudattamaan ilman laadusta an net tu ja
ase tuk sia 38/2011 ja 480/1996. Hengitettävien hiukkasten osalta (PM10)
nou da te taan 24 tunnin las ken ta-ai kaa ja pienhiukkasten osalta (PM2,5) ka-
len te ri vuot ta.

Määräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai elin-
ym pä ris tön terveellisyyden vähenemistä.

Määräykset 9- 11
Laitoksen aiheuttama melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä
993/1992 annettuja melun ohjearvoja. Murskaimen ja varastokasojen si joit-
ta mi sel la ja laitteiston suojauksilla vähennetään melun leviämistä lai tos alu-
eel ta häiriintyviin kohteisiin. Alueella pesivien törmäpääskyjen suo jaa mi-
sek si on rakennettava melueste. Tarvittaessa tulee mittauksin osoittaa me-
lun taso.

Määräykset 12 -13
Jätteitä koskevat määräykset on annettu jätelain tavoitteiden to teut ta mi-
sek si. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman
vä hän eikä niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.
Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Ne on toimitettava kä si tel tä-
vik si asianmukaisen viranomaisluvan omaavaan laitokseen. Siir to asia kir ja-
me net te lyn avulla voidaan seurata vaarallisten jätteiden kulkua kä sit te ly-
paik kaan.



Määräykset 14-22
Toiminnan seurauksena ei saa aiheutua maaperän tai pinta- ja pohjave sien
pilaantumista. Kaluston, öljytuotteiden ja muiden ympäristölle haitallis ten
aineiden huolellinen säilytys ja käsittely on varmistettava riittävin tekni sin
ratkaisuin.

Toiminnan sijaintipaikasta johtuen pohjaveden laadun tarkkailua ai kai sem-
mas ta kahdesta kerrasta hakemuksessa esitettyyn yhteen kertaan vuo des-
sa ei ole perusteltua keventää. Veden laadun tarkkailuun on kiin ni tet tä vä
erityistä huomiota pit kä kes toi sen toi min nan vaikutusten selville saa mi sek si
ja ym pä ris tö hait to jen eh käi se mi sek si sekä lausunnoissa ja mie li pi teis sä
esitettyjen seikkojen huomioon ottamiseksi. Havaintoputken on kool taan ja
materiaaliltaan sovelluttava laatunäytteen ottoon.

Kyläkaivon laadun ja korkeuden tarkkailulla valvotaan talousvesien riit tä-
vyyt tä ja varmistetaan veden käyttökelpoisuuden säilyminen.

Määräys 23
Toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojelulain 8 §:n nojalla velvollinen käyt-
tä mään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja seuraamaan sen kehitty mistä
toimialalla. Toimintaa on harjoitettava ympäristön pilaantumisen eh-
käisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita työmenetelmiä
käyt täen.

Määräykset 24-26
Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja
mah dol li ses ti aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.Toiminnan tulee pe rus-
tua varovaisuuteen, huolellisuuteen ja ennalta eh käi syyn.

Määräykset 27-29
Tarkkailumääräykset perustuvat toiminnanharjoittajan velvollisuuteen olla
riit tä väs ti selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, -riskeistä ja haitallis-
ten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Laitoksen valvonnan jär jes-
tä mi sek si on annettu määräys käyttöpäiväkirjan pi dos ta ja raportoinnista
val von ta vi ran omai sel le.

Ympäristönsuojelusta vastaavan henkilön nimeäminen on tarpeen valvon-
nallisista syistä, yhteydenpidon helpottamiseksi ja tiedon kulun turvaami-
seksi erityisesti poikkeuksellisissa tilanteissa tai nopeaa reagointia edellyt-
tävissä vahinkotilanteissa.

Määräykset 30 ja 31
Viranomaisvalvonnan turvaamiseksi toiminnassa tapahtuvista olennaisista
muu tok sis ta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumi-
sesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa Sa lon
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan lopettamisen jäl-
kei sis sä tilanteissa varmistetaan alueen jääminen sellaiseen tilaan, ettei
alu eel le jää riskiä terveyshaitasta tai ympäristön pilaantumisesta.

Määräys 32
Kaivannaisjätehuoltosuunnitelmaa koskeva määräys on tarpeen kaivan-
naisjätettä koskevan valtioneuvoston asetuksen valvomiseksi.



Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen
Tämä lupapäätös on voimassa 3.4.2023 asti.
Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uusi
lu pa.

Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myön-
ne tyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia
sään nök siä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan es-
tä mät tä noudatettava.

Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6, 7, 8, 10,11,14 -17, 27, 29, 34, 39,
42-44, 48-49, 52-53, 58, 62, 66, 70, 71, 83-85, 87, 113-114, 134, 170, 190,
191, 199, 205, 209 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2, 8, 11-15,
20 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) § 17
Jätelaki (JL 646/2011) 29,72,118119, 121, 148, 149
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-
murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta(38/2011)
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman ta voi te-
ar vois ta (480/1996)
Salon kaupunginvaltuuston 22.5.2017 § 39 hyväksymä ympäristösuojeluvi-
ranomaisen taksa

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Lupahakemuksen käsittelymaksu on 3.950 €.
Maksu perustuu Salon kaupunginvaltuuston hyväksymään ympäristönsuo-
jeluviranomaisen taksan 3 §:n liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen täytäntöönpano
Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt luvan aloittaa toi min-
ta ennen muutoksenhakua ja tutkinut asian ja todennut, ettei aloi tus lu van
myöntäminen tee mahdollista muutoksenhakua tar peet to mak si. Alue on
ollut maa-ainesten ottoalueena jo pitkään ja ot ta mi nen on ollut suunni-
telmallista. Hakijan voimassa oleva vakuus vas taa mahdollisesta jälkihoi-
dosta tulevia kustannuksia. Tämä lu pa pää tös on lainvoimainen valitusajan
päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muu tos ta.

Päätöksen julkipano
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä ilmenee va li tus osoi tuk ses-
sa.

Lupapäätöksestä tiedottaminen
Ote päätöksestä Hakija
Jäljennös päätöksestä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym pä-

ris tö kes kus/ ympäristö ja luonnonvarat vas tuu-
alu e ja liikennevastuualue



Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Salon kaupunginhallitus
Liikelaitos Salon Vesi
Salon kaupungin kaupunkisuunnittelu
Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto
Salon kaupungin rakennusvalvonta
Mielipiteen esittäjät

Tiedoksianto Asianosaiset

Tästä päätöksestä ilmoitetaan Salon kaupungin sähköisellä
ilmoitustaululla.  Asiakirjat valitusosoituksineen pidetään näh tä vil lä Salon
kaupungin ympäristönsuojelussa Halikon virastotalossa osoitteessa Hor-
nintie 2-4, Halikko. Lisäksi päätös löytyy Salon kaupungin internet-sivuilta.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan sa-
massa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää K & T Saari Oy:lle
ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan 3.4.2023 asti koskien
kivien murskausta kiinteistöllä 734- 661-5-32, sitä koskevaa tukitoimintaa
vuokra-alueella 734-661-5-3 ja muualta tuotavaa CE-merkityn murskeen
väliaikaista varastointia lupa-alueella kerrallaan enintään noin 3.000 tonnia
sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloitusluvan toiminnan
aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa on harjoitettava
hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Toiminnassa on noudatettava valmistelusta ilmeneviä määräyksiä 1-32.

Perustelut, sovelletut lainkohdat ja taksan soveltamista koskevat kohdat
ilmenevät valmistelusta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätökseen voi hakea muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta.

Päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 30 14.02.2018

Maa-aineslupa, luvan siirtäminen ja velvoitteista vapautuminen, 734-661-5-32 ja 734-661-5-7,
lupa 2-2013

364/10.03.00.05.01/2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta 14.02.2018 § 30

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Anne Kari-Nummi,
anne.kari-nummi@salo.fi, puh. (02) 778 7802.

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 20.2.2013
myöntänyt * * * * * * * * * * * maa-ainesluvan kymmeneksi vuodeksi  hiekan
ja soran ottoon tiloille Antti 734-661-5-32 ja Sorakuoppa I 734-661-5-7,
lupa 2-2013.

Maa-ainesluvan 2-2013 mukainen määräala tilasta Antti on 2.2.2018
siirtynyt uudelle omistajalle K&T Saari Oy Turusta.
Tilan Sorakuoppa I maa-ainesluvan 2-2013 mukaisesta alueesta on tehty
erillinen sopimus, joka on voimassa maa-ainesluvan voimassaoloajan.

* * * * * * * * * *on 29.1.2018 saapuneella ilmoituksella pyytänyt
maa-ainesluvan siirtämistä, velvoitteista vapautumista ja uuden
luvanhaltijan K&T Saari Oy hyväksymistä.

Uusi maa-ainesluvan haltija on velvollinen toimittamaan lupaan liittyvän
vakuuden hyväksyttäväksi ennen toiminnan jatkamista.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää vapauttaa * * * * * * * * *
maa-ainesluvan 2-2013 velvoitteista ja siirtää maa-ainesluvan
velvoitteineen K&T Saari Oy:lle.

Luvan velvoitteista vapautetulta peritään 300 €:n suuruinen maksu
maa-ainestaksan 7 §:n mukaisesti.

Päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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SOPIMUS MAA-AINEKSEN OTTAMISESTA  

 

Olemme sopineet tilan Soraharju 734-661-5-8 omistavan K & T Saari Oy:n edustajan Teijo Saaren 
kanssa, että maa-aineksia saa ottaa kiinteistörajaan asti tilan 734-661-5-8 luoteis-, pohjois- ja 
kaakkoisrajoilla. Rajalle ei tarvitse jättää 10 metrin suojavyöhykettä.  

Liitteenä olevassa kartassa on esitetty tilojen väliset rajat, joita sopimus koskee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päiväys: Salon Muurlassa          24.11. 2022 

  

Santeri Saarniniemi 

Tilan Antti 734-661-5-32 omistaja  

 

 

Liite 1. Kartta tilojen välisistä rajoista, joita sopimus koskee.  
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       Liite 1 

 

 

Kuva 1. Tilalta Soraharju 734-661-5-8 saa ottaa maa-aineksia ilman 10 metrin 
suojavyöhykettä tilan Antti 734-661-5-32 rajaan asti. Sopimus koskee kuvaan 
sinisellä merkittyjä rajoja.  
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1 Johdanto  
 

Pohjaveden suojelusuunnitelma on ohjeellinen työkalu pohjavesivarojen suojelun ja pohjavesialueiden 

maankäytön yhteensovittamisessa. Suojelusuunnitelmassa kuvataan pohjavesialueen hydrogeologiset 

ominaisuudet ja suunnitelmaa tehtäessä kartoitetaan suunnitelma-alueen pohjavettä mahdollisesti 

vaarantavat toiminnot sekä esitetään tarvittavat toimenpidesuositukset pohjaveden suojelemiseksi ja sen 

hyvän tilan turvaamiseksi myös jatkossa. Pohjaveden suojelusuunnitelmien sisällöstä on annettu ohjeita 

vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain luvussa 2 a (1263/2014). 

Suomessa luonnontilainen pohjavesi on pääsääntöisesti hyvän laatuista, mutta pohjavesimuodostumat 

ovat herkkiä pilaantumiselle. Salon kaupungin alueella sijaitsee yhteensä 68 pohjavesialuetta, jotka on 

luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi tai veden hankintaan soveltuviksi pohjavesialueiksi.  Salon 

vedenhankinta perustuu alueen pohjavesien käyttöön. Salon pohjavesialueilla on yhteensä 43 vesilaitoksen 

tai vesiosuuskunnan pohjavedenottamoa, joista kaikista vesi pumpataan kulutukseen. Vedenottamoista 30 

on Liikelaitos Salon Veden omistuksessa. Talousveden laatu täyttää Euroopan Unionin direktiiviin 

perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) määräykset.  

Salon alueen kallioperä koostuu pääosin graniittisista ja suprakrustisista, voimakkaasti metamorfoituneista 

kivilajeista. Salon alueen maaperä koostuu pohjoisosassa pääosin hienoainespitoisista savipelloista ja 

kallioalueista sekä erilaisista hiekka- ja soramuodostumista. Alueella on pieniä katkonaisia harjujaksoja. 

Eteläosassa Salon alueella on enemmän kalliopaljastumia ja kalliomaata sekä jonkin verran hienoaineksisia 

alueita sekä erilaisia hiekka- ja moreenimuodostumia. Salon alueen koillis- ja lounaisosia hallitsevat lounais-

koillissuunnassa kulkeva III Salpausselän reunamuodostuma, harjut, savikot ja kalliopaljastumat. 

Salon kaupungin alueella suurimmat uhat pohjavedelle aiheutuvat öljysäiliöistä, viemäröintiin 

kuulumattomista jätevesistä, maa-ainesten ottamisalueista sekä pilaantuneista ja mahdollisesti 

pilaantuneista maa-aineksista. Muita alueen pohjavettä uhkaavia tekijöitä ovat muun muassa teollisuus, 

hautausmaat, maatalous ja tieliikenne.  

Salon kaupungin vuoden 2017 pohjavesien suojelusuunnitelmahankkeessa laadittiin erilliset 

suojelusuunnitelmat kahdeksalle pohjavesialueelle. Hankkeen pohjavesialueet olivat Pensalo (Särkisalo), 

Hauenkuono (Perniö), Kurjenpahna-Ristinummi (Salo), Haannummi-Kivikujannummi (Salo), Ketomäki 

(Halikko), Inkere (Pertteli), Pitkäkoski-Haali (Pertteli) ja Kollinnummi (Pertteli). Kaikki nämä alueet on 

luokiteltu I luokan pohjavesialueiksi.  

Salon kaupungin alueella sijaitsevalle Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueelle on laadittu 

suojelusuunnitelma vuonna 2006 (Saarinen 2006). Tässä suojelusuunnitelman päivityksessä täydennetään 

riskikohdetietoja ja esitetään riskitekijöitä koskevat toimenpide-ehdotukset. Lisäksi toteutetaan 

kiinteistökysely alueen asukkaille ja yrityksille. Päivitetyssä suojelusuunnitelmassa käydään läpi 

alkuperäisessä suojelusuunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden toteutuminen.  

Suojelusuunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä 13.10.–13.11.2017. Lausunnot suojelusuunnitelma-

luonnoksista pyydettiin Lounais-Suomen aluehallintovirastolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä 

Varsinais-Suomen liitolta. Varsinais-Suomen ELY-keskus ei katsonut tarpeelliseksi antaa lausuntoa 

osallistuttuaan ohjausryhmän toimintaan koko hankkeen ajan. Varsinais-Suomen liiton ja Lounais-Suomen 

aluehallintoviraston lausunnot on huomioitu suojelusuunnitelmissa.  
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Valmiit suojelusuunnitelmat asetetaan nähtäville Salon kaupungin sähköiselle ilmoitustaululle sekä 

julkaistaan kotisivuilla. Suojelusuunnitelmat viedään tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakunnan kautta 

kaupunginhallitukselle suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten noudattamisen ja 

toteuttamisen sitouttamiseksi. 

Hankkeen aikana tehtiin maastokartoituksia kaikilla alueilla. Maastokäynnit tehtiin 5.7. (Pensalo ja 

Hauenkuono), 10.7. (Kurjenpahna-Ristinummi), 12.7. (Ketomäki ja Haannummi-Kivikujannummi), 18.7. 

(Inkere) ja 20.7. ja 31.7. (Pitkäkoski-Haali ja Kollinnummi). Pohjaveden suojelusuunnitelman laatimiseen 

tarvittavien taustatietojen kerääminen toteutettiin lähettämällä kiinteistökysely pohjavesialueilla 

sijaitseville asuin- ja yrityskiinteistöille. Kyselyssä kartoitettiin mm. kiinteistöillä olevia lämmitysjärjestelmiä 

ja jätevesijärjestelmiä sekä maatalouskäyttöä. Kaikille pohjavesialueille vuoden 2017 hankkeessa lähetetyt 

kyselyt vastausmäärineen on esitetty taulukossa 1. 

Suojelusuunnitelman on laatinut geologi Pia Lindholm ja se on toteutettu yhteistyössä Salon kaupungin ja 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.  

Suunnitelmaa ohjanneen työryhmän kokoonpano oli: 

Kari Alanko, Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
Markus Kukkonen, Salon kaupunki, kaupunkisuunnittelu 
Hillevi Lehto, Salon kaupunki, ympäristönsuojelu 
Kirsti Lepistö, Salon kaupunki, maaseutupalvelut 
Erika Liesegang, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Sami Saari, Salon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto 
Sanna-Liisa Suojasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Kalle Virtanen, Salon kaupunki, Liikelaitos Salon Vesi 
Lisäksi ohjausryhmään antoivat panoksensa Marjo Härkönen ja Riitta Suutari ympäristöterveydenhuollosta, 
Kati Kalliokuusi maaseutupalveluista sekä Harri Peltosalo ja Mika Nieminen Liikelaitos Salon Vedestä 
 

Taulukko 1. Hankkeen pohjavesialueille lähetettyjen kyselyjen ja saatujen vastausten kappalemäärät. 

Pohjavesialue Lähetetyt kyselyt (kpl) Saadut vastaukset (kpl) Vastausprosentti 

Pensalo 3 2 67 % 

Hauenkuono 2 1 50 % 

Kurjenpahna-Ristinummi 37 24 65 % 

Ketomäki 6 5 83 % 

Haannummi-Kivikujannummi 13 10 77 % 

Inkere 40 28 70 % 

Pitkäkoski-Haali 15 11 73 % 

Kollinnummi 8 6 75 % 

Yhteensä: 124 87 n. 70 % 
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2 Suojelusuunnitelman tavoitteet  

Pohjavesiä suojellaan, koska halutaan säilyttää luonnontilaiset pohjavedet entisellään ja estää 

ihmistoimintaa heikentämästä pohjavesien laatua. Pohjaveden suojelusuunnitelmien tarkoituksena on 

pohjavesialueiden suojelun tehostaminen kuvaamalla mm. riskitekijät ja toimenpide-ehdotukset riskien 

poistamiseksi sekä vedenottamoiden suoja-alueiden rajausten tarkistus tai rajausten laatiminen, jos suoja-

aluerajauksia ei ennestään ole. Lisäksi tavoitteena on toimintaohjeiden laatiminen vahinko- ja 

vaaratilanteiden varalta sekä pohjavesialueelta olemassa olevien tietojen päivittäminen ja puuttuvien 

tietojen koonti yhteen.  Salon vuoden 2017 pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeen tavoitteena oli 

koota pohjavesialueiden tiedot erillisiin suojelusuunnitelma-asiakirjoihin, jolloin suojelusuunnitelmien 

käytettävyys ja hyöty esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa helpottuu.  

Pohjavesien suojelun tavoitteena on myös kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien 

minimointi rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti maankäyttöä.  Suojelusuunnitelman tarkoitus on 

toimia ohjeena esimerkiksi viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä lupahakemusten 

käsittelyssä. Pohjavesitietoja hyödyntävät muun muassa ympäristönsuojelu-, rakennus-, kaavoitus-, maa-

aineslupa- ja terveydensuojeluviranomaiset ja vesihuoltolaitokset mutta myös pohjavesialueiden asukkaat 

ja toiminnanharjoittajat. Suojelusuunnitelmassa on myös havainnollistavia karttoja riskitoimintojen 

laadusta ja sijainneista. 

 

2.1 Suojelusuunnitelmiin liittyvä lainsäädäntö  

Pohjavesien suojelua kansallisesti ohjaavat pääasiassa ympäristönsuojelulaki (527/2014) sekä vesilaki 

(587/2011). Merkittävimmät osat suojelun kannalta ovat pohjavesien pilaamiskielto sekä 

ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen lupajärjestelmä. Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 

(713/2014) määrää tarvittavista/selvitettävistä tiedoista vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle 

sijoittuvan toiminnan lupahakemuksessa.  

Pohjaveden pilaamiskielto: ympäristönsuojelulain 2 luvun 17 §:ssä määrätään, että ainetta, energiaa tai 

pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että tärkeillä tai muilla 

vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla pohjavesi kävisi terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu 

muutoin olennaisesti huonontuisi. Myöskään toisen kiinteistöllä olevaa pohjavettä ei saa tehdä terveydelle 

vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää, eikä tehtävä toimenpide saa 

vaikuttaa pohjaveden laatuun muutoin loukaten yleistä tai toisen yksityistä etua. 

Vesilain tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että 

se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää; ehkäistä ja vähentää vedestä ja 

vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja; ja parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. Vesilain 

luvuissa 3 ja 4 säädetään luvanvaraisista vesitaloushankkeista, pohjaveden ottamisesta ja vedenottamoiden 

suoja-alueista. Vesilain mukaan ilman aluehallintoviraston lupaa ei saa käyttää pohjavettä tai ryhtyä 

pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että siitä pohjaveden laadun tai määrän muuttumisen 

vuoksi voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen; tärkeän tai muun 

vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen 

hyväksikäyttämismahdollisuuden muu huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin 

vaikeutuminen (3 luku 2 §). Suoja-alue voidaan määrätä, jos alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa veden 
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laadun tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi, mutta suoja-aluetta ei kuitenkaan saa määrätä 

laajemmaksi kuin on välttämätöntä (4 luku 11 §). Suoja-alueisiin liittyvistä ohjeellisista suojavyöhykkeistä 

on kerrottu tarkemmin suojelusuunnitelman luvussa 3. 

Maa-aineslain (555/1981) tavoitteena on maa-ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla 

tavalla. Lain 3 §:n mukaan maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua esimerkiksi tärkeän tai muun 

vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei 

siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.  

Euroopan unionin tasolla vesiensuojelua ohjataan vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) avulla. 

Suomessa direktiivi on toimeenpantu lailla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). 

Yleisenä tavoitteena oli pohjavesien osalta pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä. 

Vesienhoitolain tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat uusimmat toimenpiteet on koottu vesienhoito-

suunnitelmiksi vuosille 2016–2021. Lounais-Suomi kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 

vesienhoitoalueeseen. Lounais-Suomen pohjavesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista on 

esitetty yhteinen näkemys Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021. 

Toimenpiteet eivät ole vesienhoitolain nojalla suoraan julkishallintoa tai yksittäisiä toiminnanharjoittajia 

velvoittavia, mutta lupamenettelyissä tulee huomioida, mitä vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty 

toiminnan vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon 

järjestämisestä päivitettiin 2014 lisäämällä lakiin uusi luku, 2 a (1263/2014), jossa muutettiin muun 

muassa pohjavesialueiden luokittelua ja ohjeistettiin suojelusuunnitelmien sisältöä.  Valtioneuvoston 

asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) säädetään pohjavesialueiden rajojen 

määrittämisestä ja alueiden luokitusten perusteista. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla annettu valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) tuli voimaan 3.4.2017. Haja-asutusalueiden 

jätevesilainsäädännön tavoitteena on vähentää haja-asutuksen jätevesien haitallisia vaikutuksia 

ympäristöön. Asetuksessa annetut velvoitteet koskevat pääsääntöisesti kaikkia viemäröintiin liittämättömiä 

kiinteistöjä. Laissa ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017, tullut voimaan 3.4.2017) on annettu 

tarkempia ohjeita esim. viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesien käsittelystä mm. 

pohjavesialueilla, perustason puhdistusvaatimuksista, jätevesijärjestelmien suunnitelmista. Laissa 

kerrotaan, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella kuten myös 

vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella on kiinteistökohtainen 

talousjätevesien käsittelyjärjestelmä muutettava vastaamaan perustason puhdistustasovaatimusta 

31.10.2019 mennessä. Jätevesien käsittelystä ja johtamisesta pohjavesialueilla on annettu tarkempia 

määräyksiä myös Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä.   

Pohjaveden suojeluun liittyviä säännöksiä sisältyy lisäksi mm. terveydensuojelulakiin (763/1994), 

kemikaalilakiin (599/2013), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), jätelakiin (646/2011) sekä 

öljyvahinkojen torjuntalainsäädäntöön (1673/2009). Näiden ohella pohjaveden suojelua käsitellään myös 

erilaisissa valtioneuvoston asettamissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa sekä lainsäädäntöä 

täydentävissä valtioneuvoston periaatepäätöksissä. 
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3 Yleistä pohjavesimuodostumista ja pohjavedestä 

Pohjavesi on maaperän huokoset ja kallioperän halkeamat yhtenäisesti täyttävää vettä. Maaperässä oleva 

pohjavesivyöhyke alkaa pohjaveden pinnasta eli vedellä täysin kyllästyneen kerroksen yläpinnasta ja 

päättyy vettä läpäisemättömään kerrokseen. Pohjavesi liikkuu maaperässä painovoiman vaikutuksesta. 

Pohjavettä on lähes kaikkialla maaperässä vaihtelevissa syvyyksissä maanpinnan topografiasta ja 

geologisista tekijöistä riippuen. Pohjavesi ei ole kuitenkaan jakautunut tasaisesti maaperään, ja sen laatu ja 

määrä vaihtelevat alueellisesti. Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara, jota muodostuu lisää, kun maahan 

satavaa vettä ja lunta tai kun tiivistynyttä ilmankosteutta imeytyy maa- ja kallioperään.  Vedenhankinnan 

kannalta käyttökelpoisimmat pohjavesivarat sijaitsevat mannerjäätikön sulamisvaiheessa syntyneissä 

jäätikköjokimuodostumissa eli lajittuneissa sora- ja hiekkakerrostumissa kuten harjuissa ja deltoissa sekä 

suurissa reunamuodostumissa kuten Salpausselät. Tällaisissa muodostumissa pohjavesi on usein 

happipitoista sekä hyvälaatuista, ja pohjavettä on yleensä saatavissa vedenhankintakäyttöön runsaasti ja 

melko helposti.  

Vedenhankinnan kannalta käyttökelpoisia pohjavesivaroja on vähiten erityisesti rannikkoalueilla, ja 

kyseisillä alueilla on jouduttu hyödyntämään vedenhankinnassa esim. savikerrosten alaisia, varsin 

rautapitoisiakin pohjavesiesiintymiä tai pintavettä. Tekopohjavesi on pohjavesialueelta otettavaa vettä, 

jonka määrää on keinotekoisesti lisätty imeyttämällä pintavettä maaperään.  

Suomessa luonnontilainen pohjavesi on pääsääntöisesti hyvänlaatuista, mutta pohjavesimuodostumat ovat 

herkkiä pilaantumiselle. Lounais-Suomessa pohjaveden laatu on yleisesti hyvä. Luontaisesti pohjaveden 

laatua heikentävät maa- ja kallioperästä liukenevat aineet, mm. rauta ja mangaani, ja useilla alueilla 

pohjavesi on myös melko hapanta ja pehmeää, joten osalla vesilaitoksia vesi täytyy alkaloida alhaisen pH:n 

takia. 

Pohjavesialueiden rajaus perustuu maa- ja kallioperän hydrogeologisiin piirteisiin. Aluetta rajatessa otetaan 

huomioon pohjavesiesiintymäalueen maalajikoostumus, maalajin vedenläpäisevyys sekä alueen yhtenäinen 

hydraulinen laajuus. Pohjavesialueen raja osoittaa aluetta, joka vaikuttaa pohjaveden muodostumiseen ja 

laatuun. Lisäksi pohjavesialueen sisälle rajataan muodostumisalue eli hyvin vettä läpäisevän alueen raja. 

Muodostumisalueen maaperän vedenläpäisevyys vastaa vähintään hienohiekan vedenläpäisevyyttä.  

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin lisättiin uusi luku 2 a, jonka mukaan 

aiemman kolmen pohjavesiluokan sijaan edellytetään pohjavesialueet nykyisin luokiteltavan kahteen 

luokkaan sen mukaan, miten ne soveltuvat vedenhankintaan ja millainen suojelutarve niillä on. Uusi 

luokittelu korvaa aiemmat I, II ja III luokat, joihin kuuluvia alueita tarkastellaan uudelleen niiden 

sijoittamiseksi uusiin luokkiin. Edelleen käytössä oleva luokka III eli muut pohjavesialueet, poistetaan 

kokonaan ja siihen kuuluneet alueet luokitellaan 1- tai 2-luokkaan riippuen siitä, miten alue soveltuu 

vedenhankintaan. 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta annetussa laissa säädetään 

myös pohjavesialueista, joista pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia.  Näitä 

pohjavesialueita koskien otetaan käyttöön uusi E-luokka. Pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä ovat 

esimerkiksi lähteet, lähdepurot ja -lammet. Lisäksi laissa on säännökset pohjavesialueen 

suojelusuunnitelman sisällöstä ja valmistelusta.  
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ELY-keskukset tarkistavat pohjavesialueiden luokituksen uuden luokituksen mukaiseksi, mutta 

pohjavesiluokkien muutosaikataulua ei ole määrätty laissa. Uusi luokittelu on esitetty tarkemmin 

taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Pohjavesialueiden uusi luokittelu. (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 

lain muuttamisesta 1263/2014). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pohjavesialueiden uusi luokittelu  

1-luokka 

• Vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet; vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää 

yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä 

vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. 

2-luokka 

• Muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet; pohjaveden antoisuuden ja muiden 

ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön. 

E-luokka 

• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luokittelemat pohjavesialueet, joiden pohjavedestä 

pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (esimerkiksi lähde, lähdepuro tai lähdelampi); 

voivat kuulua myös joko 1- tai 2-luokkaan. 
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4 Suojelusuunnitelma-alue  
 

ELY-keskukset määrittelevät pohjavesialueille luokan. Mahdolliset riski- tai selvityskohdestatukset sekä 

kemiallisen ja määrällisen tilan luokitukset tehdään vesienhoitosuunnitelmiin ja toimenpideohjelmiin 

yhdeksi kuusivuotiskaudeksi kerrallaan. Uusimmat kemiallisen ja määrällisen tilan luokitukset on tehty 

vuonna 2013.  

Pohjaveden määrällinen tila on hyvä silloin, kun keskimääräinen vuotuinen vedenotto 

pohjavesimuodostumasta ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää ja lisäksi pohjaveden pinnan 

korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena pysyvästi laske. Pohjaveden kemiallinen tila luokitellaan hyväksi, 

kun pohjavedessä havaitut keskimääräiset pitoisuudet eivät ole ylittäneet yhdessäkään seurantapaikassa 

pohjaveden laadulle asetettuja ympäristölaatunormeja (VnA 341/2009). 

 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialue (0273451) on luokiteltu I luokan pohjavesialueeksi. 

Pohjavesialuetta ei ole määritelty riskialueeksi tai selvityskohteeksi (Avoin tieto -palvelu, tiedot poimittu 

1.7.2017). Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi. 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialue on esitetty kartassa 1.  

 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueelle on aiemmin tehty suojelusuunnitelma vuonna 2006. 

Aiemmasta suojelusuunnitelmasta ja siinä annettujen toimenpide-ehdotusten toteutumisesta on kerrottu 

tarkemmin kappaleessa 10.  

 

4.1 Geologia ja hydrogeologia  

 

Salon halki kulkee III Salpausselkä 6-8 km levyisenä vyöhykkeenä. Harjumuodostumat ovat pienialaisia ja 

kallioperän kohoumat muodostavat niissä usein pohjavedenjakajia, jotka jakavat harjun pohjavesivaraston 

useaksi pohjavesialtaaksi. Suurimmat yhtenäiset pohjavesialtaat ovat Haannummi-Kivikujannummen 

alueen altaat. Paikoin harjukerrostumia peittää joko kokonaan tai osittain savikko. III Salpausselän 

muodostumat ovat paikoin kymmeniä metrejä paksuja, mutta niiden kerrosjärjestys on usein hyvin 

vaihteleva. Vettä hyvin johtavien kerrosten ohella niissä on heikosti vettä läpäiseviä kerroksia, kuten 

moreenia sekä siltti- ja jopa savikerroksia, jotka ohjaavat ja rajoittavat veden virtaamista muodostumassa. 

Pohjaveden tuotto jää usein pienemmäksi kuin samankokoisessa harjumuodostumassa. Harjusta syntyneet 

rantakerrostumat ovat paikoin niin suuria, että niiden akviferien tuotto riittää muutaman talouden 

yhteiseen vedenhankintaan.  

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella on kaksi pohjavettä tuottavaa muodostumaa. Kurjenpahnan 

alue käsittää kallioperän ruhjeeseen kerrostuneita hiekka- ja sorakerroksia, joiden päällä on paksu 

savikerros. Alue rajoittuu reunoiltaan kallio- ja moreenimäkiin. Alueen kallioperä on mikrokliinigraniittia. 

Pohjavesi muodostuu osaksi Ristinummen alueella ja osaksi ympäröivillä moreeni- ja kalliomäillä. Pohjavesi 

virtaa laakson suuntaisesti luoteeseen ja on paineellista. Pohjavedenpinnan korkeus vaihtelee alueella 

huomattavasti. Ristinummen alue on kalliomäkien reunustama deltatyyppinen muodostuma. Maalajit 

vaihtelevat hiekasta hienoon soraan. Kalliomäkien läheisyydessä aines on moreenimaista. Kerrospaksuus on 

yleisimmin 10 - 15 metriä. Kallion pinta on näkyvissä monin paikoin. Pohjaveden päävirtaussuunta on 

luode, mutta virtausta tapahtuu kallioiden välistä eri suuntiin. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,72 
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km2 ja pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 2,11 km2. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan 

pohjavettä 2000 m³/d. Alueen imeytymiskerroin on 0,57. 

Aiemman suojelusuunnitelman (vuodelta 2006, Saarinen) laadinnan yhteydessä pohjavesialueella tehtiin 

maatutkaluotausta. Maatutkaluotauksen mukaan Kurjenpahnan vedenottamo sijaitsee keskellä koveraa 

kalliomuodostumaa. Kovera muodostuma kattaa laaksomaisen rakenteen ja Ristinummen ottamolta 

kaakkoon nousee korkeampi kallionosa varsinaisen Ristinummen alueella. Ristinummella kallio nousee 

monessa kohdassa maanpinnalle ja on muutenkin suhteellisen lähellä maanpintaa. Kalliot ovat ohjanneet 

maa-aineksen kerrostumista alueella. Koveran kalliomuodostuman pohjalla on tiivis pohjamoreenikerros, 

joka on kerrostunut alueelle ennen kuin alueelle on syntynyt jäätikköjoki. Sora- ja hiekkakerrokset 

sijaitsevat pohjavesialueella pääasiassa Ristinummen alueella. Kurjenpahnan rännimäiseen 

kalliomuodostumaan on kerrostunut alueella kulkeneen jäätikköjoen kuljettamaa hiekkaa ja soraa, ja 

Kurjenpahnan alue onkin maanpintaa myötäilevä harjumuodostuma. Kurjenpahnan alueelta alkava harju 

jatkuu Ristinummen alueella ja nousee maastossa näkyviin selvemmin. Ylimmät kerrostumat 

muodostumassa ovat kerrostuneet jäätikköjoen laskiessa mereen muodostaen deltan. Delta on saattanut 

olla loppuvaiheessa kuivalle maalle muodostunut sandur. Sandurista vihjaa se, ettei hiekkakerrosten päälle 

ole kerrostunut muita meressä kerrostuvia sedimenttejä kuten savea. Pohjavesialueen alaville kohdille on 

kuitenkin kerrostunut paksuja savikerroksia, jotka ovat Kurjenpahnan alueella paksuimmillaan n. 20 metriä. 

Ristinummen laki on ollut merenpinnan yläpuolella, kun savipatjat ovat hiljalleen kerrostuneet.   

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella vedenottamoille virtaava pohjavesi muodostuu Ristinummella 

lähinnä deltan proksimaaliosassa sekä laakson reunoilla savien ja kallioiden väliin jäävissä kerrostumissa. 

Kalliot jakavat Ristinummen alueella muodostuvan pohjaveden niin, että deltassa muodostuva vesi 

purkautuu suurimmaksi osaksi deltan distaalireunasta monesta eri kohdasta lähteinä. Ristinummella 

pohjaveden virtaussuuntia ovat koillinen, kaakko ja luode. Kurjenpahnan alueella pohjavesi on vahvan 

savikerroksen alla ja pohjavesi virtaa Kurjenpahnan eteläosassa kaakosta luoteeseen ja pohjoisosassa 

luoteesta kaakkoon. Alueella pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee melko paljon johtuen maaston 

rakenteesta. Alueella on myös mahdollisesti paineellista pohjavettä, koska savinen pinta estää veden 

purkautumisen pinnalle.  

 

4.2 Vedenottamot ja vedenlaatu  

 

Pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa, Kurjenpahnan vedenottamo ja Ristinummen vedenottamo (kuvat 

1 ja 2).   

Kurjenpahnan vedenottamon tyyppi on putkikaivo (3 kpl). Vedenottamo on otettu käyttöön 1966 ja sillä on 

Länsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1965 myöntämä vedenottolupa. Keskimääräiseksi vedenottomääräksi 

on arvioitu vuonna 1998 1100 m3/d (luvan mukaan enimmäisottomäärä on 1200 m3/d). Vuonna 2015 

vedenottamolta on otettu vettä keskimäärin n. 670 m³/d ja vuonna 2016 n. 729 m3/d. Vesi alkaloidaan 

ottamolla ennen verkostoon johtamista. 
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Ristinummen vedenottamon kaivotyyppi on 

putkikaivo (1 kpl). Vedenottamo on otettu 

käyttöön vuonna 1967 ja sillä on Länsi-Suomen 

vesioikeuden vuonna 1971 myöntämä 

vedenottolupa. Keskimääräiseksi 

vedenottomääräksi on vuonna 1998 arvioitu 500 

m3/d (luvan mukaan enimmäisottomäärä on 600 

m3/d). Vuonna 2015 vedenottamolta on otettu 

vettä keskimäärin n. 252 m³/d ja vuonna 2016 n. 

479 m3/d. Ristinummelta otettu vesi alkaloidaan 

Kurjenpahnan ottamolla ennen verkostoon 

johtamista.  

Vuonna 2016 Kurjenpahnan ja Ristinummen 

ottamoilta on keskimääräisesti otettu yhteensä n. 

1208 m³/d ja vuoden 2017 keskimääräiseksi 

yhteiseksi ottomääräksi on arvioitu n. 1030 m3/d.  

Kurjenpahnan vedenottamon lähellä olevissa 

havaintoputkissa (P8, P9, P11 ja P12) 

pohjavedenpinnan korkeus on vaihdellut vuonna 

2016 välillä +24,38–26,08 m N2000 

korkeusjärjestelmässä. Ristinummen 

vedenottamoa lähimpänä olevassa 

pohjavesiputkessa (P24) pohjavedenpinnan 

korkeus on vaihdellut vuonna 2016 välillä +38,35–

38,9 m N2000 korkeusjärjestelmässä. Varsinaisen Ristinummen alueella olevissa havaintoputkissa (putki A 

ja putki B) pohjavedenpinnan korkeus on vaihdellut vuonna 2016 välillä +48,84–50,67 m N2000 

korkeusjärjestelmässä.  

Pohjavesialueella on vedenottamon lisäksi siihen liittyviä pohjaveden havaintoputkia sekä havaintoputkia, 

jotka liittyvät maa-ainesten ottoalueiden pohjaveden tarkkailuun.  Vedenottolupaan liittyy velvoite 

vedenoton tarkkailusta. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen vedenottamoiden alkuperäinen 

velvoitetarkkailuohjelma on vuodelta 1971 ja sen viimeisin versio vuodelta 2002. Velvoitteeseen sisältyy 

otetun vesimäärän seuranta sekä pohjaveden korkeuden havainnointi vedenottamolta, havaintoputkista 

sekä kaivoista, joiden vedenkorkeuteen vedenotto saattaa vaikuttaa.  

Pohjaveden laatutiedot ovat peräisin Salon kaupungin vesilaitoksen tekemistä raakaveden ja lähtevän 

veden tarkkailuista, jotka perustuvat terveydensuojeluviranomaisen ja vesilaitoksen yhdessä laatimaan 

talousveden valvontatutkimusohjelmaan ja Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetukseen 

(1352/2015). 

Vesihuoltoverkostoihin pumpatun veden laatu on täyttänyt hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset 

ja laatutavoitteet (ent. laatusuositus, nyk. laatutavoite, STMa 683/2017). Vuosina 2016–2017 

tarkkailuohjelman mukaisissa tutkimuksissa Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen raakavesi on ollut 

neutraalin tuntumassa pH:n ollessa Kurjenpahnan ottamolla keskimäärin 7 ja Ristinummen ottamolla 

keskimäärin 6,7 (verkostoon lähtevän veden pH on ollut keskimäärin 7,8). Vesi on pehmeää 

kokonaiskovuuden ollessa raakavedessä keskimäärin Kurjenpahnalla 0,79 mmol/l, Ristinummella 0,53 

Kuva 1 (ylempi). Kurjenpahnan vedenottamo. 

Kuva 2 (alempi). Ristinummen vedenottamo. 
©Pia Lindholm 
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mmol/l ja lähtevässä vedessä 0,68 mmol/l. Liukoisen hapen pitoisuus on ollut raakavedessä keskimäärin 

Kurjenpahnalla 8 mg/l, Ristinummella 9,7 mg/l ja lähtevässä vedessä 6,75 mg/l. Hiilidioksidipitoisuus on 

ollut raakavedessä Kurjenpahnalla keskimäärin 27,8 mg/l ja Ristinummella 33 mg/l.  

Veden rautapitoisuus on ollut lähtevässä vedessä ja raakavedessä molemmilla ottamoilla <25 µg/l ja 

mangaanipitoisuus <5 mg/l muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.  Veden sähkönjohtavuus on ollut 

keskimäärin raakavedessä Kurjenpahnalla 207 μS/cm, Ristinummella 149 μS/cm ja lähtevässä vedessä 262 

μS/cm. Veden alkaliteetti on ollut keskimäärin raakavedessä Kurjenpahnalla 1,04 mmol/l, Ristinummella 

0,77 mmol/l ja lähtevässä vedessä 1,7 mmol/l. Kloridipitoisuus on ollut keskimäärin raakavedessä 

Kurjenpahnalla 15 mg/l, Ristinummella 11 mg/l ja lähtevässä vedessä 12 mg/l. Sulfaattipitoisuus on ollut 

lähtevässä vedessä keskimäärin 23,5 mg/l ja nitraattipitoisuus keskimäärin 3 mg NO3/l.  

Vedestä ei ole havaittu yhtään koliformisia bakteereja eikä E. coli -bakteereja. Vettä on kuvailtu kirkkaaksi 

ja värittömäksi sekä hajuttomaksi ja mauttomaksi.  

Lähtevästä vedestä Kurjenpahnan ottamolta viiden vuoden välein tehtävässä tutkimuksessa havaittiin 

vuoden 2016 tutkimuksissa haihtuvista hiilivedyistä tetrakloorieteeniä, jonka pitoisuus oli <0,2 µg eli sitä 

havaittiin, mutta pitoisuus oli alle määritysrajan. Torjunta-aineita, fenolisia yhdisteitä tai PAH-yhdisteitä ei 

havaittu.  

 

4.3 Vedenottoalueet ja vahvistetut suojavyöhykkeet  

Jotta pohjaveden suojelua voidaan tehostaa ja pohjavesialueen toimintoja ohjata paremmin, pohjavesialue 

voidaan jakaa vedenottamoalueeseen sekä lähi- ja kaukosuojavyöhykkeisiin, jotka muodostavat yhdessä 

vedenottamon suoja-alueen. Vedenottamon suoja-alue voidaan perustaa vesilain mukaisesti joko 

vedenottoluvan myöntämisen yhteydessä tai erillisellä hakemuksella aluehallintovirastolle, jolloin suoja-

alueille asetetaan oikeudellisesti sitovia määräyksiä. Toisaalta vedenottamoiden yhteyteen voidaan 

perustaa suojelusuunnitelmien yhteydessä vapaaehtoisuuteen perustuvia suojavyöhykkeitä. 

Vedenottamoalueet 

Kurjenpahnan ja Ristinummen vedenottamoiden alueet ovat aidatut ja lukitut. 

Lähi- ja kaukosuojavyöhyke suunnitelma-alueella 

Kurjenpahnan ja Ristinummen vedenottamoille on laadittu yhteinen suoja-aluesuunnitelma. Länsi-Suomen 

vesioikeus on vahvistanut sen päätöksellään 23.10.1981. Lähisuojavyöhykkeen pinta-ala on 95 ha ja 

kaukosuojavyöhykkeen pinta-ala 256 ha. Suojavyöhykkeiden rajat on esitetty liitteessä 1 ja suoja-

aluepäätös liitteessä 2.   

  



  13 
 

 

 

Kartta 1. Kurjenpahna-Ristinummen I luokan pohjavesialue.   
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5 Suunnitelma-alueella olevat riskitekijät, niiden sijainti ja toimenpiteet 

riskien poistamiseksi  

Suojelusuunnitelmassa on kartoitettu pohjavesialueilla sijaitsevat riskikohteet. Riskikohteet voivat muuttua 

ajan myötä, joten suojelusuunnitelmaa on hyvä päivittää esim. 5-10 vuoden välein riippuen esimerkiksi 

siitä, onko alueelle ollut voimakasta tulomuuttoa tai onko alueelle myönnetty uusia ympäristö- tai maa-

aineslupia. Pohjavesialueilla voi olla myös pilaantuneita tai pilaantuneeksi epäiltyjä maa-alueita. Näiden 

pilaavat aineet voivat päätyä hitaasti pohjaveteen, jossa niitä voi esiintyä myös päästölähteen poistuttua.  

Yleisiä riskitekijöitä pohjavesialueilla ovat mm. asutus (viemärit, öljy- ja polttoainesäiliöt), liikenne, tienpito, 

maantiekuljetukset, teollisuus ja muu yritystoiminta, hautausmaat, pilaantuneet maa-alueet, maa-ainesten 

ottaminen, murskaus- ja asfalttiasemat, maa- ja metsätalous, ilman epäpuhtaudet, rakentaminen sekä 

pohjaveden liiallinen otto. 

Riskin suuruutta määriteltäessä on otettava huomioon riskikohteessa olevan maaperän laatu, pohjaveden 

virtaussuunnat sekä riskikohteen etäisyys vedenottamosta. Haitta-aineiden kulkeutumiseen maaperässä 

vaikuttavat mm. haitta-aineen kemialliset ominaisuudet ja maaperän vedenjohtavuus ja kerrosrakenteet. 

Nopeinta kulkeutuminen on hyvin vettä läpäisevässä ja johtavassa sora- ja hiekkamaassa. Savikot voivat 

kokonaan estää haitta-aineiden pääsyn syvemmälle maaperään ja pohjaveteen. Pohjavesimuodostuman 

koolla on myös vaikutusta haitta-aineiden leviämiseen pohjavedessä.  

Riskien minimoimiseksi ja poistamiseksi kunkin riskin yhteydessä on esitetty toimenpiteitä, joilla voidaan 

ehkäistä ympäristön pilaantumista. Toimenpidetaulukoissa on myös listattu pohjavesialueella havaittuja 

epäkohtia, joihin pitäisi puuttua nopealla aikataululla. Tärkeimmät toimenpide-ehdotukset ovat myös 

koottu tiivistetysti yhteen kappaleessa 12. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella suurimmat riskit 

muodostuvat jätevesien kiinteistökohtaisesta käsittelystä, maanviljelystä ja maa-ainesten otosta.  

 

5.1 Asutus  

Asutuksen pohjavesiriskit johtuvat pääasiassa toimimattomista kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä 

haja-asutusalueilla, huonokuntoisista viemäriverkostoista, putkivaurioista ja putkien liitosvioista sekä 

maanalaisten lämmitysöljysäiliöiden vuodoista ja ylitäytöistä. 

Jätevesien pääsy pohjaveteen ilmenee usein kohonneina nitraatin, kloridin ja fosfaatin pitoisuuksina kuten 

myös veden hygieenisen laadun heikentymisenä. Yleensä jätevedet tulisi johtaa putkessa pohjavesialueen 

ulkopuolelle käsiteltäväksi tai vaihtoehtoisesti umpitankkiin. Jätevesien käsittelyyn liittyy pohjavesialueilla 

likaantumisriski. Huonokuntoisista öljysäiliöistä tai säiliöiden ylitäytöstä maaperään ja pohjaveteen päässyt 

öljy vaikuttaa pohjaveden laatuun jo pieninä pitoisuuksina. Öljy-yhdisteet voivat säilyä muuttumattomina 

pohjavedessä jopa vuosikymmeniä.  Viime vuosina suosiotaan talojen lämmitysmuotona on kasvattanut 

maalämmön hyödyntäminen. Maalämpöä pidetään yleisesti ekologisena lämmitysmuotona, mutta se 

saattaa muodostaa riskin pohjaveden laadulle, jos esim. maalämpöjärjestelmästä pääsee vuotamaan 

lämmönsiirtonestettä maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. 

Pohjavesialueiden pilaantumisriskin vuoksi Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä (tulivat 

voimaan 1.1.2013) ja rakennusjärjestyksessä (tullut voimaan 1.6.2010) on annettu erityisiä määräyksiä mm. 
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jätevesien käsittelystä pohjavesialueilla. Määräysten mukaan viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 

jätevesien puhdistus- ja käsittelylaitteistojen rakentamisessa, sijoittamisessa, käytössä ja kunnossapidossa 

on noudatettava näitä määräyksiä sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla annetussa 

valtioneuvoston asetuksessa (157/2017) sekä muualla säädetään. 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella olevia jätevesijärjestelmiä, öljysäiliöitä ja 

maalämpöjärjestelmiä kartoitettiin elokuussa 2017 lähettämällä pohjavesialueen asukkaille kysely aiheesta.  

 

5.1.1 Jätevesi, putkistot ja viemäröinti  

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on 

liityttävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Valtioneuvoston antama asetus talousjätevesien 

käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 3.4.2017. Asetuksella (157/2017) on 

säädetty vähimmäisvaatimukset kiinteistökohtaisten talousjätevesien käsittelylle niin, ettei jätevesistä 

koidu ympäristölle vaaraa. Vaatimukset koskivat kaikkia sellaisia kiinteistöjä (asuinrakennuksia, loma-

asuntoja, karjatiloja, maitohuoneita ja kodin yhteydessä olevaa elinkeinotoimintaa), joita ei ollut liitetty 

vesihuoltolaitoksen viemäröintijärjestelmään. Uusien ja saneerattavien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien 

on täytettävä asetuksen vaatimukset heti ja vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee 

pohjavesialueilla ympäristönsuojelulain perusteella täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 

mennessä. Laissa ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017, tullut voimaan 3.4.2017) on annettu 

tarkempia ohjeita esim. viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesien käsittelystä mm. 

pohjavesialueilla, perustason puhdistusvaatimuksista sekä jätevesijärjestelmien suunnitelmista. 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen asutuksesta suurin osa on vakituista asutusta, mutta alueella 

on myös joitain vapaa-ajan asuntoja. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialue ei suurimmaksi osaksi kuulu 

viemäröinnin toiminta-alueeseen, joten useimmilla asuinkiinteistöillä on oma jäteveden-

käsittelyjärjestelmänsä. Kurjenpahnan vedenottamon kaakkoispuolella on paineviemäriin liittymisvalmius, 

jota kaikki halukkaat voivat hyödyntää.  Liittymisvalmiuskohta sijaitsee vedenottamon suoja-alueella.  

Pohjavesialueen vedenottamoiden ympärille perustetun suoja-alueen määräyksien (c ja g) mukaan alueella 

ei saa suorittaa jäteveden maahanimeytystä ja alueelle rakennettavista asuin-, karja-, teollisuus- ja 

varastorakennuksista tulevat jätevedet on kuljetettava tai johdettava tiiviissä viemärissä 

lähisuojavyöhykkeen ulkopuolelle tai lähisuojavyöhykkeellä olevalle tiiviille savipohjaiselle maa-alueelle.  

Pohjavesialueen kiinteistöillä syntyvät mustat jätevedet (eli jätevedet, joissa on mukana wc-jätevesiä) 

käsitellään joko yhdessä muiden kiinteistöllä syntyvien jätevesien kanssa tai ne johdetaan erikseen 

jäteveden umpisäiliöihin. Kiinteistöt, joilla syntyy harmaita jätevesiä eli lähinnä keittiö- ja pesuvesiä, 

käsittelevät ne yleensä joko johtamalla ne saostuskaivoihin tai imeyttämällä ne suoraan maahan. Harmaita 

jätevesiä tuottavilla kiinteistöillä on joillain komposti- /kuivakäymälä, jonka jätteet kompostoidaan omalla 

kiinteistöllä. Kiinteistöjen saostuskaivoista vedet johdetaan avo-ojaan tai imeytetään maahan ja pelkät 

harmaat jätevedet imeytetään usein suoraan maahan tai johdetaan avo-ojaan. Jätevesilietteet 

tyhjennetään useimmiten vähintään kerran vuodessa.  

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen kiinteistöt hankkivat talousvetensä joko vesihuoltolaitoksen 

vesijohtoverkosta tai omasta vedenottokaivosta. Kyselyn perusteella omia talousvesikaivoja 

pohjavesialueella on yhteensä 15, mutta osalla on myös vesihuoltolaitoksen vesijohto lisäksi. Muutamien 
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kiinteistöjen vedenhankinnasta ei ollut saatavilla tarkempia tietoja eikä osa kiinteistöjen omistajista 

vastannut kyselyyn. 

Suojelusuunnitelma-alueen vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen tiedot on 

esitetty taulukossa 3 ja niiden sijoittuminen pohjavesialueelle on esitetty kartassa 2. Tiedot koottiin vuoden 

2017 kyselyn ja kunnan tietokannan perusteella. Jätevesien käsittelyjärjestelmien tiedoissa on puutteita. 

Hajajätevesiä ja kuivakäymälöitä koskevat toimenpiteet on esitetty taulukossa 4. Jäteveden 

kiinteistökohtainen käsittely muodostaa pohjavedelle suuren riskin, sillä pohjavesialueella on paljon 

asutusta ja puhdistusjärjestelmät ovat suurimmaksi osaksi melko vanhoja (reilusti yli 10 vuotta), joten 

niiden puhdistusteho on kyseenalainen. Myös (harmaiden) jätevesien johtaminen sellaisenaan 

maahanimeyttämöön tai avo-ojaan lisää likaantumisen riskiä.  

 

Taulukko 3. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistökohtaiset 

jätevedenpuhdistusjärjestelmät. 

Kiinteistö-
tunnus 
734- 

Käsiteltävät 
vedet 

Järjestelmä Puhdistetut 
vedet 

Järjestelmän 
ikä 

Saostuskaivojen 
lietteen tyhjennys 

408-1-9 mustia saostuskaivot  
(3 kpl, betoni) 

avo-ojaan 30 vuotta 1 krt/vuosi 
jäteveden-
puhdistamolle 

411-5-11 ei tietoa     

411-5-76 mustia pienpuhdistamo 
(Uponor 
panospuhdistamo) 

 n. 10 vuotta 1 krt/vuosi jvp:lle 

411-5-88 ei tietoja     

411-5-95 mustia 
+harmaita 
(liittymässä 
Salo-Muurla 
runkoviemäriin 
mahd. 2018) 

wc-jätevedet 
umpisäiliöön, 
muut erikseen 
avo-ojaan 

   

411-5-99 mustia  
+harmaita 

wc-jätevedet 
umpisäiliöön, 
muut 
saostussäiliöön  
(1 kpl, muovi) 

 23 vuotta 1-2 krt/vuosi jvp:lle 

411-5-120 mustia 
+harmaita 

wc-jätevedet 
umpisäiliöön, 
muut erikseen 
avo-ojaan 

 15 vuotta  

411-5-129 mustia 
+harmaita 

wc-jätevedet 
umpisäiliöön, 
muut 
saostussäiliöihin 

avo-ojaan 25 vuotta 1 krt/vuosi jvp:lle 

411-5-130 mustia 
+harmaita 

wc-jätevedet 
umpisäiliöön, 
muut 
saostussäiliöihin 

avo-ojaan 25 vuotta 1 krt/vuosi jvp:lle 

411-5-133 ei tietoja     

416-1-1 mustia (liittyy 
kaupungin 
verkostoon 
syksyllä 2017) 

saostuskaivot  
(3 kpl, betoni) 

avo-ojaan 60 vuotta 1 krt/vuosi jvp:lle 
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Kiinteistö-
tunnus 
734- 

Käsiteltävät 
vedet 

Järjestelmä Puhdistetut 
vedet 

Järjestelmän 
ikä 

Saostuskaivojen 
lietteen tyhjennys 

416-1-6 mustia 
+harmaita 

wc-jätevedet 
umpisäiliöön, 
muut maahan-
imeyttämöön 

 20 vuotta 1 krt/vuosi jvp:lle 

416-1-6 mustia 
+harmaita 

wc-jätevedet 
saostuskaivoihin 
(2 kpl), joista 
edelleen maahan-
imeyttämöön, 
muut jätevedet 
suoraan maahan-
imeyttämöön 

avo-ojaan 35 vuotta 2 krt/vuosi jvp:lle 

661-1-8 mustia kaikki jätevedet 
umpisäiliöön 

 7 vuotta tarvittaessa jvp:lle 

661-1-10/ 
666-2-4 

mustia kaikki jätevedet 
umpisäiliöön 

   

661-1-28 ei tietoa     

661-1-43 mustia kaikki jätevedet 
umpisäiliöön (2 
kpl, betoni) 

 20 vuotta 3 krt/vuosi jvp:lle 

661-1-58 mustia kaikki jätevedet 
saostuskaivoihin  
(3 kpl, betoni) 

maahan-
imeyttämöön 

35 vuotta 1 krt/vuosi jvp:lle 

661-1-59 mustia 
+harmaita 

wc-jätevedet ja 
pyykinpesukoneen 
vedet 
umpisäiliöön, 
muut 
saostuskaivojen 
kautta maahan-
imeyttämöön 

   

661-3-31 harmaita 
(kuivakäymälä) 

saostuskaivot avo-ojaan 30 vuotta  

661-3-32 mustia saostuskaivot  
(2 kpl, betoni) 

salaojan kautta 
avo-ojaan pv-
alueen 
ulkopuolelle 

50 vuotta 
(salaoja n. 30 
vuotta) 

kerran 3 vuodessa 

661-3-44 mustia saostuskaivot  
(3 kpl, betoni) 

maahan-
imeyttämöön 

20 vuotta kerran 2-3 vuodessa 
pellolle 

661-4-58 harmaita 
(kuivakäymälä) 

saostuskaivo 
(renkaat) 

 2 vuotta  

666-1-4 mustia kaikki jätevedet 
umpisäiliöön 

 16 vuotta  

666-1-16 mustia (liittyy 
kaupungin 
verkostoon 
syksyllä 2017) 

kaikki jätevedet 
umpisäiliöön 

 5 vuotta tarvittaessa jvp:lle 

666-1-19/ 
666-1-42 

mustia kaikki jätevedet 
umpisäiliöön  
(2 kpl, muovia) 

 9 vuotta 2-3 krt/vuosi jvp:lle 

666-1-58 ei tietoa     

666-1-64 mustia kaikki jätevedet 
umpisäiliöön 
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Kiinteistö-
tunnus 
734- 

Käsiteltävät 
vedet 

Järjestelmä Puhdistetut 
vedet 

Järjestelmän 
ikä 

Saostuskaivojen 
lietteen tyhjennys 

666-2-2 ei tietoa     

666-2-6 ei tietoa     

666-2-14 ei tietoa     

 

Taulukko 4. Hajajätevesiä ja kuivakäymälöitä koskevat toimenpiteet. 

Toimenpiteet – Jätevedet 

 Viemäröidyllä alueella viemäriin liittymättömät kiinteistöt on liitettävä viemäriverkostoon 

rakennusjärjestyksen mukaisesti (mm. Salon kaupunki 2012). 

 Puhdistamattomien jätevesien imeyttäminen maaperään on pohjavesialueilla kielletty (mm. Salon 

kaupunki 2012).  

 WC-jätevedet saa puhdistaa kiinteistöllä yhdessä muiden jätevesien kanssa haja-asutuksen 

jätevesilainsäädännön ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.  

 Pohjavesialueen vedenottamoiden suoja-aluemääräyksien (c ja g) mukaan alueella ei saa suorittaa 

jäteveden maahanimeytystä ja alueelle rakennettavista asuin-, karja-, teollisuus- ja varastorakennuksista 

tulevat jätevedet on kuljetettava tai johdettava tiiviissä viemärissä lähisuojavyöhykkeen ulkopuolelle tai 

lähisuojavyöhykkeellä olevalle tiiviille savipohjaiselle maa-alueelle. (Suoja-aluemääräykset Kurjenpahna-

Ristinummen vedenottamoille 1981) 

 Jos WC-jätevesiä ei käsitellä kiinteistöllä, ne on johdettava umpikaivoon ja muut jätevedet on käsiteltävä 

jätevesilainsäädännön mukaisesti (Salon kaupunki 2012). 

 Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät ja niiden kunto on selvitettävä. Tarvittaessa asukkaita ohjataan 

päivittämään järjestelmät vastaamaan valtioneuvoston asetusta (157/2017), 

ympäristönsuojelumääräyksiä ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.  

 Vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajan asuntojen saostussäiliöiden ja pienipuhdistamojen 

lietesäiliöiden jätevesiliete on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.  Vapaa-ajan asuntojen, joilla 

syntyy vain harmaita jätevesiä, on tyhjennettävä saostussäiliöiden ja pienpuhdistamojen lietesäiliöiden 

jätevesiliete vähintään kerran kahdessa vuodessa.  Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. 

(Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomi 2017). 

 Pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien on vastattava asetuksessa ja laissa säädettyä 

puhdistusvaatimusta 31.10.2019 mennessä.  

 

Toimenpiteet - Kuivakäymälät 

 Kiinteistölle sijoitettavan kuivakäymälän on oltava rakenteeltaan tiivis, eikä sinne saa päästä missään 

olosuhteissa tulva-, valuma- tai hulevesiä (Salon kaupunki 2012). 

 Kuivakäymälästä ei saa kulkeutua päästöjä maaperään. Mikäli käymäläjäte kompostoidaan kiinteistöllä 

käymälärakennuksen ulkopuolella, on käymäläjätteelle tarkoitetun kompostorin oltava rakenteeltaan 

tiivis, lämpöeristetty ja katettu sekä tilavuudeltaan sellainen, että se riittää 

yhden vuoden kompostoitavalle jätemäärälle (Salon kaupunki 2012). 

 Muissa kompostoreissa käymäläjätteen kompostoiminen on kielletty. Kompostoria, jossa käymäläjätteet 

kompostoidaan, ei saa sijoittaa tulva-alueelle (Salon kaupunki 2012). 

 Kompostori on sijoitettava vähintään 50 m päähän vesistöstä ja talousvesikaivosta. Käymälät ja 

kompostorit on hoidettava niin, ettei hajuhaittoja tai muita haittoja synny (Salon kaupunki 2012). 

 Kuivakäymäläjätettä, harmaiden jätevesien saostussäiliöstä poistettua kiinteää lietettä sekä 

jätevesijärjestelmistä poistettua lietettä saa kompostoida vain tarkoitusta varten suunnitellussa 

suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu eläinten pääsyltä ja jossa valumavesien 

pääsy maahan on estetty. Lisäksi näiden jätteiden kompostointi edellyttää, että valmis kompostituote 

voidaan hyödyntää asianmukaisesti kiinteistöllä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään 

yksi vuosi. (17 §, Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset 2017) 



  19 
 

 

 

Kartta 2. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella olevat jätevesijärjestelmät, öljysäiliöt ja 

maalämpöjärjestelmät.   
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5.1.2 Öljysäiliöt 

Öljypäästö öljysäiliöstä on tavallisimpia riskejä pohjaveden laadulle. Öljy imeytyy nopeasti hyvin vettä 

läpäisevään maaperään kuten hiekka- ja soramaalajeihin ja vaikka öljy ei kulkeudu sellaisenaan pitkiä 

matkoja maaperässä tai pohjavedessä, siitä liukenee vesiin erilaisia hiilivetyjä. Öljyvuoto on mahdollinen 

mm. säiliötä täytettäessä tai säiliön tai putkiston vuotaessa. Pohjavesialueilla etenkin vanhat maanalaiset 

säiliöt ovat riskitekijä, koska niiden suojauksista ja kunnosta ei yleensä ole tarkkaa tietoa. Maahan 

asennettujen säiliöiden ikääntyminen ja huollon laiminlyönti voi aiheuttaa pienen jatkuvan päästön, jota on 

vaikea havaita mutta joka muodostaa pohjaveden pilaantumisriskin. Pohjavesialueella sijaitsevista 

öljysäiliöistä kerättiin tietoa kunnan rakennusvalvonnalta, pelastusviranomaisilta sekä alueen asukkailta.  

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella sijaitsee kyselyn ja viranomaisten tiedon mukaan yhteensä 9 

lämmitysöljysäiliötä tai liikuteltavaa farmariöljysäiliötä. Öljysäiliöitä (etenkin farmarisäiliöitä) voi kuitenkin 

olla pohjavesialueella lisää, sillä kaikki eivät vastanneet kyselyyn ja pohjavesialueella harjoitetaan 

maanviljelyä. Öljysäiliöistä aiheutuvaa pohjavesiriskiä voidaan pitää Kurjenpahna-Ristinummen 

pohjavesialueella hyvin suurena, sillä osa säiliöistä ja ilmoitetuista öljymääristä on varsin suuria ja mm. 

säiliöiden tarkastuksissa on puutteita. Öljysäiliöiden tiedot on esitetty taulukossa 5 ja öljysäiliöitä koskevat 

toimenpiteet on esitetty taulukossa 6. 

 

Taulukko 5. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella sijaitsevat öljysäiliöt. 

Kiinteistö-
tunnus 
734- 

Sijainti: maan 
alla/päällä; 
ulkona/sisällä 

Tilavuus Materiaali 
ja luokka 
(A-D) 

Asennettu Viimeisin 
tarkistus 

Suojarakenteet 
yms. 

411-5-76 maanpäällinen, 
sisätilassa 

3 m3 teräs  n. 2000 
(todettu 
hyväksi) 

sakara-liitin 

411-5-98 maanpäällinen, 
sisätilassa 

     

411-5-99 maanpäällinen, 
ulkona 

10000 l 
(10 m3) 

teräs  8/2017 ei 
suojarakenteita 

416-1-1 maanpäällinen, 
sisätilassa 
(autotalli) 

5 000 l teräslevy 1970  sakara-liitin, 
ylitäytönestin, 
suoja-allas, 
lukko 

416-1-6 maanpäällisiä, 
ulkona omassa 
katoksessa  
(4 kpl) 

2500 l,  
4000 l, 
2x16000 l 

teräs   suoja-altaat, 
hälytys-
järjestelmät 

666-1-4 maanpäällinen, 
sisätilassa 

1 500 l teräspelti 1961 2015 sisäpuolinen 
muovipinnoitus 
2015; öljypoltin, 
kattila ja osa 
lämmitys-
järjestelmää 
uusittu v. 2001 
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Taulukko 6. Öljysäiliöitä koskevat toimenpiteet. 

 

 

5.1.3 Maalämpöjärjestelmät  

Salon kaupungin rakennusjärjestyksessä (2010) ei mainita maalämpöjärjestelmien rakentamisesta erikseen, 

vaan maalämpöjärjestelmien rakentamisessa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

toimenpide- tai rakennuslupamenettelyä. Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 13 §:ssä todetaan, että 

sijoitettaessa maalämpöjärjestelmiä pohjavesialueelle tai vesistöön niissä voidaan käyttää vain sellaisia 

rakenteita ja lämmönsiirtoaineita, joista ei aiheudu pohjaveden tai vesistön pilaantumisen vaaraa. 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjassa 12.2.2014 § 23 todetaan, että energiakaivoja ja 

Toimenpiteet – Öljysäiliöt 

 

 Uusia maanalaisia säiliöitä ei tule sijoittaa pohjavesialueille. Uudet öljysäiliöt on sijoitettava maan 

päälle asianmukaisin suojarakentein varustettuna.  Uuden säiliön hankinnasta on ilmoitettava palo- 

ja ympäristöviranomaisille. (Salon kaupunki 2012). 

 Alueen pelastuslaitoksella ja kunnalla olisi hyvä olla ajantasainen rekisteri pohjavesialueilla 

sijaitsevista öljysäiliöistä ja niiden tiedoista sekä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma (Rintala ym. 

2007). Pelastusviranomaisten tulisi valvoa, että säiliönomistajat tarkastuttavat säiliönsä 

säännöllisesti (Mäkinen 2010). 

 Pelastusviranomaisen tulee 33 ja 34 §:ssä tarkoitettuja vähäisen tai tilapäisen toiminnan 

ilmoituksia käsitellessään toimia riittävässä yhteistyössä kyseessä olevan kunnan asianomaisten 

viranomaisten kanssa (valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 

valvonnasta 685/2015 33, 34 ja 35 §) 

 Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava pelastusviranomaiselle myös sellaisen sumutuspolttimella 

varustetun öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta, joka ei ole edellyttänyt 33 §:n mukaista 

ilmoitusta. Pelastusviranomaisen on tarkastettava öljylämmityslaitteisto kolmen kuukauden 

kuluessa käyttöönotosta (valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 

valvonnasta 685/2015). 

 Omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla 

pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt tarkastetaan määräajoin (laki vaarallisten 

kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005). 

 Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset 

öljysäiliöt on tarkastutettava siten kuin ao. kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 

maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) on määrätty. Maanalaisen säiliön 

ensimmäinen tarkastus tulee tehdä 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Säiliön tarkistuskertojen 

väliin vaikuttavat mm. säiliön tyyppi ja säiliöluokka (eli säiliön kunto). 

 Maanpäällisten suojaamattomien säiliöiden turvallisuutta on parannettava puuttuvilta osilta. 

Maanpäälliset säiliöt tai suoja-altaat tulee kattaa siten, että esim. sadevesi ei pääse täyttämään 

allasta. (Salon kaupunki 2012). 

 Öljysäiliöiden kunnosta ja tarkastuksesta vastaa omistaja (Mäkinen 2010). Kiinteistönomistajia on 

valistettava heidän velvollisuuksistaan ja vastuistaan koskien öljysäiliöitä. Esimerkiksi vakuutus ei 

välttämättä korvaa aiheutunutta ympäristövahinkoa, mikäli säiliötä ei ole tarkastettu tai säiliön 

suojarakenteet eivät ole asianmukaisia (mm. SYKE 2015a, SYKE 2015c). 
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lämmönkeruuputkistoja sijoitettaessa pohjavesialueille tarvitaan 1.5.2011 alkaen toimenpidelupa (Salon 

kaupunki 2014).  

Pohjavesialueelta kartoitettiin yksi maalämpöjärjestelmä vuoden 2017 kyselyssä ja kaupungin 

rakennusvalvonnan rekisteristä. Maalämpöjärjestelmiä voi todellisuudessa kuitenkin olla alueella 

enemmänkin, sillä osa alueen asukkaista jätti vastaamatta kyselyyn ja maalämpöjärjestelmät on voitu 

rakentaa ennen vuoden 2011 toimenpidelupatarvetta. Maalämpöjärjestelmiä koskevat tiedot on esitetty 

taulukossa 7 ja toimenpiteet taulukossa 8. 

 

Taulukko 7. Pohjavesialueella olevat maalämpöjärjestelmät. 

Kiinteistötunnus Maapiiri /  
lämpökaivo 

Maa/ 
kallio 

Syvyys Lämmönsiirto-
neste 

Suojaukset 

734-411-5-120 lämpökaivo kalliolämpö 1 pystykaivo, 
jonka syvyys 
200 m 

  

 

 

Taulukko 8. Maalämpöjärjestelmiä koskevat toimenpiteet. 

 

 

Toimenpiteet – Maalämpöjärjestelmät 

 

 Maalämpökaivoja tai maalämpölaitteiston putkistoja (maapiiri) ei saa rakentaa pohjavesialueille 

tai mihinkään muuallekaan ilman maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimenpide- tai 

rakennuslupaa, joita myöntävät ja valvovat kunnat. (Juvonen ja Lapinlampi 2013).   

 Maalämpölaitteiston rakentaminen pohjavesialueelle voi edellyttää lisäksi vesilain mukaista 

lupaa. Sitä haetaan aluehallintovirastolta. Vesilain mukaisen luvan tarve arvioidaan 

tapauskohtaisesti. (Juvonen ja Lapinlampi 2013). 

 Vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeille ei tule rakentaa maalämpöjärjestelmiä (Juvonen ja 

Lapinlampi 2013). 

 Lämpöpumput on varustettava vuodonilmaisujärjestelmällä, joka hälyttää mahdollisista 

vuodoista lämmönkeruupiirissä. Vuodoista on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaisille. 

(Juvonen ja Lapinlampi 2013). 

 Maalämpöratkaisuissa ei sallita etyleeniglykolin, metanolin tai muiden terveydelle vaarallisiksi 

luokiteltujen aineiden käyttöä pohjavesialueilla (Juvonen ja Lapinlampi 2013).   

 Pohjavesialueella lämmönkeruunesteinä on käytettävä ihmisille ja ympäristölle haitattomia 

aineita (Salon kaupunki 2014). Tällä hetkellä käytössä olevista lämmönkeruunesteistä vähiten 

haittaa aiheuttavia aineita ovat etanoliliuos ja kaliumformiaattiliuos. (Juvonen ja Lapinlampi 

2013). 

 Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin ja rakennusjärjestykseen tulisi niitä uudistettaessa lisätä 

maalämpöjärjestelmiä koskevia määräyksiä sekä rajoituksia.  
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5.2 Maa-ainesten otto  

Laaja-alainen maa-ainesten ottaminen voi heikentää pohjaveden laatua ja lisätä likaantumisriskiä, koska 

maaperää ja pohjavettä suojaava maannoskerros poistetaan ottoalueelta. Erityisen haitallista tämä on 

otettaessa maa-aineksia läheltä pohjavedenpintaa tai sen alapuolelta. Myös polttoaineiden käsittely, 

koneiden öljyvuodot ja pölynsidontasuolaus aiheuttavat uhkaa pohjavedelle.  

Suurin osa maa-ainesten otosta sijoittuu pohjavesialueiden muodostumisalueille. Vedenottamoiden 

lähisuojavyöhykkeillä ei saisi olla lainkaan ottamistoimintaa tai jälkihoitamattomia ottamisalueita. 

Kaukosuojavyöhykkeillä jälkihoitamattomien ottamisalueiden yhteispinta-ala ei saisi olla alueen maaperä- 

ja pohjavesiolosuhteet huomioiden yli 10–20 % suoja-alueesta ja suoja-alueiden ulkopuolella 

jälkihoitamattomien alueiden osuus ei saisi olla yli 20–30 % pohjavesialueesta (Ympäristöministeriö 2009). 

Vaikka pohjavesialueelle ei olisi määritelty erikseen pohjavedenottamon lähi- ja kaukosuojavyöhykkeitä, 

tulisi maa-ainesten ottajan pystyä osoittamaan, ettei otosta ole haittaa pohjaveden muodostumiselle ja 

näin vedenotolle. Suojakerrospaksuuksien on oltava lähisuojavyöhykkeellä olevilla ottoalueilla vähintään 6 

m (uusia ottoalueita ei saa perustaa), kaukosuojavyöhykkeellä vähintään 4 m ja suoja-alueiden ulkopuolella 

vähintään 4 m. Maa-ainesten otto vaikuttaa myös pohjaveden määrään ja laatuun, sillä ottoalueilla 

sadannasta suotautuu maaperään suurempi osa eikä vesi välttämättä ehdi puhdistua kunnolla 

pienemmässä määrässä maaperää.  

Maa-ainesten ottoa ohjaa maa-aineslaki (555/1981), joka on tullut voimaan 1982. Sitä ennen maa-aineksien 

ottaminen ei ole ollut luvanvaraista. Maa-ainesten ottoa valvoo maa-aineslain mukainen 

valvontaviranomainen. Ottamista valvotaan oton aikana mm. tarkastuksin ja pohjaveden korkeuden ja 

laadun säännöllisellä seurannalla. Ottamisalueilla on jälkihoitovelvoite. Jälkihoitoa tehdään joko vaiheittain 

ottamisen aikana tai viimeistään ottamisen päätyttyä.  

Jälkihoitotoimia ovat mm. alueen siistiminen roskista ym. ottamisen päätyttyä, alueen muotoilu ja 

pintamateriaalien levitys, kasvillisuuden palauttaminen ja alueelle soveltumattoman käytön estäminen. 

Kasvillisuuden palauttaminen on tärkeää ottoalueiden jälkihoidossa pohjavesialueilla, koska kasvillisuus 

mm. sitoo haitallisia aineita ja vapautuneita ravinteita, sitoo pintamateriaalin ja vähentää eroosiota sekä 

vähentää pintavaluntaa. Kasvillisuuden valintaan vaikuttavat mm. alueen tuleva käyttö, soveltuvuus uuteen 

kasvualustaan, kasvunopeus ja talvenkestävyys. Alueille tulisi valita aluskasvillisuudeksi ja puustoksi alueelle 

tyypillistä lajistoa. Aluskasvillisuus ja puut voidaan joko kylvää tai istuttaa taimina lajista riippuen. 

Esimerkiksi mäntyä tulisi istuttaa hiekka- ja sora-alueille 2500 kpl/ha sekä koivua, haapaa tai pihlajaa 

yhteensä 500 kpl/ha. 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella on yksi voimassa oleva maa-aineslupa. Alueelta otetaan 

hiekkaa ja soraa. Voimassa oleva maa-aineslupa kuuluu Jari Saarniniemelle. Alueella on ollut 

soranottotoimintaa jo 1950-luvulta lähtien. Saarniniemellä on ollut maa-aineslupia alueella 1990-luvukta 

alkaen ja nykyinen lupa on voimassa ajalla 2013–2023. Pohjavesialueella on aiemmin ollut Saarniniemen 

maa-ainesalueen lisäksi yhdessä muussa paikassa luvanvaraista maa-ainesten ottoa (Turun Siirtomurske Oy, 

lupa päättynyt vuonna 2011) sekä yhden soranottoalueen maisemointilupa (Elg).  

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella on myös useita muita (vanhoja ja/tai pieniä) maa-

ainestenottoon käytettäviä/käytettyjä alueita, joista on kerrottu tarkemmin kappaleissa 5.2.1 ja 5.2.2.  

Vuoden 2000 maankäyttötietojen mukaan Kurjenpahna-Ristinummen 4,73 km2 kokonaispinta-alasta maa-

ainesten ottoa eli aukaistua aluetta on n. 0,09 km2 eli n. 2 % koko alueesta. Kaikki maa-ainesten 
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ottotoiminta sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella ja muodostumisalueen kokonaispinta-alasta (2,11 

km2) aukaistua aluetta on yhteensä runsas 4 %. Vuoden 2015 ilmakuvasta laskettu avatun alueen määrä on 

ollut pohjavesialueella runsas 13 ha eli 0,13 km2, joka on muodostumisalueesta runsas 6 %. 

Saarniniemen maa-ainesalueella otetaan tällä hetkellä maa-aineksia Kiskontien pohjoispuolelta (kuvat 3 ja 

4). Ottaminen etenee suurin piirtein luoteeseen päin.  Alueella on tehty jälkihoidollisia toimenpiteitä 

kaivualueen alimmilla ottotasoilla. Saarniniemen ottoalue on suhteellisen siistissä kunnossa, mutta alueella 

havaittiin maastokäynnillä työkoneiden säilytystä ottoalueella ilman suojarakenteita. Alueelta puuttui myös 

ottamisalueen maastorajaukset. Alueen maa-aineslupaan sisältyy tarkkailuvelvoite, jossa seurataan 

pohjaveden pinnankorkeutta neljä kertaa vuodessa alueella olevasta pohjavesiputkesta. Lisäksi luvassa on 

määrätty tehtäväksi pohjaveden laadun tarkkailu vuoden 2011 vesitarkkailuohjelman mukaisesti 

pohjavesiputkesta ja Kistolan kylän yhteisestä kaivosta eli vähintään kerran (tehdään kaksi kertaa) 

vuodessa.   

Maa-ainesten otto aiheuttaa suuren riskin alueen pohjavedelle, sillä avointa maa-pinta-alaa on jo melko 

runsaasti. Maa-aineslupien tarkemmat tiedot on esitetty taulukossa 9 ja maa-aineksen ottoalueiden sijainti 

kartassa 3. Maa-ainesten ottoa koskevat toimenpiteet on esitetty taulukossa 10.  

 

Kuva 3. Saarniniemen maa-ainestenottamisalue.  

 

Kuva 4. Saarniniemen maa-ainestenottamisalue. 

 

Taulukko 9. Maa-ainesluvat Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella. 

Luvan 
haltija 

Kiinteistö Lupa 
myönnetty 

Lupa 
päättyy 

Kokonais-
ottomäärä  

Ottamis-
alueen 
suunniteltu 
pinta-ala  

Suojakerros- 
paksuus 
pohjaveteen  

Luvan 
mukainen 
alin ottotaso 

Jari 
Saarniniemi 

Kistola, 
Antti 734-
661-5-32 ja 
Sorakuoppa 
I 734-661-
5-7 

10 vuotta 
lainvoi-
maiseksi 
tulosta 
(3.4.2013)  

3.4.2023 400 000 
m3 

yhteensä 
13,4 ha 

vähintään 4 m 
(häiriintymätön 
suojamaakerros) 

+ 57,00 
(nostovelvoite, 
jos 
pohjaveden 
pinnan 
tarkkailun 
tulokset sitä 
edellyttää) 
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Taulukko 10. Maa-ainesten ottoa koskevat toimenpiteet. 

 

 

 

  

Toimenpiteet – Maa-ainesten otto  

 Uusien maa-aineslupien myöntämistä kaikille pohjavesialueille tulisi välttää. Jos I ja II luokan 

pohjavesialueille myönnetään uusia maa-ainesten ottolupia, tulee niiden lupaehtojen olla 

riittävät pohjaveden suojaamiseksi ja asetettavat vakuudet riittävän suuret, jotta niillä 

pystytään suorittamaan tarvittavat jälkihoitotoimenpiteet (Ympäristöministeriö 2009). 

 Vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeillä ei pääsääntöisesti tule ottaa maa-aineksia 

(Ympäristöministeriö 2009). 

 Suojakerroksen paksuus pohjaveden pinnan yläpuolella on oltava lähisuojavyöhykkeiden 

ottoalueilla vähintään 6 m (uusia ottoalueita ei saa perustaa), kaukosuojavyöhykkeellä ja suoja-

alueiden ulkopuolella vähintään 4 m. 

 Ottoalueilla tulee olla säännöllinen pohjaveden korkeustason seuranta (vähintään 4 kertaa 

vuodessa) (Ympäristöministeriö 2009). Alimman sallitun ottotason määräämisessä tulee ottaa 

huomioon pohjaveden ylin pinnankorkeus (ml. orsivesi). Ottamisalueen tilan seuranta on 

raportoitava valvontaviranomaiselle (maa-aineslaki 555/1981). 

 Pohjaveden laatua tulee seurata vähintään kerran vuodessa.  

 Maa-ainesten otto ei saa aiheuttaa pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista. 

 Alueiden jälkihoidosta tulee huolehtia (maa-aineslaki 555/1981). 

 Jälkihoidon tulee olla suunnitelmallista. 

 Jälkihoidossa voidaan käyttää suoraan vain samalta ottoalueelta peräisin olevaa puhdasta maa-

ainesta tai alkuperäistä kuorittua pinta-maata.  

 Jos alkuperäistä pintamaata ei ole riittävästi jälkihoitoa varten, voidaan alueelle tuoda 

ulkopuolista maa-ainesta. Tällöin on kuitenkin selvitettävä materiaalin alkuperä ja tutkittava, 

että materiaali on puhdasta eikä sisällä haitallisia aineita kuten esim. alumiinia, rautaa, 

mangaania, arseenia, kromia, nitraattia, nitriittiä, kloridia, sulfaatteja tai torjunta-aineita. 

 Jälkihoitoon ei saa käyttää esim. savimaita. 

 Jälkihoitona tehtävässä kasvillisuuden palauttamisessa tulee ottaa huomioon mm. alueen 

tuleva käyttö, kasvien soveltuvuus uuteen kasvualustaan, kasvunopeus ja talvenkestävyys sekä 

alueelle tyypillinen lajisto.  

 Maanomistajan tulee estää tarpeeton kulku vanhoille ottamisalueille esimerkiksi lohkarein tai 

puomein. Luvatonta toimintaa, esimerkiksi ampumista ja motocross-ajelua voidaan hillitä 

kulkuestein, kieltokyltein tai riistakameroiden avulla.   

 Myös pohjavesialuekylttejä tulisi lisätä pohjavesialueille.  

 Vanhoilla ottamisalueilla tulisi kiinnittää huomiota myös kasvillisuuden vieraslajien torjuntaan 

kuten lupiineihin ja jättipalsamiin. Vieraslajit valtaavat helposti alueen tukahduttaen normaalin 

harjukasvillisuuden palautumisen.   
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Kartta 3. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella olevat maa-ainesten ottamisalueet, 

kotitarveottopaikat ja SOKKA-kohteet.  
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5.2.1 Kotitarveotto  

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten (maa-

aineslaki 555/1981). Kuitenkin myös kotitarveottamisessa sovelletaan maa-aineslain määräyksiä mm. 

ottamispaikan sijoittamisessa ja jälkihoidossa. Kotitarveotto tarkoittaa maa-ainesten tavanomaista 

ottamista omalta maalta omaan käyttöön, joka liittyy rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. 

Maa-ainesten myynti esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle ei ole mahdollista ilman maa-aineslain mukaista 

maa-aineslupaa. Myöskään sopimukseen tai rasitteeseen perustuva ottaminen toisen maalta ei ole 

kotitarveottamista. Omalta maalta ottamiseen voidaan rinnastaa ainesten ottaminen yhteisalueelta. Myös 

kotitarveottoalueilla on jälkihoitovelvoite. Kotitarveottamista koskevat samat lait kuin maa-ainesluvan 

tarvitsevaa ottotoimintaa. 

Pohjavesialueilla on huomioitava, että kotitarveottaminen ei aiheuta pohjaveden pilaantumisriskiä tai 

muita seurauksia. Vaikka kotitarveottoon ei tarvita maa-aineslupaa, kotitarveottajan on tehtävä 

valvontaviranomaiselle ilmoitus ottamispaikan sijainnista sekä arvio ottamisen laajuudesta silloin, kun 

ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia (maa-

aineslaki 555/1981).  

Osakaskunnan hoitokunnan tai toimijan on myös tehtävä ilmoitus, kun kyseessä on yhteisalueelta 

tapahtuva kotitarveottaminen. Myös yhteisottoalueilta koskevat samat käytännöt kuin muutakin maa-

ainesten ottamista. Yhteisottoalueilla voi muodostua ongelmia, jos esim. alueelta otetaan maa-aineksia 

kiinteistörajoihin asti. Tällöin alueen jälkihoito vaikeutuu huomattavasti ja alueelle saattaa jäädä esim. 

jyrkkiä rintauksia, jotka taas voivat aiheuttaa esim. naapurikiinteistöjen puiden kaatumista. Maa-aineslain 

mukainen valvontaviranomainen ohjeistaa alueiden kestävässä käytössä ja jälkihoidossa.   

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella olevista valvontaviranomaiselle ilmoitetuista 

kotitarveottokuopista on kerrottu lyhyesti alla. Maastokäynnillä havaituista, SOKKA-kohteissa olevista 

kotitarvekuopista on kerrottu kappaleessa 5.2.2. Kotitarveottamista koskevat toimenpiteet on esitetty 

taulukossa 11.  

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella on yksi valvontaviranomaiselle ilmoitettu kotitarvekuoppa. 

Ilmoitettu kuoppa on kiinteistöllä, joka sijaitsee Ristinummen alueella Kiskontien eteläpuolella. Alueella ei 

ole vielä aloitettu maa-ainesten ottoa (heinäkuussa 2017). Maa-aineksia (moreenia) on tarkoitus käyttää 

ainakin peltotien kunnostamiseen ja mahdollisesti broilerikasvattamon rakentamiseen. Karkea arvio 

otettavasta määrästä on 2500 k-m3, josta 1000 olisi tietä varten. Alueen lähiympäristössä on tehty 

metsänhoidollisia toimenpiteitä. Ottoalueen kohdilta oli metsätien molemmin puolin kaadettu lähiaikoina 

metsää ja alueelle oli istutettu havupuun taimia.  
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Taulukko 11. Kotitarveottoa koskevat toimenpiteet. 

 

 

5.2.2 SOKKA-hanke  

Valtakunnallisesti toteutetussa SOKKA-hankkeessa kartoitettiin kaikki pohjavesialueilla sijaitsevat maa-

aineksenottopaikat (myös kotitarveottopaikat) ja muodostettiin kokonaiskuva maa-ainesten otosta ja sen 

laajuudesta (Klap 2010). Kartoitus, ottopaikkojen nykytilan selvitys ja alueiden laajuus sekä kunnostus- ja 

jälkihoidon tarpeen arviointi tehtiin maastokäyntien ja karttatulkintojen avulla. Varsinais-Suomen, Rauman 

seudun ja Pohjois-Satakunnan Maa-ainesten oton nykytila ja kunnostustarve pohjavesialueilla -raportti 

valmistui 2010.  

SOKKA-hankkeen perusteella Salon alueella eniten maa-ainesten ottopaikkoja pohjavesialueilla on niin 

määrällisesti kuin pinta-alallisesti Kiikalan alueella (148 ha). Muurlan, Halikon ja Salon alueella jokaisessa 

maa-ainesten ottamisalueita on hieman yli 60 ha. Soranottoalueiden keskimääräinen pinta-ala on vanhan 

Salon alueella noin 1,5 ha. Sorakuopat, joiden keskimääräinen pinta-ala on alle hehtaarin, koostuvat usein 

monista pienistä ottoalueista ja nämä alueet voidaan siksi useasti määritellä kotitarveottoalueiksi. 

Soranottoalueet on luokiteltu kunnostustarpeen mukaan kunnostustarveluokkaan 0 (erittäin suuri), 1 

(suuri/kiireellinen), 2 (kohtalainen/suositeltava), 3 (vähäinen/ei kunnostustarvetta) tai 4 (luvan mukaan). 

Yleistäen kunnostustarpeella arvioidaan alueen uhkaa pohjavedelle. Jälkihoidon tilan mukaan luokittelussa 

on käytetty arvoja 1 (jälkihoidettu), 2 (osin jälkihoidettu), 3 (muotoiltu), 4 (jälkihoitamaton) tai 5 (otto 

käynnissä). Yleistäen jälkihoidon tarpeella on arvioitu maisemaa. Maa-aineskuopille on hyvä suorittaa 

kunnostustoimenpiteitä tai alueille tulisi ainakin laatia kunnostussuunnitelma, jota noudatetaan ja jonka 

toteutumista seurataan. Näillä alueilla kunnostustarpeet ovat usein pistemäisiä haittoja, jotka kuitenkin 

Toimenpiteet - Kotitarveotto 

 

 Kotitarveotosta tulee aina tehdä ilmoitus Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, kun 

ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-aineksia (maa-

aineslaki 555/1981). 

 Maa-aineslain mukainen valvontaviranomainen ohjeistaa kotitarveottajia ilmoitusmenettelystä, 

maa-ainesten ottamisesta pohjavesialueella sekä kertoo velvoitteesta kunnostaa alue ottamisen 

päätyttyä (Ympäristöministeriö 2009). 

 Suojakerroksen paksuus pohjaveden pinnan yläpuolella on oltava lähisuojavyöhykkeellä olevilla 

ottoalueilla vähintään 6 m (uusia ottoalueita ei saa perustaa), kaukosuojavyöhykkeellä ja suoja-

alueiden ulkopuolella vähintään 4 m. 

 Kotitarveottoalueiden jälkihoidosta tulee huolehtia valvontaviranomaisen ohjeistuksen mukaan. 

Jälkihoidossa voidaan käyttää suoraan vain samalta kotitarvealueelta peräisin olevaa puhdasta 

maa-ainesta tai alkuperäistä kuorittua pinta-maata.  

 Jos alkuperäistä pintamaata ei ole riittävästi jälkihoitoa varten, voidaan alueelle tuoda 

ulkopuolista maa-ainesta. Tällöin on kuitenkin selvitettävä materiaalin alkuperä ja tutkittava, 

että materiaali on puhdasta eikä sisällä haitallisia aineita kuten esim. alumiinia, rautaa, arseenia, 

kromia, kloridia tai sulfaatteja. 

 Kotitarveottoalueilla voisi myös suorittaa ottotoiminnan edetessä tapahtuvaa jälkihoitoa, koska 

ottoalueet ovat pieniä ja rintaukset ovat usein matalia ja siten nopeasti muotoiltavissa. 
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aiheuttavat suuren uhan pohjavedelle. Pistemäisistä haitoista yleisimpiä ovat huolimattomasti varastoidut 

ja käytetyt öljytuotteet, alueille jätetyt tai tuodut romut ja roskat, vanhat huonokuntoiset työkoneet sekä 

alueille tuodut huonolaatuiset maa-ainekset. Usein tällaisille alueille alustavana kunnostustoimenpiteenä 

riittää se, että edellä mainitut pistemäiset uhat kuoppien alueelta poistetaan tai ainesten haitallisuus 

varsinkin tuotujen maa-ainesten osalta selvitetään. 

SOKKA-hankkeessa Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueelta kartoitettiin yhteensä 9 (vanhaa) maa-

ainesten ottamispaikkaa. SOKKA-raportin (2010) mukaan alueella ei ole kiireellistä kunnostustarvetta. 

Kuopan 3 luvan voimassaolo tulee tarkistaa. Kuopan 2 romut tulee poistaa ja kuoppaan 4 tuotavan maa-

aineksen laatua tulee seurata. SOKKA-kohteissa käytiin maastokäynnin yhteydessä kesällä 2017, ja 

kohteiden havainnot ja toimenpidesuositukset ovat peräisin samalta ajalta.  

Kohde 92801 on metsittynyt melko hyvin, eikä kuoppaa juuri havaitse.  

Kohteessa 92802 on suuret määrät romua, rakennusjätettä ym. Alueella on mm. autonromu, kuorma-auton 

peräkärry, lastauskontti, puujätettä ja puutavaraa, epämääräinen rakennus, polttopaikka, metalliromua ja 

rakennusjätettä. Alueelle on levinnyt kasvillisuutta ja siellä kasvaa jonkin verran puita/vesakkoa.   

Kohteessa 92803 on käynnissä olevaa luvallista maa-ainesten ottoa. Alueen luoteisreunassa oli jyrkät 

seinämät. Alueella olevissa hiekkaseinämissä pesii pääskysiä.  

Kohteessa 92804 on kuoppaan tuotu alueelle kuulumatonta maa-ainesta sekä risuja ja kantoja. Kuopan 

eteläosan yläreunalla havaittiin paljon lupiineja sekä rakennusjätettä, kuten betonisia palkkeja. Kuopan 

alueella oli myös mm. ruostunut metallitynnyri.  

Kohde 92805 on kasvamassa umpeen. Alueella oli melko paljon puita, mutta kuopan keskiosassa ja 

luoteisrinteessä kasvoi paljon lupiineja.  

Kohteessa 92806 on aiemmin ollut maa-ainesten ottoa, joka on sittemmin loppunut. Alue on osin 

metsittynyt, mutta sen syvimmässä kohdassa on lampi/kosteikko. Alueen länsirinnettä on muotoiltu ja siinä 

kasvaa ruohokasvillisuutta. Alueen itäpäässä on suurella alueella puutarhajätettä (alueella kasvoi mm. 

tuoksuvatukkaa, lupiineja, palava rakkaus, lilja) ja maankaatoa. 

Kohteissa 92807 ja 92808 on mökkilampi.  

Kohteessa 92809 on mahdollista kotitarveottoa. Alueella säilytetään myös mm. maatalouskoneita ja 

mahdollisesti puutarhajätettä ja puutavaraa.  

Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tulisi antaa esimerkiksi kehotus kohteiden jälkihoitoon tai 

siivoamiseen. SOKKA-kohteissa suurimman vaaran aiheuttavat muodostuvat tai jo olemassa olevat 

pohjavesilammikot sekä roskaantuminen. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen SOKKA-kohteet on 

listattu taulukossa 12 ja niiden sijainti on esitetty kartassa 3. 
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Taulukko 12. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella olevat SOKKA-kohteet. 

SOKKA -
tunnus 

Sijainti Kunnostustarve 
SOKKA-hankkeen 
raportissa 2010 

Jälkihoidon tila 
SOKKA-hankkeen 
raportissa 2010 

Huomiot 
maastokäynnillä 2017 

734-92801 734-661-5-52 3 Kunnostustarve 
vähäinen/ei 
kunnostustarvetta 
 

1 Jälkihoidettu Alue metsittynyt.  

734-92802 734-666-2-6 3 Kunnostustarve 
vähäinen/ei 
kunnostustarvetta 
 

4 Jälkihoitamaton Alue osin metsittynyt. 
Länsireunassa kalliota. 
Kuopassa paljon sinne 
kuulumatonta jätettä 
edelleen.  

734-92803 734-661-5-32 4 Kunnostustarve luvan 
mukaisesti 
 

5 Otto käynnissä Otto edelleen käynnissä. 
Alueen kaakkoisosaa 
muotoiltu ja kasvillisuus 
levinnyt. Jyrkät reunat 
alueella, jossa ottoa tällä 
hetkellä. 

734-92804 734-666-1-55 3 Kunnostustarve 
vähäinen/ei 
kunnostustarvetta 
 

4 Jälkihoitamaton Kuopan alue metsittynyt. 
Alueella roskaa. Alueella 
ollut maankaatoa ja 
puutarhajätettä. Alueen 
länsireunassa paljon 
risua ym.  

734-92805 734-661-5-9 3 Kunnostustarve 
vähäinen/ei 
kunnostustarvetta 
 

3 Muotoiltu Kuoppa metsittynyt. 
Lounaisrinteellä 
(muotoiltu?) ja kuopan 
pohjalla paljon lupiinia.  

734-92806 734-661-5-9 4 Kunnostustarve luvan 
mukaisesti 
 

5 Otto käynnissä Ei enää ottoa. Alueella 
lampi, rinteitä muotoiltu? 
paahderinne? Kuoppa 
osin metsittynyt 
itäosasta ja sinne on 
runsaasti tuotu 
puutarhajätettä.  

734-92807 734-661-4-58 3 Kunnostustarve 
vähäinen/ei 
kunnostustarvetta 
 

1 Jälkihoidettu Alueella mökkilampi. 

734-92808 734-416-1-5 3 Kunnostustarve 
vähäinen/ei 
kunnostustarvetta 
 

1 Jälkihoidettu Alueella mökkilampi. 

734-92809 734-416-1-5 3 Kunnostustarve 
vähäinen/ei 
kunnostustarvetta 
 

4 Jälkihoitamaton Mahdollista 
kotitarveottoa. Alueella 
tavaran säilytystä (mm. 
maatalouskoneita) ja 
puutarhajätettä? 
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5.3 Muuntajat 

Pohjavesialueilla sijaitsevat muuntajat aiheuttavat pilaantumisriskin pohjavedelle niiden sisältämän 

muuntajaöljyn takia.  Muuntajien sisältämä öljymäärä vaihtelee tehosta riippuen alle sadasta yli 20 000 

kg:aan. Muuntajissa oleva öljynkierto on suljettu, eikä öljyä vaihdeta. Muuntajista saattaa tulla äkillisiä 

öljyvuotoja, kun sen sisäinen eristys pettää esimerkiksi salamaniskun aiheuttaman ylijännitteen takia tai 

ilkivallan, ulkoisen valokaaren tai metsästysaseen varomattoman käytön seurauksena. Äkillisten vikojen 

seurauksena muuntaja voi vaurioitua niin pahasti, että suurin osa tai kaikki sen sisältämästä öljystä vuotaa 

maaperään. Tämä on muuntajien todellinen ympäristöriski.  Pitkäaikaiset vuodot johtuvat usein muuntajan 

osien vanhenemisesta tai rakenneviasta.  Yleensä tällaisissa tapauksissa muuntajasta pääsee ympäristöön 

vain pieni osa muuntajan kokonaisöljymäärästä, ja koska muuntaja vioittuu eristeöljyn 

vanhetessa/vuotaessa, vika havaitaan yleensä nopeasti.   

Salon alueella sähkönjakelua hoitaa Caruna Oy. Caruna Oy:llä on suunnitelmissa korvata kaikki 

pylväsmuuntajat puistomuuntajilla etenkin pohjavesialueilla vuosien 2015–2018 aikana. Tämä 

toimitusvarmuusinvestointi takaa asiakkaille häiriintymättömämpää ja luotettavampaa sähkönjakelua sekä 

pienentää muuntajista aiheutuvia ympäristöriskejä. Caruna Oy:llä on listaus kaikista pohjavesialueilla 

sijaitsevista muuntajista sekä mm. niiden kunnosta, suojarakenteista ja mahdollisen korjaustarpeen 

kiireellisyydestä. Uusissa puistomuuntamoissa on vuotojen varalta öljynkeruuallas. Muuntajan öljymäärä 

riippuu aina muuntajakoneen koosta.  

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella sijaitsee 11 muuntajaa, joista vain kolme on enää 

pylväsmallisia. Muuntajien aiheuttama riski pohjavesialueelle on melko suuri niiden lukumäärän ja niiden 

sisältämän öljyn vuoksi. Muuntajien tiedot on esitetty taulukossa 13 ja niiden sijainti pohjavesialueella 

kartassa 4. Muuntajia koskevat toimenpiteet on esitetty taulukossa 14. 

 

Taulukko 13. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat. 

Muuntaja 
(tunnus) 

Malli Sijainti 
(koordinaatit 
ETRS-TM35FIN) 

Käyttöönotto-
päivämäärä 

Suojaus Havainnot 

Keskipisteent
ie M74389 

puistomuuntaja N: 6694751  
E: 291950 

19.9.2017 öljynkeruu-
allas 

muuntaja 
ulkopuolelta 
siistissä 
kunnossa 

Ristinummi 
M30119 

puistomuuntaja N: 6694758 
E: 291940 

14.3.2016   

Kiskontie 371 
M52396 

puistomuuntaja N: 6697177 
E: 289588 

1.3.2017   

Kiskontie 373 
M52597 

puistomuuntaja N: 6697205 
E: 289603 

1.3.2017   

Kiskontie 395 
M65497 

puistomuuntaja N: 6696807 
E: 289675 

1.3.2017   

Kiskontie 475 
M52397 

puistomuuntaja N: 6696416 
E: 290274 

21.12.2016   

Kiskontie 531 
M52398 

puistomuuntaja N: 6696017 
E: 290638 

21.12.2016   
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Muuntaja 
(tunnus) 

Malli Sijainti 
(koordinaatit 
ETRS-TM35FIN) 

Käyttöönotto-
päivämäärä 

Suojaus Havainnot 

Kiskontie 579 
M63764 

puistomuuntaja N: 6695583 
E: 290907 

21.12.2016   

Kurjenpahna 
II 0262 

2-pylväsmuuntaja N: 6696013 
E: 290635 

19.2.1991  öljypaino 170 kg,  

Kumpula II 
0159 

2-pylväsmuuntaja N: 6697214 
E: 289606 

19.1.2001  öljypaino  330 kg 

Kurjenpahna  
0070 

2-pylväsmuuntaja N: 6696396 
E: 290241 

11.5.1981  öljypaino 185 kg 

 

 

Taulukko 14. Muuntajia koskevat toimenpiteet. 

 

 

 

Toimenpiteet – Muuntajat 

 

 Pohjavesialueilla olevien pylväsmuuntajien ja muiden suojarakenteettomien muuntajien paikan 

maaperä on selvitettävä ja samalla arvioitava muuntajien pohjavedelle aiheuttama riski. 

Huomiota on kiinnitettävä erityisesti vedenottamoiden läheisyydessä sijaitseviin muuntajiin. 

 Muuntajien alla oleva maa-alue on tiivistettävä siten, ettei mahdollisessa vuototapauksessa öljy 

pääse valumaan pylväiden tyvien kivitäyttöön tai imeytymään maaperään (Liimatainen 2002). 

 Puistomuuntajien alle on rakennettava riittävä suoja-allas mahdollisia öljyvuotoja varten.  Mikäli 

olemassa olevat suoja-altaat ovat liian pieniä, suositellaan altaasta rakennettavan ylivuotoputki 

maanalaiseen umpisäiliöön. 

 Muuntajista ei saa päästä onnettomuustilanteissa kaapeliputkia pitkin valumaan öljyä maaperään 

(Liimatainen 2002).  

 Muuntajat tulisi merkitä infokilvin, jotta tiedetään, miten muuntajaa ympäröivä maaperä on 

suojattu. 

 Sähköverkkosuunnittelussa on huomioitava pohjavesialueet ja vedenottamot siten, että 

muuntajat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan hienorakenteiselle maaperälle ja 

pohjavesialueiden tai ainakin vedenottamoiden lähialueiden ulkopuolelle. 

 Sähköyhtiöiden olisi hyvä vaihtaa pohjavesialueilla sijaitsevat pylväsmuuntajat puistomuuntajiksi 

verkostoinvestointien yhteydessä. 

 Sähköyhtiöillä on oltava pohjavesialueella sijaitsevista muuntajista ajantasaiset tiedot, joista olisi 

hyödyllistä koota yhtenäinen, pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille 

toimitettava tietokanta kaikista kunnan (pohjavesialueilla sijaitsevista) muuntajista. 

 Mahdolliset vahingot on aina ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaisille. 
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Kartta 4. Kurjenpahna-Ristinummen alueella olevat muuntajat sekä TSRR-tiet.  
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5.4 Maatalous  

Peltoviljelyn pohjavesivaikutukset riippuvat alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista. Suurimman riskin 

pohjavedelle aiheuttaa lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö. Peltolannoituksen vaikutukset ilmenevät 

pohjavedessä yleisimmin nitraattipitoisuuden kohoamisena. Pohjaveden laatuun voivat vaikuttaa myös 

peltoalueiden ojitukset, mikäli niiden kautta pintavesiä pääsee imeytymään pohjavesimuodostumaan. 

Pohjavesialueilla harjoitettava kotieläintalous on niin ikään riski pohjaveden laadulle. Esimerkiksi 

karjanlannan mikrobit ja virukset voivat kulkeutua pohjaveteen huonokuntoisten lantajärjestelmien kautta 

sekä runsaiden sateiden aikaan ja sulamisvesien mukana.   

Maataloudessa on otettava huomioon myös nitraattiasetus eli valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja 

puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VnA 1250/2014, ja sen muutos 1261/2015). 

Kyseisellä asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi (91/676/ETY). 

Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan sekä muiden lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja 

käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä pintavesiin, pohjavesiin, maaperään ja ilmaan. 

Esimerkiksi asetuksen 4 §:ssä säädetään, että lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden 

varastointitilaa, tuotantoeläinten jaloittelualueita ja ulkotarhojen ruokinta- ja juottopaikkoja ei saa sijoittaa 

pohjavesialueelle. Näitä toimintoja ei myöskään saa sijoittaa alle 50 m etäisyydelle vesistöstä, 

talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä. Asetuksessa kerrotaan kuitenkin, että kyseisten 

toimintojen sijoittaminen pohjavesialueelle voi olla mahdollista, jos maaperäselvitysten perusteella voidaan 

osoittaa, että toiminnot eivät aiheuta pohjavesien pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa.  

Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueella sijaitsevilla pelloilla lannan, 

virtsan, puhdistamolietteen ja puristenesteen levitys on kielletty. Pohjavesialueella kuivalantaa voi 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen suostumuksella levittää edellyttäen, ettei levittämisestä 

aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojelumääräysten mukaan humuspitoisen 

kierrätysravinteen levitys pohjavesialueella on kielletty, jos eivät maaperäolosuhteet tai kierrätysravinteen 

koostumus sitä mahdollista. Näillä toimenpiteellä turvataan erityisesti pohjaveden hygieenisen laadun 

säilyminen hyvänä.  

Maan kalkitseminen vähentää lannoituksen tarvetta, koska kalkitussa maassa kasvit saavat useimmat 

ravinteet helpommin käyttöönsä kuin happamassa. Näin vähennetään myös ravinteiden 

huuhtoutumisriskiä. Ravinteiden huuhtoutumisen kannalta pohjavesialueilla olisi luovuttava 

mahdollisuuksien mukaan syysmuokkauksesta ja siirrettävä muokkaus kevääseen.   

Pohjavesialueiden käytön rajoitukset koskevat kaikkia viljelijöitä, joilla on maatalousmaata I ja II luokan 

pohjavesialueella. Maaseutuviraston mukaan jos jokin lohko on pohjavesialueella vain osittain, on lohkon 

pohjavesialueella olevalla osalla noudatettava pohjavesialuetta koskevia rajoituksia. Tästä alueesta voi 

tehdä oman kasvulohkonsa. Maatalouden uusi tukikausi alkoi 2015 ja uudet tarkistetut määräykset ja 

täydentävät ehdot koskevat kaikkia viljelijöitä. Osa viljelijöistä on tehnyt myös ympäristösitoumuksen, jossa 

on täydentäviä ehtoja tiukemmat rajoitukset mm. lannoitukselle.  Maataloutta yleisesti koskevat 

toimenpiteet on esitetty taulukossa 15 ja peltoviljelyä koskevat toimenpiteet taulukossa 16. 
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Taulukko 15. Maataloutta yleisesti koskevat toimenpiteet. 

 

Taulukko 16. Peltoviljelyä koskevat toimenpiteet. 

Toimenpiteet – Maatalous yleisesti 

 

 Öljyt, kemikaalit ym. on säilytettävä tiiviissä suoja-altaissa (min. tilavuus 100 % suurimman 

säilytysastian tilavuudesta) sisätiloissa tai katetussa tilassa. Öljysäiliöillä on oltava tiivis, säiliön 

tilavuutta vastaava suoja-allas. Mikäli öljysäiliöt ovat 2-vaippaisia, suoja-allasta ei tarvita. Säiliöt 

on varustettava järjestelmällä ylitäytön estämiseksi ja lapon estimellä. (Salon kaupunki 2012) 

 Konekaluston tankkauspisteisiin ja polttoaineiden täyttöalueisiin on tehtävä katos ja tiivis alusta. 

Vaihtoehtoisesti säilytystilat ja tankkauspiste voidaan siirtää pohjavesialueen ulkopuolelle. Piha-

alueet, joissa on varastointia, kuljetuskaluston tai koneiden säilytystä tai liikennettä, on 

päällystettävä tai korjattava tiiviiksi. (mm. Salon kaupunki 2012) 

 Lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilojen, lantakourujen 

ja muiden lannan johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitiiviit. Rakenteiden ja 

laitteiden tulee olla sellaiset, ettei lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden siirron, käsittelyn 

ja varastointitilan tyhjennyksen aikana pääse nesteitä ympäristöön. Riskikohteissa rakenteiden 

on aina oltava tiiviitä, jotta lanta ja valumisvedet voidaan kerätä talteen. (Vna 1250/2014) 

 Toiminnanharjoittajia voidaan ohjeistaa rajoituksista ja määräyksistä, kun toiminta sijoittuu 

pohjavesialueelle esimerkiksi laatimalla aiheesta opas. 

 Karjasuojien kuivalanta-, virtsa- ja lietelantavarastoissa on oltava varastotilaa vähintään 12 

kuukaudeksi (VnA 1250/2014).  

 Lannan patterointi (eli aumaus) on aina kielletty pohjavesialueella. (VnA 1250/2014). 
 

Toimenpiteet – Peltoviljely 

 

 Peltojen pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa pohjavesialueelle. 

 Peltojen lannoitus on tehtävä nitraattiasetuksen ja mahdollisen ympäristöluvan mukaisesti (VnA 

1250/2014). Ympäristösitoumuksen tehneiden viljelijöiden on otettava huomioon myös 

ympäristösitoumuksen sitoumusehdot. 

 Lannoitteiden varastoinnista, käsittelystä ja levityksestä annetaan määräyksiä ympäristöluvassa. 

 Pohjavesialueilla ei saa käyttää lietelantaa, virtsaa ja puristenestettä, pesuvesiä, jätevesilietettä 

tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta peltoviljelyssä. 

 Lannoitus on sallittua vain 1.4.–31.10. välisenä aikana ja muulloin kiellettyä.  Kieltoajasta voi 

poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena 

pelloilla kasvukauden aikana poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Marraskuun levityksestä 

tulee tehdä ilmoitus ympäristösuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä. (VnA 

1250/2014) 

 Pohjavesialueella saa käyttää vain sinne soveltuvia kasvinsuojeluaineita. Ajantasaiset 

pohjavesialueita koskevat kasvinsuojeluaineiden käyttörajoitukset on merkitty TUKES:n 

kasvinsuojelurekisteriin. 

 Myös peltoja pohjavesialueilta vuokranneiden viljelijöiden on saatava tietoa pohjavesialueille 

soveltuvista viljely- ja toimintatavoista. 

 Lannan (vain kuivikelanta tulee kyseeseen) levittämisestä pohjavesialueella olevalle pellolle tulee 
aina tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluun ja saada ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä 
levitykselle. Hyväksynnän saaminen edellyttää, ettei levittämisestä aiheudu pohjaveden 
pilaantumisen vaaraa.  
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5.4.1 Peltoviljely  

Salon kaupungin maaseutupalvelut saa tietoa pelloilla viljeltävistä kasveista viljelijöiltä ja vuodesta 2015 

alkaen viljelijät ovat myös antaneet tiedot kasvulohkojen sijainnista pelloilla.  Maataloustukihakemuksen 

liitteenä toimitetaan kartta, johon viljelijä on piirtänyt kasvulohkojen eli kasvitietojen sijainnit. 

Maaseutupalveluille ei kuitenkaan toimiteta tietoa siitä, paljonko ja mitä/millaisia lannoitteita käytetään. 

Pohjavesialueiden maankäyttötiedot ovat vuodelta 2000 ja ne perustuvat SLICES -aineistoon vuodelta 2000 

(Avoin tieto -palvelu, tiedot poimittu 1.7.2017).  

Vuoden 2000 maankäyttötietojen mukaan Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella oli sen 4,73 km2 

kokonaispinta-alasta 0,946 km2 peltoa tai viljelyalaa, mikä on n. 20 % koko alueesta. Pohjaveden 

muodostumisalueella peltojen osuus oli 0,16 km2, mikä on n. 7,6 % koko muodostumisalueesta.  

Peltoviljelyalueet sijaitsevat lähinnä pohjavesialueen luoteis- ja keskiosissa Kiskontien ympärillä (kuva 5). 

Peltoviljelyn aiheuttama pohjavesiriski liittyy mm. viljelyssä käytettyjen lannoitteiden ja torjunta-aineiden 

kulkeutumiseen pohjaveteen. Vedenottamolta lähtevästä vedestä mitattu nitraattipitoisuus ei ole ollut 

kuitenkaan kovin suuri (3 mg NO3/l) verrattuna talousveden laatuvaatimukseen (alle 50 mg/l) (STM:n asetus 

1352/2015). Kiinteistöt, joilla viljellään maata, on listattu taulukossa 17. Taulukossa kerrotaan myös alueella 

viljeltävät kasvit, lannoitteiden ja torjunta-aineiden vuosittaiset käyttömäärät ja mahdollisia muita tietoja.  

 

Kuva 5. Maanviljelyä Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella.  

 

5.4.2 Karjatalous ja suuret kotieläimet  

Laidunnus pohjavesialueilla ei ole suotavaa mutta kuitenkin mahdollista, jos laidunpaine pidetään oikealla 

tasolla. Varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella laidunnusta olisi kaikissa tapauksissa vältettävä. 

Pohjavesialueen muissa osissa olevilla peltoaloilla tapahtuvasta laiduntamisesta on päätettävä 

pohjavesialuekohtaisesti.  

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse yhtään 

luvanvaraista eläintilaa. Pohjavesialueella havaittiin maastokäynnillä kuitenkin joitain hevosia aitauksessa 
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laiduntamassa sekä mm. eläinsuojia kyseisille eläimille (kuva 6). Kiinteistöt, joilla pidetään suuria 

kotieläimiä, on listattu taulukossa 17.  

 
Kuva 6. Hevosia Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella. 

 

 

Taulukko 17. Maanviljelyä harjoittavat ja/tai suuria kotieläimiä pitävät kiinteistöt pohjavesialueella. 

Kiinteistö-
tunnus 
734- 

Viljeltävät kasvit 
ja/tai suuret 
kotieläimet 

Käytetyt lannoitteet ja 
niiden määrä/vuosi 

Käytetyt torjunta-
aineet ja niiden 
määrä/vuosi 

Muita tietoja alueesta 
(esim. varastoitavan 
lannan määrä) 

411-5-98 Kasvihuoneita; 
tomaatin viljely 

   

411-5-99 kasvihuoneita; 
viljellään tomaattia 
ja salaattia 

lannoitteita käytetään n. 
1200 kg  

käytetään torjunta-
aineita n. 8 l 
vuosittain 

 

416-1-6 
666-1-3,  
661-4-72, 
666-1-54 

Viljelee tilalla viljaa 
(kaura, ruis), 
hernettä ja 
öljykasveja 

vuodessa säilytetty/käytetty 
lannoitemäärä n. 100 tn  

torjunta-aineita 
pyritään käyttämään 
mahdollisimman 
vähän 

lannoitteiden säilytys 
sisätilassa tiiviillä 
pohjalla (betoni) 

666-2-13 
 

maanviljely: 
ruokaherne 

   

666-1-60 maanviljely:  
vehnä 

   

411-5-134, 
411-5-147 

maanviljely;  
vehnä, kaura, 
saneerauskasvi 

   

411-5-11 Hevosia; 
ainakin 4 kpl 
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5.5 Metsätalous  

Pohjavesialueilla pyritään nykyään välttämään ojituksia, kunnostusojituksia ja lannoituksia, mutta 

metsätalouden toimenpiteistä hakkuut ja maanmuokkaus lisäävät valumavesien määrää ja pohjaveden 

pinnankorkeuden vaihteluita sekä mahdollisesti myös ravinteiden ja metallien huuhtoutumista pohjaveteen 

etenkin alueilla, joilla pohjavedenpinta on lähellä maanpintaa. Pohjavesialueilla, joilla pohjaveden pinta on 

lähellä maanpintaa, ojitukset voivat vaarantaa pohjaveden laatua. Ojitukset voivat myös haitallisesti 

vaikuttaa pohjavesien määrään, jos ojituksia tehdään pohjavesialueiden reunavyöhykkeillä. Ojan 

kaivaminen voi myös aiheuttaa pohjaveden purkautumista, vaikka oja ei ulottuisikaan kivennäismaahan 

asti. Paineellinen vesi voi nimittäin löytää tien eristävän maakerroksen läpi kaivettuun ojaan, jolloin ojan 

kuivattava vaikutus kohdistuukin pohjavesimuodostumaan. Metsäkoneet tiivistävät maaperää, mikä 

vaikuttaa veden imeytymiseen pohjavedeksi.  

Metsähakkuut saattavat myös aiheuttaa esimerkiksi pohjaveden nitraattipitoisuuden lievää kohoamista, jos 

nitraatti huuhtoutuu maaperässä alaspäin. Nitraattipitoisuuden kasvu ei yleensä vaikuta veden 

käyttämiseen talousvetenä. Avohakkuut aiheuttavat enemmän nitraatin huuhtoutumista pohjaveteen kuin 

metsän luontainen uudistaminen. Kivennäismaiden typpilannoitus on myös riski nitraatin huuhtoutumiselle 

pohjavesiin. Metsätöissä käytettävien metsäkoneiden mineraaliöljyt vaarantavat maahan päästessään 

maaperän ja pohjavesien puhtauden. Siksi öljyvahinkojen ympäristöhaittoja pyritään pienentämään 

käyttämällä mineraaliöljyn sijaan biohajoavia öljyjä. I ja II luokan pohjavesialueilta ei suositella kantojen 

nostoa.   

Salon Metsänhoitoyhdistyksen, Mhy Salometsän, mukaan yhdistyksen jäsenet eli metsänomistajat 

noudattavat metsätalouden harjoittamisessa Suomen PEFC-standardia ”Ryhmäsertifioinnin kriteerit 

metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla (PEFC FI 1002:2009)”, joka on osa 

suomalaisen PEFC-metsäsertifioinnin seitsemän standardin sarjaa. Kriteerien mukaan metsätaloudessa on 

noudatettava voimassa olevaa metsä-, ympäristö- ja työlainsäädäntöä sekä niihin liittyviä Suomen 

ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia. Mhy Salometsä toimii Salon ja Someron kaupunkien alueilla. Toinen 

Salon alueella toimiva Metsänhoitoyhdistys on Mhy KiiKisSuo, joka toimii entisten Kiikalan, Kiskon ja 

Suomusjärven kuntien alueella nykyisessä Salon kaupungissa. Mhy KiiKisSuo:n jäsenet kuuluvat 

automaattisesti muiden Metsänhoitoyhdistysten tapaan alueellisen PEFC.metsäsertifioinnin piiriin. PEFC on 

kansainvälinen metsäsertifiointisarja, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää 

metsätaloutta kaikkialla maailmassa.  

Vuoden 2000 maankäyttötietojen mukaan Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen 4,73 km2 

kokonaispinta-alasta metsätaloutta on 3,37 km2, joka on n. 71 % koko alueen pinta-alasta (Avoin tieto- 

palvelu, tiedot poimittu 1.7.2017). Maastokäynnillä havaittiin, että mm. pohjavesialueen koillis- ja 

lounaisreunalla oli kaadettu metsää lähivuosina. Lounaisreunan alueelle oli istutettu uusia puuntaimia. 

Metsätalous ei aiheuta tällä hetkellä suurta riskiä pohjavesialueelle, kunhan toiminta on huolellista mm. 

metsäkoneiden käytön suhteen.  Metsätaloutta koskevat toimenpiteet on esitetty taulukossa 18. 
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Taulukko 18. Metsätaloutta koskevat toimenpiteet. 

 

 

5.6 Liikenne ja tienpito  

Päätiestön liukkaudentorjuntaan käytetään suolaa, pääasiassa natrium- ja kalsiumkloridia. Suolan käyttö 

teiden talvikunnossapidossa pohjavesialueilla on merkittävä riski, joka saattaa johtaa haitallisen korkeisiin 

kloridipitoisuuksiin pohjavedessä.  Nykytekniikalla suolan käyttöä ei voida juurikaan tehostaa 

liikenneturvallisuutta vaarantamatta, mutta vaihtoehtoisia liukkaudentorjunta-aineita kehitetään kuten 

kaliumformiaatti. Vaihtoehtoisten aineiden käyttöä rajoittaa niiden maantiesuolaa kalliimpi hinta sekä 

mahdollisesti heikompi liukkaudentorjuntatulos.  

Pohjaveden pilaantumisriskiä voivat aiheuttaa myös pohjavesialueiden kautta tapahtuvat vaarallisten 

aineiden kuljetukset sekä onnettomuustapaukset. Yleisimpiä kuljetettavia aineita ovat polttonesteet ja 

kemikaalit. Mahdollisia riskejä ovat myös maanteiden varsien ja rata-alueiden rikkakasvien- ja 

Toimenpiteet – Metsätalous 

 

 Metsätalouden osalta suositellaan metsäsertifikaateissa esitettyjen toimenpiteiden 

noudattamista pohjaveden suojelemiseksi. 

 Metsätalouden toimenpiteet eivät saa aiheuttaa pohjaveden haitallista purkautumista, 

likaantumista tai humuspitoisten pintavesien imeytymistä maaperään. 

 Kulotusta ja mekaanisia muokkausmenetelmiä on vältettävä pohjavesialueilla, mutta 

luonnonhoidollinen kulotus voi poikkeuksellisesti tulla kyseeseen, jos vaikutuksia voidaan 

tarkkailla. Asiasta kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan.  

 I ja II luokan pohjavesialueille suositellaan vain kevennyttyä maanmuokkausta kuten 

kivennäismaan pintaa paljastavaa kevyttä laikutusta tai äestystä.   

 I luokan pohjavesialueilta ei korjata kantoja (PEFC 2009). 

 Uusien metsäteiden rakentamista pohjavesialueille ei suositella (Joensuu ym. 2012).  

 Pääsääntöisesti pohjavesialueilla sijaitsevia metsiä ei lannoiteta eikä niissä käytetä torjunta-

aineita (PEFC 2009). Lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä ei saa aiheutua 

pohjaveden pilaantumisriskiä. 

 Kunnostusojitusta ei suositella I ja II luokan pohjavesialueilla, mikäli ojat jouduttaisiin 

kaivamaan turvekerroksen alla olevaan kivennäismaakerrokseen alkuperäistä ojasyvyyttä 

syvemmäksi (Joensuu ym. 2012).  

 Öljyvahinkojen välttämiseksi on huolehdittava koneiden, laitteiden ja niissä olevien letkujen 

kunnosta sekä suojattava öljyastiat kuljetuksen ajaksi ja vietävä jäteöljyt ja tyhjät öljykannut 

pois metsästä asianmukaisesti hävitettäväksi. 

 Metsäkoneita ei saa huoltaa pohjavesialueilla. 

 Kaikilla työkohteilla työskentelevissä koneissa on oltava öljyvahinkojen ensitorjuntavälineistö. 

Jos öljyvahinko kuitenkin tapahtuu, siitä on ilmoitettava hätäkeskukseen (Öljyvahinkojen 

torjuntalaki 1673/2009 5 luku 17 §). 

 Hakkuiden jälkeen aukioilta on kerättävä kaikki sinne kertyneet roskat ja romut. 

 Tiedotetaan metsänhoitotoimenpiteistä aiheutuvista riskeistä toiminnanharjoittajia. 
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vesakontorjuntaan käytettävät torjunta-aineet. Tienpidon ja liikenteen lisäksi lentokentät, ratapihat ja 

erilaiset varikot ovat riski pohjaveden puhtaudelle. 

Salon kaupungin tienpidosta osissa Salon alueen teistä huolehtivalla kunnallistekniikalla ei ole erityistä 

ohjeistusta pohjavesialueella toimimiseen. Teiden liukkaudentorjuntaan käytetään natriumkloridia (NaCl) 

niillä osuuksilla, joita ylipäätään suolataan. Suolausta käytetään eniten Salon keskusta-alueella ja etenkin 

mäissä, jotta etenkin julkinen liikenne pystyy kulkemaan vaikeuksitta. Myös vaarallisten aineiden 

kuljetusväyliä suolataan onnettomuusriskin pienentämiseksi. Taajama-alueilla käytetään yleensä 

hiekoitusta tai soraa liukkaudentorjunnassa.  

Tieosuudet, jotka voivat aiheuttaa liukkaudentorjunnan vuoksi riskiä pohjavesialueille, on määritelty 

tieriskirekisteriin (TSRR). Rekisteri on liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutuksien arviointia varten tai 

yksilöitäessä alueita, joilla tiesuolauksen pohjavesiriskin vähentämiseksi tarvitaan kiireellisimmin 

toimenpiteitä. 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella on neljä tieosuutta, jotka on määritelty tieriskirekisteriin 

liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutuksien arviointia varten. Muut tiet pohjavesialueella ovat lähinnä 

luokittelemattomia ajoteitä/metsäteitä sekä alueen kiinteistöille vieviä pihateitä. Vuonna 2016-17 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella mitattu kloridipitoisuus pohjavedessä on ollut keskimäärin 15 

mg/l Kurjenpahnan ottamolla ja keskimäärin 10 mg/l Ristinummen ottamolla. Lähtevässä vedessä 

kloridipitoisuus on ollut keskimäärin 12 mg/l talousveden laatutavoitteen ollessa alle 25 mg/l (STM:n asetus 

683/2017). Vuoden 2006 suojelusuunnitelmasta käy ilmi, että kloridipitoisuus on ollut vuonna 2004 

lähtevässä vedessä 12 mg/l eli sen pitoisuus ei ole noussut viime vuosina. Teiden talvikunnossapito saattaa 

aiheuttaa riskin pohjavedelle. Pohjaveden kloridipitoisuuden kehitystä on seurattava jatkossa.  

Seututien 186 osa 001 (Kiskontie, pohjavesialueen luoteisrajasta Muurlantien risteykseen asti) on 

tiesuojaukseton, I –kunnossapitoluokkaan kuuluva tie, jolla on päällysteenä kova asfalttibetoni. Tieosan 

pituus pohjavesialueella on yhteensä 2,5 km, josta pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella on 1,2 

km. Tie kuuluu suolausaluekategoriaan A ja sillä on suolankäyttörajoitus alueen vuoksi.  

Seututien 186 osa 002 (Kiskontie, Muurlantien risteyksestä pohjavesialueen kaakkoisrajaan) on 

tiesuojaukseton, Ib –kunnossapitoluokkaan kuuluva tie, jolla on päällysteenä kova asfalttibetoni. Tieosan 

pituus pohjavesialueella on yhteensä 1,6 km, josta 1,5 km on pohjaveden varsinaisella 

muodostumisalueella. Tie kuuluu suolausaluekategoriaan A ja sillä on suolankäyttörajoitus alueen vuoksi.  

Yhdystien 1861 osa 003 (Muurlantien ja Kiskontien risteyksestä pohjavesialueen itärajalle) on 

tiesuojaukseton, II –kunnossapitoluokkaan kuuluva tie, jolla on päällysteenä pehmeä asfalttibetoni. Tieosan 

pituus pohjavesialueella on yhteensä 1,2 km, josta 1,1 km on pohjaveden varsinaisella 

muodostumisalueella. Tie kuuluu suolausaluekategoriaan A, mutta sillä ei ole erityisrajoituksia suolauksen 

suhteen.  

Yhdystien 1862 osa 001 (Kiskontien ja Tuohituntien risteyksestä pohjavesialueen etelärajalle) on 

tiesuojaukseton, III –kunnossapitoluokkaan kuuluva tie, jolla on päällysteenä kova asfalttibetoni. Tieosan 

pituus pohjavesialueella on yhteensä 0,4 km, josta 0,3 km on pohjavesialueen varsinaisella 

muodostumisalueella. Tie kuuluu suolausaluekategoriaan A, mutta sillä ei ole erityisrajoituksia suolauksen 

suhteen.  
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Taulukossa 19 on esitetty tieriskirekisterin tiedot kyseisiltä tieosuuksilta ja taulukossa 20 on kyseisten 

teiden liikennemäärät. Tiet on esitetty kartassa 4. Liikennettä ja tienpitoa koskevat toimenpiteet on esitetty 

taulukossa 21.  

 

Taulukko 19. Pohjavesialueelle riskiä aiheuttavat tieosuudet. 

Tie nro / 
tienosa 
nro  ja tie-
luokka 

Tien pituus 
pv-alueella 

Tienhoito-
luokka 

Suolaus- 
alue 

Tie-
suojaus 

Tiepäällyste Suolaus- 
rajoite 

186 / 001 
seututie 

2,5 km, 
josta 
muodostum
isalueella 
1,2 km 

I –luokka; talvisin 
kunnossapidosta 
tingitään öisin 

A Ei 
suojausta 

kova 
asfalttibetoni 

Alueen 
vuoksi 
suolankäyttö-
rajoitus 

186 / 002 
seututie 

1,6 km, 
josta 
muodostum
isalueella 
1,5 km 

Ib –luokka; osan 
talvea 
lumipintaisena 

A Ei 
suojausta 

kova 
asfalttibetoni 

Alueen 
vuoksi 
suolankäyttö-
rajoitus 

1861 / 003 
yhdystie 

1,2 km, 
josta 
muodostum
isalueella 
1,1 km 

II –luokka; 
päällystetty –
talvisin pääosin 
lumipintaisena 

A Ei 
suojausta 

pehmeä 
asfalttibetoni 

ei rajoituksia 

1862 / 001 
yhdystie 

0,4 km, 
josta 
muodostum
isalueella 
0,3 km 

III –luokka, 
päällystetty; 
lumipintainen, 
hiekoitus vain 
pahimmissa 
olosuhteissa  

A Ei 
suojausta 

kova 
asfalttibetoni 

ei rajoituksia 

 

Taulukko 20. Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL) pohjavesille riskiä aiheuttavilla teillä vuonna 

2015. 

Tie nro ja 
tieluokka 

Tienhoitoluokka Kvl (ajoneuvoja/vrk) Kvl raskas liikenne 
(ajoneuvoja/vrk) 

Raskaan 
liikenteen osuus 
(%) 

186 / 001 
seututie 

I –luokka; talvisin 
kunnossapidosta 
tingitään öisin 

2747 164 n. 6 % 

186 / 002 
seututie 

Ib –luokka; osan 
talvea lumipintaisena 

1902 143 n. 7,5 % 

1861 / 003 
yhdystie 

II –luokka; talvisin 
pääosin 
lumipintaisena 

813 35 n. 4 % 

1862 / 001 
yhdystie 

III –luokka - 
lumipintainen, 
hiekoitus vain 
pahimmissa oloissa  

199 9 n. 4,5 % 



  42 
 

5.6.1. Kuljetukset sekä käyttötiheydet ja -määrät  

Suomessa vuonna 2012 suurin osa vaarallisten aineiden kuljetuksista oli kuljetusluokkaan 3 kuuluvia palavia 

nesteitä. Seuraavaksi eniten kuljetettiin syövyttäviä aineita (luokka 8), joihin lukeutuvat mm. erilaiset 

hapot. Muita paljon kuljetettuja vaarallisia aineita olivat mm. kaasut (luokka 2) ja sytyttävästi vaikuttavat 

aineet (luokka 5.1). Varsinais-Suomessa säilytetään ja alueen läpi kuljetetaan vuosittain suuria määriä 

öljytuotteita niin merellä kuin maanteillä ja rautateillä.  

Vuonna 2012 vaarallisia aineita (kaikkia paitsi palavia nesteitä) kuljetettiin maanteitä pitkin välillä Salo-

Inkoo (tie 186/Kiskonntie) <500 t viikossa. Palavia nesteitä taas kuljetettiin vuonna 2012 samoilla 

tieosuuksilla <500 t viikossa.  

 

Taulukko 21. Liikennettä ja tienpitoa koskevat toimenpiteet. 

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpiteet – Tienpito ja liikenne 

 

 Tiestön kunnon ylläpidolla, valaistuksella ja näkyvyyden parantamisella edistetään paitsi 

liikenneturvallisuutta myös pohjaveden suojelua. 

 Onnettomuusvaaran vuoksi pohjavesialueet tulisi selkeästi merkitä maastoon. 

 Vedenottamoiden suojaamiseksi on aluepelastuslaitoksen ja kunnan varauduttava 

pohjavesialueilla nopeaan vaarallisten aineiden päästöjen torjuntaan, pohjaveden 

puhdistustarpeen selvittämiseen ja tarvittaessa puhdistuksen aloittamiseen. Mahdollisesta 

onnettomuudesta on tiedotettava välittömästi myös vedenottajaa ja tarpeen vaatiessa varautua 

vedenoton keskeyttämiseen. 

 Pelastuslaitoksella on hyvä olla tieto niistä tieosuuksista, joissa on pohjavesisuojaukset. Näin 

tiedetään, miten on toimittava onnettomuustilanteissa eikä vahingossa rikota 

pohjavesisuojauksia. 

 Pohjaveden kloridipitoisuutta on suotavaa tarkkailla (tiesuolauksen vaikutus). Tiesuolan käyttöä 

tulisi vähentää kuitenkaan vaarantamatta tieturvallisuutta, ja korvaavien liukkaudentorjunta-

aineiden käyttöä edistää. 

 Pohjavesialueilla sijaitsevien hiekkateiden kevätkunnostuksessa käytettävän suolauksen 

ohjeistaminen. 
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5.7 Teollisuus ja yritystoiminta  

Teollisuuden ja yritystoiminnan pohjavesiriskit johtuvat yleisimmin pohjavedelle haitallisten aineiden 

kuljetuksesta, varastoinnista ja käytöstä. Pohjaveden pilaantumistapaukset johtuvat tavallisesti säiliöiden ja 

viemäreiden vuodoista, kemikaalien käsittelyalueiden puutteellisesta suojauksesta ja jätevesien väärästä 

käsittelytavasta. Haitallisia aineita voi päästä pohjaveteen myös tulipalojen seurauksena. Pohjavettä 

pilaavista aineista yleisiä ovat bensiinin lisäaineet, liuottimet, puutavaran käsittelyaineet, polttoöljy sekä 

torjunta-aineet. Varsinaisesta yritystoiminnasta aiheutuvat pohjavesiriskit alueella liittyvät lähinnä 

polttonesteiden ja kemikaalien käsittelyyn ja säilytykseen. Piha-alueella tapahtuva autojen pesu sekä 

huoltotyöt ja pintavesien imeytyminen pohjavesialueelle lisäävät pohjavesiriskiä kuten myös harmaiden 

vesien maahan imeyttäminen pohjaveden muodostumisalueella. Pohjavesialueille ei saa sijoittaa uutta 

yritystoimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.   

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella olevaa yritystoimintaa ovat maa-ainesluvallinen maa-ainesten 

otto, kauppapuutarhatoiminta ja maatalouskoneiden ym. jälleenmyynti. Alueella on ennen toiminut mm. 

kylmäalan yritys ja veneveistämö. 

Jari Saarniniemen maa-ainestoiminnasta on kerrottu tarkemmin suojelusuunnitelman kappaleessa 5.2. 

Maa-ainesten ottoa valvoo Salon kaupungin maa-ainesvalvontaviranomainen.  

Pohjavesialueella toimii kaksi kauppapuutarhaa/kasvihuoneviljelijää. Toinen yrityksistä on Nybergin 

puutarha Oy, joka kasvattaa tomaattia myyntiin. Yrityksen toiminta on alkanut vuonna 1997. Vuonna 2007 

tomaattia on viljelty 3500 m2 alalla. Viljelyssä käytetään biologista torjuntaa. Toinen puutarha-alan yrittäjä 

on Jari Eskola, joka viljelee kasvihuoneissa tomaattia ja salaattia. Viljelyssä käytetään lannoitteita n. 1200 kg 

vuodessa ja torjunta-aineita n. 8 l vuodessa. 

Yrjö Tenkanen Oy on maatalouskoneiden ja -laitteiden maahantuontiyritys. Toiminta kattaa sekä myyntiä 

että koneiden huoltamista käyttökuntoon.  

Alueella on Salon Pakkassäilö Oy:n kylmäalan varastorakennus. Rakennus on tällä hetkellä tyhjillään eikä 

pohjavesialueella ole alan toimintaa. Rakennuksessa on aiemmin purettu ja korjattu kylmälaitteita. 

Alueella on myös ollut venekorjaamo JR-vene Oy, joka on kunnostanut ja varustanut veneitä. Yritys on 

käyttänyt monenlaisia alaan liittyviä kemikaaleja, kuten liuottimia, hartseja (lasikuitua) ja öljyjä.  

Yritysten pohjavettä vaarantavat toiminnot liittyvät lähinnä maa-ainesten otossa käytettyihin koneisiin ja 

niissä oleviin öljyihin ym. nesteisiin sekä muiden yritysten toiminnassa käytettyihin kemikaaleihin, kuten 

öljyt, liuottimet, lannoitteet ja torjunta-aineet. Taulukossa 22 esitetty yritystoimintaa koskevat 

toimenpiteet.  
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Taulukko 22. Teollisuutta ja yritystoimintaa koskevat toimenpiteet. 

 
 

 

5.8 Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet  

Valtion ympäristöhallinnon ylläpitämään maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) on tallennettu tietoja 

maa-alueista, joilla toiminta saattaa aiheuttaa riskiä maaperän ja pohjaveden laadulle. Näillä alueilla 

maaperän tiedetään olevan pilaantunut, sen epäillään olevan pilaantunut tai se on kunnostettu. 

Tietojärjestelmässä kohteet luokitellaan toimenpidetarpeen mukaan toimiviin, selvitystä tarvitseviin ja 

arvioitaviin tai puhdistettaviin alueisiin sekä alueisiin, joilla ei ole puhdistustarvetta. Alueilla, joilla on 

käynnissä olevaa toimintaa tai joissa käsitellään tai varastoidaan ympäristölle haitallisia aineita, maaperän 

tila on selvitettävä, kun toiminta loppuu tai muuttuu. Salon kaupungin omissa tietokannoissa on myös 

merkittynä alueita, joilla on tai on saattanut olla maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa.   

Pilaantunut maa-alue (PIMA) on alue, jossa ihmistoiminnan seurauksena haitallisen aineen tai tekijän 

pitoisuus ylittää huomattavan paljon kyseessä olevan alueen luontaisen pitoisuuden maaperässä, 

pohjavedessä tai siihen kuuluvassa vesialueessa kuten ojan pohjasedimentissä. Aineen kokonaismäärä 

alueella on myös merkittävää tai pilaantuminen voi aiheuttaa alueen maankäytöstä ja 

ympäristöolosuhteista johtuen merkittävää välitöntä tai välillistä vaaraa luonnolle, ympäristölle tai 

terveydelle. Mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita voivat olla mm. vanhat kaatopaikat, 

Toimenpiteet – Teollisuus ja yritystoiminta 

 

 Pohjavesialueille sijoittuneen yritystoiminnan on kaikissa toimissaan huomioitava pohjaveden 

pilaantumisvaara. 

 Öljyt, kemikaalit ym. on säilytettävä tiiviissä suoja-altaissa (min. tilavuus 100 % suurimman 

säilytysastian tilavuudesta) sisätiloissa tai katetussa tilassa (mm. Salon kaupunki 2012). 

 Öljysäiliöihin on asennettava ylitäytön- ja laponestot ja säiliöt on säilytettävä sisätiloissa tai 

muussa katetussa tilassa (mm. Salon kaupunki 2012) 

 Piha-alueet, joissa on varastointia, kuljetuskaluston tai koneiden säilytystä tai liikennettä, on 

päällystettävä tai korjattava tiiviiksi. 

 Mahdolliset tankkauspaikat ja polttoaineiden täyttöalueet on rakennettava tiiviiksi. 

 Pohjavesialueella ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on sallittu 

pesuaineilla ainoastaan tähän käyttötarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet 

johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn 

jätevesien käsittelypaikkaan. (Salon kaupunki 2012). 

 Ammattimaista autojen pesua varten tulee perustaa autojenpesupaikka.  

 Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava riittävä määrä alkutorjuntakalustoa kuten 

imeytysmateriaalia (esim. turve) saatavilla. 

 Yritystoiminnan päätyttyä kiinteistöllä olevat käyttämättömät rakenteet sekä öljysäiliöt on 

poistettava (Mäkinen 2010). 

 Tiiviille alustoille kertyvät vedet on kerättävä hallitusti ja johdettava hiekan- ja öljynerotuskaivon 

kautta tiiviisti (esim. putkella) pohjavesialueen ulkopuolelle siten, etteivät vedet pääse 

imeytymään takaisin pohjavesialueelle (mm. Salon kaupunki 2012). 

 Kasvihuoneiden maapohjaisuuden ja ylimääräisien kasteluvesien imeytyspaikan selvittäminen. 

Kasvihuoneiden rakenne vaikuttaa aiheutuvan riskin suuruuteen.  
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jätevedenpuhdistamot, kyllästämöt, polttonesteen jakeluasemat, sahat ja muut alueet, joilla on käsitelty 

ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ilman asianmukaista maaperän suojausta tai joilla on säilytetty 

autonromuja, koneita, tynnyreitä jne. Haitallisia aineita on saattanut joutua maaperään ja pohjaveteen 

erilaisten vahinkojen, onnettomuuksien, pitkäaikaisen vähittäisen päästön seurauksena tai jätteitä on voitu 

aikaisemmin haudata maahan.  

Ympäristönsuojelulain mukaan selvitysvastuu kuuluu pilaantumisen aiheuttajalle tai joissain tapauksissa 

alueen haltijalle, jos esimerkiksi pilaajaa ei saada selville tai tavoiteta. Ympäristönsuojelulain mukaan siltä 

osin kuin pilaantuneen alueen haltijaa ei voida velvoittaa puhdistamaan pilaantunutta maaperää, on 

kunnan selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja puhdistettava maaperä. 

Jos maaperä tai pohjavesi on ilmeisesti pilaantunut, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä 

puhdistamisesta vastuussa olevan selvittämään pilaantuneen alueen laajuuden ja puhdistamistarpeen.  

Pilaantuneen maa-alueen aiheuttamat haitat voidaan poistaa puhdistamalla pilaantunut alue tai estämällä 

haitallisten aineiden leviäminen ympäristöön tai rajoittamalla haitallisille aineille altistumista esim. 

maankäytön suunnittelulla.  

Pilaantuneiden maa-alueiden pilaantumisasteen ja puhdistamistarpeen arvioinnista on annettu 

valtioneuvoston asetus 214/2007. Asetuksessa todetaan, että pilaantuneisuusastetta pitää selvittää mm. 

kattavilla taustapitoisuusselvityksillä pilaantuneeksi epäillyn alueen maaperästä ja pohjavedestä. 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella on viisi mahdollisesti pilaantuneeksi maa-alueeksi luokiteltua 

kohdetta. Kohteista vain entisen venealan yrityksen alueella on tehty maaperätutkimuksia. Muilla alueilla ei 

ole selvitetty maaperää mahdollisesti pilaavien aineiden laatua tai määrää.  

Kohteista neljä on merkitty sekä Maaperän tilan tietojärjestelmään että Salon kaupungin 

tietojärjestelmään, joista kohteiden numerot ovat peräisin, ja yksi kohteista on vain Salon kaupungin 

omassa tietojärjestelmässä. Kohteet on esitetty kartassa 5 ja kohteista on kerrottu tarkemmin taulukossa 

23. Mahdollisesti pilaantunutta maaperää koskevat toimenpiteet on esitetty taulukossa 24. 

 

Taulukko 23. Mahdollisesti pilaantuneen maan kohteet Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella.  

Kohde Toimiala  Tila 
734-411 Ent. JR-vene Oy 

Yrityksen alueella on ollut kemikaalien 
käsittelyä ja varastointia. Haitta-aineita ovat 
olleet mm. liuottimet, hartsi ja öljyjäte. 
Toiminta kohteella on loppunut 
vuosikymmeniä sitten.  
Kohde on ollut mukana valtakunnallisessa 
SAMASE-kartoituksessa 1990-luvulla.  
 

 Maankäytöllisiä rajoituksia 
maaperän mahdollisen 
pilaantumisen vuoksi. 
Valtakunnallisen SAMASE-
kartoituksen kohde. Kohteena 
myös MATTI-tietojärjestelmässä.  
 

734-453 Nybergin puutarha Oy, kasvihuoneita 
Kauppapuutarha, jolla on mahdollisesti 
torjunta-aineiden käyttöä (vuonna 2007 
ilmoitettu biologisesta torjunnasta), 
polttonesteiden varastointia (alueella 
lämmitysöljysäiliö) ja käsittelyä sekä tuhkan ja 
kuonan varastointia. Jokeen on puutarhaa 

 Sakokaivo ja siihen liittyvät 
pilaantuneet maa-ainekset on 
ehdotettu kunnostettaviksi 
7.2.2006. Maankäytöllisiä 
rajoituksia maaperän mahdollisen 
pilaantumisen vuoksi. Kohteena 
MATTI-tietojärjestelmässä. 
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varten tehty pato, jonka takia vesi on toisinaan 
noussut läheiselle tielle. Puutarhan itäpuolen 
naapurikiinteistön entisestä sakokaivosta on 
puolestaan valunut saastunutta vettä jokeen. 
Tämä haittaa joen veden käyttöä puutarhan 
tarkoituksiin. Yritys on toiminnassa. 

 

734-469 Eskola, Jari, kasvihuoneita, Kiskontie 371 
Kasvihuoneissa kasvatetaan salaattia ja 
tomaattia. Viljelyssä käytetään lannoitteita n. 
1200 kg vuodessa ja torjunta-aineita n. 8 l 
vuodessa. Kasvihuoneita lämmitetään 
todennäköisesti öljyllä (kiinteistöllä on ulkona 
10 m3 öljysäiliö).  

 Maankäytöllisiä rajoituksia 
maaperän mahdollisen 
pilaantumisen vuoksi. Huomioitu 
Salon yleiskaavassa 2020. 
 

734-4331 Murskaamo, Muurlantie 
Entinen murskaamo, jolla on ollut 
polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. 
Murskaus on lopetettu vuonna 2004 ja laitos on 
purettu. 

 Maankäytöllisiä rajoituksia 
maaperän mahdollisen 
pilaantumisen vuoksi. Kohteena 
MATTI-tietojärjestelmässä.    

734-4332 Murskaamo, Jari Saarniniemi, Keskipisteentie 
Murskaamo, jolla on polttonesteiden 
varastointia ja käsittelyä. Alueella luvallista on 
maa-ainesten ottoa.  

 Maankäytöllisiä rajoituksia 
maaperän mahdollisen 
pilaantumisen vuoksi. Kohteena 
MATTI-tietojärjestelmässä.    

 

 

Taulukko 24. Mahdollisesti pilaantunutta maaperää koskevat toimenpiteet. 

 

 

 

 

 

 

Toimenpiteet – Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet 

 

 Toimintansa jo lopettaneiden ja tulevaisuudessa lopettavien yritysten sekä maaperän tilan 

tietojärjestelmän rekisterissä olevien kohteiden maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus on 

tarpeen vaatiessa selvitettävä (Ympäristöministeriö 2014). 

 Viranomaisvalvonnan avulla on huolehdittava siitä, että alueella ei sallita pohjaveden 

pilaantumisriskiä aiheuttavaa toimintaa. 

 Maaperän tilan tietojärjestelmän rekisteriä on päivitettävä tasaisin väliajoin. 
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Kartta 5. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella olevat yritykset, MATTI-kohteet sekä roskaantuneet 

alueet/kohteet.   
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5.9 Roskaantuminen ja vanhat/laittomat kaatopaikat 

Vanhoille yhdyskuntien kaatopaikoille on sijoitettu kotitalouksien kiinteän jätteen lisäksi lietteitä, 

teollisuuden kiinteitä jätteitä sekä jätemaita, joista osa voidaan luokitella vaaralliseksi jätteeksi. 

Kaatopaikkajätteissä voi usein olla monia eri haitta-aineita kuten PAH- ja PCB-yhdisteitä, lyijyä, sinkkiä, 

elohopeaa, kuparia ja öljy-yhdisteitä. Kaatopaikkojen suotovesien aiheuttamaa pohjaveden yleistä 

likaantumista voivat ilmentää myös muutokset veden mikrobiologisessa laadussa. 

Soranotto- ja harjualueita saatetaan käyttää ajoittain laittomasti paikkoina, joihin viedään ylimääräiset 

roskat pihalta kuten risut ja kannot. Joskus alueille tuodaan myös virallisille kaatopaikoille kuuluvaa 

yhdyskuntajätettä kuten kalusteita, metalli-, muovi- ja elektroniikkajätettä. Jos maa-ainesten ottokuopissa 

on pohjavesilampia, pääsevät haitta-aineet sitä kautta nopeasti pohjaveteen. Esimerkiksi kuoppiin pinotut 

maatuvat puutarhajätteet saattavat pilata pohjavettä tai mahdolliset öljyvuodot metsäkoneista ja hylätyistä 

romuautoista päästä suoraan kosketuksiin pohjaveden kanssa. 

Sade- ja sulamisvesien mukana tällaisista puutarha- ja yhdyskuntajätteistä voi liueta pohjaveteen erilaisia 

haitta-aineita ja esim. veden nitraatti- tai raskasmetallipitoisuus voi kasvaa. Ko. kohteista annetaan 

maanomistajille siistimiskehotus. Roskaamista voidaan pyrkiä estämään muun muassa pohjavesialueille 

asennetuin kieltokyltein. 

Kurjenpahna-Ristinummen alueelta kartoitettiin maastokäynnillä 2017 useita roskaantuneita 

kohteita/alueita (kuvat 7 ja 8). Näihin kohteisiin oli viety pääasiassa hajoamatonta yhdyskuntajätettä kuten 

rautaromua, rakennusjätettä ja muovijätettä sekä paljon puutarhajätteitä ja maa-ainesta. Roskaantuneet 

kohteet sijaitsivat useimmiten SOKKA-kohteissa eli vanhoissa maa-aineskuopissa. Roskaantuneiden 

kohteiden sijainti on esitetty kartassa 5 ja roskaantuneita alueita ja vanhoja/laittomia kaatopaikkoja 

koskevat toimenpiteet taulukossa 25.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Roskaa ja mm. autonromu SOKKA-kohteessa 92802.  

Kuva 8. Puutarhajätettä Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella. 
©Pia Lindholm 
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Taulukko 25. Kaatopaikkoja ja roskaantumista koskevat toimenpiteet. 

 

 

5.10 Rantaimeytyminen 

 

Jos pohjavesialue rajoittuu mereen, järveen tai jokeen ja rantavyöhykkeen aines on hyvin vettäläpäisevää, 

voi pohjaveteen suotautua pintavesiä. Rantaimeytyminen on lähes hallitsematonta, eikä siihen juuri voida 

vaikuttaa. Rantaimeytymistä tapahtuu lähes aina, jos läheisen vesistön pinta on korkeammalla kuin 

pohjaveden pinta kaivoalueella. Eli pohjaveden ottamisen seurauksena voi pohjaveden pinnan korkeus 

laskea alle pintavesien pinnankorkeuden, jolloin pintavettä imeytyy akviferiin ja näin sekoittuu pohjaveden 

kanssa. Rantaimeyttämisellä voidaan joissain tapauksissa myös tarkoituksella lisätä akviferin antoisuutta.  

Rantaimeytyvän pintaveden osuuden noustessa noin 20 prosenttiin, näkyvät vaikutukset vedenottamon 

raakaveden laatua heikentävästi. Selvimmin vaikutus näkyy veden happitilanteen heikkenemisenä ja sen 

johdosta rauta- ja mangaanipitoisuuksien nousuna. (Pohjavedenottamoiden pintavesivaikutukset tutkimus 

2016, Jukka Ikäheimo, Pöyry). Pintavedessä oleva suuri hajoavan orgaanisen aineksen määrä kuluttaa 

veteen liuenneen hapen nopeasti loppuun. Rantaimeytymisessä yksi pohjaveden laadun muutoksista voikin 

olla orgaanisen aineksen määrä vedessä. Vedessä olevasta orgaanisen aineksen määrästä kertoo 

vesinäytteistä analysoitava KMnO4-luku tai CODMn-arvo, jotka perustuvat molemmat orgaanisen aineksen 

kemialliseen hapenkulutukseen.  

Suurin osa orgaanisesta aineksesta kuitenkin poistuu maaperään pidättäytymisen kautta, mutta maaperään 

sitoutuva suurempi orgaanisen aineksen määrä kasvattaa myös mikrobipopulaatiota, jolloin biologinen 

hapenkulutus kasvaa ja imeytyvän veden happipitoisuus laskee.  

Rantaimeytymisen riskejä ovat erityisesti myös erilaisten likaavien aineiden kuten lannoitteiden, torjunta-

aineiden, jätevesien, polttoaineiden ja erilaisten öljyjen ym. nopea imeytyminen pohjaveteen.  

Toimenpiteet – Kaatopaikat ja roskaantuminen 

 

 Jätteitä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti (jätelaki 646/2011). 

 Jätteestä (ja jätehuollosta) ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 

roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen 

tai yksityisen edun loukkausta (jätelaki 646/2011). 

 Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta ym. eikä päästää ainetta siten, että siitä 

voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, 

loukkaantumisen vaaraa tms. (jätelaki 646/2011). 

 Maa-ainestenottokuoppia ei saa käyttää kaatopaikkoina edes risuille tai maa-aineksille. 

Roskaamista voidaan pyrkiä estämään muun muassa pohjavesialueille asennetuin kieltokyltein.   

 Ympäristönsuojeluviranomaisen on velvoitettava maanomistajat/roskaajat siirtämään olemassa 

olevat jätteet pois pohjavesialueelta ja toimittamaan ne asianmukaisesti jatkokäsittelyyn.  

 Maanomistajia pitää informoida pohjavesialueiden sijainnista sekä heidän vastuustaan, mikäli 

roskaantumisesta seuraa pohjaveden pilaantumista.  

 Kiinteistöillä 734-666-2-6, 734-666-1-55 ja 734-661-5-9 sijaitsevat roskat on siivottava pois. 



  50 
 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen peltoalueilla kulkee kaakosta luoteeseen virtaava 

Heralähteenoja, jonka itäinen sivuhaara tuo ojaan vettä SOKKA-kohteessa 92808 olevasta lammesta. 

Heralähteenoja kulkee vedenottamoiden vierestä. Ojaan saattaa huuhtoutua pelloilta lannoitteita ja 

torjunta-aineita, jos suojavyöhykkeet eivät ole tarpeeksi leveät. Myös ojaan valuvat/valutettavat jätevedet 

saattavat uhata pohjaveden laatua. 

STM:n laatutavoite (suurin hyväksyttävissä oleva pitoisuus) hapettuvuudelle (CODMn) on 5,0 mgO2/l. 

Kurjenpahna-Ristinummen vedenottamoilta lähtevästä vedestä mitattu pitoisuus on ollut vuosina 2016–17 

<1 mgO2/l.  Liukoisen hapen pitoisuus on ollut raakavedessä keskimäärin Kurjenpahnalla 8 mg/l, 

Ristinummella 9,7 mg/l ja lähtevässä vedessä 6,75 mg/l. Hiilidioksidipitoisuus on ollut raakavedessä 

Kurjenpahnalla keskimäärin 27,8 mg/l ja Ristinummella 33 mg/l.  Veden rautapitoisuus on ollut lähtevässä 

vedessä ja raakavedessä molemmilla ottamoilla <25 µg/l ja mangaanipitoisuus <5 mg/l muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta.  

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavedestä mitatut hapettuvuus, liukoinen happi sekä rauta- ja 

mangaanipitoisuudet eivät indikoi välitöntä rantaimeytymistä ojasta pohjaveteen. Koska vedenottamot on 

sijoitettu savimaalle (kerrokset paksuimmillaan jopa 20 m), on todennäköistä, että savi suojaa pohjavettä 

eivätkä pintavedet pääse helposti imeytymään pohjaveteen.  

 

 

6 Pohjaveden laadun valvonta ja seuranta  

Salon vedenhankinta perustuu alueen pohjavesien käyttöön. Salon kaupungin alueella toimii talousvettä 

toimittavia laitoksia yhteensä 14. Liikelaitos Salon Veden lisäksi Salon alueella toimii 11 keskisuurta laitosta 

(vedentoimitus 10–1000 m3/vrk, 50–5000 käyttäjää) ja kaksi pientä laitosta (vedentoimitus <10 m3/vrk, alle 

50 käyttäjää), joiden vesihuollosta vastaavat pääsääntöisesti vesiosuuskunnat. Liikelaitos Salon Vedellä on 

käytössä 30 pohjavedenottamoa, joista vesi pumpataan kulutukseen.  

Talousveden laatu täyttää Euroopan Unionin direktiiviin perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön 

asetuksen (1352/2015 ja 683/2017) määräykset. Salon alueen pohjaveden laatu on hyvä ilman käsittelyä, 

mutta putkistoja syövyttävän vaikutuksen esiintymisestä johtuen vesi usein käsitellään säätämällä veden 

pH:ta (Pöyry Finland Oy 2011). Veden hygieenisen laadun varmistamiseksi vedenottamoilla on käytössä UV-

desinfiointi tai varaus kloorin käyttöön. Salossa veteen ei lisätä desinfiointikemikaaleja. Veden pH-arvo 

säädetään natriumhydroksidin avulla materiaalien syöpymisen estämiseksi. Säätö voi joillain alueilla 

aiheuttaa kalkkimaista kerrostumaa mm. hanojen pinnoille. Vesi on Salossa pääosin pehmeää.  

Salon kaikille talousvettä toimittaville laitoksille on laadittu valvontatutkimusohjelma. 

Valvontatutkimusohjelmaan sisältyy mm. viranomaisvalvonnan näytteenottosuunnitelma, talousvettä 

toimittavan laitoksen omavalvonta (= käyttötarkkailu) ja veden laatuun vaikuttavien tekijöiden kuvaaminen. 

Valvontatutkimusohjelmasta säädetään talousvesiasetuksessa (1352/2015 ja 683/2017). 

Valvontatutkimusohjelmaan sisältyvä talousveden näytteenottosuunnitelma on tehty erikseen Salon 

kaupungin vesilaitokselle sekä muille vesilaitoksille yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa.  

Liikelaitos Salon Veden talous- ja raakaveden laadun näytteenottosuunnitelmassa on huomioitu 

viranomaisnäytteet, joiden määrät on laissa säädelty tarkemmin, ja käyttötarkkailunäytteet, joissa 
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huomioidaan mm. vedenottamon toimintaympäristö, raakaveden määrä ja laatu sekä laitoksen ja 

laitteiston kunto. Liikelaitos Salon Vesi on ulkoistanut näytteenottosuunnitelman mukaisten näytteiden 

ottamisen elokuusta 2017 lähtien. Näytteet ottaa ja tutkii Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. 

Liikelaitos Salon Veden näytteenottosuunnitelma tarkastetaan vuosittain. Näytteitä otetaan keskimäärin 

kerran kuukaudessa. 

Ympäristöterveydenhuollon omassa valvontasuunnitelmassa vuosille 2015–2019 painopiste on talousveden 

valvontatutkimusohjelmien päivittäminen, uuden talousvesiasetuksen huomioiminen valvonnassa ja 

talousveden tutkimisessa sekä ympäristöterveydenhuollon oman vesihuollon erityistilannesuunnitelman 

laatimisen sovittaminen yhteen vesilaitosten häiriötilasuunnitelmien ja muiden varautumissuunnitelmien 

kanssa.     

Liikelaitos Salon Veden valvontatutkimusohjelma on laadittu vuosille 2013–2017 (FCG Finnish Consulting 

Group Oy 2012). Valvontatutkimusohjelma päivitetään aina, kun se olosuhteiden muuttumisen takia on 

tarpeellista, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.  

STM:n talousvesiasetuksen (1352/2015) 11 § sisältää velvoitteen talousvettä toimittavalle laitokselle 

aloittaa verkoston desinfiointi kuuden tunnin sisällä mikrobiologisen uhkan havaitsemisesta. Liikelaitoksen 

ja muutamien vesiosuuskuntien vedenottamoilla on mahdollista toteuttaa asetuksen mukainen verkoston 

desinfiointi, mutta useilla vesiosuuskuntien ottamoilla tätä valmiutta ei vielä ole.  

STM:n talousvesiasetuksen (683/2017) 12 § sisältää velvoitteen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 

laatia häiriötilannesuunnitelma ja pitää se ajan tasalla talousveden laadun turvaamiseksi. Suunnitelman 

osana tunnistetaan laitoksen toimittaman talousveden jakeluun liittyviä riskejä. Talousvesiasetuksen 13 

§:ssä säädetään häiriötilannesuunnitelman sisällöstä tarkemmin.  

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:ssä todetaan, että talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan 

ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien 

arviointiin ja hallintaan. Riskinarviointi on tehtävä veden ottajan ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. 

Riskinarviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä WSP (Water Safety Plan) -työkalua.  

Salossa on tällä hetkellä käynnissä riskinarviointi WSP-riskienhallintatyökalun avulla konsultin ohjauksessa. 

Laitoskohtaisia riskinarviointeja tehdään yhteistyössä vesilaitosten ja muiden asianomaisten 

viranomaistahojen kanssa vuoden 2017 aikana. Riskinarvioinnin ja riskien pohjalta saadun tarvittavien 

toimenpiteiden luettelon pitäisi valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.  

 

6.1 Raakaveden laadun seuranta  

Vesilaitoksen käyttötarkkailussa seurataan veden laatua (mm. mikrobiologisia ominaisuuksia) ja 

vedenkäsittelyn toimivuutta jatkuvatoimisilla mittalaitteilla sekä ottamalla vesinäytteitä, jotka toimitetaan 

laboratorioon analysoitavaksi. Käyttötarkkailussa painopiste on alkaloinnin (lipeän oikea syöttömäärä) ja 

UV-desinfioinnin varmistamisessa jokaisella laitoksella. Lisäksi jokaisella laitoksella tarkkaillaan ympäristön 

riskeistä mahdollisesti aiheutuvia muutoksia veden laadussa (teiden suolauksen vaikutus, maanviljely, 

kemikaalionnettomuudet, puutarhat, soranottokuopat). Käyttötarkkailua tehdään laitosten raakavedestä. 

Raakavesi on hyvä tutkia vähintään neljästi vuodessa niiden muuttujien suhteen, joilla on talousveden 

laadun kannalta oleellista merkitystä.  
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Vesilaitoksen käyttötarkkailussa tehdään laboratoriossa raakavedestä ja lähtevästä vedestä mikrobiologisia 

tutkimuksia neljä kertaa vuodessa. Lisäksi tehdään säännöllisesti vedenottamosta riippuen muita 

tutkimuksia (pH, haju ja maku, sähkönjohtokyky, ulkonäkö, sameus, kloridi, väri, CODMn, nitraatti, nitriitti, 

ammonium, alkaliteetti, vapaa hiilidioksidi, kovuus, Fe, Mn, F, sulfaatti, happi). Torjunta-aineita tutkitaan 

vedenottamoilta lähtevästä vedestä viiden vuoden välein. Samalla tutkitaan myös muita aineita kuten 

syanidi, antimoni, boori sekä liuottimia. 

Liikelaitos Salon Veden käyttötarkkailuun kuuluu lisäksi säännöllinen laitoksen, vedenottokaivojen ja 

ympäristön aistinvarainen havainnointi ja tarkkailu sekä havaintojen huoltojen ja kalibrointien 

merkitseminen käyttöpäiväkirjaan. Käyttötarkkailunäytteiden määrä riippuu mm. paikallisista oloista, 

käytettävän raakaveden laadusta, toimitetun talousveden määrästä, toiminnan luonteesta ja laajuudesta, 

käytetyistä vedenkäsittelymenetelmistä ja veden viipymäajasta verkostossa. 

Pohjavesilaitoksien raakaveden vesipuitedirektiivin mukaiset vähintään kerran vuodessa tutkittavista 

muuttujista pH, sähkönjohtavuus ja happi tutkitaan kerran vuodessa raakavesistä ja ammonium ja nitraatti 

tutkitaan laitoksien lähtevästä vedestä, koska laitoksilla oleva vedenkäsittely ei muuta niiden pitoisuuksia. 

Niillä laitoksilla, joiden raakaveden mangaani- ja/tai rautapitoisuus ovat kohollaan, analysoidaan ja 

tarkkaillaan lisäksi raudan ja mangaanin pitoisuuksia sekä mitataan KMnO4-luku. Vedenottamoilla, joiden 

lähellä on maantie, jonka suolauksen epäillään voivan vaikuttaa pohjaveden kloridipitoisuuteen, 

analysoidaan kloridipitoisuus. 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjaveden laatua tarkkaillaan vedenottamolta pumpattavasta vedestä 

valvontatutkimusohjelman mukaan. Lisäksi Liikelaitos Salon Vesi seuraa otetun veden määrää ja 

pohjaveden pinnankorkeutta. Pohjavesialueella olevien riskitoimintojen toiminnanharjoittajilla saattaa olla 

pohjaveden tilan tarkkailuvelvoitteita. Pohjavedenottoa ja sen laatua koskevat tiedot ovat julkisia (tietoja 

voi hakea esim. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämästä Avoin tieto -palvelusta).  

 

 

7 Pohjavesimuodostumista suoraan riippuvaisten pintavesi- ja 

maaekosysteemien selvitykset  

Suojelusuunnitelmien teon yhteydessä tarkastellaan, onko jokin pintavesi- tai maaekosysteemi suoraan 

riippuvainen kyseisestä pohjavesialueesta (uudessa pohjavesiluokituksessa E-luokka). Selvitys koskee 

ensisijaisesti esim. Natura-verkostoon kuuluvia alueita ja niillä olevia lähteitä, lähdepuroja ja lähteikköjä tai 

vesilain nojalla suojeltuja lähteitä. Tarkasteluun voidaan ottaa myös suot ja pohjavedestä riippuvaiset muut 

kosteikot, mikäli niiden ekosysteemien riippuvuus pohjavedestä tunnetaan. Selvityksessä huomioidaan 

pintavesien ja pohjaveden vaikutukset pintaveden ekologiaan. Pohjaveden ottomäärillä ja siitä johtuvilla 

pohjaveden pinnankorkeuden sekä virtaussuuntien muutoksilla saattaa olla vaikutusta pintavesiin ja sitä 

kautta myös maaekosysteemeihin. Tyypillisiä pohjavedestä riippuvaisia maaekosysteemejä ovat muun 

muassa lähteet tai lähteiköt, jotka ovat pohjavesien purkautumispaikkoja usein harjujen juurella. Lähteiden 

ravinne- ja lämpötalous sekä hydrologia luovat poikkeukselliset olosuhteet ja elättävät juuri niille ominaista 

eliölajistoa. Lähteissä ja niiden ympäristössä kasvillisuus, erityisesti sammallajisto, on monipuolista sisältäen 

useita uhanalaisiakin lajeja. 
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Liiallisen vedenoton seurauksena pohjavedenpinta voi laskea sekä lähteiden virtaama pienentyä 

merkittävästi. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttavassa laissa (1263/2014) 

uuteen E-luokkaan kuuluvat myös nykyisten pohjavesialueiden ulkopuolella olevat kohteet. Pohjavedestä 

suoraan riippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä on tarvittaessa selvitettävä pohjavesialueiden 

luokkamuutosten yhteydessä.  

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialue kuuluu osin koskiensuojelulailla suojeltuun Kiskonjoen-

Perniönjoen vesistön valuma-alueeseen (MUU020025), ja pohjavesialueen kaakkoiskulmassa on 

valtakunnallisesti arvokas kallioalue (KAO020188), jossa sijaitsee kolme pronssikautista muinaishautaa. 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueella ei sijaitse Natura 2000 -alueita tai muita luonnonsuojelu- tai 

erämaa-alueita eikä luonnonsuojeluohjelma-alueita (mm. harjujensuojeluohjelma, kansallis- tai 

luonnonpuistojen kehittämisohjelma, lehtojensuojeluohjelma, lintuvesiensuojeluohjelma).  

Pohjavesialueella sijaitsee ainakin kolme kartoitettua lähdettä. Kaikki kyseiset lähteet sijaitsevat 

pohjavesialueen kaakkoisosassa. Yksikään lähteistä ei ole täysin luonnontilainen, sillä niille on esim. 

rakennettu kaivo tai lähde on ympäröity puukehikolla ja siitä otetaan kasteluvettä. Lähteitä saattaa 

kuitenkin olla alueella lisää ja sellaisista lähteistä tulisi tarkemmin selvittää, millainen alueen eliölajisto on ja 

onko kyseessä mahdollisesti uuteen E-luokkaan kuuluva alue. 

 

 

8 Varautuminen häiriötilanteisiin ja toimenpiteet vahinkotapauksissa 

8.1. Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma  

Salon kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen valmiussuunnitelma on vuodelta 2015. Valmiussuunnitelmassa on 

kerrottu yleisesti vesi- ja viemärilaitoksesta, vaaroista ja riskien arvioinnista sekä toiminnan turvaamisen 

nykytasosta. Valmiussuunnitelmassa on kerrottu varautumistoimenpiteet eli menettelytapaohjeet erilaisiin 

häiriöihin/kriiseihin, suojaus- ja turvatoimet, tarvittavat tehostustoimenpiteet valmiustavoitteiden 

saavuttamiseksi sekä erityisresurssien varaaminen. Suunnitelmassa kerrotaan myös poikkeustilanteiden 

aikaisesta yhteystoiminnasta ja tiedotuksesta sekä koulutuksesta.  

Vaarojen ja riskien arvioinnissa on tunnistettu erilaisia riskejä ja niiden aiheuttajia niin raakaveden 

hankinnan kannalta, veden käsittelyn ja jakelun suhteen sekä viemäröinnin, purkuvesistöön johtamisen 

sekä yleisesti koko toiminnan kannalta. Valmiussuunnitelmassa on melko kattavasti toimintaohjeita 

erilaisten tilanteiden varalle.  

Vesihuoltolain 15 a §:n mukaan vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan tasalla suunnitelman häiriötilanteisiin 

varautumisesta sekä ryhtyy suunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. Valmiussuunnitelma tulee 

päivittää vastaamaan nykyisen Liikelaitos Salon Veden toimintaa mm. nykyisen kunnan, vedenottamoiden, 

pohjavesialueiden, kaluston, kulujen jne. osalta. 
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8.2 Öljy- ja kemikaalionnettomuudet  

Öljy on orgaaninen ympäristömyrkky, jonka pienikin määrä voi pilata hyvin suuren määrän vettä. Öljyn 

pilaava vaikutus esimerkiksi pohjavedelle on pitkäkestoinen, sillä öljy hajoaa hyvin hitaasti ja lisäksi se mm. 

tuhoaa kalakantoja ja vaikuttaa eläinten veden- ja lämmöneristyskykyyn heikentävästi. 

Suomessa tapahtuu joka vuosi pari tuhatta öljyvahinkoja. Salon alueella on tapahtunut viimeisen viiden 

vuoden aikana pelastuslaitokselle raportoituja öljyvahinkoja n. 20–30 vuodessa ja vaarallisten aineiden 

vahinkoja n. 2-4 (Pronto-rekisteri). Kaikista vahingoista n. 0-3 on vuodessa sattunut pohjavesialueilla. Suurin 

osa niistä on pieniä maa-alueella tapahtuvia päästöjä kuten öljylämmitysjärjestelmien vuotoja tai 

liikennevälineistä vuotavia poltto- tai voiteluaineita.  

Pohjavedelle haitallisimpia mineraaliöljytuotteita ovat kevyet öljytuotteet kuten kevyt polttoöljy, petroli ja 

bensiini. Öljy imeytyy vettä hyvin läpäisevään maaperään kuten hiekka- ja soramaalajeihin nopeasti. Öljy 

painuu maaperässä alaspäin, kunnes se kohtaa pohjaveden vaikutusalueen tai ennen sitä läpäisemättömän 

maaperän. Siellä öljy leviää pohjaveden pinnan tai läpäisemättömän kerroksen suuntaisesti. Näin 

muodostuu öljyn kyllästämä alue, jonka koko riippuu pääasiassa öljyn määrästä, viskositeetista ja maaperän 

läpäisevyydestä. Koska kevyet mineraaliöljytuotteet ovat vettä kevyempiä, öljyyntymä muodostuu pääosin 

vapaan pohjaveden pinnan yläpuoliseen kapillaarivyöhykkeeseen. Kuitenkin, pohjaveden pinnan 

vaihdellessa öljyä joutuu myös virtaavan pohjaveden vyöhykkeeseen. 

Kun suunnitellaan puhdistustoimenpiteitä pohjavesialueilla, on tunnettava öljyn pääpiirteittäinen 

käyttäytyminen maaperässä ja vaikutustapa pohjaveteen. Öljy ei kulkeudu öljynä tai öljykalvona pitkiä 

matkoja pohjavedessä, vaan pidättyy vahinkopaikan välittömän lähiympäristön maaperään, jossa siitä 

liukenee vesiin erilaisia hiilivetyjä.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja valvoo öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä alueellaan, 

vahvistaa toimialueensa pelastustoimen alueiden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat ja antaa myös 

tarvittaessa muille torjuntaviranomaisille asiantuntija-apua sekä mahdollisuuksiensa mukaan muutakin 

apua öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnassa (öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009). 

Öljyvahinkojen torjuntalain mukaan öljyntorjunnasta maa-alueellaan, sisävesillään sekä rannikollaan vastaa 

ensisijaisesti alueen pelastustoimi ja kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri 

viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan. 

Kaikilla on velvollisuus ilmoittaa vahinkotapauksista yleiseen hätänumeroon. Öljy- ja kemikaalituotteiden 

käsittelyssä kaikilla on velvollisuus toimia huolellisesti sekä varautua oman toiminnan riskeihin, jos toiminta 

on luvanvaraista. Pelastuslaitoksilla, satamilla sekä eräillä öljy- ja kemikaalivarastoilla on oltava 

öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma.  

Öljyntorjunnan kustannuksista vastaa vahingon aiheuttaja. Ympäristöministeriön alainen öljysuojarahasto 

korvaa maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjunnan kustannukset silloin, kun 

vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia. Öljysuojarahasto on aina 

toissijainen vahinkojen ja kustannusten korvaaja. Kyseinen rahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen.  

Öljysuojarahasto saa toimintansa varat öljysuojamaksun kertymästä sekä valtion talousarvion siirroista. 

Öljysuojamaksua peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä. 
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Pelastuslaitoksen jokainen sammutusauto eli pelastusyksikkö on varustettu imeytysaineella ja varusteilla, 

joilla pienet määrät öljyä voidaan kerätä talteen. Pelastuslaitos pystyy myös patoamaan ojia tai vesialueita 

puomeilla öljyn leviämisen estämiseksi. Jos öljyä on valunut maaperään suuria määriä, joudutaan usein 

turvautumaan kaivinkoneisiin sekä muihin pidempiaikaisiin toimenpiteisiin. Varsinais-Suomen pelastuslaitos 

tekee yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Maa-alueella tai sisävesillä tapahtunut 

ympäristövahinko ilmoitetaan hätäkeskukselle. 

 

9 Pohjavesialueiden ja suojelutoimenpiteiden huomioiminen 

kaavoituksessa  

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa pohjavesialueen maankäyttöön tehokkaasti. Eriasteisissa kaavoituksissa 

(maakunta-, yleis- tai asemakaava) kaavoitusmääräykset tarkentuvat. Maakunta- ja yleiskaavalla voidaan 

määrittää alueelle tulevat toiminnot ja tarkemmilla kaavoilla täsmentää rakentamista ja maankäyttöä 

koskevia ohjeita (maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999).  

Maankäyttöä ohjataan lisäksi kaupungin ympäristönsuojelumääräyksillä ja rakennusjärjestyksellä. 

Ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu rajoituksia ja vaatimuksia pohjavesialueilla oleville toiminnoille. 

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan Salon kaupungin pohjavesialueilla noudatetaan lisäksi 

vedenottamoiden suoja-alueita koskevia vesioikeuden tai lupavirastojen antamia määräyksiä sekä 

suojelusuunnitelmia. Natura-alueilla ja muilla luonnonsuojelualueilla noudatetaan niitä koskevia 

luonnonsuojelusäädöksien määräyksiä. (Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 3.1) 

Rakennusjärjestyksessä ei ole erikseen rajoitettu pohjavesialueilla tapahtuvaa rakentamista mutta 

rakennusjärjestyksessä kerrotaan kuitenkin, millainen rakentaminen pohjavesialueilla edellyttää esimerkiksi 

luvan hakemista tai ilmoituksen tekemistä kaupungille.  

Vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella kaavoitusta olisi ohjattava siten, että erityisesti 

pohjaveden muodostumisalueelle jää mahdollisimman paljon viheraluetta. Koko pohjavesialue olisi hyvä 

säilyttää ensisijaisesti metsämaana, mutta myös virkistyskäyttötoiminta on mahdollista. Uusia teitä voidaan 

pohjavesialueelle kaavoittaa vain poikkeustapauksessa, esimerkiksi jos uudella tiellä saavutetaan 

merkittävää etua myös pohjaveden suojelun kannalta. Uutta teollisuutta, varastointia tai muita 

riskitoimintoja ei saa osoittaa pohjavesialueille eikä sallia jo olemassa olevien riskitoimintojen 

laajentamista. Pohjavedenottamoiden lähisuojavyöhykkeille ei saa kaavoittaa mitään uusia toimintoja. 

Edellä mainituista periaatteista voidaan poiketa ainoastaan, mikäli maaperä- ja pohjavesitutkimukset 

osoittavat, ettei toimintojen sijoittumisesta aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

Salon seudun maakuntakaava (Varsinais-Suomen liitto 2008) on vahvistettu 12.11.2008 

Ympäristöministeriössä. Ympäristöministeriö vahvisti 4.12.2012 Varsinais-Suomen liiton 

maakuntavaltuuston 12.12.2011 kokouksessaan hyväksymän Salo-Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavan. 

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu yleispiirteinen aluevaraus uudelle Salon ja Lohjan väliselle 

rautatielinjaukselle sekä selvitetty sen suhde muuhun alueiden käyttöön. Ratalinjan aluevaraus korvaa 

Salon seudun maakuntakaavassa esitetyn raideliikenteen yhteystarvemerkinnän. Salo-Lohja -ratalinjan 

vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 19.6.2014, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikki kaavaa koskeneet 

valitukset. Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava on yhdistetty yhteen karttaan 

maakuntakaavayhdistelmässä. 
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Varsinais-Suomen liiton taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan valmistelu 

on edennyt ehdotusvaiheeseen. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päätti 24.4.2017 hyväksyä 

virastossa laaditut kaava-asiakirjat Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen 

vaihemaakuntakaavan 1. ehdotukseksi ja pyytää vaihemaakuntakaavaehdotuksesta MRA 13 §:n mukaiset 

lausunnot asetuksessa määritellyiltä tahoilta 2.6.2017 mennessä. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto 

hyväksyy vaihemaakuntakaavan vielä nykyisen maakuntahallinnon aikana joulukuun 2017 kokouksessa. 

Varsinais-Suomen liitossa käynnissä olevassa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan laadinnassa 

tullaan tarkistamaan pohjavesialueille tehdyt rajaukset sekä luokitusmuutokset ajantasaisen tilanteen 

mukaisesti. Kaavatyössä tullaan myös tarkastelemaan pohjavesialueisiin läheisesti liittyviä luonnonarvoja, 

kuten arvokkaat geologiset muodostumat, sekä luonnonarvoihin kohdistuvia käyttötarpeita, kuten maa-

ainesten ottoa. Kaavatyön aloituspäätös tehtiin maakuntavaltuustossa 7.12.2015. Luonnonarvojen ja            

-varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto tullaan asettamaan nähtäville alkuvuonna 2018.  

Salon kaupungin pohjavesialueilla voimassa olevia yleis- ja asemakaavoja voi tarkastella esimerkiksi Salon 

kaupungin ylläpitämässä Salon karttapalvelu -internetsivustolla (Salon karttapalvelu 2017). 

Pohjavesialueiden kaavoituksessa huomioon otettavia asioita on esitetty taulukossa 26.  

 

Taulukko 26. Pohjavesialueiden kaavoituksessa huomioon otettavia asioita. 

 

 

9.1 Kaavatilanne pohjavesialueella 

Pohjavesialueen nykyiset kaavamääräykset ovat tarkoituksenmukaisia pohjaveden suojelun kannalta. Salon 

seudun maakuntakaavayhdistelmässä on rajattuna Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialue (kuva 9). 

Kaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jossa on kaksi vedenottamoa sekä aivan 

Pohjavesialueiden kaavoituksessa huomioon otettavia asioita 

• Kaavoituksessa osoitetut toiminnot eivät saa aiheuttaa pohjaveden tai ympäristön 

pilaantumisvaaraa ja siksi kaavoituksen on perustuttava riittäviin geologisiin tutkimuksiin ja 

selvityksiin.  

• Pohjavesialuetta kaavoitettaessa on arvioitava hankkeen vaikutukset sekä pohjaveden laatuun 

että määrään. Edellytyksenä pohjavesivaikutusten arvioinnille on, että vähintään alueen 

maaperän laatu, pohjavedenpinnan taso, virtaussuunta, pohjaveden laatu ja vedenottamot 

lähisuojavyöhykkeineen tunnetaan (VnA 713/2014). 

• Uusia teitä voidaan pohjavesialueelle kaavoittaa vain poikkeustapauksessa. 

• Uutta teollisuutta, varastointia tai muita riskitoimintoja ei saa osoittaa pohjavesialueille eikä 

sallia jo olemassa olevien riskitoimintojen laajentamista. 

• Pohjavedenottamoiden lähisuojavyöhykkeille ei saa kaavoittaa mitään uusia toimintoja. Näistä 

periaatteista voidaan poiketa ainoastaan, mikäli maaperä- ja pohjavesitutkimukset osoittavat, 

ettei toimintojen sijoittumisesta aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

• Kaavoituksessa on mahdollistettava pohjaveden suojelu myös riittävin kaavamääräyksin.  

• Pohjavesialueiden rajaus on merkittävä kaikkiin kaava-asteisiin.  
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alueen itärajan tuntumassa muinaisjäännöskohde. Alueen koilliskulmassa on pienellä alueella 

taajamatoimintojen aluetta. Alue kuuluu myös kaakkoisrajaltaan kulttuuriympäristön tai maiseman 

kannalta tärkeään alueeseen. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen pohjoisrajalle ulottuu myös 

Espoo-Salo-oikoradan ratalinjaus. 

 

Maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden suunnittelumääräyksissä todetaan, että olemassa olevien alueiden 

täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääasiallista 

käyttötarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta sekä maisema- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen 

mm. uutta pysyvää asumista ja erityislainsäädännön ohjaamana myös muita toimintoja. 

Taajamatoimintojen alueet sisältävät asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, työpaikka-alueita ja 

ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia, pienehköjä teollisuusalueita sekä seututeitä pienempiä 

liikenneväyliä, lähivirkistysalueita sekä erityisalueita. Maisema-alueista maakuntakaavan 

suunnittelumääräyksissä todetaan, että suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman 

arvoja turvaavia ja edistäviä, rakentamisen tulee kohdistua aukeamien reunoille olemassa olevaan 

rakenteeseen tukeutuen ja että suunnittelu- ja rakentamistoimenpitein tulee edistää peltojen, niittyjen ja 

muiden avoimien maisematilojen säilymistä. Muinaisjäännöskohteiden /-alueiden suojelumääräyksissä 

todetaan, että muinaisjäännökset tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa ja 

että museoviranomaisilta on muinaisjäännöslain mukaisesti pyydettävä lausunto suunnitelmista ja 

toimenpiteistä alueella. Pohjavesialueella sijaitseva muinaisjäännöskohde sm071 (Alho) on kivikautinen 

asuinpaikka. Paikalta on löytynyt mm. kvartsiesineitä ja keramiikkaa. Pohjavesialueella sijaitsee myös 

pronssikautisia muinaishautoja.  

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialue kuuluu länsiosastaan Salon kaupungin yleiskaavaan 2020 (kuva 

10). Yleiskaava on tullut lainvoimaiseksi 13.5.2009. Yleiskaavassa alueen maankäyttömuoto on maa- ja 

metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön ja alueella sallitaan 

Kuva 9. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialue Salon seudun maakuntakaavayhdistelmässä. 
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maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen rakentaminen. Kaavaan on merkitty myös 

alueella oleva vedenottamo sekä pohjavedenottamon suojavyöhykkeen rajaus. Suojavyöhykkeen alueella 

todetaan olevan voimassa suoja-alueen määräykset.  

Alueella on myös maisemallisesti erittäin arvokas peltoalue sekä maisemallisesti erittäin arvokas metsäalue. 

Maisemallisesti arvokas peltoalue on tarkoitettu pääasiassa maatalouskäyttöön, ja rakentaminen tulee 

sijoittaa metsäsaarekkeisiin, metsän reunaan tai olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen. Suosituksena 

on alueen säilyminen avoimena ja viljelykäytössä tärkeän maisemakuvan kannalta. Alueella tulisi edistää 

joki- ja puronvarsiniittyjen säilymistä, ja rakentamista alueella ohjataan siten, että sinne sijoittuisi vain maa- 

ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Maisemallisesti erittäin arvokkailla metsäalueilla on 

suosituksena, että metsänhakkuu suoritetaan metsälain ja alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla 

siten, että maisemalliset ja ympäristölliset arvot säilyvät. Rakentamista alueella ohjataan siten, että sinne 

sijoittuisi vain maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. 

Yleiskaavan yhteydessä todetaan vielä erikseen pohjavesialueiden suojelusta, että tärkeällä 

pohjavesialueella (pv1) rakentamista ja maankäyttöä rajoittavat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset 

pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. Ennen vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin 

ryhtymistä on vesiensuojeluviranomaiselle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. Jätevesiä ei saa 

imeyttää maahan. Öljysäiliöt on sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle katettuun suoja-altaaseen, jonka 

tilavuus vastaa vähintään öljyn enimmäismäärää. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, 

ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. 

 
 

 

Kuva 10. Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialue Salon kaupungin yleiskaavassa 2020. 
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10 Pohjavesialueen aiemmassa suojelusuunnitelmassa esitettyjen 

toimenpide-ehdotusten toteutuminen 
 

Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 2006. 

Suojelusuunnitelmassa on tehty Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueelta maaperätutkimusta 

maatutkaluotauksella ja kartoitettu pohjavesialueella olevat toiminnot ja arvioitu niiden aiheuttamaa riskiä 

pohjavedelle (Saarinen 2006).  

Suojelusuunnitelmassa todettiin pohjavesialueen muodostumien kerrostuneen luode-kaakkosuuntaiseen 

jäätikköjokitunneliin ja jäätikköjokisuun deltaan, kun jäätikön reuna on perääntynyt III Salpausselältä 

luoteeseen. Pohjavesialueen harjumuodostuma on pinnanmuodoltaan hyvin tasainen, eikä siinä ole 

maastossa erotettavissa selvästi nousevaa osaa. Harjun ydin on karkeaa ja hyvin vettä johtavaa soraa sekä 

kivistä ja soraista hiekkaa. Ydinosan päälle ovat kerrostuneet hienommat hiekat ja hiedat sekä 

moreenikerrokset ja päällimmäisenä ovat savikot, jotka peittävät suuren osan pohjavesialueen pinta-alasta 

ja muodostavat vettä läpäisemättömän kerroksen alueen päälle. Suurin osa veden imeytymisestä tapahtuu 

deltan sekä ympäröivien moreeni- ja kalliomäkien alueella, ja siksi veden imeytymistä saattaakin tapahtua 

ojien kautta.  

Alueen sedimentologiseen kuvaukseen jäi aukkoja, osin puuttuvan pohjatutkimuksen ja sopivien 

leikkausten puuttumisen takia. Ristinummen deltan alueelta saattaisi löytyä uudelle vedenottamolle 

tarpeeksi tuottava pohjavesiesiintymä. Uusi vedenottamo tarvitsisi kuitenkin kattavia geologisia 

tutkimuksia alueelta. Kalliopinnan rakenteiden topografian tarkemmaksi selvittämiseksi olisi tehtävä lisää 

geofysikaalisia tutkimuksia. Maatutkaluotaus osoittautui käyttökelpoiseksi vain alueilla, joilla kalliopinta oli 

alle 20 m syvyydessä ja alueilla, joilla ei ollut paksuja savikerrostumia. Parempia tutkimusmenetelmiä 

olisivat mm. gravimetriset luotaukset, maaperäkairaukset ja pohjavesiputkista tehtävät mittaukset.  

Suurimmiksi riskinaiheuttajiksi arvioitiin ihmistoiminnasta aiheutuva tekijät, kuten viemäröimättömät 

jätevedet, maatalous ja liikenne.  

Suojelusuunnitelmassa annettiin toimenpidesuosituksia alueella oleville toiminnoille ja uusille alueelle 

perustettaville toiminnoille. Taulukossa 27 on esitetty suojelusuunnitelmassa vuonna 2006 annetut 

suositukset sekä tieto siitä, onko suosituksia noudatettu. 

 

 

Taulukko 27. Aiemmassa suojelusuunnitelmassa esitetyt toimenpidesuositukset ja niiden toteutuminen.  

Toimenpidesuositukset 2006 Toteutuminen (tarkasteltu 2017) 

Kurjenpahna-Ristinummen alueella on viemäröintiä 
vaativaa asutusta, mutta jätevesien käsittelyssä on 
puutteita. Puutteelliset viemäröinnit täytyy 
muuttaa lainmukaisiksi. Alueelle ollaan 
mahdollisesti rakentamassa siirtoviemäriä 
lähitulevaisuudessa.  

Pohjavesialueella viemäröimättömät jätevedet 
muodostavat edelleen riskin, jos niitä ei kerätä joko 
kunnalliseen viemäriverkostoon tai puhdisteta 
kiinteistökohtaisin jätevesijärjestelmin. Järjestelmien 
laadussa/tiedoissa on puutteita. Alueella kulkee Salo-
Muurla viemäri, johon osa alueen asukkaista on 
liittynyt tai liittymässä. 
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Toimenpidesuositukset 2006 Toteutuminen (tarkasteltu 2017) 

Runsas liikennemäärä ja liukkaudentorjunta 
pohjavesialuetta halkovalla tiellä 186 Salosta 
Kiskoon. Myös tiellä 1861 Salosta Muurlaan on 
melko runsaasti liikennettä. Tiesuolauksen 
vaikutusten seuraus.  

Liikennemäärät lienevät pysyneet melko samanlaisina. 
Pohjavedestä mitatut kloridipitoisuudet ovat pysyneet 
melko samoina kuin vuoden 2006 suunnitelmassa.  

Luvallisen maa-ainestenottotoiminnan sekä 
kotitarveoton muodostama riski pohjavedelle 
(roskaantuminen, työkoneiden päästöt jne.). 
Alueella on yksi voimassaoleva lupa ja yksi hakuun 
tuleva lupa sekä yksi umpeutunut lupa. Alueella on 
myös kotitarvekuoppia. Käytöstä poistetut kuopat 
maisemoitava, ei enää uusia maa-aineslupia 
alueelle.  

Osa vanhoista kuopista on maisemoitu ja osaan on 
rakennettu lampia. Osa kuopista on metsittynyt 
itsekseen. Kuopille pääsee suhteellisen helposti. 
Alueella on yksi voimassa oleva maa-aineslupa.   

Metsätalouden vesakontorjunnat sekä 
avohakkuualueiden luontaisen maaperän 
suojakerroksen häviäminen; Maatalouden 
(maanviljely ja taimitarhat) käyttämien 
lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden valuminen 
pelloilta pohjaveteen; Vedenottamoilla on 
seurattava torjunta-aineiden, nitraattien ja 
fosfaattien pitoisuuksia raakavedessä. 

Raakaveden laatua seurataan 
valvontatutkimusohjelman mukaan säännöllisesti.  
Metsien hakkuualueille on istutettu uusia puita.  
 
Peltoa alueesta on edelleen n. neljäsosa, mikä saattaa 
vaikuttaa vedenlaatuun heikentävästi (mm. 
nitraattipitoisuus, torjunta-aineet, lannoitteet) 

Öljysäiliöiden kartoitus ja kuntotarkistukset. Alueen 
asukkaille tulisi järjestää tiedotusta ja neuvontaa 
öljyn riskeistä pohjavedelle sekä säiliön omistajien 
velvollisuuksista.  

Öljysäiliöiden nykymäärää kartoitettiin alueen 
asukkaille lähetettävällä kyselyllä. Säiliöitä on alueella 
yhteensä 9 kartoituksen perusteella. Määrä voi 
kuitenkin olla vielä suurempi todellisuudessa.  

Heralähteenojan muodostamat riskit (bakteerit, 
virukset, lika-aineet jne.) pohjavedelle. Oja kulkee 
aivan ottamoiden vierestä. Jätevesien ja muiden 
likaavien aineiden laskun kieltäminen ojaan ja sen 
sivuhaaroihin sekä peltojen suojavyöhykkeiden 
riittävyyden tarkistus.  

Vedessä ei ole havaittu bakteereja tai muita likaavia 
aineita. Veden laatua seurataan 
valvontatutkimusohjelman mukaan säännöllisesti.  
 

Alueen yritysten toiminnan seuraus, että 
toimintaan mahdollisesti liittyvät likaavat aineet 
eivät pääse pohjaveteen.  

 

Pohjavesialueen rajojen muuttaminen ehdotuksen 
mukaisiksi.  

Ei ole muutettu. ELY-keskukset tarkistavat 
pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset Salon 
alueella vuonna 2018.  

Uusien, toimivien pohjavesiputkien asennus 
alueelle. Kallion todellisen tason selvittäminen 
alueella ja kattavat maaperäkairaukset alueella 
todellisen rakenteen selvittämiseksi. 

Joitain pohjavesiputkia on alueella uusittu. Ei tehty 
uusia tutkimuksia.  

Pohjavesialueen merkitseminen maastoon kyltein. Alueella on pv-alueesta kertovia kylttejä melko 
kattavasti suurimpien teiden varsilla.  
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11 Suunnitelman ylläpito ja toteuttaminen  
 

Suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista ja päivittämistä valvomaan tulisi nimetä 

seurantaryhmä, johon pyritään saamaan mukaan kaikki suojelusuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa 

mukana olleet tahot. Seurantakokousten järjestämistiheyteen samoin kuin suojelusuunnitelman 

päivittämistarpeeseen vaikuttaa lähinnä suunnitelma-alueen maankäyttömuodot sekä riskitekijöiden 

määrä. Seurantaryhmä voi kokoontua esimerkiksi joka viides vuosi. Seurantaryhmän kutsuu kokoon Salon 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Suojelusuunnitelmassa ehdotetut käytännön toimenpiteet on 

koottu kappaleessa 12. 

 

 

12 Yhteenveto suojelusuunnitelman toimenpide-ehdotuksista 

pohjavesialueella  

Toimenpide Toteuttaja Valvoja Aikataulu 

Asutus    

Kiinteistöjen liittyminen 
viemäriverkkoon heti, 
kun se tulee mahdolliseksi 
 

Kiinteistön omistaja Kunta 
Heti kuin 
mahdollista 

Viemäriverkkoon 
kuulumattomille (haja-
asutusalueiden) 
asuinkiinteistöille hankittava 
jätevesiasetuksen 
vaatimukset täyttävät 
puhdistusjärjestelmät 
 

Kiinteistön omistaja 
Kunta 
(ympäristönsuojelu-
viranomainen) 

pohjavesialueilla 
31.10.2019 
mennessä 

Öljysäiliöt    

Öljysäiliön säännöllinen 
kuntotarkistus ja tarkastusten 
toteutumisen valvonta 
 

kiinteistön omistaja Aluepelastuslaitos 
säännöllisin 
väliajoin, jatkuva 

Öljysäiliörekisterin 
päivittäminen ja ajan tasalla 
pitäminen 

Aluepelastuslaitos, 
Kunta 

Aluepelastuslaitos, 
kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen 

Jatkuva 

Tarpeettomien öljysäiliöiden 
poistaminen 

Kiinteistön omistaja 

Aluepelastuslaitos, 
kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen 

 

(Uusien) maanpäällisten 
öljysäiliöiden suojarakenteiden 
päivittäminen (mm. katetut 
suoja-altaat, lukot) 

Säiliön omistaja Aluepelastuslaitos; kunta Jatkuva 
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Maalämpö    

Kunnan ympäristön-
suojelumääräyksiin 
ja rakennusjärjestykseen 
on niitä uudistettaessa lisättävä 
maalämpöjärjestelmiä 
ja niiden rakentamista koskevia 
määräyksiä ja 
rajoituksia 

Kunta Kunta 
Määräysten 
uudistamisen 
yhteydessä 

Maa-ainesten otto    

Maa-ainesten ottopaikkojen 
jälkihoito 

Maa-aineksen ottaja 
Kunnan maa-
ainesvalvonta-
viranomainen 

Jatkuva 

Ilmoitusvelvollisuus 
kotitarveotosta pohjavesialueilla 

Maa-aineksen ottaja 
Kunnan maa-
ainesvalvonta-
viranomainen 

 

Kotitarveottajien ohjeistus 
Kunnan maa-
ainesvalvonta-
viranomainen 

Kunta Jatkuva 

Tarpeettoman kulun estäminen 
vanhoille ottamisalueille esim. 
lohkarein tai puomein ja 
luvattoman toiminnan esim. 
motocross-ajelun tai 
ampumisen estäminen 
kulkuestein, kieltokyltein tai 
riistakameroiden avulla. 

Kiinteistön omistaja 

Kiinteistön omistaja, 
kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen 

 

Pohjaveden pinnankorkeuden 
ja virtaussuuntien tarkempi 
hydrogeologinen selvitys ennen 
uusien maa-aineslupien 
myöntämistä 

Maa-ainesten ottajat 
kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen 

Tulevaisuudessa 

Liikenne ja tienpito    

Kloridipitoisuuden seuraamien 
alueen pohjavedessä. 

   

Öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman 
päivittäminen 

Aluepelastuslaitos Aluepelastuslaitos  

Maatalous    

Pohjavesialueilla 
noudatettavista käytännöistä 
tiedottaminen (pohjavesialuei-
den rajat, sallitut lannoitteet, 
hyvät toimintatavat ym.) 

Kunta; 
Maaseutupalvelut 

Kunta Jatkuva 

Metsätalous    

Pohjavesialueilla 
noudatettavista 
metsänhoidollisista 
käytännöistä tiedottaminen 
(pohjavesialueiden rajat, hyvät 
toimintatavat ja käytännöt) 

Kunta; Metsänhoito-
yhdistykset 

Kunta Jatkuva 
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Yritystoiminta    

Uusien, pohjavettä 
vaarantavien toimintojen 
perustamisen välttäminen 
pohjavesialueilla 

Kunta Kunta Jatkuva 

Selvitettävä kasvihuoneiden 
maapohjaisuus ja minne 
ylimääräiset kasteluvedet 
imeytetään 
 

 
ympäristönsuojelu-
viranomainen 

 

Pilaantuneet maa-alueet    

MATTI-rekisterin kohteiden 
maaperän tai pohjaveden 
pilaantuneisuuden 
selvittäminen tarvittaessa 

ELY-keskus; 
Ympäristönsuojelu-
viranomainen; 
kiinteistön omistaja 

ELY-keskus; 
Ympäristönsuojelu-
viranomainen 

tarpeen vaatiessa 

MATTI-rekisterin päivittäminen ELY-keskus ELY-keskus Jatkuva 

Muuntamot    

Pohjavesialueiden 
pylväsmuuntamoiden 
muuttaminen 
puistomuuntamoiksi 
öljyvuotoriskien minimoimiseksi. 

Sähköyhtiöt Kunta 
Viimeistään 
vuoteen 2019 
mennessä 

Muuntajien tietojen 
toimittaminen kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomaiselle ja 
aluepelastuslaitokselle 
 

Sähköyhtiöt Kunta; aluepelastuslaitos 
Mahdollisimman 
nopeasti 

Roskaantuminen ja 
vanhat/laittomat kaatopaikat 

   

Alueiden siistiminen ja 
romujen/roskien keräys pois 
pohjavesialueilta 

Kiinteistön omistaja 
Kunta 
(ympäristönsuojelu-
viranomainen) 

Heti 

Kiinteistöillä 734-666-1-55 ja 
734-661-5-9 olevien 
puutarhajätteiden poistaminen 
ja alueille tuodun maa-aineksen 
laadun selvittäminen. 

Kiinteistön omistaja 
Kunta 
(ympäristönsuojelu-
viranomainen) 

Heti 

Kiinteistön 734-666-2-6 
raivaaminen kaikista alueella 
olevista jätteistä, romuista ja 
roskista ja niiden toimittaminen 
asianmukaiseen 
jatkokäsittelyyn ja alueelle 
tuodun maa-aineksen laadun 
selvitys. 

Kiinteistön omistaja 
tai roskaaja 

Kunta 
(ympäristönsuojelu-
viranomainen) 

Heti 
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N:o 9/1981 D LENSI—SUOMEN VESIOIKEUDEN PTS

DN:O 31/31 1970 Salon kaupungin hakemuksiin suoja-

alueen määräämiseksi Kurjenpahflafl

Turun vesipiirin vole ja Ristinuminen pohjavedenottanioiden

ympärille Salon kaupungissa ja

Nuurlan kunnassa. Annettu Helsingissä

lokakuun 23 päivänä. 1981.

Salon kaupunki on I1änsi—Suomen vesioikeuteen 4.3.1970 toimit

tamassaan hakemuksessa lausunut, että vesioikeus oli päätök—

sellään 23.9.1965 myöntänyt kaupungille luvan rakentaa poh

javedenöt-taino silloin Uskelan kunnassa, nykyisin Salon kaupun

gissa sijaitsevalle Kurjenpahnan yksinäistaloa olevalle rnää

räalalle, josta on muodostettu Kurjenpahnan vedenottarnon tila

RN:o 1:3 ja oikeuden ottaa sanotusta ottarnosta enintään 1 200

rn3 vuorokaudessa vettä kaupungin tarvetta varten. Koska pohja-

veden puhtauden säilyttämiseksi on tärkeää määrätä pohjaveden

ottamolle suoja-alue, kaupunki on pyytänyt, että vesioikeus

hyväksyisi insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n laatiman Kur

jenpahnan vedenottamon suoja—aluesuunniteirnan n:o H 8144.

Salon kiupunki oo vesioikeuteen .4.1970 toimictaniassaari hdke—

muksessa kertonut pyytäneensä vesioikeudelta 25.2.1970 lähe—

tetyllä hakemuksella lupaa pohjaveden ottarniseen kaupungin omi

tarnalta Ristinurumen vedenottamon tilalta RN:o 2:12 Muurlan kun

nan Kistolan, oikeammin Pullolan kylässä. Koska pohjaveden

puhtauden säilyttämiseksi on tärkeää. määrätä ottamolle suoja-

alue, kaupunki on pyytänyt, että Ristinuramen vedenottarnolle

määrättäisiin yhteinen suoja—alue Kurjenpahnan vedenottamon

kanssa insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n suunnitelman n:o

H 8083 mukaisesti.

Vesioikeus on 15.4.1970 päättänyt, että hakemukset on käsitel—

tävä vesilain 18 luvun mukaisessa katselmustoimituksessa ja

pyytänyt maataloushallitusta määräämäään toimitusinsinöörin

katseimustoimjtusta varten.

/
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Hakernus ja asian valmistava käsittely
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Maataloushallitus on 22.4.1970 määrännyt ylimääräisen apulais

insinöörin Esko Seppäsen pitämään asiassa katselmustoimituksen.

Vesioikeus on 12.2.1971 myöntänyt Salon kaupungille luvan

ottaa pohjavettä Ristinurnmen vedenottamon tilalta keskimäärin

600 m3 vuorokaudessa kaupungin tarvetta varten.

Suunnitelma ja katselmustoimitus

Hakemuksesta, suunnitelmasta ja katselmustoimituksessa ker—

tyneistä asiakirjoista ilmenee seuraavaa:

Salon kaupungin ympäristö on yleisesti hyvin kumpareista ja

kalliopaljastumia esiintyy runsaasti. Joki- ja puro]aaksot

ovat paksujen savjkerrostumien peitossa. Lajittuneita, vettä.

johtavia kerrostumja, toisin sanoen hiekka— ja soraesiintymiä

tavataan hyvin rajoitetusti. Huomattavampia niistä ovat Kau

kolan maastossa sijaitseva harju sekä Ristinummen hiekka—alue.

Kurjenpahnan tutkimusalueen halki virtaavan puron muodostaman

laakson rinteet ovat moreenisoran peittärniä. Itse laakso on

paksun savikerrostuman peittämä. Savikerrostumien alla on vaih—

televan paksuja hiekka— ja sorakerrostumia, joissa virtaava

pohjavesi on paineenalaista, mutta siitä huolimatta lähteitä

on vähän, koska savikerrostumat ovat paksut.

Kurjenpahnan vedenottarrn tilalle on vuonna 1 966 rakennettu kuilukaivo ja

putkikaivo. c
Ristinummen vedenottamon tilalle on rakennettu vuonna 1966

putkikaivo. Molemmat vedenottamoalueet kuuluvat samaan pohja—

vesialueeseen.

Vedenottamoiden valurna—alueen määräämiseksi on tehty maape

räkairauksia pääasiassa pintamaalajien selvittämiseksi.

Lähisuojavyöhykkeen rajan tarkka rnäärittelerninen edellyt

tää pohjaveden virtausnopeuksien yksityiskohtaisia määritte—

lyjä. Toistaiseksi ei ole menetelmää, mikä sellaisenaan hyvin

soveltuisi Suomen oloissa käytettäväksi. Yleisesti arvioidaan,

että sellaisissa olosuhteissa, mitkä muodostuvat Kurjenpahnan

pohjavedenottamon käytön ollessa täydessä laajuudessaan,

pohjaveden virtausnopeus on noin 5. . .8 m/vrk parhaiten vettä



johtavissa kerrostumissa päävirtaussuunnissa. Saksalaisten

ja ruotsalaisten ohjeiden mukaan tulee lähisuojavyöhykkeen

ulottua vähintään niin kauaksi, että pohjaveden virtaus sen

rajalta kaivoihin kestää 50. . .60 vrk. Tällöin lähisuöjavyö

hykkeen raja tulee ulottaa vähintään noin 250. . .480 rn etäi

syyteen. Kaukosuojavyöhyke on muodostettu likimäärin pohja-

veden valuma—alueen mukaiseksi.

Toimitusmiehet ovat 28.12.1971 esittäneet määrättäväksi Kur

jenpahnan ja Ristinurnmen vedenottamoille yhteisen suoja—alueen

j tehneet ehdotuksensa vedenottamaluei11a, lähisuojavyöhyk

keellä ja kaukosuojavyöhykkeellä noudatettavista suoja-aluernää

räyksistä. Toimitusmiesten lausunto on ollut yleisesti nähtä

vänä Salon kaupungissa ja Muurlan kunnassa 31.1.-1.3.1972 vä

lisen ajan.

Muistutukset, vaatimukset ja huomautukset

Hakemuksen, suunnitelman ja toimitusrniesten lausunnon johdos

ta vesioikeudelle toimitetuissa muistutuksissa, vaatimuksissa

ja huornautuksissa on esitetty seuraavaa:

1) Salon kaupunki vaatii, että toimitusmiesten lupaehtojen

kohdassa d) hakijalle esittämä korvausvelvollisuus uuden asu

tuksen viemäröin:tisti tulevasta huomattavata lisäkustnnnii.ses

ta poistettaisiin ja uuden asutuksen viemäröintikustannukset

säilytettäisiin rakennuttajalla. Jos vanhojen rakennusten pe—

ruskorjauksessa on kysymys uudisrakentamiseen verrattavasta

uudelleen rakentamisesta tai jätevesien oleellisen lisäänty

misen vuoksi viemäröintitapaa muutetaan aikaisemmasta poikke

avasti, olisi lupaehdoissa tällaiset tapaukset rinnastettava

uuteen asutukseen.

Lupaehtojen kohdassa n) mainitaan, että hakija saa kustannuk

sellaan tiivistää harvapohjaiset tienvarsiojat. Olisi kohtuul

lista, että tie— ja vesirakennuslaitos suorittaisi kustannuk—

sellaan Salon ja Kiskon välisen tien ojien mahdollisen tiivis

tämisen, mikäli se maantiesuolan käyttöä varten on tarpeen. Ka

pungilla tulisi kuitenkin olla myös mahdollisuus puheenaolevaa

tiivistämiseen, mikäli se esimerkiksi öljyvahinkojen syntymise
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chkäjsemjseksj on välttrnätöntä.

Lupaehtojen kohdassa e) mainittu tuorerehusäiliöiden lupahake-

muskustannusten korvaaminen on tarpeettoman yksityiskohtainen

määräys, minkä vuoksi kaupunki vaatii sen poistamista yleisistä

lupaehdoista.

2) Tie- ja vesirakennushallitus lausuu, että suunnitellun lä

hisuojavyöhykkeen läpi kulkee Salon ja Kiskon välinen maantie.

Suunnitellulla kaukosuojavyöhykkeellä on 2,3 ha:n suuruinen

sora—alue, jossa on hiekoitusaineeksi kelpaavaa maa—ainesta noin

94 000 m3. Sorakuopan pohjalla on osittain kallio näkyvissä.

Kuopan pohja on noin 8 metriä pohjavedenpintaa korkeammalla.

Tie— ja vesirakennushallitus katsoo, että tien liukkauden tor

jumiseksi tiellä tulisi liikenneturvallisuuden vuoksi sallia vuo

risuolan käyttäminen ja että soran ja hiekan oton rajoitusta ei

tulisi määrätä pohjaveden ylimmän tason mukaisesti, jota ei ole

tarkemmin inääriteltykään. Lisätutkimuksilla tulisi osoittaa,

mihin tasoon soraa ja hiekkaa lähi— ja kaukosuojavyöhykkeillä

missäkin kohdin voidaan ottaa.

3) Salosta olevat maanviljelijä Yrjö Tenkanen ja hänen vaimonsa

Paula Tenkanen Salon kaupungin Kurjenpahnan kylässä sijaitsevan

Kurjenpahnan tilan RN:o 1:4 omistajina, Muurlasta oleva Nelly

Iivoien j3 HaiigosLa oleva tarjoJija Terttu Larsson Muurlan run

nan Kistolan kylässä sijaitsevien Iäkelän metsän tilan RN:o

1:37 ja Mäkelän tilan RN:o 1:59 omistajina, Muurlasta oleva säh

köasentaja Henry Lehtinen Muurlan kunnan Kistolan kylissä sijait

sevan Ristinurnrnen tilan RN:o 1:58 omistajana, Muurlasta olevat

maanviljelijät Touko, Tuovi, Toimi ja Toini Toimela Muurlan kun

nan Pullolan kylässä sijaitsevan Vähätuvan tilan RN:o 2:13 omis

tajina sekä Muurlasta olevat maanviljelijät Markku, Eeva, Kaino ja

Laila Saarniniemi Muurlan kunnan Kistolan kylässä sijaitsevan An

tin tilan RN:o 5:8 omistajina esittävät yhteisessä muistutuskir

jelmässään, että kaukosuojavyöhykkeen ja osittain myös lähisuoja

vyöhykkeen osalta ei ole esitetty laillisia edellytyksiä suojavyö

hykkeen määräämiselle. Näin siksi, ettei vedenottamoiden valuma—

aluetta ole tutkimusten kalleuden vuoksi edes yritetty selvittää,

vaan valuma—alue on vain arvioitu. Kaukosuojavyöhykkeeksi esitetyl—

tä 344,5 ha:n suuruiselta alueelta pohjaveden pinnan tasoa on tut

kittu vain kahdesta kohdasta. Maaperätutkimukset ovat myös puut—



teellisia. Kartta— ja maastotutkimukset osoittavat, ettei koko

suoja—alueeksi esitetty alue voi kuulua vedenottamoiden valuma—

alueeseen. Ellei hakija esitä tarkempia tutkimuksia valuma-alue(

rajoista, suoja—aluehakemus on iEiylättävä.

Sen varalta, että hakemukseen suostuttaisiin, muistuttajat

ovat vaatineet, ettei maa—aineksen ottoa rajoitettaisi kuin

yhden metrin tasoon saakka pohjavedenpinnan yläpuolella ja et

tä hakijan on aina korvattava uuden asutuksen vieLniröiflfliStä

suQjaaiueIryster1• aiheuttama lisäkustannus ja että haital

listen aineiden varastoinnin ja käsittelyn vaatimien turvalait

teiden aiheuttamat lisäkustannukset hakijan on maksettava.

Lisäksi muistuttajat ovat esittäneet seuraavat tilakohtaiset

korvausvaatimukset:

Yrjö ja Paula Tenkanen (urjenpahLan tilan .ornistajina ovat vaa

tineet, ettei tilan talouskeskuksen ja ottamoiden väliin jää—

vää aluetta yli 250 metrin päästä ottamoista määrättäisi lähi

suojavyöhykkeeksi. Sen varalta, että talouskeskus kuitenkin

jäisi lähisuojavyöhykkeelle, Tenkaset ovat vaatineet, että ha—

kija velvoitettaisiin suorittamaan korvausta talouskeskuksen

arvon alentumisesta ja käytön vaikeutumisesta 20 000 markkaa,

koska suoja-aluemääräykset estäisivät suunnitellun AIV-tornifl

rakentamisen ja edellyttäisivät suunniteltuun puimalaan asen—

nettavan öljvsäiliön a’uskaukalor• rakentamista ja aiheuftaisiva

lisäkustannuksia asuinrakennuksen öljysäiliön rakentamisesta se

kä estäisivät voimakkaan lannoituksen ja myrkkyjen ja kanan

lannan levittämisen pelloille. Lisäksi he ovat vaatineet haki-

jan velvoittarnista suorittamaan korvausta uuden maantien pohjoi

ja itäpuolella olevan, lähisuojavyöhykkeelle jäävän rakennusmaa

arvon alentumisesta 6 000 markkaa hehtaarilta ja kaukosuojavyö—

hykkeelle jäävän rakennusmaan arvon alentumisesta 3 000 markkaa

hehtaarilta.

livonen ja Larsson Mäkelän metsän ja Mäkelän tilojen omistajina

ovat vaatineet, että heidän tilansa jätettäisiin lähisuoja—

vyöhykkeen ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti he ovat vaatineet ha

kijan velvoittamista suorittamaan alueelle rakennettavan asuin—

talon viemäröinnin johtamisen lähisuojavyöhykkeen ulkopuolelle

tai velvoittamista korvaamaan kysymyksessä olevan rakennusmaan

rakennusarvori alenemiseri.



Lehtinen Ristinummen tilan omistajana on vaatinut korvausta asun—

totonttinsa arvon alenturnisesta tai hakijan velvoittamista ra—

kentarnaan viemärin lähisuojavyöhykkeen ulkopuolelle.

Touko, Tuovi, Taimi ja Toini Toimela Vähätuvan tilan omistajina

ovat vaatineet lähisiiojavyöhykkeen rajan siirtämistä siten, että

se noudattaisi ottamon etelä- ja kaakkoispuolella noin 400 met

rin päässä kulkevaa peltoalueen rajaa. Lisäksi he ovat vaati

neet lähisuojavyöhykkeelle jäävästä sora—alueesta korvausta ja

lähisuojavyöhykkeellä olevasta inetsämaasta korvausta tonttiarvon

alentumjsena 5 000 markkaa hehtaarilta ja kaukosuojavyöhykkeel—

le jäävästä rnetsiköstä korvausta tonttiarvon alentumisena 2 500

markkaa hehtaarilta.

Markku, Eeva, Kaino ja Laila Saarniniemi Antin tilan omistajina

ovat vaatineet lähisuojavyöhykkeelle jäävältä 1 ha:n suuruiselta

sora—alueelta korvausta soranoton estymisestä ja vaikeutumisesta

5 000 markkaa ja kaukosuojavyöhykkeelle jäävältä jo avatulta 1 ha:n

suuruiselta sora—alueelta korvausta soranoton vaikeutumisesta

2 000 markkaa. Lisäksi he ovat vaatineet kaukosuojavyöhykkeelle

jäävästä Muurlan tien eteläpuolella olevasta rakennusmaasta kor

vausta sen arvon alentumisesta 2 500 markkaa hehtaarilta.

Salon kaupunki on antanut tie— ja vesirakennushallituksen sekä

Yrj5 Tenasen ja viän rryötäpuoIt:n tekemien muistutusen johdos

ta selityksensä. Toimitusinsinööri on ananut lausuntonsa muis—

tutusten johdosta.

Asian käsittelyn myöhemmät vaiheet

Vesioikeus on toimittanut asiassa 4.8.1981 suullisen käsittelyn ja

5.8.1981 tarkastuksen, kuten niistä laaditut pöytäkirjat tar

kemmin osoittavat.

Suullisessa käsittelyssä tie— ja vesirakennushallitus on ilmoit

tanut, ettei suunnitellulla soran oton rajoituksella ole vai

kutuksia tie— ja vesirakennushallituksen muistutuksessa mainit

tuun soranottoon.

Yrjö Tenkanen on tarkastuksessa vaatinut suoja—aluemääräyksistä

suunniteltujen teollisuushallin ja huvilan viemäröinnille ai

heutuvjen lisäkustannusten korvaamista.
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Merkintä

Salon kaupunginhallitus on nyt käsiteltävien hakemustefl lisäksi

jättänyt Länsi-Suomen vesioikeudelle 25.2.1970 hakemukSet suoia

alueiden määräämiseksi Kulmalan, Pyyrnäen sekä Kärkän ja Ylhäis

ten pohjaveclenottamoidefl ympärille sekä 31.1.1973 hakemuksen

suoja—alueen määräämiseksi Pullassuon pohjavedeflottamofl ympä

rille Salon kaupungissa ja Muurlan ja Perniön kunnissa. Hake—

musten johdosta on pidetty katselmustoimitukset.

Vesioikeuden ratkaisu

Vesioikeus on tutkinut asian. -

1) Salon kaupungin tekemät vaatimukset vesioikeUS harkitsee

oikeaksi, vaatimukset enernmälti hyläten, ottaa huomioon lupaeh

doista ilmenevällä tavalla.

2) Tie— ja vesirakennushallituksefl tekemät vaatimukset vesi—

oikeus, - koska soran oton rajoittaminen ei vaikuta tie— ja vesi

rakennushallituksen soranottoon ja koska Salon kaupunki ei ole

edes pyytänyt vuorisuolan käytön kieltämistä tien liukkauden

torjunnassa, hylkää aiheettomina.

3) Yrjö Tenkasen ja hänen myötäpuoleflSa esittämät vaatimuksel

hakemuksen hylkäämisestä vesioikeus harkitsee oikeaksi hylätä1

koska Kurjenpahnan ja Ristinummen vedenottamoilta saatavan

pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi on suoja—alueen määräämi

nen tärkeän tarpeen vaatima ja koska suoja—alueen rajojen mää—

räämiseksi asiassa on esitetty riittävä selvitys pohjaveden vi.

tauksista.

Yrjö ja Paula Tenkasen vaatimusten osalta vesioikeus katsoo se

vitetyksi, että jäljempänä annettavat suoja—aluemääräykset ai

heuttavat rakenteilla olevalle teollisuushallille lisäviemä

röintivelvolliuudesta aiheutuvaa korvattavaa haittaa, minkä

vuoksi vesioikeus ottaa vaatimukset huomioon jäljempänä olevis

ta määräyksistä ilmenevällä tavalla. Muilta OSifl vesioikeus he

kitsee oikeaksi hylät Tenkasten vaatimukset aiheettomina.
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livosen ja Larssonin vaatimusten osalta vesioikeus katsoo, että

jäljempänä annettavat suoja—aluemääräykset aiheuttavat asuin—

rakennuksen käytölle lisäviemäröintikustannusten muodossa kor—

vattavaa haittaa, minkä vuoksi vesioikeus harkitsee oikeaksi,

vaatimukset enemmälti aiheettomina hyläten, ottaa vaatimukset

huomioon jäljempänä olevista suoja-aluemääräyksistä ilrneneväl

lä tavalla.

Lehtisen vaatimusten osalta vesioikeus katsoo, etteivät jäi

jempänä annettavat suoja-aluemääräykset aiheuta Ristinurninen ti—

Lalle korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä.

Touko, Tuovi, Toimi ja Toini Toimelan suoja—aluemääräysten

aiheuttamasta soranoton estymisestä esittämän vaatimuksen osal

ta vesioikeus katsoo selvitetyksi, että Vähätuvan tilan koh

dalla pohjaveden pinta on niin alhalia, ettei jäljempänä an—

netusta soranoton rajoituksesta nykyinen soranotto huomioon

ottaen aiheudu Vähätuvan tilalle korvattavaa vahinkoa. Tämän

vuoksi ja koska suoja-aluemääräykset eivät myöskään aiheuta

alueen arvon aleritumista eikä pohjaveden virtausolojen vuoksi

suoja-alueen rajoja voida määrätä Toirneloiden esittärnällä ta

valla, vesioikeus harkitsee oikeaksi hylätä Toirneloiden vaa

timukset.

Markku, Eeva, F:aino ja LEiila Saarniniemen suoja—atnemääräyStefl

aiheuttamasta soran oton estymisestä esittämän vaatimuksen

osalta vesioikeus katsoo selvitetyksi, että Antin tilan sora—

alueella soraa on niin runsaasti, ettei, kun soran ottoaei

ole edes nähtävissä, jäljempänä annetusta soranoton rajoituk—

sesta aiheudu Antin tilalle korvattavaa vahinkoa. Tämän vuoksi

ja koska suoja—aluemääräykset eivät myöskään aiheuta alueen

arvon alenturnista, vesioikeus harkitsee oikeaksi hylätä Saar—

niniemien vaatimukset.

Koska Kurjenpahnan ja Ristinurnmen vedenottamoilta saatavan

pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi suoja—alueen määrääminen

on tärkeän tarpeen vaatima, vesioikeus harkitsee oikeaksi,

suostuen anomukseen, vesilain 9 luvun 20 §:n nojalla määrätä

Salon kaupungin Kurjenpahnan kylässä sijaitsevan Kurjenpahnan
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pohjavedenottamon ja Muurlan kunnan Pullolan kylässä sijait

sevan Ristinummen pohjavedenottamon ympärille suoja-alueen

tämän päätöksen liitteenä olevan kartan mukaisesti.

Suoja—alueeseen kokonaan tai osittain kuuluvat tilat:

RN:0 Tilan nimi Tilan suojavyöhykkeeseen kuu

luvan osan likimääräinen pin

ta-ala ha

Kaukosuojavyöhyke, likimain 256,00 ha

MUURLAN kunta

Kistolan kylä

5:3 Sorakuoppa 3,40

5:7 Sorakuoppa II 3,20

5:8 Antti 52,05

5:9 Santamaa 2,55

MUURLAN kunta

Pullolan kylä

1:35 Harju 9,30

1:40 Pihiajamaa 3,80

1:44 Ahola 12,70

1:46 Ylistupa 17,60

2:13 Vähätupa 20,75

SALON kaupunki

Häminäisten kartanon yksinäistalo

1:9 Ojoinen 8,50

1:82 Hämmäisten kartano 28,10

SALON kaupunki

Karj askylä

5:4 Ylöstupa 38,55

5:11 Uusikankare 1,45
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5:76 Lepo 0,50

5:84 Ojasi 15,10

5:95 Rauhala 0,30

5:96 Pajularnpi 1 0,50

5:97 Kankare 0,50

5:98 Pajulampi 0,95

5:99 Anttila 4,55

5:106 Hirvikalijo 4,80

5:107 Luolametsä 13,00

5:108 Eerikin metsä 7,80

SALON kaupunki

Kurjenpahnan kylä c
1:4 Kurjenpahna 6,05

Lähisuojavyöhyke, likimain 94,75 ha

MUURLAN kunta

Kistolan kylä

1:8 Pullola 1,50

1:10 Pullolannurnnii 0,50

1:37 ike1än met 0,20

1:58 Ristinurnini 0,50

1:59 Mäkelä 0,85 C
5:8 Antti 1,10

5:9 Santamaa 0,40

5:12 Grankulla 0,45

MUURLAN kunta

Pullolan kylä

1:3 Larninenkorpi 0,75

1:40 Pihlajamaa 11,50

2:4 Lammenkorpi 1,30

2:13 Vähätupa 20,05
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SALON kaupunki

Härnmäistefl kartanon yksinäistalO

1:82 Hämmäistefl kartano 3,60

SALON kaupunki

Karjaskylä

1:1 Uusikoivuusto 0,30

5:27 Uusitupa 4,30

5:95 Rauhala 1,00

SALON kaupunki -

Kurjenpahflan yksinäistalO

1:4 Kurjenpahfla 46,45 —

Vedenottamoalueet, 0,686 ha

MUURLAN kunta

Pullolan kylä

2:12 Ristinurnmefl vedenottamO 0,140

STLON kaupunki

Kurjenpahnafl yksinäistalO

1:3 Kurjenpahflan edenottam0 0,546

Suoja-alueella noudatettavat määräykset:

Kaukosuoj avyöhyke

a) Alueella ei saa ilman vesioikeuden lupaa ulottaa hiekan,

soran eikä muun maa—aineksen ottoa tai maaleikkaUksia

syvemmälle kuin yhden metrin päähän ylimmästä pohjaveden

pinnasta. Kielto ei koske rakennusten perustamista ja pe—

rustusten kuivattamiSta tai kaivon rakentamista varten

tarvittavia kaivutöitä. Töiden yhteydessä on noudatettava

erityistä huolellisuutta öljyjen ja muiden pohjaveden laa
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dulle haitallisten aineiden maahan joutumisen estämiseksi.

b) Alueelle ei saa ilman vesiojkeuden lupaa rakentaa huolto-

asemaa, polttoaineiden jakeluase eikä vesien suojelua

koskevista ennakkotoimenpiteistä 6.4.1962 annetussa ase—

tuksessa n:o 283 mainittuja tehtaita, laitoksia tai varas

toja.

c) Alueelle ei saa rakentaa jäteveden puhdistamoa eikä muo

dostaa kaatopaikkaa tai hautausmaata Alueella ei saa

suorittaa jäteveden maahan imeytystä.

d) Alueelle rakennettavat lämmitysöljysjli ja niiden johdot

on suojattava asianmukaisesti5ljynkuljetuksj55 on nou—

datettava erityistä huolellisuutta

Lähisuojavyöhy)(

e) Alueella ei saa ilman vesioikeuden lupaa ulottaa hiekan,

soran eikä muun maa—aineksen ottoa tai maaleikkauksia sy—

verninälle kuin kahden metrin päähän ylimniästä pohjaveden

pinnasta Kielto ei koske rakennusten perustamista ja pe—

rustusten kuivattamista tai kaivon rakentamjst varten tar

vittava kaivutöjt Töiden yhteydessä on noudatettara

eriyjs hoielljsuutta öljyjen ja muidan ohjaeden laa

dulle haitallisten aineiden maahan joutumisen estämiseksi. c
f) Alueella ovat voimassa edellä kohdjssa b)

— d) olevat mää

räykset.

g) Alueelle rakennettavista asuin—, karja—, teollisuus— ja

Varastorakennuksista tulevat jätevedet on kuljetettava tai

johdettav tiivjj55 viemärissä lähisuojavyöhykkee ulko

puolelle tai lähisuojavy5hykke olevalle tiiviille

savipohjajsl maa—alueelle.

h) Alueelle ei saa perustaa öljyjen, fenolien, nestemäisten

Polttoaineiden, maantiesuolan tai muun pohjavede laadulle

haitallisen aineen varastoa lukuunottamatta pohjaveden

suojalajttj varustettuja tilakohtajsja säiliöitä.



1.)

i) Alueella ei saa varastoida eikä käyttää lietelantaa,

väkilannoitteita,
5jfl5Qje aineita eikä tuh0eläinmYr

kyjä niin runsaasti tai sillä tavalla, että näitä aineita

pääsee haitalliSeS5E määrin pohjaveteen.

j) Alueelle ei saa rakentaa uusia moottoriaj0neo
le tarkoi

tettuja yleisiä teitä eikä ysäkÖintialit

Veden0ttam0at

k) Vedenottam0ahid ympärillä on tarpeen mukaan pidettävä

aitaa. Alueilla on sallittu ainoastaan pohjaveden ottoon

ja käsittelyyn liittYVä toiminta.

1) pohjaveden käsittely ja sitä varten tarvittavien kemikaa

lien ja muiden hoitoaifleidefl säilytys on suoritettava tähän

tarkoitukseen varatuissa tiloissa niin, ettei aiflittUj

aineiden pääsy maaperään ole mahdollista.

Muut määräykset:

1) Hakija saa kustanflUkSel1a johtaa jo rakennetuista asuifl

rakennuksista tulevat jätevedet tiiviissä viemäreissä suoja

alueen ulkopuolelle.

2) Hakijalla on oikeus kustannUkSeilaan tjjVjSt suoja-alUeel

olevien jenvarSi0jien luiskat ja pohjat. TjjVjStfflIfl on

suoritettava siten, ettei ojien edenj0htokYkY toimenpiteen

seurauksena huonone. Tiiviydefl kunnossapito kuuluu hakijalle.

Tiivistäminen on suoritettava tienpitäjältä pyydettäVI

ohjeiden mukaisesti.

3) Hakijafl on tarkoitUkSeflm aisella tavalla merkittävä suoja—

alueen ja suojavyöhykk den rajat maastoon ja pidettävä

merkit kunnossa.

4) Tarpeen vaatiessa hakijafl tulee osoittaa0jeuden0miStaj

suojaaluemääYksissä a) ja e) tarkoitettu alin maanottotas



5) Ilakijan tulee viipymättä antaa kullekin asianomaiselle maan—

omistajalle kirjallisesti tieto suoja—alueesta ja sitä kos

kevista määräyksistä.

6) Vesilain 11 luvun 3 §:n nojalla hakija velvoitetaan suo

rittamaan korvaukseksi suoja—aluemääräysten aiheuttamasta

viemäröintihaitasta seuraavat kertakaikkiset korvaukset:

Salon kaupungin Kurjenpahnan kylässä sijaitsevan Kurjenpah

nan tilan RN:o 1:4 ornistajille Yrjö ja Paula Tenkaselle yh

teisesti kolmetuhatta (3 000) markkaa,

Iiuur1an kunnan Kistolan kylässä sijaitsevan Mäkelän tilan

RN:o 1:59 omistajille Nelly livoselle ja Terttu Larssonille

yhteisesti neljätuhatta (4 000) markkaa.

Korvaukset on suoritettava heti tämän päätöksen saatua lain—

voiman kuuden (6) prosentin vuotuisine korkoineen tämän

päätöksen antopäivästä lukien.

Mikäli puheena oleva kiinteistö on saamisen tai toistuvan

raha- tai tavaratulon kantamisoikeuden panttina eikä

panttioikeuden haltija suostu korvauksen tallettamatta

jättämiseen, on korvaus päätöksen saatua lainvoiman talle

tttav u]osohonhaitij an huostaan tallettamispäivän

laskettavine 6 prosentin korkoineen jaettavaksi siten kuin ulos—

mitatun omaisuuden myyntihinnasta on säädetty.

7) Hakijan on viivytyksittä korvattava asianomaiselle oikeu

denomistajalle suoja—alueella suorittamistaan pohjaveden

suojaamistoimenpiteistä aiheutuva vahinko, haitta ja muu

edunmenetys, ellei oikeudenomistajan kanssa toisin sovita.

Tätä päätöstä on suoja—alueen käyttöä koskevien rajoitusten

osalta vesilain 9 luvun -20 §:n 2 momentin nojalla noudatettava,

vaikka siihen haettaisiinkinmuutosta.

Tämän päätöksen saatua lainvoiman vesioikeus lähettää vesilain

21 luvun 8 §:n 1 moi-nentin ja vesiasetuksen 84 §:n nojalla

jäljennöksen päätöksestä ja pohjavedenottamoider suoja—alueen



-

kartaSta asiaflOmaiselle maanrnittaUSk0ntt0

(SEURAA VALITUSOSOITt3S)



Muutosta tähän ‘äätöksecn saa hakea Korkeimmassa hallinto-oikcudessn kirjaflisella vnlitukslIa, joka, ko

valittajan itsensä allekirjoittamana tahi varustcttuna kirjoittajan nimellä sekä ilmoituksella hänen ammatistaali

ja kotipaikastaan, on tämän päätöksen kera, viimeksi mainittu joko alkuperliisenä tai viran puolesta oikeaksi

todistettuna jiiljcnnöksenä, kaksin kappalein kuudenkymmencn (60) päivän kuluessa tästä päivästä, tätä

päivää kuitenkaan lukuun ottamatta, eli viirneisian joulu kurm 22 päivänä 19 8 1 ennen viraston

aukioloajan päättymistä toimitettava Länsi-Suomen vesioikeuden kansiinan. Valittajan on, jollei vapautusta leima-

veron suorittamisvelvollisuudesta ole myönnetty, varustettava valituskirja, valtakirja ja jokainen liite, valituksen

alaista päätöstä lukuun ottamatta, kaikki erikseen leimamerkeillä 9 markan määrään, minkä lisäksi valit

tajan on aikanaan lunastettava Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja leimaverolain mukaan siitä suoritettava

leimaveroa päiitöskappaleen laveuden mukaan leimana 2 7 rriarkkaa kultakin arkin sivulta sekä sen lisäksi

Iisäleimana 230 markkaa.

Paikka ja aika edellä kirjoitetut.

Länsi-Suomen vesioikeuden puolesta:

Matti Sepponen

Matti Sepponen

Matti Sulkala

Matti Sulkala

Jäljennöksen oikeaksi todistaa: Helsingissä

Länsi—Suomen vesioikeuden kansliassa, loka

kuun 23 päivänä 1981.

Vesioikeustuornari Matti Sepponen -

187900537M—23



Mmtosta tiihiin päätökseen saa hakea Korkeimmassa hallinto- ketidessa kirjllisella valitukseHa, joki, joio

ilittajnn itsnsii allekirjuittamana tahi val-ustettuna kirjoittajan nimellä sekä ilinoitu1sclla hänen ammatislaan

ja kotipaikastaan, on tämän päätöksen kera, viimeksi mainittu joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi

todistettuna jäljennäksenii, kaksin kappalein kuudcnkvrnmenen (60) päiviin kuluessa tästä päivästä, tätä

päivää kuitenkaan lukuun ottamatta, eli viirneisliläir joulu kuun 22 päivänä 1981 ennen viraston

aukioloajan päättymistä toimitettava Länsi-Suomen vesioikeuden kansliaan. Valittajan on, jollei vapautusta leima-

veron suorittamisvclvollisuudesta ole myönnetty, varustettava valiruskirja, valtakirja ja jokainen liite, valituksen

alaista päiitöstä lukuun ottamatta, kaikki erikseen Ieimamcrkeillä 9 markan määrään, minkä lisäksi valit

tajan on aikanaan lunastettava Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja leimaverolain mulcaan siitä suoritettava

leimaveroa päätöskappaleen laveuden mukaan leimana 27 markkaa kultakin arkin sivulta sekä sen lisäksi

lisiileimana 230 markkaa.

Paikka ja aika edellä kirjoitetut.

Länsi-Suomen vesioikeuden puolesta;

Matti Sepponen

Matti Sepponen

Matti Sulkala

Matti Sulkala

Jäljenr1öksefl oikeaksi todistaa: HeisiflgiSS

Länsi—Suomen vesioikeuden kansliassa, loka

kuun 23 päivänä 1981.
/ /

,

:‘

Vesioikeustuomari Matti SepQflefl

187900537M—23
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1 POHJAVEDEN TARKKAILU 

1.1 Tarkkailuvelvoite 

K&T Saari Oy tarkkailee Salon kaupungissa kiinteistöllä 734-661-5-2 sijaitsevan soranottoalueensa pohja-
veden pinnankorkeutta ja laatua. Toiminta-alueella on voimassa maa-aineslupa (Salon kaupunki,  
rakennus- ja ympäristölautakunta 20.02.2013 § 42) ja ympäristölupa (Salon kaupunki, rakennus- ja  
ympäristölautakunta 10.10.2018 § 132).  

Pohjaveden tarkkailusta on annettu maa-ainesluvassa lupamääräys 23: 

– 23. Pohjaveden pinnankorkeuksia ja pohjaveden laadun tarkkailua tulee suorittaa Salon 
rakennus- ja ympäristölautakunnan 9.11.2011 hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti 
sekä alueella olevasta että alueelle asennettavasta uudesta pohjavesiputkesta. Tarkkailun 
tulokset on toimitettava viipymättä Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön. Tulok-
sista tulee laatia vuosittain raportti, jossa tarkastellaan maa-aineksen oton vaikutusta 
pohjaveden laatuun ja arvioidaan pohjavesipatjan päällä olevan suojakerroksen riittä-
vyyttä. Raportti on toimitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä Salon kaupun-
gin ympäristönsuojeluyksikköön sekä sähköisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle. 

Lisäksi ympäristöluvassa on annettu seuraavat pohjaveden tarkkailua koskevat lupamääräykset: 

– 15. Pohjavesiputken on sovelluttava pohjaveden laadun tarkkailuun. Mikäli alueelle asen-
netaan uusi pohjaveden tarkkailuputki on sen oltava lukittu ja sen asentamisesta on toi-
mitettava putkikortti ympäristönsuojeluun. 

– 16. Pohjavesiputken ja Kistolan kylän kaivon vedenpinnan mittaukset on suoritettava 
kolmen kuukauden välein helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Mittaukset on tehtävä ai-
na samaan aikaan vuosittain. Tiedot on esitettävä valvovalle viranomaiselle pyydettäessä. 
Vesitarkkailujen tulokset on lähetettävä Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 
lisäksi sähköisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat  
-vastuualueelle. 

– 17. Pohjavesiputken ja Kistolan kylän kaivon veden laatua tulee tarkkailla kaksi kertaa 
vuodessa touko- ja marraskuussa. Vedestä on analysoitava lämpötila, haju, sameus, väri, 
pH, happi, KMnO4 -luku, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, ammonium, nit-
raatti, nitriitti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt, 
koliformiset ja E. coli bakteerit. 

Näytteenottajan on oltava sertifioitu tai näytteenoton akkreditoitu. Laatunäytteiden tu-
lokset on toimitettava ympäristönsuojeluun heti niiden valmistuttua. Vesitarkkailujen tu-
lokset on lähetettävä Salon ympäristönsuojeluviranomaisen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle. 

Tässä raportissa on tarkasteltu pohjaveden tarkkailun tuloksia vuosina 20182021. Raporttiin on koottu 

pinnan- ja laaduntarkkailun tulokset koko tarkkailujakson 20122021 ajalta ja tuloksia tarkastellaan myös 
koko tarkkailujakson tuloksiin nähden. 
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1.2 Tarkkailupisteet 

Pohjavettä on tarkkailtu toiminnan aikana kahdesta tarkkailupisteestä. Toinen pisteistä on ollut maa-
aineslupa-alueella sijaitseva pohjavesiputki 1 ja toinen Kistolan kylän yhteinen kaivo. Pohjavesiputken 1 
tarkkailu on lopetettu syksyllä 2020 ja se on korvattu uudella, tarkkailuun paremmin sopivalla pohjavesi-
putkella 2. Tarkkailupisteiden tiedot on esitetty taulukossa 1 ja sijainti kartalla kuvassa 1. 

Taulukko 1. Pohjaveden tarkkailupisteiden tiedot. 

Tyyppi 
Sijainti 
(ETRS-TM35FIN) 

Sijainnin kuvaus 

1Pohjavesiputki 1 
x: 6695077 
y: 291794 

Soranottoalueella, kiinteistöllä 734-661-5-7  

Kaivo 1 
x: 6695080 
y: 292395 

Kistolan kylän yhteinen kaivo kiinteistöllä  
734-661-3-43 

2Pohjavesiputki 2 
x: 6695135 
y: 291770 

Soranottoalueella, kiinteistöllä 734-661-5-2 

1 Tarkkailu lopetettu syksyllä 2020. 
2 Putki asennettu syksyllä 2020 ja laadun tarkkailu aloitettu vuonna 2021. 

 

Kuva 1. Pohjaveden havaintopisteiden sijainnit. Pohjavesiputken 1 (PVP 1) tarkkailu on lopetettu vuon-
na 2020. 

1.3 Ottamisen alin syvyys 

Maa-ainesluvan mukainen alin sallittu kaivusyvyys on +57.0 (N60), joka vastaa korkeustasoa +57.28  
N2000-järjestelmässä (N2000 = N60 + 0,28 m). 
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2 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

2.1 Kistolan kylän yhteinen kaivo 

Vuosina 20182021 Kistolan kylän yhteisen kaivon vedenpinnan korkeus on vaihdellut välillä 
+55.96…55.99 (N60). Muunnettuna N2000-järjestelmään vedenpinnan vaihteluväli on  

+56.24…56.27 (N2000). Koko tarkkailuaikana 20122021 vedenpinnan vaihteluväli on ollut  
+56.02…56.28 (N2000). 

Kistolan kylän yhteisen kaivon veden laatu on ollut vuosina 20182021 samankaltaista kuin seurannan 

aiempinakin vuosina 20132017. Vesi on ollut kirkasta ja väritöntä, hapekasta ja pH-arvoltaan lievästi 
hapanta. Öljyhiilivetyjä C10-C40 ei ole havaittu. Vesi on täyttänyt tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvälle ta-
lousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset koko tarkkailujakson ajan, lukuun ottamatta kesä-
kuuta 2020, jolloin vedessä havaittiin suolistoperäisiä enterokokkeja (5 pmy/100 ml) ja syksyä 2021, 
jolloin vedessä havaittiin koliformisia bakteereja. Nämä viittaavat pintaveden pääsystä kaivoon. Vuonna 
2021 vedessä ei havaittu suolistoperäisiä enterokokkeja tai E. coli -bakteereja.  

Kistolan kylän yhteisen kaivon kaivokortti ja pinnankorkeuden mittaustulokset koko tarkkailujaksolta 

20122021 on esitetty liitteessä 1. Koko havaintojakson 20132021 taulukoksi kootut vesianalyysitulok-

set ja typpipitoisuuskuvaaja on esitetty liitteessä 2. Vedenlaadun analyysiraportit 20182021 on koottu 
liitteeseen 3. 

2.2 Pohjavesiputki 2 

Soranottoalueelle on asennettu marraskuussa 2020 uusi pohjavesiputki. Pohjavesiputken pinnankorkeus 
oli 17.11.2020 eli putken asennuspäivänä +51.83 (N2000). Putkikortti on toimitettu ympäristönsuojeluun 
vuoden 2020 raportoinnin yhteydessä.  

Putken pinnankorkeutta on mitattu yhteensä kahdeksan kertaa ja pinnankorkeus on vaihdellut välillä 
+51.76…52.13 (N2000). Mittaustulosten perusteella vesipinnan ja alimman kaivusyvyyden väliin jää yli 
viiden metrin suojakerros.  

Pohjavesiputkesta otettiin ensimmäinen vesinäyte joulukuussa 2021. Analyysitulosten mukaan vesi on 
ollut samean ruskeaa ja siinä on ollut lievä vieras haju. Vedessä ei havaittu öljyhiilivetyjä C10-C40, eikä bak-
teereja. Nitraattitypen pitoisuus on ollut luonnontilaisen pohjaveden tasoa. Vedessä on kohonnut pitoi-
suus rautaa ja mangaania. 

Pohjavesiputken 2 pinnankorkeuden mittaustulokset on esitetty liitteessä 1, analyysitulokset on esitetty 
liitteissä 2 ja 3.  

2.3 Tarkkailusta poistettu pohjavesiputki 1 

Pohjavesiputken 1 tarkkailu on lopetettu syksyllä vuonna 2020.  

Vuosina 20182020 soranottoalueen havaintoputken vedenkorkeus on vaihdellut välillä  

+50.08…52.04 (N2000). Pohjavesiputken pinnankorkeusmittaukset koko tarkkailujaksolta 20122020 on 
esitetty liitteessä 1. 

Vuosina 20182020 soranottoalueen havaintoputken veden laatu on ollut samankaltaista kuin seurannan 

aiempinakin vuosina 20132017. Typen pitoisuus on ollut koholla. Kuvaaja pohjavesiputkien typpipitoi-
suudesta on esitetty kuvaajana liitteessä 2.  
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Koko havaintojakson 20132020 vesianalyysitulokset on koottu taulukoksi liitteeseen 2. Vedenlaadun 

analyysiraportit 20182020 on koottu liitteeseen 3. 

3 JATKOTOIMENPITEET 

Tarkkailua jatketaan lupapäätösten mukaisesti vuonna 2022.  



 SAARI OY   MAA-AINESOTON   POHJAVEDEN  SEURANTA

Omistaja Osoite
Anu Eräkunnas Varssilankatu 12a as 1, 24100 Salo
Kaupunki / kunta Kylä / kaava-alue Tila / kortteli Rno / tontti Kiinteistötunnus
Salo Kistola Tuomola II 3:43 734-661-3-43

Kaivon nro 1 Materiaali Betoni Ø 2,0 m Käytetty korkeusjärjestelmä N60

Koordinaatisto Korkeusjärj. X-pohj Y-itä Kaivon kansi Kaivon pohja
KKJ N60 6692214.391 2458099.036 56,580 53,380
ETRSGK23 N2000 6691854.508 23513149.216 56,850 53,650
TM35FIN N2000 6695079.600 292395.215 56,850 53,650

Mitattu pvm. Havainto Vesipinta Vesinäyte Mittaaja / Huomautuksia
23.02.2012 -0,60 55,98 Kyllä APT
02.10.2013 -0,60 55,98 0,00 0,00 Kyllä APT
10.06.2014 -0,60 55,98 0,00 0,00 Kyllä APT
03.11.2014 -0,60 55,98 0,00 0,00 Kyllä APT
03.06.2015 -0,58 56,00 0,02 0,02 Kyllä APT
29.10.2015 -0,59 55,99 -0,01 0,01 Kyllä APT
02.06.2016 -0,60 55,98 -0,01 0,00 Kyllä APT
27.10.2016 -0,58 56,00 0,02 0,02 Kyllä APT
08.06.2017 -0,61 55,97 -0,03 -0,01 Kyllä APT
24.10.2017 -0,84 55,74 -0,23 -0,24 Kyllä APT
22.05.2018 -0,60 55,98 0,24 0,00 Kyllä APT, MPT
20.11.2018 -0,59 55,99 0,01 0,01 Kyllä APT, MPT
06.06.2019 -0,61 55,97 -0,02 -0,01 Kyllä APT, MPT
19.11.2019 -0,62 55,96 -0,01 -0,02 Kyllä APT, MPT
01.06.2020 -0,62 55,96 0,00 -0,02 Kyllä APT, MPT
18.11.2020 -0,62 55,96 0,00 -0,02 Kyllä APT, MPT
02.06.2021 -0,60 55,98 0,02 0,00 Kyllä APT, MPT
13.12.2021 -0,59 55,99 0,01 0,01 Kyllä APT, MPT

Lisätietoja: Kistolan kylän yhteinen kaivo. Kaivo on lukittu.

Tulostettu
15.12.2021 Maanmittauspalvelu Pelto-Timperi Ky

Rinteentie 47
24240 Salo email   antti.pelto-timperi@maanmittauspalvelu.com
Matkapuh 040-749 6252
Puh 02-731 9971
  

Ero 
edelliseen

Ero ensim-
mäiseen

LIITE 1
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SAARI  OY  MAA-AINESOTON   POHJAVEDEN  SEURANTA

Omistaja Osoite
K & T Saari Oy Saarenpiha 10 20460 Turku
Kaupunki / kunta Kylä / kaava-alue Tila / kortteli Rno / tontti Kiinteistötunnus
Salo Kistola Soraharju 5:2 734-661-5-2

Hputken nro 2 Materiaali Rauta/Muovi Ø 50 Käytetty korkeusjärjestelmä N2000

Koordinaatisto Korkeusjärj. X-pohj Y-itä Putken pää Putken pohja
ETRS-GK23 N2000 6691872.22 23512522.26 58,220 48,420

Mitattu pvm. Havainto Vesipinta Vesinäyte Mittaaja / Huomautuksia
17.11.2020 -6,39 51,83 Ei KH, asennuspäivä
18.11.2020 -6,46 51,76 -0,07 -0,07 Ei MPT, TM
25.02.2021 -6,39 51,83 0,07 0,00 Ei MPT
20.05.2021 -6,26 51,96 0,13 0,13 Ei MPT, TM, tyhjennys
02.06.2021 -6,22 52,00 0,04 0,17 Kyllä APT, MPT
24.08.2021 -6,09 52,13 0,13 0,30 Ei MPT, TM
01.10.2021 -6,11 52,11 -0,02 0,28 Ei MPT, TM, tyhjennys
13.12.2021 -6,10 52,12 0,01 0,29 Kyllä APT, MPT

Ero 
edelliseen

Ero ensim-
mäiseen
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Mitattu pvm. Havainto Vesipinta Vesinäyte Mittaaja / Huomautuksia

Lisätietoja: Putki on lukittu.

Tulostettu
15.12.2021 Maanmittauspalvelu Pelto-Timperi Ky

Rinteentie 47
24240 Salo email   antti.pelto-timperi@maanmittauspalvelu.com
Matkapuh 040-749 6252
Puh 02-731 9971
  

Ero 
edelliseen

Ero ensim-
mäiseen
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 SAARI  OY  MAA-AINESOTON  POHJAVEDEN SEURANTA

Omistaja Osoite

K & T Saari Oy Saarenpiha 10 20460 Turku

Kaupunki / kunta Kylä / kaava-alue Tila / kortteli Rno / tontti Kiinteistötunnus

Salo Kistola Soraharju 5:2 734-661-5-2

Hputken nro 1 Materiaali Rauta/Muovi Ø 50 Käytetty korkeusjärjestelmä N2000

Koordinaatisto Korkeusjärj. X-pohj Y-itä Putken pää Putken pohja

ETRS-GK23 N2000 6691815.280 23512549.454 55,550 45,055

Mitattu pvm. Havainto Vesipinta Vesinäyte Mittaaja / Huomautuksia

23.02.2012 -3,75 51,80 Kyllä APT

02.10.2013 -3,68 51,87 0,07 0,07 Kyllä APT

04.03.2014 -3,78 51,77 -0,10 -0,03 Kyllä APT

10.06.2014 -3,95 51,60 -0,17 -0,20 Kyllä APT

03.11.2014 -4,38 51,17 -0,43 -0,63 Kyllä APT

03.06.2015 -4,17 51,38 0,21 -0,42 Kyllä APT

29.10.2015 -4,18 51,37 -0,01 -0,43 Kyllä APT

02.06.2016 -3,85 51,70 0,33 -0,10 Kyllä APT

27.10.2016 -4,29 51,26 -0,44 -0,54 Kyllä APT

08.06.2017 -5,16 50,39 -0,87 -1,41 Kyllä APT

24.10.2017 -5,39 50,16 -0,23 -1,64 Kyllä APT

27.02.2018 -4,42 51,13 0,97 -0,67 Ei APT

15.05.2018 -4,08 51,47 0,34 -0,33 Ei MPT

22.05.2018 -4,07 51,48 0,01 -0,32 Kyllä APT, MPT

20.11.2018 -4,67 50,88 -0,60 -0,92 Kyllä APT, MPT

27.02.2019 -5,19 50,36 -0,52 -1,44 Ei MPT

22.05.2019 -5,10 50,45 0,09 -1,35 Ei MPT

06.06.2019 -5,16 50,39 -0,06 -1,41 Kyllä APT, MPT

26.08.2019 -5,40 50,15 -0,24 -1,65 Ei MPT, TM

07.11.2019 -5,47 50,08 -0,07 -1,72 Ei MPT

19.11.2019 -5,43 50,12 0,04 -1,68 Kyllä APT, MPT

27.02.2020 -4,43 51,12 1,00 -0,68 Ei APT, MPT

07.05.2020 -3,69 51,86 0,74 0,06 Ei MPT, tyhjennys

01.06.2020 -3,58 51,97 0,11 0,17 Kyllä APT, MPT

19.08.2020 -3,51 52,04 0,07 0,24 Ei MPT

Ero 
edelliseen

Ero ensim-
mäiseen
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Taulukko 1. Pohjaveden laaduntarkkailun yhteenveto 2013–2021, Kistolan kylän yhteinen kaivo. 
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Lämpötila °C  7,1 6,7 7,1  6,4 7,1 6,9 6,8 6,2 6,1 6,0 6,9 6,5 7,8 6,8 5,8 

Sulfaatti mg/l ≤ 250 (b) 6,8 6,4 6,1 5,9 6,0 6,7 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1 5,9 6,2 5,9 6,0 6,2 

Fluoridi mg/l ≤ 1,5 (a) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - 

Kloridi mg/l ≤ 100 (b) 2,0 1,7 1,9 1,9 2,1 1,5  3,2 1,9 2,2 1,9 2,3 3,2 2,5 1,9 2,2 

Kolimuotoiset bakteerit 
pmy/100 ml 

< 1 (b) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Haju  ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua 

E. coli pmy/100 ml < 1 (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suolistoperäiset entero-
kokit pmy/100 ml 

< 1 (a) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

Happi mg/l  9,8 10,6 10,7 10,4 10,4 10,7 10,5 10,5 10,4 10,7 10,5 10,5 10,6 11,4 11,2 10,4 

Sameus FNU ≤ 1 (c) 0,39 0,58 0,33 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,27 0,5 < 0,2 

Sähkönjohtavuus µS/cm < 2500 (c) 70 69 67 67 68 67 69 68 67 65 64 66 67 63 64 64 

pH ≥ 6,5 ≤ 9,5 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 6,8 6,6 6,6 6,5 6,6 6,6 

Väriluku ≤ 5 (c) < 5 < 5 < 5  < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

CODMn mgO2/l ≤ 5 (b) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Nitriitti mgNO2/l ≤ 0,5 (a) < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 

Nitriittityppi mgN/l ≤ 0,15 (a) < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Nitraatti mgNO3/l ≤ 50 (a) 1,5 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,5 1,3 0,97 1,1 0,87 

Nitraattityppi mgN/l ≤ 11 (a) 0,32 0,26 0,29 0,29 0,34 0,38 0,39 0,33 0,30 0,28 0,27 0,33 0,28 0,22 0,24 0,20 

Ammonium mgNH4/l ≤ 0,5 (b) < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,0071 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,014 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 

Ammoniumtyppi mgN/l ≤ 0,4 (b) < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,0055 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,011 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Nitraatti- ja nitriittitypen 
summa mgN/l 

 0,32 0,26 0,29 0,29 0,34 0,38 0,39 0,33 0,30 0,28 0,27 0,33 0,28 0,22 0,24 0,20 

Öljyhiilivetyjakeet  
C10-C40 µg/l 

 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Keskitisleet C10-C21 µg/l  < 50 < 25 < 25  < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Raskaat öljyjakeet  
C21-C40 µg/l 

 < 50 < 25 < 25  < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Rauta µg/l ≤ 200 (b) < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 2 < 2 8 < 25 < 25 < 25 

Ulkonäkö  Kirkas ja  
väritön 

Kirkas ja  
väritön 

Kirkas ja 
väritön 

Kirkas ja  
väritön 

Kirkas ja  
väritön 

Kirkas ja 
väritön 

Kirkas ja  
väritön 

Kirkas ja  
väritön 

Kirkas ja  
väritön 

Kirkas ja  
väritön 

Kirkas ja  
väritön 

Kirkas 
Kirkas ja  
väritön 

- 
Kirkas ja  
väritön 

Kirkas ja  
väritön 

Mangaani µg/l ≤ 50 (b) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 1 < 1 6 < 5 < 5 < 5 

Alkaliteetti mmol/l                 0,37 

Kokonaiskovuus ˚dH                 1,2 

Kokonaiskovuus mmol/l                 0,22 

 
* a=laatuvaatimus, b=laatusuositus, c=tavoitetaso 
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Taulukko 2. Pohjaveden laaduntarkkailutulokset vuonna 2021, pohjavesiputki 2. Putki on asennettu 17.11.2020. 

Parametri 

3
1

.1
2

.2
0

2
1

 
Lämpötila °C 6,7 

Sulfaatti mg/l 16 

Kloridi mg/l 2,5 

Kolimuotoiset bakteerit 
pmy/100 ml 

0 

Haju 
lievä vieras 
haju 

E. coli pmy/100 ml 0 

Suolistoperäiset enteroko-
kit pmy/100 ml 

0 

Happi mg/l 9,1 

Sameus FNU 64 

Sähkönjohtavuus mS/m 9,1 

pH 6,7 

Väriluku - 

Väriluku (suodatettu) 10 

CODMn mgO2/l 1,8 

Nitriittityppi µg/l < 2 

Nitraattityppi µg/l 310 

Ammoniumtyppi µg/l 45 

Nitraatti- ja nitriittitypen 
summa µg/l 

310 

Öljyhiilivetyjakeet  
C10-C40 µg/l 

< 20 

Keskitisleet C10-C21 µg/l < 20 

Raskaat öljyjakeet  
C21-C40 µg/l 

< 20 

Rauta µg/l 30000 

Ulkonäkö 
samean  
ruskeaa 

Mangaani µg/l 460 

Alkaliteetti mmol/l 0,38 

Kokonaiskovuus ˚dH  

Kokonaiskovuus mmol/l 0,32 
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Taulukko 3. Pohjaveden laaduntarkkailun yhteenveto 2013–2020, pohjavesiputki 1. Tarkkailu on lopetettu vuonna 2020. 

Parametri 
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Lämpötila °C 12,1 3,1 6,3 11,0  9,9 8,2 8,9 7,2 8,1 7,1 8,1 8,1 9,1 8,0 
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Sulfaatti mg/l 4,0 1,8 2,6 6,1 1,2 2,3 15 23 17 14 9,2 13 8,5 6,6 7,2 

Fluoridi mg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Kloridi mg/l 1,1 1,1 1,8 1,4 1,3 1,5 < 1 3,7 3,5 2,3 < 1 2,1 2,1 < 1 < 1 

Kolimuotoiset bakteerit 
pmy/100 ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Haju 
lievä vieras 
haju 

ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua 
lievä vieras 
haju 

ei hajua ei hajua 
lievä vieras 
haju 

ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua ei hajua 

E. coli pmy/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suolistoperäiset enteroko-
kit pmy/100 ml 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Happi mg/l 8,8 13,2 10,5 8,3 11,4 6,9 11,5 9,8 11,3 11,6 12,4 10,7 11,8 10,9 12,4 

Sameus FNU 530 5,4 13 2,4 29 11 2,7 17 380 25 0,92 37 21 7,7 37 

Sähkönjohtavuus mS/m 4,3 3,1 5,1 7,7 2,5 4,6 9,9 15,8 13,9 12,4 8,7 11,0 8,1 6,4 7,6 

pH 7,1 6,9 6,8 6,8 6,9 6,5 6,6 6,8 7,4 7,0 7,1 7,2 7,0 7,0 6,9 

Väriluku  < 5 10 < 5  15 < 5   25 < 5   15  

Väriluku (suodatettu) 150       10    15 5  5 

CODMn mgO2/l 7 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4,2 1,2 1,4 0,58 < 0,5 0,80 0,85 0,89 1,2 

Nitriittityppi µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 3 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

Nitraattityppi µg/l 210 560 530 1200 120 43 1300 3400 2000 3400 1400 2600 1400 1100 200 

Ammoniumtyppi µg/l 44 < 5 < 5 < 5 11 7,2 7,8 11 28 < 5 < 5 24 24 6,7 5,1 

Nitraatti- ja nitriittitypen 
summa µg/l 

3400 570 530 1200 120 44 1300 3400 2000 3400 1400 2400 1400 1100 200 

Öljyhiilivetyjakeet  
C10-C40 µg/l 

< 50 < 50 < 50 < 50  < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Keskitisleet C10-C21 µg/l < 50 < 50 < 25 < 25  < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Raskaat öljyjakeet  
C21-C40 µg/l 

< 50 < 50 < 25 < 25  < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Rauta µg/l 96000 320 1000 140 1500 460 260 2200 22000 2100 110 2500 820 740 3200 

Ulkonäkö 
samean  
ruskeaa 

kirkas ja  
väritön 

samean  
ruskeaa 

kirkas ja  
väritön 

samea ja 
vaalean  
ruskea 

sameaa ja 
harmaata 

lievästi  
kellertävää 

sameaa ja 
harmaata 

samean  
ruskeaa 

samean  
harmaa 

kirkasta ja 
väritöntä 

kirkas kirkas 
samean  
ruskeaa 

lievästi  
keltainen 

Mangaani µg/l 2500 24 74 6,1 39 29 11 89 490 130 6,3 57 8 10 140 
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Kuva 1. Kistolan kaivon typpipitoisuus vuosina 2018–2021. 
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Kuva 2. Pohjavesiputkien 1 ja 2 typpipitoisuus vuosina 2018–2021. Putken 1 tarkkailu on lopetettu vuonna 2020 ja putken 2 tarkkailu on aloitettu vuonna 2021. 
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LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
1.7.2019

19-1656
#1

1 (4)

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@luvylab.fi

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

K & T Saari Oy
Saarenpiha 10
20460 TURKU

Tilausnro 114235 (PELTOTIM/Kistola), saapunut 6.6.2019, näytteet otettu 6.6.2019 (9:30)
Näytteenottaja: A.Pelto-Timperi

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

3725 Havaintoputki, soranottoalue

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 3725

Ulkonäkö k.v.
Haju ei hajua
Veden lämpötila °C 8,1
*Sameus FNU 21
*Happi mg/l 11,8
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 7,0
*Sähkönjohtavuus (25°C) mS/m 8,1
*Väriluku E
Väriluku (suod.) 5
*COD Mn mg O2/l 0,85
*Ammoniumtyppi (SFA) µg/l 24
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) µg/l 1400
*Nitriittityppi µg/l <2
*Nitraattityppi (SFA) µg/l 1400
*Kloridi mg/l 2,1
*Sulfaatti mg/l 8,5
*Fluoridi mg/l <0,2
*E. coli (44 °C) pmy/100 ml 0
*Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml 0
*Kolimuotoiset bakteerit pmy/100 ml 0
7)*Rauta (ICP-OES/suora mittaus) µg/l E
7)*Rauta,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)) µg/l 820
7)*Mangaani (ICP-OES/suora mittaus) µg/l E
7)*Mangaani,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3) µg/l 8
2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) µg/l <20

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1), 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
1.7.2019

19-1656
#1

2 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
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LAUSUNTO

Veden korkeus -5,16 vesi kirkasta ja hajutonta, näytteenottajan havainto.

Mira Peltola
Vastaava laborantti
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Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
Haju Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
Veden lämpötila  (TL920)
*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)

*Happi SFS-EN 25813:1993 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)
*Sähkönjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)
*Väriluku SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)

Väriluku (suod.) Sis. menetelmä MENE31 (per. SFS 3023:1987 (modif.), kum.) (TL64)
*COD Mn SFS 3036:1981 (TL64)
*Ammoniumtyppi (SFA) SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)

*Nitriittityppi SFS 3029:1976 (TL64)
*Nitraattityppi (SFA) ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Kloridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)

*Fluoridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*E. coli (44 °C) SFS 3016:2011 (TL64)
*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Kolimuotoiset bakteerit SFS 3016:2011 (TL64)

7)*Rauta (ICP-OES/suora mittaus) kts.liite (TL27)
7)*Rauta,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)) kts.liite (TL27)
7)*Mangaani (ICP-OES/suora mittaus) kts.liite (TL27)
7)*Mangaani,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3) kts.liite (TL27)

2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) kts.liite (TL137)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL137 Ramboll Analytics Oy, T039
TL27 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101)
TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)
TL920 Tilaaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

Ulkonäkö 2019/3725 7.6.2019

Haju 2019/3725 7.6.2019

*Sameus 2019/3725 ±16% 7.6.2019

*Happi 2019/3725 ±8% 6.6.2019

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2019/3725 ±0,2  yks. 10.6.2019

*Sähkönjohtavuus (25°C) 2019/3725 ±5% 7.6.2019

Väriluku (suod.) 2019/3725 7.6.2019

*COD Mn 2019/3725 ±0,4  mg O2/l 14.6.2019



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
1.7.2019

19-1656
#1

4 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Ammoniumtyppi (SFA) 2019/3725 ±19% 7.6.2019

*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) 2019/3725 ±10% 7.6.2019

*Nitriittityppi 2019/3725 Määritysrajan alitus 7.6.2019

*Nitraattityppi (SFA) 2019/3725 ±10% 7.6.2019

*Kloridi 2019/3725 ±20% 17.6.2019

*Sulfaatti 2019/3725 ±10% 17.6.2019

*Fluoridi 2019/3725 Määritysrajan alitus 17.6.2019

*E. coli (44 °C) 2019/3725 Määritysrajan alitus 6.6.2019

*Suolistoperäiset enterokokit 2019/3725 Määritysrajan alitus 6.6.2019

*Kolimuotoiset bakteerit 2019/3725 Määritysrajan alitus 6.6.2019

7)*Rauta,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)) 2019/3725 ±15% 24.6.2019

7)*Mangaani,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)2019/3725 ±15% 13.6.2019

2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) 2019/3725 Määritysrajan alitus



29.06.2019

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/2AR-19-RZ-018081-01

Í%SC{ÂÂ#?**Î 
10.06.2019Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00022718

Asiakasnro RZ0001561

LUVYLab Oy Ab Anri AallonenTutkimuksen yhteyshenkilö 

Laboratorio

PL 51

08100 LOHJA
FINLAND
s-posti: laboratorio@luvylab.fi

LUVYLab Oy Ab, analyysit v. 2019

750-2019-00035356Näytenumero

Näytteen nimi 2019/3725

Näytteen kuvaus Muut nestemäiset 
materiaalit

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02  RZP0L

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.com

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



29.06.2019

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/2AR-19-RZ-018081-01

Í%SC{ÂÂ#?**Î 
10.06.2019Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40

Menetelmätiedot

Laboratorio

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 FINAS T039

Jakelu :  milla.holopainen@luvylab.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 504344099Anri Aallonen

AnriAallonen@eurofins.fiProduction Business Unit 
Line Manager

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.com

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
1.7.2019

19-1657
#1

1 (4)

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@luvylab.fi

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

K & T Saari Oy
Saarenpiha 10
20460 TURKU

Tilausnro 114235 (PELTOTIM/Kistola), saapunut 6.6.2019, näytteet otettu 6.6.2019 (9:30)
Näytteenottaja: A.Pelto-Timperi

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

3726 Kistolan kylän yht. kaivo

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 3726 Ohjearvo

*E. coli (44°C) pmy/100 ml 0 <1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C) pmy/100 ml 0 <1 (S)
Haju ei hajua
*Sameus FNU <0,2 «1 (T)
*Väriluku <5 «5 (T)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 6,6 «9,5, »6,5 (T)
*Sähkönjohtavuus (25°C) µS/cm 66 <2500 (T)
7)*Rauta, Fe µg/l <2 «200 (S)
7)*Mangaani, Mn µg/l <1 «50 (S)
*Ammonium, NH4 mgNH4/l 0,014 «0,5 (S)
*Ammoniumtyppi, NH4-N mgN/l 0,011 «0,4 (S)
*Nitriitti, NO2 mgNO2/l <0,007 «0,50 (V)
Veden lämpötila °C 6,9
*Nitriittityppi, NO2-N mgN/l <0,002 «0,15 (V)
*Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml 0 <1 (V)
*Fluoridi, F mg/l <0,2 «1,5 (V)
*Nitraatti, NO3 mgNO3/l 1,5 «50 (V)
*Nitraattityppi, NO3-N mgN/l 0,33 «11 (V)
*Hapettuvuus, CODMn mgO2/l <0,5 «5 (S)
*Kloridi, Cl mg/l 2,3 «100 (S)
*(NO3+NO2)-N mgN/l 0,33
*Sulfaatti, SO4 mg/l 5,9 «250 (S)
Ulkonäkö k.v.
2)*Hiilivetyöljyindeksi µg/l <20
*Happi mg/l 10,5

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 401/2001
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1), 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
1.7.2019

19-1657
#1

2 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -
suositukset.

Veden korkeus -0,61 vesi kirkasta ja hajutonta, näytteenottajan havainto.

Mira Peltola
Vastaava laborantti



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
1.7.2019

19-1657
#1

3 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*E. coli (44°C) SFS 3016:2011 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (36°C) SFS 3016:2011 (TL64)
Haju Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)

*Väriluku SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)
*Sähkönjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)
7)*Rauta, Fe kts.liite (TL27)

7)*Mangaani, Mn kts.liite (TL27)
*Ammonium, NH4 SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)
Veden lämpötila  (TL920)
*Nitriittityppi, NO2-N SFS 3029:1976 (TL64)

*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Fluoridi, F SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*Nitraattityppi, NO3-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Hapettuvuus, CODMn SFS 3036:1981 (TL64)

*Kloridi, Cl SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*(NO3+NO2)-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Sulfaatti, SO4 SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)

2)*Hiilivetyöljyindeksi kts.liite (TL137)
*Happi SFS-EN 25813:1993 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL137 Ramboll Analytics Oy, T039
TL27 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101)
TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)
TL920 Tilaaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*E. coli (44°C) 2019/3726 Määritysrajan alitus 6.6.2019

*Koliformiset bakteerit (36°C) 2019/3726 Määritysrajan alitus 6.6.2019

Haju 2019/3726 7.6.2019

*Sameus 2019/3726 Määritysrajan alitus 7.6.2019

*Väriluku 2019/3726 Määritysrajan alitus 7.6.2019

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2019/3726 ±0,2  yks. 10.6.2019

*Sähkönjohtavuus (25°C) 2019/3726 ±5% 7.6.2019

7)*Rauta, Fe 2019/3726 Määritysrajan alitus

7)*Mangaani, Mn 2019/3726 Määritysrajan alitus

*Ammonium, NH4 2019/3726 ±0,005152  mgNH4/l 7.6.2019



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
1.7.2019

19-1657
#1

4 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Nitriittityppi, NO2-N 2019/3726 Määritysrajan alitus 7.6.2019

*Suolistoperäiset enterokokit 2019/3726 Määritysrajan alitus 6.6.2019

*Fluoridi, F 2019/3726 Määritysrajan alitus 17.6.2019

*Nitraattityppi, NO3-N 2019/3726 ±10% 7.6.2019

*Hapettuvuus, CODMn 2019/3726 Määritysrajan alitus 14.6.2019

*Kloridi, Cl 2019/3726 ±20% 17.6.2019

*(NO3+NO2)-N 2019/3726 ±10% 7.6.2019

*Sulfaatti, SO4 2019/3726 ±17% 17.6.2019

Ulkonäkö 2019/3726 7.6.2019

2)*Hiilivetyöljyindeksi 2019/3726 Määritysrajan alitus

*Happi 2019/3726 ±8% 6.6.2019



TESTAUSSELOSTE
Akkreditoitu laboratorio
14.6.2019

19-4408
#1

1 (2)

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Telekatu 16 Telekatu 16 (02) 274 0201 Y 1564941-9
20360 TURKU 20360 TURKU *(02) 274 0200 laura.lehtniemi@lsvsy.fi Krnro 774822

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.

LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

Tilausnro 228707 (LOHJA/1), saapunut 12.6.2019

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

9044 19-3726 muut vedet

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 9044

Rauta, Fe * mg/l <0,002
Mangaani, Mn * mg/l <0,001

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus

Laura Lehtniemi
ympäristöinsinööri
(02) 274 0201



TESTAUSSELOSTE
Akkreditoitu laboratorio
14.6.2019

19-4408
#1

2 (2)

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Rauta, Fe * SFS-EN ISO 11885 (TL27)
Mangaani, Mn * SFS-EN ISO 11885 (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL27 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

Rauta, Fe * 2019/9044 Määritysrajan alitus 12.6.2019

Mangaani, Mn * 2019/9044 Määritysrajan alitus 12.6.2019



29.06.2019

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/2AR-19-RZ-018082-01

Í%SC{ÂÂ#?+3Î 
10.06.2019Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00022718

Asiakasnro RZ0001561

LUVYLab Oy Ab Anri AallonenTutkimuksen yhteyshenkilö 

Laboratorio

PL 51

08100 LOHJA
FINLAND
s-posti: laboratorio@luvylab.fi

LUVYLab Oy Ab, analyysit v. 2019

750-2019-00035357Näytenumero

Näytteen nimi 2019/3726

Näytteen kuvaus Muut nestemäiset 
materiaalit

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02  RZP0L

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.com

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



29.06.2019

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/2AR-19-RZ-018082-01

Í%SC{ÂÂ#?+3Î 
10.06.2019Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40

Menetelmätiedot

Laboratorio

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 FINAS T039

Jakelu :  milla.holopainen@luvylab.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 504344099Anri Aallonen

AnriAallonen@eurofins.fiProduction Business Unit 
Line Manager

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.com

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
4.12.2019

19-3704
#1

1 (3)

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@luvylab.fi

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

K & T Saari Oy
Saarenpiha 10
20460 TURKU

Tilausnro 117544 (PELTOTIM/Kistola), saapunut 19.11.2019, näytteet otettu 19.11.2019 (10-11:00)
Näytteenottaja: A. Pelto-Timperi

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

9343 Havaintoputki, soranottoalue

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 9343

Ulkonäkö sam.rusk.
Haju ei hajua
Veden lämpötila °C 9,1
*Sameus FNU 7,7
*Happi mg/l 10,9
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 7,0
*Sähkönjohtavuus (25°C) mS/m 6,4
*Väriluku 15
*COD Mn mg O2/l 0,89
*Ammoniumtyppi (SFA) µg/l 6,7
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) µg/l 1100
*Nitriittityppi µg/l <2
*Nitraattityppi (SFA) µg/l 1100
*Kloridi mg/l <1
*Sulfaatti mg/l 6,6
*Fluoridi mg/l <0,2
*E. coli (44 °C) pmy/100 ml 0
*Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml 0
*Kolimuotoiset bakteerit pmy/100 ml 0
7)*Rauta (ICP-OES/suora mittaus) µg/l E
7)*Rauta,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)) µg/l 740
7)*Mangaani (ICP-OES/suora mittaus) µg/l E
7)*Mangaani,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3) µg/l 10
2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) µg/l <20

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1), 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

Milla Holopainen
Vastaava laborantti



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
4.12.2019

19-3704
#1

2 (3)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
Haju Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
Veden lämpötila  (TL920)
*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)

*Happi SFS-EN 25813:1993 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)
*Sähkönjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)
*Väriluku SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)

*COD Mn SFS 3036:1981 (TL64)
*Ammoniumtyppi (SFA) SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Nitriittityppi SFS 3029:1976 (TL64)

*Nitraattityppi (SFA) ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Kloridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*Fluoridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)

*E. coli (44 °C) SFS 3016:2011 (TL64)
*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Kolimuotoiset bakteerit SFS 3016:2011 (TL64)
7)*Rauta (ICP-OES/suora mittaus) SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)

7)*Rauta,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)) SFS-EN ISO 11885:2009, SFS-EN ISO 15587-2:2002 (TL27)
7)*Mangaani (ICP-OES/suora mittaus) SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
7)*Mangaani,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3) SFS-EN ISO 11885:2009, SFS-EN ISO 15587-2:2002 (TL27)
2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) kts.liite (TL137)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL137 Eurofins Environment Testing Finland oy (FINAS T039)
TL27 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101)
TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)
TL920 Tilaaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

Ulkonäkö 2019/9343 19.11.2019

Haju 2019/9343 19.11.2019

*Sameus 2019/9343 ±16% 19.11.2019

*Happi 2019/9343 ±8% 21.11.2019

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2019/9343 ±0,2  yks. 19.11.2019

*Sähkönjohtavuus (25°C) 2019/9343 ±5% 19.11.2019

*Väriluku 2019/9343 20.11.2019

*COD Mn 2019/9343 ±0,4  mg O2/l 21.11.2019

*Ammoniumtyppi (SFA) 2019/9343 ±4  µg/l 20.11.2019



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
4.12.2019

19-3704
#1

3 (3)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) 2019/9343 ±10% 20.11.2019

*Nitriittityppi 2019/9343 Määritysrajan alitus 20.11.2019

*Nitraattityppi (SFA) 2019/9343 ±10% 20.11.2019

*Kloridi 2019/9343 Määritysrajan alitus 20.11.2019

*Sulfaatti 2019/9343 ±17% 20.11.2019

*Fluoridi 2019/9343 Määritysrajan alitus 20.11.2019

*E. coli (44 °C) 2019/9343 Määritysrajan alitus 19.11.2019

*Suolistoperäiset enterokokit 2019/9343 Määritysrajan alitus 19.11.2019

*Kolimuotoiset bakteerit 2019/9343 Määritysrajan alitus 19.11.2019

7)*Rauta,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)) 2019/9343 ±15% 25.11.2019

7)*Mangaani,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)2019/9343 ±15% 25.11.2019

2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) 2019/9343 Määritysrajan alitus



03.12.2019

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/2AR-19-RZ-044442-01

Í%SC{ÂÂ&1d=Î 
21.11.2019Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00037439

Asiakasnro RZ0001561

Näytteenottaja Asiakas

LUVYLab Oy Ab Anri AallonenTutkimuksen yhteyshenkilö 

Laboratorio

PL 51

08100 LOHJA
FINLAND
s-posti: laboratorio@luvylab.fi

LUVYLab Oy Ab, analyysit v. 2019

750-2019-00077315Näytenumero

Näytteen nimi 2019/9343

Näytteen kuvaus Muut nestemäiset 
materiaalit

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02  RZP0L

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



03.12.2019

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/2AR-19-RZ-044442-01

Í%SC{ÂÂ&1d=Î 
21.11.2019Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40

Menetelmätiedot

Laboratorio

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Jakelu :  milla.holopainen@luvylab.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 504344099Anri Aallonen

AnriAallonen@eurofins.fiProduction Business Unit 
Line Manager

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
4.12.2019

19-3705
#1

1 (4)

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@luvylab.fi

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

K & T Saari Oy
Saarenpiha 10
20460 TURKU

Tilausnro 117544 (PELTOTIM/Kistola), saapunut 19.11.2019, näytteet otettu 19.11.2019 (10-11:00)
Näytteenottaja: A. Pelto-Timperi

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

9344 Kistolan kylän yht. kaivo

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 9344 Ohjearvo

*E. coli (44°C) pmy/100 ml 0 <1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C) pmy/100 ml 0 <1 (S)
Haju ei hajua
*Sameus FNU <0,2 «1 (T)
*Väriluku <5 «5 (T)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 6,6 «9,5, »6,5 (T)
*Sähkönjohtavuus (25°C) µS/cm 67 <2500 (T)
7)*Rauta, Fe µg/l E «200 (S)
7)*Mangaani, Mn µg/l E «50 (S)
*Ammonium, NH4 mgNH4/l <0,006 «0,5 (S)
*Ammoniumtyppi, NH4-N mgN/l <0,005 «0,4 (S)
*Nitriitti, NO2 mgNO2/l <0,007 «0,50 (V)
Veden lämpötila °C 6,5
*Nitriittityppi, NO2-N mgN/l <0,002 «0,15 (V)
*Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml 0 <1 (V)
*Fluoridi, F mg/l <0,2 «1,5 (V)
*Nitraatti, NO3 mgNO3/l 1,3 «50 (V)
*Nitraattityppi, NO3-N mgN/l 0,28 «11 (V)
*Hapettuvuus, CODMn mgO2/l <0,5 «5 (S)
*Kloridi, Cl mg/l 3,2 «100 (S)
*(NO3+NO2)-N mgN/l 0,28
*Sulfaatti, SO4 mg/l 6,2 «250 (S)
Ulkonäkö k.v.
2)*Hiilivetyöljyindeksi µg/l <20
*Happi mg/l 10,6
7)*Rauta,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)) µg/l 8 «200 (S)
7)*Mangaani,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3) µg/l 6 «50 (S)

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 401/2001
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1), 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
4.12.2019

19-3705
#1

2 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -
suositukset.

Vesi oli ulkonäöltään kirkasta ja väritöntä (= k.v.).

Milla Holopainen
Vastaava laborantti



LUVYLab Oy Ab
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08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
4.12.2019

19-3705
#1

3 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*E. coli (44°C) SFS 3016:2011 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (36°C) SFS 3016:2011 (TL64)
Haju Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)

*Väriluku SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)
*Sähkönjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)
7)*Rauta, Fe SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)

7)*Mangaani, Mn SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
*Ammonium, NH4 SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)
Veden lämpötila  (TL920)
*Nitriittityppi, NO2-N SFS 3029:1976 (TL64)

*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Fluoridi, F SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*Nitraattityppi, NO3-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Hapettuvuus, CODMn SFS 3036:1981 (TL64)

*Kloridi, Cl SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*(NO3+NO2)-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Sulfaatti, SO4 SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)

2)*Hiilivetyöljyindeksi kts.liite (TL137)
*Happi SFS-EN 25813:1993 (TL64)
7)*Rauta,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)) SFS-EN ISO 11885:2009, SFS-EN ISO 15587-2:2002 (TL27)
7)*Mangaani,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3) SFS-EN ISO 11885:2009, SFS-EN ISO 15587-2:2002 (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL137 Eurofins Environment Testing Finland oy (FINAS T039)
TL27 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101)
TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)
TL920 Tilaaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*E. coli (44°C) 2019/9344 Määritysrajan alitus 19.11.2019

*Koliformiset bakteerit (36°C) 2019/9344 Määritysrajan alitus 19.11.2019

Haju 2019/9344 19.11.2019

*Sameus 2019/9344 Määritysrajan alitus 19.11.2019

*Väriluku 2019/9344 Määritysrajan alitus 20.11.2019

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2019/9344 ±0,2  yks. 19.11.2019

*Sähkönjohtavuus (25°C) 2019/9344 ±5% 19.11.2019

*Ammonium, NH4 2019/9344 Määritysrajan alitus 20.11.2019

*Nitriittityppi, NO2-N 2019/9344 Määritysrajan alitus 20.11.2019



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
4.12.2019

19-3705
#1

4 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Suolistoperäiset enterokokit 2019/9344 Määritysrajan alitus 19.11.2019

*Fluoridi, F 2019/9344 Määritysrajan alitus 20.11.2019

*Nitraattityppi, NO3-N 2019/9344 ±10% 20.11.2019

*Hapettuvuus, CODMn 2019/9344 Määritysrajan alitus 21.11.2019

*Kloridi, Cl 2019/9344 ±20% 20.11.2019

*(NO3+NO2)-N 2019/9344 ±10% 20.11.2019

*Sulfaatti, SO4 2019/9344 ±17% 20.11.2019

Ulkonäkö 2019/9344 19.11.2019

2)*Hiilivetyöljyindeksi 2019/9344 Määritysrajan alitus

*Happi 2019/9344 ±8% 21.11.2019

7)*Rauta,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)) 2019/9344 ±2  µg/l 25.11.2019

7)*Mangaani,kokonaisp. (ICP-OES/HNO3)2019/9344 ±1  µg/l 25.11.2019



03.12.2019

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/2AR-19-RZ-044443-01

Í%SC{ÂÂ&1eFÎ 
21.11.2019Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00037439

Asiakasnro RZ0001561

Näytteenottaja Asiakas

LUVYLab Oy Ab Anri AallonenTutkimuksen yhteyshenkilö 

Laboratorio

PL 51

08100 LOHJA
FINLAND
s-posti: laboratorio@luvylab.fi

LUVYLab Oy Ab, analyysit v. 2019

750-2019-00077316Näytenumero

Näytteen nimi 2019/9344

Näytteen kuvaus Muut nestemäiset 
materiaalit

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02  RZP0L

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



03.12.2019

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/2AR-19-RZ-044443-01

Í%SC{ÂÂ&1eFÎ 
21.11.2019Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40

Menetelmätiedot

Laboratorio

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Jakelu :  milla.holopainen@luvylab.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 504344099Anri Aallonen

AnriAallonen@eurofins.fiProduction Business Unit 
Line Manager

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



LUVYLab Oy Ab
PL 51
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TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
15.6.2020

20-1526
#1

1 (3)

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@luvylab.fi

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

K & T Saari Oy
Saarenpiha 10
20460 TURKU

Tilausnro 120256 (PELTOTIM/Kistola), saapunut 1.6.2020, näytteet otettu 1.6.2020 (10-11)
Näytteenottaja: A. P. Pelto-Timperi

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

3575 Havaintoputki, soranottoalue

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 3575

Ulkonäkö liev.kell.
Haju ei hajua
Veden lämpötila °C 8,0
*Sameus FNU 37
*Happi mg/l 12,4
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 6,9
*Sähkönjohtavuus (25°C) mS/m 7,6
*Väriluku E
Väriluku (suod.) 5
*COD Mn mg O2/l 1,2
*Ammoniumtyppi (SFA) µg/l 5,1
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) µg/l 200
*Nitriittityppi µg/l <2
*Nitraattityppi (SFA) µg/l 200
*Kloridi mg/l <1
*Sulfaatti mg/l 7,2
*Fluoridi mg/l <0,2
*E. coli (44 °C) pmy/100 ml 0
*Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml 0
*Kolimuotoiset bakteerit pmy/100 ml 0
*Rauta µg/l 3200
*Mangaani µg/l 140
2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) µg/l <20

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1), 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Salon kaupunki, Saapunut 13.10.2020 
3620/11.01.00.00.02/2018 ja 2314/10.03.00.05.01/2019



LUVYLab Oy Ab
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08101 LOHJA
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¤Yleinen
15.6.2020

20-1526
#1

2 (3)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
Haju Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
Veden lämpötila  (TL920)
*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)

*Happi SFS-EN 25813:1993 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)
*Sähkönjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)
*Väriluku SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)

Väriluku (suod.) Sis. menetelmä MENE31 (per. SFS 3023:1987 (modif.), kum.) (TL64)
*COD Mn SFS 3036:1981 (TL64)
*Ammoniumtyppi (SFA) SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)

*Nitriittityppi SFS 3029:1976 (TL64)
*Nitraattityppi (SFA) ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Kloridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)

*Fluoridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*E. coli (44 °C) SFS 3016:2011 (TL64)
*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Kolimuotoiset bakteerit SFS 3016:2011 (TL64)

*Rauta SFS 3028:1976 (TL64)
*Mangaani SFS 3033:1976 (TL64)
2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) kts.liite (TL137)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL137 Eurofins Environment Testing Finland oy (FINAS T039) (EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL920 Tilaaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

Ulkonäkö 2020/3575 3.6.2020

Haju 2020/3575 3.6.2020

*Sameus 2020/3575 ±16% 2.6.2020

*Happi 2020/3575 ±8% 4.6.2020

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2020/3575 ±0,2  yks. 2.6.2020

*Sähkönjohtavuus (25°C) 2020/3575 ±5% 2.6.2020



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
15.6.2020

20-1526
#1

3 (3)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

Väriluku (suod.) 2020/3575 2.6.2020

*COD Mn 2020/3575 ±0,4  mg O2/l 4.6.2020

*Ammoniumtyppi (SFA) 2020/3575 ±4  µg/l 2.6.2020

*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) 2020/3575 ±10% 2.6.2020

*Nitriittityppi 2020/3575 Määritysrajan alitus 2.6.2020

*Nitraattityppi (SFA) 2020/3575 ±10% 4.6.2020

*Kloridi 2020/3575 Määritysrajan alitus 2.6.2020

*Sulfaatti 2020/3575 ±10% 2.6.2020

*Fluoridi 2020/3575 Määritysrajan alitus 2.6.2020

*E. coli (44 °C) 2020/3575 Määritysrajan alitus 1.6.2020

*Suolistoperäiset enterokokit 2020/3575 Määritysrajan alitus 1.6.2020

*Kolimuotoiset bakteerit 2020/3575 Määritysrajan alitus 1.6.2020

*Rauta 2020/3575 ±10% 8.6.2020

*Mangaani 2020/3575 ±14% 10.6.2020

2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) 2020/3575 Määritysrajan alitus



09.06.2020

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/2AR-20-RZ-016114-01

Í%SC{ÂÂ(6E*Î 
04.06.2020Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00049669

Asiakasnro RZ0001561

Näytteenottaja Asiakas

LUVYLab Oy Ab Anri AallonenTutkimuksen yhteyshenkilö 

Laboratorio

PL 51

08100 LOHJA
FINLAND
s-posti: laboratorio@luvylab.fi

LUVYLab Oy Ab, analyysit v. 2020

750-2020-00031010Näytenumero

Näytteen nimi 2020/3575

Näytteen kuvaus Muut nestemäiset 
materiaalit

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02  RZP0L

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



09.06.2020

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/2AR-20-RZ-016114-01

Í%SC{ÂÂ(6E*Î 
04.06.2020Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40

Menetelmätiedot

Laboratorio

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Jakelu :  milla.holopainen@luvylab.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 50 434 4099Anri Aallonen

AnriAallonen@eurofins.fiProduction Business Unit 
Line Manager

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
15.6.2020

20-1527
#1

1 (4)

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@luvylab.fi

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

K & T Saari Oy
Saarenpiha 10
20460 TURKU

Tilausnro 120256 (PELTOTIM/Kistola), saapunut 1.6.2020, näytteet otettu 1.6.2020 (10-11)
Näytteenottaja: A. P. Pelto-Timperi

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

3576 Kistolan kylän yht. kaivo

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 3576 Ohjearvo

*E. coli (44°C) pmy/100 ml 0 <1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C) pmy/100 ml 0 <1 (S)
Haju ei hajua
*Sameus FNU 0,27 «1 (T)
*Väriluku <5 «5 (T)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 6,5 «9,5, »6,5 (T)
*Sähkönjohtavuus (25°C) µS/cm 63 <2500 (T)
*Rauta, Fe µg/l <25 «200 (S)
*Mangaani, Mn µg/l <5 «50 (S)
*Ammonium, NH4 mgNH4/l <0,006 «0,5 (S)
*Ammoniumtyppi, NH4-N mgN/l <0,005 «0,4 (S)
*Nitriitti, NO2 mgNO2/l <0,007 «0,50 (V)
Veden lämpötila °C 7,8
*Nitriittityppi, NO2-N mgN/l <0,002 «0,15 (V)
*Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml 5 <1 (V)
*Fluoridi, F mg/l <0,2 «1,5 (V)
*Nitraatti, NO3 mgNO3/l 0,97 «49 (V)
*Nitraattityppi, NO3-N mgN/l 0,22 «11 (V)
*Hapettuvuus, CODMn mgO2/l <0,5 «5 (S)
*Kloridi, Cl mg/l 2,5 «100 (S)
*(NO3+NO2)-N mgN/l 0,22
*Sulfaatti, SO4 mg/l 5,9 «250 (S)
Ulkonäkö k.v.
2)*Hiilivetyöljyindeksi µg/l <20
*Happi mg/l 11,4

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 401/2001
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1), 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

Salon kaupunki, Saapunut 13.10.2020 
3620/11.01.00.00.02/2018 ja 2314/10.03.00.05.01/2019



LUVYLab Oy Ab
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08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
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20-1527
#1
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Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

LAUSUNTO

Vesi ei täytä talousveden mikrobiologisia laatuvaatimuksia. Suolistoperäisten enterokokkien 
esiintyminen voi olla merkki ulosteperäisestä likaantumisesta. Määrityksessä voi tulla kuitenkin esille 
myös muissa ympäristöissä kuin suolistoissa esiintyviä lajeja. Parhaana veden ulosteperäisen 
saastutuksen osoittajana pidettyjä E. coli bakteereita ei kuitenkaan todettu.

Muut tutkitut ominaisuudet täyttävät hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -
suositukset.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti



LUVYLab Oy Ab
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TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
15.6.2020

20-1527
#1

3 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*E. coli (44°C) SFS 3016:2011 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (36°C) SFS 3016:2011 (TL64)
Haju Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)

*Väriluku SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)
*Sähkönjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)
*Rauta, Fe SFS 3028:1976 (TL64)

*Mangaani, Mn SFS 3033:1976 (TL64)
*Ammonium, NH4 SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)
Veden lämpötila  (TL920)
*Nitriittityppi, NO2-N SFS 3029:1976 (TL64)

*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Fluoridi, F SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*Nitraattityppi, NO3-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Hapettuvuus, CODMn SFS 3036:1981 (TL64)

*Kloridi, Cl SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*(NO3+NO2)-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Sulfaatti, SO4 SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)

2)*Hiilivetyöljyindeksi kts.liite (TL137)
*Happi SFS-EN 25813:1993 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL137 Eurofins Environment Testing Finland oy (FINAS T039) (EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL920 Tilaaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*E. coli (44°C) 2020/3576 Määritysrajan alitus 1.6.2020

*Koliformiset bakteerit (36°C) 2020/3576 Määritysrajan alitus 1.6.2020

Haju 2020/3576 3.6.2020

*Sameus 2020/3576 ±0,1  FNU 2.6.2020

*Väriluku 2020/3576 Määritysrajan alitus 2.6.2020

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2020/3576 ±0,2  yks. 2.6.2020



LUVYLab Oy Ab
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Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Sähkönjohtavuus (25°C) 2020/3576 ±5% 2.6.2020

*Rauta, Fe 2020/3576 Määritysrajan alitus 4.6.2020

*Mangaani, Mn 2020/3576 Määritysrajan alitus 10.6.2020

*Ammonium, NH4 2020/3576 Määritysrajan alitus 2.6.2020

*Nitriittityppi, NO2-N 2020/3576 Määritysrajan alitus 2.6.2020

*Suolistoperäiset enterokokit 2020/3576 1.6.2020

*Fluoridi, F 2020/3576 Määritysrajan alitus 2.6.2020

*Nitraattityppi, NO3-N 2020/3576 ±10% 4.6.2020

*Hapettuvuus, CODMn 2020/3576 Määritysrajan alitus 8.6.2020

*Kloridi, Cl 2020/3576 ±20% 2.6.2020

*(NO3+NO2)-N 2020/3576 ±10% 2.6.2020

*Sulfaatti, SO4 2020/3576 ±17% 2.6.2020

Ulkonäkö 2020/3576 3.6.2020

2)*Hiilivetyöljyindeksi 2020/3576 Määritysrajan alitus

*Happi 2020/3576 ±8% 4.6.2020



09.06.2020

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/2AR-20-RZ-016115-01

Í%SC{ÂÂ(6F3Î 
04.06.2020Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00049669

Asiakasnro RZ0001561

Näytteenottaja Asiakas

LUVYLab Oy Ab Anri AallonenTutkimuksen yhteyshenkilö 

Laboratorio

PL 51

08100 LOHJA
FINLAND
s-posti: laboratorio@luvylab.fi

LUVYLab Oy Ab, analyysit v. 2020

750-2020-00031011Näytenumero

Näytteen nimi 2020/3576

Näytteen kuvaus Muut nestemäiset 
materiaalit

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02  RZP0L

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



09.06.2020

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/2AR-20-RZ-016115-01

Í%SC{ÂÂ(6F3Î 
04.06.2020Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40

Menetelmätiedot

Laboratorio

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Jakelu :  milla.holopainen@luvylab.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 50 434 4099Anri Aallonen

AnriAallonen@eurofins.fiProduction Business Unit 
Line Manager

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
7.12.2020

20-3812
#1

1 (4)

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@luvylab.fi

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

K & T Saari Oy
Saarenpiha 10
20460 TURKU

Tilausnro 123829 (PELTOTIM/Kistola), saapunut 18.11.2020, näytteet otettu 18.11.2020 (9:30)
Näytteenottaja: A.Pelto-Timperi

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

10108 Kistolan kylän yht. kaivo

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 10108 Ohjearvo

*E. coli (44°C) pmy/100 ml 0 <1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C) pmy/100 ml 0 <1 (S)
Haju ei hajua
*Sameus FNU 0,50 «1 (T)
*Väriluku <5 «5 (T)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 6,6 «9,5, »6,5 (T)
*Sähkönjohtavuus (25°C) µS/cm 64 <2500 (T)
*Rauta, Fe µg/l <25 «200 (S)
*Mangaani, Mn µg/l <5 «50 (S)
*Ammonium, NH4 mgNH4/l <0,006 «0,5 (S)
*Ammoniumtyppi, NH4-N mgN/l <0,005 «0,4 (S)
*Nitriitti, NO2 mgNO2/l <0,007 «0,50 (V)
Veden lämpötila °C 6,8
*Nitriittityppi, NO2-N mgN/l <0,002 «0,15 (V)
*Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml 0 <1 (V)
*Fluoridi, F mg/l <0,2 «1,5 (V)
*Nitraatti, NO3 mgNO3/l 1,1 «49 (V)
*Nitraattityppi, NO3-N mgN/l 0,24 «11 (V)
*Hapettuvuus, CODMn mgO2/l <0,5 «5 (S)
*Kloridi, Cl mg/l 1,9 «100 (S)
*(NO3+NO2)-N mgN/l 0,24
*Sulfaatti, SO4 mg/l 6,0 «250 (S)
Ulkonäkö k.v.
2)*Hiilivetyöljyindeksi µg/l <20
*Happi mg/l 11,2

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 401/2001
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1), 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta
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Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -
suositukset.

Vesi oli ulkonäöltään kirkasta ja väritöntä (= k.v.).

Milla Holopainen
Vastaava laborantti



LUVYLab Oy Ab
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TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
7.12.2020

20-3812
#1

3 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*E. coli (44°C) SFS 3016:2011 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (36°C) SFS 3016:2011 (TL64)
Haju Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)

*Väriluku SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)
*Sähkönjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)
*Rauta, Fe SFS 3028:1976 (TL64)

*Mangaani, Mn SFS 3033:1976 (TL64)
*Ammonium, NH4 SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)
Veden lämpötila  (TL920)
*Nitriittityppi, NO2-N SFS 3029:1976 (TL64)

*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Fluoridi, F SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*Nitraattityppi, NO3-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Hapettuvuus, CODMn SFS 3036:1981 (TL64)

*Kloridi, Cl SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*(NO3+NO2)-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Sulfaatti, SO4 SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)

2)*Hiilivetyöljyindeksi kts.liite (TL137)
*Happi SFS-EN 25813:1993 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL137 Eurofins Environment Testing Finland oy (FINAS T039) (EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL920 Tilaaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*E. coli (44°C) 2020/10108 Määritysrajan alitus 18.11.2020

*Koliformiset bakteerit (36°C) 2020/10108 Määritysrajan alitus 18.11.2020

Haju 2020/10108 19.11.2020

*Sameus 2020/10108 ±25% 18.11.2020

*Väriluku 2020/10108 Määritysrajan alitus 19.11.2020

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2020/10108 ±0,2  yks. 18.11.2020



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
7.12.2020

20-3812
#1

4 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Sähkönjohtavuus (25°C) 2020/10108 ±5% 18.11.2020

*Rauta, Fe 2020/10108 Määritysrajan alitus 25.11.2020

*Mangaani, Mn 2020/10108 Määritysrajan alitus 30.11.2020

*Ammonium, NH4 2020/10108 Määritysrajan alitus 19.11.2020

*Nitriittityppi, NO2-N 2020/10108 Määritysrajan alitus 19.11.2020

*Suolistoperäiset enterokokit 2020/10108 Määritysrajan alitus 18.11.2020

*Fluoridi, F 2020/10108 Määritysrajan alitus 19.11.2020

*Nitraattityppi, NO3-N 2020/10108 ±10% 19.11.2020

*Hapettuvuus, CODMn 2020/10108 Määritysrajan alitus 24.11.2020

*Kloridi, Cl 2020/10108 ±20% 19.11.2020

*(NO3+NO2)-N 2020/10108 ±10% 19.11.2020

*Sulfaatti, SO4 2020/10108 ±17% 19.11.2020

Ulkonäkö 2020/10108 19.11.2020

2)*Hiilivetyöljyindeksi 2020/10108 Määritysrajan alitus

*Happi 2020/10108 ±8% 19.11.2020



27.11.2020

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/2AR-20-RZ-048537-01

Í%SC{ÂÂ+^M+Î 
20.11.2020Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00065384

Asiakasnro RZ0001561

Näytteenottaja Asiakas

LUVYLab Oy Ab Anri AallonenTutkimuksen yhteyshenkilö 

Laboratorio

PL 51

08100 LOHJA
FINLAND
s-posti: laboratorio@luvylab.fi

LUVYLab Oy Ab, analyysit v. 2020

750-2020-00084279Näytenumero

Näytteen nimi 2020/10108

Näytteen kuvaus Muut nestemäiset 
materiaalit

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02  RZP0L

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02  RZP0L

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



27.11.2020

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/2AR-20-RZ-048537-01

Í%SC{ÂÂ+^M+Î 
20.11.2020Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40

Menetelmätiedot

Laboratorio

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Jakelu :  milla.holopainen@luvylab.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 50 434 4099Anri Aallonen

AnriAallonen@eurofins.fiProduction Business Unit 
Line Manager

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
31.12.2021

21-4444
#1

1 (4)

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@luvylab.fi

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

K & T Saari Oy
Saarenpiha 10
20460 TURKU

Tilausnro 130307 (PELTOTIM/Kistola), saapunut 13.12.2021, näytteet otettu 13.12.2021 (9-10)
Näytteenottaja: A. Pelto-Timperi

Paikka: K & T Saari Oy, Kistola

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

10005 Kistolan kylän yht. kaivo

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 10005 Ohjearvo

Haju ei hajua
*Sameus FNU <0,2 «1 (T)
*Väriluku <5 «5 (T)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 6,6 «9,5, »6,5 (T)
*Sähkönjohtavuus (25°C) µS/cm 64 <2500 (T)
*Rauta, Fe µg/l <25 «200 (S)
*Mangaani, Mn µg/l <5 «50 (S)
*Ammonium, NH4 mgNH4/l <0,006 «0,5 (S)
*Ammoniumtyppi, NH4-N mgN/l <0,005 «0,4 (S)
*Nitriitti, NO2 mgNO2/l <0,007 «0,50 (V)
Veden lämpötila °C 5,8
*Nitriittityppi, NO2-N mgN/l <0,002 «0,15 (V)
*Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml 0 <1 (V)
*Nitraatti, NO3 mgNO3/l 0,87 «49 (V)
*Nitraattityppi, NO3-N mgN/l 0,20 «11 (V)
*Alkaliteetti mmol/l 0,37
*Hapettuvuus, CODMn mgO2/l <0,5 «5 (S)
*Kloridi, Cl mg/l 2,2 «100 (S)
*(NO3+NO2)-N mgN/l 0,20
*Sulfaatti, SO4 mg/l 6,2 «250 (S)
*Kokonaiskovuus °dH 1,2
*Kokonaiskovuus mmol/l 0,22
Ulkonäkö k.v.
2)*Hiilivetyöljyindeksi µg/l <20
*Happi mg/l 10,4
*E.coli (37°C, 18h) MPN/100 ml 0 <1 (V)
*Koliformiset bakteerit (37°C) MPN/100 ml 3 <1 (S)
Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 401/2001
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1), 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
31.12.2021

21-4444
#1

2 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

LAUSUNTO

Vesi ei täytä talousveden mikrobiologisia laatusuosituksia. Koliformisten bakteerien esiintyminen viittaa 
veden likaantumiseen, esim. pintavesien vaikutuksesta. Vedessä ei ole kuitenkaan merkkejä 
ulosteperäisestä likaantumisesta.

Muut tutkitut ominaisuudet täyttävät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset 
ja -suositukset hyvälle talousvedelle.
Vesi oli ulkonäöltään kirkasta ja väritöntä (= k.v.).

Milla Holopainen
Vastaava laborantti



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
31.12.2021

21-4444
#1

3 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Haju Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)
*Väriluku SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)

*Sähkönjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)
*Rauta, Fe SFS 3028:1976 (TL64)
*Mangaani, Mn SFS 3033:1976 (TL64)
*Ammonium, NH4 SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)

Veden lämpötila  (TL920)
*Nitriittityppi, NO2-N SFS 3029:1976 (TL64)
*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Nitraattityppi, NO3-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)

*Alkaliteetti SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite (TL64)
*Hapettuvuus, CODMn SFS 3036:1981 (TL64)
*Kloridi, Cl SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*(NO3+NO2)-N ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)

*Sulfaatti, SO4 SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*Kokonaiskovuus SFS 3003: 1987 (TL64)
Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
2)*Hiilivetyöljyindeksi kts.liite (TL137)

*Happi SFS-EN 25813:1993 (TL64)
*E.coli (37°C, 18h) ISO 9308-2:2012 (E) Part 2 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (37°C) ISO 9308-2:2012 (E) Part 2 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL137 Eurofins Environment Testing Finland Oy
TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL920 Tilaaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

Haju 2021/10005 17.12.2021

*Sameus 2021/10005 Määritysrajan alitus 14.12.2021

*Väriluku 2021/10005 Määritysrajan alitus 15.12.2021

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2021/10005 ±0,2  yks. 14.12.2021

*Sähkönjohtavuus (25°C) 2021/10005 ±5% 14.12.2021

*Rauta, Fe 2021/10005 Määritysrajan alitus 14.12.2021

*Mangaani, Mn 2021/10005 Määritysrajan alitus 17.12.2021

*Ammonium, NH4 2021/10005 Määritysrajan alitus 15.12.2021



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Talousvesi, pieni vesilaitos
31.12.2021

21-4444
#1

4 (4)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.
*Nitriittityppi, NO2-N 2021/10005 Määritysrajan alitus 14.12.2021
*Suolistoperäiset enterokokit 2021/10005 Määritysrajan alitus 13.12.2021
*Nitraattityppi, NO3-N 2021/10005 ±17% 15.12.2021
*Alkaliteetti 2021/10005 ±10% 14.12.2021
*Hapettuvuus, CODMn 2021/10005 Määritysrajan alitus 15.12.2021
*Kloridi, Cl 2021/10005 ±20% 20.12.2021
*(NO3+NO2)-N 2021/10005 ±17% 15.12.2021
*Sulfaatti, SO4 2021/10005 ±17% 21.12.2021
*Kokonaiskovuus 2021/10005 ±0,05  mmol/l 20.12.2021
Ulkonäkö 2021/10005 17.12.2021
*Happi 2021/10005 ±8% 16.12.2021
*E.coli (37°C, 18h) 2021/10005 Määritysrajan alitus 13.12.2021
*Koliformiset bakteerit (37°C) 2021/10005 13.12.2021



21.12.2021

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/2AR-21-RZ-054549-01

Í%SC{ÂÂ1p(fÎ 
16.12.2021Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00099115

Asiakasnro RZ0001561

Näytteenottaja Asiakas

LUVYLab Oy Ab Aleksi AhlTutkimuksen yhteyshenkilö 

Laboratorio

PL 51

08100 LOHJA
FINLAND
s-posti: laboratorio@luvylab.fi

LUVYLab Oy Ab, analyysit v. 2021

750-2021-00103258Näytenumero

Näytteen nimi 2021/10005

Näytteen kuvaus Muut nestemäiset 
materiaalit

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

mg/l <0,02 RZP0L

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02 RZP0L

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02 RZP0L

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



21.12.2021

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/2AR-21-RZ-054549-01

Í%SC{ÂÂ1p(fÎ 
16.12.2021Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40

Menetelmätiedot

Laboratorio

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Jakelu :  milla.holopainen@luvylab.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 40 5152816Aleksi Ahl

AleksiAhl@eurofins.fiASM

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Analysoidut yhdisteet on esitetty todistuksessa seuraavasti:
•             jos analysoitua yhdistettä ei havaita, analysoidun yhdisteen kohdalla esitetään määritysraja ko. näytteelle 
•             jos tulos on yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan, merkitään tuloksen perään tähti (*) 
•             jos tulos on yli määritysrajan, tulos on esitetty yhdisteen kohdalla
•             menetelmäosiossa on esitetty määritysrajat optimiolosuhteissa. Määritysrajat saattavat olla korkeammat näytematriisista johtuen.

Lisätietoja

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
31.12.2021

21-4443
#1

1 (3)

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 PL 51 2940757-6
08100 LOHJA 08101 LOHJA *019 323895 laboratorio@luvylab.fi

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

K & T Saari Oy
Saarenpiha 10
20460 TURKU

Tilausnro 130307 (PELTOTIM/Kistola), saapunut 13.12.2021, näytteet otettu 13.12.2021 (9-10)
Näytteenottaja: A. Pelto-Timperi

Paikka: K & T Saari Oy, Kistola

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

10004 Havaintoputki, soranottoalue

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 10004

Ulkonäkö sam.rusk.
Haju lievä vier
Veden lämpötila °C 6,7
*Sameus FNU 64
*Happi mg/l 9,1
*Alkaliteetti mmol/l 0,38
*Kokonaiskovuus mmol/l 0,32
*pH (mittaus huoneenlämmössä) 6,7
*Sähkönjohtavuus (25°C) mS/m 9,1
*Väriluku E
Väriluku (suod.) 10
*COD Mn mg O2/l 1,8
*Ammoniumtyppi (SFA) µg/l 45
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) µg/l 310
*Nitriittityppi µg/l <2
*Nitraattityppi (SFA) µg/l 310
*Kloridi mg/l 2,5
*Sulfaatti mg/l 16
*E.coli (37°C, 18h) MPN/100 ml 0
*Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml 0
*Koliformiset bakteerit (37°C) MPN/100 ml 0
*Rauta µg/l 30000
*Mangaani µg/l 460
2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) µg/l <20
Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrityksen edessä 1), 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

TARKKAILU ON ALOITETTU POHJAVESIPUTKESTA 2 VUONNA 2021



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
31.12.2021

21-4443
#1

2 (3)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
Haju Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
Veden lämpötila  (TL920)
*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)

*Happi SFS-EN 25813:1993 (TL64)
*Alkaliteetti SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite (TL64)
*Kokonaiskovuus SFS 3003: 1987 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä) SFS 3021:1979 (TL64)

*Sähkönjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)
*Väriluku SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)
Väriluku (suod.) Sis. menetelmä MENE31 (per. SFS 3023:1987 (modif.), kum.) (TL64)
*COD Mn SFS 3036:1981 (TL64)

*Ammoniumtyppi (SFA) SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)
*Nitriittityppi SFS 3029:1976 (TL64)
*Nitraattityppi (SFA) ISO 13395:1996, SFA-tekniikka (TL64)

*Kloridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL64)
*E.coli (37°C, 18h) ISO 9308-2:2012 (E) Part 2 (TL64)
*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)

*Koliformiset bakteerit (37°C) ISO 9308-2:2012 (E) Part 2 (TL64)
*Rauta SFS 3028:1976 (TL64)
*Mangaani SFS 3033:1976 (TL64)
2)*Hiilivetyöljyindeksi (C10-C40) kts.liite (TL137)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL137 Eurofins Environment Testing Finland Oy
TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL920 Tilaaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

Ulkonäkö 2021/10004 17.12.2021

Haju 2021/10004 17.12.2021

*Sameus 2021/10004 ±16% 15.12.2021

*Happi 2021/10004 ±8% 16.12.2021

*Alkaliteetti 2021/10004 ±10% 14.12.2021

*Kokonaiskovuus 2021/10004 ±0,05  mmol/l 20.12.2021

*pH (mittaus huoneenlämmössä) 2021/10004 ±0,2  yks. 14.12.2021

*Sähkönjohtavuus (25°C) 2021/10004 ±5% 14.12.2021



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
¤Yleinen
31.12.2021

21-4443
#1

3 (3)

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.
Väriluku (suod.) 2021/10004 15.12.2021
*COD Mn 2021/10004 ±0,4  mg O2/l 15.12.2021
*Ammoniumtyppi (SFA) 2021/10004 ±19% 15.12.2021
*Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) 2021/10004 ±10% 15.12.2021
*Nitriittityppi 2021/10004 Määritysrajan alitus 14.12.2021
*Nitraattityppi (SFA) 2021/10004 ±10% 15.12.2021
*Kloridi 2021/10004 ±20% 20.12.2021
*Sulfaatti 2021/10004 ±10% 21.12.2021
*E.coli (37°C, 18h) 2021/10004 Määritysrajan alitus 13.12.2021
*Suolistoperäiset enterokokit 2021/10004 Määritysrajan alitus 13.12.2021
*Koliformiset bakteerit (37°C) 2021/10004 Määritysrajan alitus 13.12.2021
*Rauta 2021/10004 ±10% 30.12.2021
*Mangaani 2021/10004 ±14% 17.12.2021



21.12.2021

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/2AR-21-RZ-054548-01

Í%SC{ÂÂ1p']Î 
16.12.2021Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00099115

Asiakasnro RZ0001561

Näytteenottaja Asiakas

LUVYLab Oy Ab Aleksi AhlTutkimuksen yhteyshenkilö 

Laboratorio

PL 51

08100 LOHJA
FINLAND
s-posti: laboratorio@luvylab.fi

LUVYLab Oy Ab, analyysit v. 2021

750-2021-00103257Näytenumero

Näytteen nimi 2021/10004

Näytteen kuvaus Muut nestemäiset 
materiaalit

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

mg/l <0,02 RZP0L

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02 RZP0L

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02 RZP0L

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5
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Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/2AR-21-RZ-054548-01

Í%SC{ÂÂ1p']Î 
16.12.2021Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21

RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40

Menetelmätiedot

Laboratorio

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Jakelu :  milla.holopainen@luvylab.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 40 5152816Aleksi Ahl

AleksiAhl@eurofins.fiASM

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Analysoidut yhdisteet on esitetty todistuksessa seuraavasti:
•             jos analysoitua yhdistettä ei havaita, analysoidun yhdisteen kohdalla esitetään määritysraja ko. näytteelle 
•             jos tulos on yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan, merkitään tuloksen perään tähti (*) 
•             jos tulos on yli määritysrajan, tulos on esitetty yhdisteen kohdalla
•             menetelmäosiossa on esitetty määritysrajat optimiolosuhteissa. Määritysrajat saattavat olla korkeammat näytematriisista johtuen.

Lisätietoja

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



  
 

 
YMPÄRISTÖHALLINTO   

 
PVM 24.11.2022 

 
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 
K&T Saari Oy 

Ottamisalueen nimi 
Kiskontie, Salo 

Kunta 
Salo 

Kylä 
Kistola 

Tilan RN:o 
Soraharju 734-661-5-8 

Ottamisalueen pinta-ala 
11,97     ha 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä 
Lupaa haetaan olemaan voimassa kymmenen vuotta luvan lainvoimaiseksi tulemisesta 

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr) 
 

Kalliokiviaines (murske, louhe)        

Rakennus- ja muu luonnonkivi        

Sora ja hiekka 545 000  

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 35 000 1 sis. varastossa olevat ja vielä kuorittavat 

Kannot ja hakkuutähteet Vähäisesti 2       

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 

 35 000  

Liite 8



 
 

 
A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4 

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
Alueelta kuorittu pintamaa luokitellaan pilaantumattomaksi maa‐ainekseksi valtioneuvoston asetuksen (190/2013) kaivannaisjät-
teistä mukaan, koska se on luonnontilaista, eikä se sisällä haitallisia aineita siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa. 

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

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Pintamaat käytetään mahdollisimman nopeasti toiminnan edetessä maisemointiin.  

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

  Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
Ei seurantaa tai tarkkailua. 

 
D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7 

  Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
Pintamaat käytetään maisemointiin ottamisen edetessä ja toiminnan loputtua alueella. 

 
 

 
3. KAIVANNAISJÄTEALUE 

 
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8  

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

Alueelta kuoritut pintamaat käytetään toiminnan edetessä mahdollisimman nopeasti maisemointiin. Pintamaakasojen sijainti on 
esitetty suunnitelmapiirroksessa. 

 
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) 

Teijo Saari, Saarenpiha 10, 20460 Turku 
Puhelin  040 052 5715 

 
 
 

 



OHJEITA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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HELS INK I  
Viikinportti 4 B 18 
00790 Helsinki  
puh.  050 377 6565 
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20520 Turku  
puh.  050 570 3476 

etu.suku@promethor.fi  
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1 YLEISTÄ	

Tässä meluselvityksessä tarkastellaan K&T Saari Oy:n omistamalla soranottoalueella maa‐ainesluvan mu‐
kaisesti otettavan soran murskaamisesta  ja murskeen kuljetusliikenteestä aiheutuvan melun  leviämistä. 
Otettavan maa‐aineksen jalostaminen betonisoraksi vaatii murskauksen.  

Alueelle  on  suunniteltu  vastaanotettavan  toiminnanharjoittajan  muissa  kiviainespaikoissa  murskattua 
CE‐merkittyä kivimursketta varastoitavaksi myyntiä varten. Varastoinnista aiheutuu  jonkin verran  liiken‐
nettä, joka on huomioitu selvityksessä.   

Toiminnasta asuinrakennuksille aiheutuvien melutasojen määritys on tehty  laskennallisesti mallintaen ja 
tuloksia verrataan valtioneuvoston asetuksessa 800/2010  [1] annettuihin  raja‐arvoihin. Meluselvitys on 
tehty ympäristölupahakemusta varten. 

Selvityksen ovat laatineet Anne Metsämäki ja Jani Kankare.  

2 KOHTEEN	SIJAINTI	JA	YMPÄRISTÖ	

Ympäristölupa‐alue sijaitsee Salon kaupungissa Kiskontien varressa noin 6,5 kilometrin etäisyydellä Salon 
kaupungin  keskustan  kaakkoispuolella. Alue  sijaitsee  kiinteistöltä Antti 734‐661‐5‐32  erotetulla määrä‐
alalla. Tukitoimintoalue sijaitsee kiinteistöllä Sorakuoppa 734‐661‐5‐3. Ympäristölupa‐alueen  likimääräi‐
nen  sijainti  on  esitetty  kuvassa  1.  Murskauslaitos  sijoitetaan  yli  500  m  etäisyydelle  lähimmistä 
vakituisessa ja lomakäytössä olevista asuinrakennuksista, jotka sijaitsevat alueen itäpuolella.  

 

Kuva 1. Ympäristölupa‐alueen  likimääräinen sijainti on esitetty sinisellä rajauksella. Kartassa  lähimmät 
vakituiset asuinrakennukset on ympyröity sinisellä ja lomakäytössä olevat asuinrakennukset on ympyröity 
punaisella. 
   

Ympäristölupa‐alue  
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3 MELUTASON	RAJA‐ARVOT	JA	TOIMINNAN	SIJOITTAMINEN	

Ympäristömelun	raja‐arvot	

Valtioneuvoston asetus 800/2010 [1] kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym‐
päristönsuojelusta on tullut voimaan 16.9.2010. Asetuksen 7 §:ssä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 
[2] ulkomelun ohjearvot on muutettu raja‐arvoiksi. Ohjearvot on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ulkoalueiden keskiäänitasolle LAeq  

Alueen käyttötarkoitus 
A‐painotettu keskiäänitaso LAeq 

Klo 7–22  Klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalu‐
eet taajamissa ja taajamien välittömässä 
läheisyydessä  

55 dB(A)1  50 dB(A)1,2 

Hoito‐ tai oppilaitoksia palvelevat alueet  55 dB(A)  50 dB(A)2,3 

Loma‐asumiseen käytettävät alueet, leirin‐
täalueet, taajamien ulkopuolella olevat 
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet  

45 dB(A)  40 dB(A)4 

1 Loma‐asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 
2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A). 
3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

Päätöksessä on maininta, että  jos melu on  luonteeltaan  iskumaista  tai kapeakaistaista, mittaus‐  tai  las‐
kentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. 

Toiminnan	sijoittaminen	ja	toiminta‐ajat	

Asetuksessa 800/2010 on toiminnan sijoittamisesta ja toiminta‐ajoista kirjoitettu, että 

– toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, 
kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito‐ tai oppilaitoksesta 

– kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai 
pölyä  aiheuttavan  toiminnon  etäisyys  asumiseen  tai  loma‐asumiseen  käytettävään  rakennuk‐
seen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha‐alueeseen tai 
muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä 

 kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta 
ainoastaan, jos toiminnan harjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita 
teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla 
osoittaa, että toiminta häiriölle alttiissa kohteessa ei ylitä 7 §:ssä tarkoitettuja meluta‐
son arvoja 

 tukitoiminnot voidaan sijoittaa  lähemmäksi kuin 300 metrin päähän häiriöille alttiista 
kohteesta 

– jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 metrin päähän asumiseen tai  loma‐asumiseen käytet‐
tävästä rakennuksesta tai sen välittömässä  läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta 
piha‐alueesta  tai muusta häiriölle alttiista kohteesta, melua on  torjuttava koteloinnein, kumi‐
tuksin  tai muilla  vastaavilla  ääniteknisesti  parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet  on  ra‐
kennettava melulähteen välittömään läheisyyteen 
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– jos  toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraa‐
mista,  rikotusta  tai  räjäytyksiä eikä kuormauksia  tai kuljetuksia  saa  tehdä viikonloppuisin eikä 
arkipyhinä, vaan: 

 murskaaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 22.00 välisenä aikana; 

 poraaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 21.00 välisenä aikana; 

 rikotus on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana; 

 räjäytykset on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana; 

 kuormaukset ja kuljetukset on tehtävä arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana  

 asetuksessa on mainittu erikseen vaatimukset joiden täytyttyä tiettyjä toimintoja 
voidaan suorittaa myös lauantaisin. 

Esitetyt etäisyydet määritetään häiriölähteestä, ei esimerkiksi toiminta‐alueen rajasta.  

4 MELUTASOJEN	LASKENTA	

4.1 Laskentamenetelmät	

Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik CadnaA 2018 käyttäen yhteispohjoismaisia teollisuusme‐
lu‐  ja  tieliikennemelumalleja  [3,  4].  Laskentaohjelmassa  maastomalli  muodostetaan  kolmiulotteisesti 
kartta‐  ja korkeuspisteaineistojen avulla. Ohjelmaan  voidaan antaa  lisäksi  syöttötietoina mm.  laskenta‐
alueen maastopinnat ja muut melun leviämiseen vaikuttavat rakenteet.  

Melumallinnuksessa  lähtötietona käytetään äänilähteiden äänitehotasoa taajuusvälillä 63–8000 Hz sekä 
tietoja  toimintaan  liittyvästä  liikenteestä.  Lähtötason  perusteella määritetään  äänilähteen  aiheuttama 
äänenpainetaso  tarkastelupisteissä  erilaiset  ääntä  vaimentavat  ja  vahvistavat  tekijät  huomioiden.  Vai‐
mennustekijöinä huomioidaan mm. geometrinen  leviäminen, estevaimennus ja maavaimennus. Puuston 
melua vähentävää vaikutusta ei huomioida. 

Laskentatulokset  vastaavat  pitkän  ajanjakson  keskiäänitasoa myötätuulisääolosuhteissa.  Laskentatulok‐
sen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana melulähteestä tarkastelupiste sijaitsee.  

Taulukossa 2 on esitetty laskennassa käytetyt asetukset.   

Taulukko 2. Laskenta‐asetukset 

Parametri  Käytetty arvo 

Laskentaruudukon koko  5 x 5 m2 

Laskentakorkeus  2 m maan pinnasta 

Melutason laskentaetäisyys  2000 m 

Maanpinnan akustinen kovuus 
Alue rakennusten alapuolella 0 (kova)
Vesialueet 0 (kova) 
Ympäristölupa‐alue ja muu ympäristö 1 (pehmeä) 

Rakennusten heijastus  Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova)  

Heijastusten lukumäärä  1 
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4.2 Maastoprofiili	ja	rakennukset	

Maastomallina käytettiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon perustuvaa 2 m x 2 m korkeuspis‐
teaineistoa  (ETRS‐TM35FIN‐koordinaattijärjestelmä, N2000‐korkeusjärjestelmä). Soranottoalueen pohja‐
taso on murskauslaitoksen sijoituspaikassa +57 (N60) eli +57,28 (N2000).  

Ympäristön rakennukset on esitetty melukartoissa käyttötarkoituksen mukaan eri väreillä seuraavasti:  

– vakituiset asuinrakennukset mustalla 

– lomakäytössä olevat asuinrakennukset sinisellä 

– muut rakennukset harmaalla.  

Rakennusten käyttötarkoitus perustuu Maanmittauslaitoksen aineistoon.  

Alueella olevien varastokasojen mahdollista vaikutusta melun leviämiseen ei ole huomioitu.  

4.3 Toiminta	ja	melulähteet	

Soran	murskaus		

Murskattava sora otetaan soranottoalueelta. Soraa murskataan vuosittain keskimäärin noin 150 päivää. 
Toimintapäivien määrä voi kuitenkin vaihdella vuosittain soran kysynnän mukaisesti.  

Murskauslaitos sijoitetaan vähintään 500 metrin etäisyydelle  lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Vaikka 
maa‐aines  murskataan  siirrettävällä  murskauslaitoksella,  murskauslaitosta  ei  lähtökohtaisesti  siirretä 
ottamisen edetessä, vaan murskattava kiviaines ajetaan pyöräkuormaajilla kaivukohdasta murskattavaksi.  

Murskaus on  suunniteltu  tehtäväksi pääasiassa  käyttäen  kartiomurskainta  ja  seulastoa. Myös  esimurs‐
kainta käytetään tarvittaessa.   

Valmis soramurske siirretään varastokasoihin tai lastataan pyöräkuormaajilla suoraan autoihin käyttökoh‐
teisiin kuljetettavaksi. Murskauslaitos ja pyöräkuormaajat toimivat arkisin klo 6–22. Pyöräkuormaajia voi 
toimia alueella kuljetusten lastaamisessa arkisin ja viikonloppuisin tarvittaessa ympäri vuorokauden.  

Kuljetusliikenne	ja	alueella	varastoitava	murske	

Mursketta kuljettava liikenne lähtee alueelta kohti luodetta eli Salon kaupungin suuntaan. Kuljetuksia on 
noin  2–20  vuorokaudessa  ja  kuljetusten määrä  vaihtelee  päivittäin  lähinnä  betonitehtaiden  kysynnän 
mukaan.  

Alueella tuodaan varastoitavaksi CE‐merkittyä kivimursketta enintään noin 3000 tn kerrallaan. Murskeen 
tuominen varastoitavaksi sekä myyntikuljetukset aiheuttavat jonkin verran kuorma‐autoliikennettä.  

Yhteensä raskasta kuljetusliikennettä arvioidaan olevan noin 25–30 vuorokaudessa. Yleistä tieliikennettä 
ei ole huomioitu melulaskennassa. 
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Melulähteet		

Laskennassa on käytetty melulähteinä soranmurskauslaitosta sekä kahta pyöräkuormaajaa. Laskennassa 
käytetty  soranmurskauslaitos  sisältää  sekä  esimurskaimen  että  kahden  jälkimurskaimen melupäästön. 
Kun murskataan  pelkästään  kartiomurskaimella, murskauksesta  aiheutuva melu  voi  olla  jonkin  verran 
laskentatuloksia pienempää. Pyöräkuormaajan  tilalla voi vaihtoehtoisesti olla myös  jokin muu  työkone, 
esimerkiksi kaivinkone  tai maansiirtoajoneuvo. Työkoneiden  lukumäärä voi myös olla hieman suurempi 
ilman, että sillä on oleellista vaikutusta toiminnasta ympäristöön aiheutuvaan keskiäänitasoon.  

Laskennassa on  lisäksi käytetty vuorokausittaisena  liikennemääränä 30  raskasta ajoneuvoa eli yhteensä 
60 ohiajoa.  

Melupäästöt	ja	toiminta‐ajat	

Laitteiden melupäästönä on käytetty Promethor Oy:n vastaavissa kohteissa suorittamien melupäästömit‐
tausten  tuloksia. Melupäästöarvot on  esitetty  taulukossa  3 oktaavikaistoittain  ja A‐painotettuna  koko‐
naisäänitehotasona LWA.  

Murskauslaitoksen  ja pyöräkuormaajan akustisten keskipisteiden eli  laskentaohjelmaan asetettu melun 
lähtöpisteen korkeus on 2,5 m maan pinnasta.  

Taulukko 3. Mallinnuksessa käytetyt melulähteiden äänitehotasot 

Melulähde 
Äänitehotaso oktaavikaistoittain [dB]

63 Hz 125 Hz  250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  8000 Hz  LWA

Soranmurskauslaitos  124 120  119 116 115 111 106  99  119

Pyöräkuormaaja  108 106  106 104 98 94 88  86  105

Laskennat on  tehty erikseen päiväajalle klo 7–22  ja yöajalle klo 22–6. Yöaikana  tehtävän murskauksen 
aiheuttaman tunnin klo 6–7 keskiäänitaso vastaa päiväajan keskiäänitasoa.  

Päiväaikana murskataan  ja  lastataan  klo  7–22    välillä.  Yöaikana murskataan  klo  6–7.  Kuormaamista  ja 
kuljetuksia on ympäri vuorokauden. 

Laskennassa raskaat ajoneuvot on jaettu kulkemaan tasaisesti ympäri vuorokauden siten, että joka tunti 
on 1,25 kuljetusta eli yhteensä 2,5 ohiajoa. Kokonaisliikennemäärä  ja  liikennemäärän  jakautuminen päi‐
vä‐  ja yöajalle voi vaihdella eri toimintapäivinä. Vaihtelulla ei ole oleellista merkitystä  liikenteen aiheut‐
tamaan melutasoon. 

Koneiden  ja  laitteiden melupäästöt kuvaavat  laitteen aiheuttamaa ns. suurinta melutasoa eli melutasoa 
silloin, kun  laite  työskentelee  täydellä  teholla. Murskauslaitoksen aiheuttama melutaso on käytännössä 
samansuuruista koko sen toiminta‐ajan eli sen on arvioitu aiheuttavan merkittävää melua 100 % toimin‐
ta‐ajasta. Pyöräkuormaajien on arvioitu aiheuttavan merkittävää melua noin 75 % koko toiminta‐ajasta. 
Käytetyt arviot perustuvat Promethor Oy:n vastaavanlaisissa kohteissa suorittamien melumittausten tu‐
loksiin ja tehtyihin havaintoihin.  
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5 LASKENTATULOKSET	

Toiminnan aiheuttaman melun leviäminen on esitetty melukarttaliitteissä. Liitteessä 1A on esitetty murs‐
kaustoiminnan ja kuljetusliikenteen aiheuttama päiväajan sekä yöajalle sijoittuvan murskaustunnin keski‐
äänitaso. Liitteessä 1B on esitetty lastauksen ja kuljetusten aiheuttama yöajan keskiäänitaso. 

Soranottoalueen reunaluiskat muodostavat esteen melun leviämiselle, eikä erillistä meluntorjuntaa tarvi‐
ta. 

Murskaustoiminnan	aiheuttama	päiväajan	ja	yöajan	tunnin	keskiäänitaso	

Laskentatulosten perusteella päiväaikaisen  klo 7–22 murskaustoiminnan  ja  kuljetusten  sekä  yöaikaisen 
murskaustoimintatunnin ja kuljetusten klo 6–7 aiheuttama keskiäänitaso on suurimmillaan kuljetusreitin 
läheisyydessä Kiskontien varressa  sijaitsevilla vakituisilla asuinrakennuksilla,  joilla keskiäänitaso on noin 
40 dB(A). Alueen kaakkoispuolella sijaitsevalla lomakäytössä olevalla asuinrakennuksella keskiäänitaso on 
noin  32  dB(A).  Itäpuolella  sijaitsevilla murskauslaitosta  lähinnä  olevilla  vakituisella  asuinrakennuksella 
sekä lomakäytössä olevilla asuinrakennuksilla keskiäänitaso on noin 25 dB(A). Muilla vakituisilla ja loma‐
rakennuksilla keskiäänitaso on noin 25 dB(A) tai sen alle. 

Lastausten	ja	kuljetusten	aiheuttama	yöaikainen	keskiäänitaso	

Laskentatulosten  perusteella  yöaikaisen  lastausten  ja  kuljetusliikenteen  aiheuttama  keskiäänitaso 
klo 22–6 on suurimmillaan kuljetusreitin  läheisyydessä Kiskontien varressa sijaitsevilla vakituisilla asuin‐
rakennuksilla,  joilla  keskiäänitaso on noin 40 dB(A). Alueen  kaakkoispuolella  sijaitsevalla  lomakäytössä 
olevalla asuinrakennuksella keskiäänitaso on alle 20 dB(A). Itäpuolella sijaitsevilla murskauslaitosta lähin‐
nä olevilla vakituisella asuinrakennuksella sekä lomakäytössä olevilla asuinrakennuksilla keskiäänitaso on 
alle 15 dB(A). Muilla vakituisilla ja lomarakennuksilla keskiäänitaso on alle 20 dB(A). 
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6 TULOSTEN	TARKASTELU	

Suoritetun laskennan mukaan soranmurskaustoiminnan ja kuljetusliikenteen aiheuttamat päivä‐ ja yöajan 
sekä  yöaikaisen murskauksen  toimintatunnin aiheuttamat  keskiäänitasot alittavat  valtioneuvoston ase‐
tuksessa keskiäänitasolle annetut raja‐arvot kaikilla vakituisilla ja lomakäytössä olevilla asuinrakennuksil‐
la. Päiväajan keskiäänitason raja‐arvo on vakituisilla asuinrakennuksilla 55 dB(A) ja  lomakäytössä olevilla 
asuinrakennuksilla 45 dB(A). Yöajan keskiäänitason raja‐arvo on vakituisilla asuinrakennuksilla 50 dB(A) ja 
lomakäytössä olevilla asuinrakennuksilla 40 dB(A). 

Murskauksen aiheuttama koko yöajan klo 22–7 keskiäänitaso olisi noin 10 dB(A) nyt esitettyä pienempi, 
jos keskiäänitasoa tarkasteltaisiin koko yöajan keskiäänitasona yhden toimintatunnin sijaan. 

Huomioitavaa on, että:  

– laskentamalli laskee melutasot äänen leviämisen kannalta suotuisissa sääolosuhteissa  

o todellisuudessa  suotuisia  sääolosuhteita melun  leviämiselle  tiettyyn  tarkastelusuuntaan 
esiintyy vain ajoittain sääolosuhteiden mukaisesti 

o saattaa olla myös tilanteita, joissa melutasot eivät ole missään ilmansuunnassa niin suu‐
ria kuin melukartoissa, esimerkiksi tuulen ollessa voimakas (selvästi yli 5 m/s) 

o toisaalta  jonain päivänä,  säätilan ollessa erittäin  suotuisa melun  leviämiselle, melutaso 
voi olla myös laskentatulosta suurempi 

– mitä kauempana  tarkastelupiste  sijaitsee,  sitä  suurempi on  todennäköisyys yksittäisten mitta‐
ushavaintojen poikkeamalle laskentamallin antamiin tuloksiin 

– vastatuuleen melun  leviäminen on huomattavasti  laskentamallin antamaa  tulosta pienempää: 
ero myötä‐ ja vastatuuleen mitattaessa voi olla esimerkiksi jo 500 m etäisyydellä yli 20 dB(A). 
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Liite
1A

 >  40 dB(A)
 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)

PR4484-Y01 Mittakaava 
1:8000 (A3)

Laskentakorkeus 
2 m maan pinnasta

Ympäristömeluselvitys.
Kohde: Kiskontie, Salo / K&T Saari Oy.
Päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22 ja yöajan murskaustunnin keskiäänitaso LAeq6-7.
Melulähteet: soran murskauslaitos, 2 pyöräkuormaajaa ja kuljetusliikenne.

29.5.2018
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 >  40 dB(A)
 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)

PR4484-Y01 Mittakaava 
1:8000 (A3)

Laskentakorkeus 
2 m maan pinnasta

Ympäristömeluselvitys.
Kohde: Kiskontie, Salo / K&T Saari Oy.
Yöajan keskiäänitaso LAeq22-6.
Melulähteet: 2 pyöräkuormaajaa ja kuljetusliikenne.

29.5.2018
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 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

PR4484-LU04
Mittakaava 

1:8000 (A3)

Laskentakorkeus 

2 m maan pinnasta

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus.
Kohde: Kiskontie, Salo / K&T Saari Oy.
Päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22 ja yöajan murskaustunnin keskiäänitaso LAeq6-7.
Melulähteet: soran murskauslaitos, 2 pyöräkuormaajaa ja kuljetusliikenne.

16.11.2022
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 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

PR4484-LU04
Mittakaava 

1:8000 (A3)

Laskentakorkeus 

2 m maan pinnasta

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus.
Kohde: Kiskontie, Salo / K&T Saari Oy.
Yöajan keskiäänitaso LAeq22-6.
Melulähteet: soran murskauslaitos, 2 pyöräkuormaajaa ja kuljetusliikenne.

16.11.2022
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1 YLEISTÄ 

K&T Saari Oy:llä on Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan (10.10.2018) myöntämä ympä-
ristönsuojelulain mukainen lupa kiviaineksen murskaukseen. Ympäristöluvassa on määräys, jonka mu-
kaan toiminnan aiheuttamaa melua on mitattava ensimmäisellä murskauskerralla. Murskaus alueella 
aloitettiin 27.11.2018. 

Soranmurskaustoiminnan aiheuttamaa ympäristömelua mitattiin 28.11.2018. Mittauksen tarkoituksena 
oli selvittää soranmurskaustoiminnan aiheuttama A-painotettu keskiäänitaso toiminta-alueen ympäris-
tössä olevilla asuinrakennuksilla. Mittaustuloksia verrataan ympäristöluvassa annettuihin keskiäänitason 
määräysarvoihin.  

Melua mitattiin ympäristöluvassa määritellyissä kohteissa, jotka sijaitsevat ympäristölupahakemuksesta 
mielipiteen antaneiden asukkaiden asuinrakennusten ja lomarakennuksen piha-alueilla. Melua mitattiin 
lisäksi murskauspaikkaa lähinnä olevan asuinrakennuksen piha-alueella.  

Ympäristömelumittaukset teki Anne Metsämäki.  

2 KOHTEEN SIJAINTI, YMPÄRISTÖ JA MITTAUSPISTEET 

Soranottoalue sijaitsee Salon kaupungissa Kiskontien varressa noin 6,5 kilometriä Salon keskustasta kaak-
koon. Soranottoalue ja murskauspaikka sijaitsevat kiinteistöllä Soraharju 734-661-5-2. Soranottoalue 
rajoittuu lounaassa Kiskontiehen. 

Soranottoalueen läheisyydessä sijaitsee Maanmittauslaitoksen aineiston mukaan sekä vakituisessa asuin-
käytössä olevia että lomakäytössä olevia asuinrakennuksia. 

Kuvassa 1 on esitetty kartalla murskauslaitoksen likimääräinen sijainti mittausten aikana sekä mittauspis-
teiden 1–4 sijainnit. Mittauspisteet 1, 3 ja 4 sijaitsivat Maanmittauslaitoksen aineiston mukaan vakituis-
ten asuinrakennusten piha-alueilla. Piste 2 sijaitsi lomakäytössä olevan asuinrakennuksen piha-alueella. 
Tiedot mittauspisteistä on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Tiedot mittauspisteistä 

Mittauspiste Osoite Kiinteistötunnus 
Mittauspisteen sijainti ja asuinrakennuksen 
käyttötarkoitus 

1 Muurlantie 707 734-661-1-8 
Vakituisessa asuinkäytössä olevan 
rakennuksen piha-alue 

2 Siilitie 6 734-661-4-58 
Lomakäytössä olevan asuinrakennuksen 
piha-alue 

3 Kistolantie 27 734-661-4-61 
Vakituisessa asuinkäytössä olevan 
rakennuksen piha-alue 

4 Keskipisteentie 80 a 734-661-3-44 
Vakituisessa asuinkäytössä olevan 
rakennuksen piha-alue 
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Kuva 1. Mittauspisteiden 1–4 sijainnit on merkitty karttaan punaisella. Pisteet 1, 3 ja 4 olivat vakituis-
ten asuinrakennusten piha-alueilla ja piste 2 lomakäytössä olevan asuinrakennuksen piha-alueella. Murs-
kauslaitoksen likimääräinen sijainti mittausten aikana on merkitty sinisellä.  

3 YMPÄRISTÖMELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYSARVOT 

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan (§ 132, 10.10.2018, 2157/11.01.00.00.01/2018)  
K&T Saari Oy:lle myöntämässä ympäristöluvassa on annettu melusta määräys 11., joka on seuraava:  

”11. Toimintaa ei saa aloittaa ennen aloitustarkastusta. Ensimmäisellä murskauskerralla on suoritettava 
melumittaukset mielipiteen esittäjien A-C piha-alueilla. Mittaustulokset on välittömästi toimitettava ym-
päristönsuojeluun tarkastettavaksi ennen toiminnan jatkamista. 

Melumittaukset on teetettävä esitetyissä kohteissa puolueettomalla asiantuntijalla. Mittausajankohdasta 
on ilmoitettava etukäteen kohteille ja ympäristönsuojeluun. 

Mikäli meluhaitoista tulee toiminnan aikana asianmukaisia valituksia valvovalle viranomaiselle, on toimi-
jan ryhdyttävä toimenpiteisiin meluhaittojen vähentämiseksi ja tarvittaessa osoitettava vähentämistoi-
menpiteiden riittävyys mittauksin. 

Toiminnoista aiheutuva melu ei häiriintyvissä kohteissa saa ylittää melutason ohjearvoista annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.” 

Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) melutason ohjearvoista on annettu ulkomelulle taulukossa 2 
esitetyt ohjearvot. 
  

Mp 1 

Mp 2 

Mp 3 

Mp 4 

Kiskontie 

Muurlantie 

Kistolantie 

Murskauslaitos 
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Taulukko 2. Ohjearvot ulkoalueiden keskiäänitasolle LAeq  

Alueen käyttötarkoitus 
A-painotettu keskiäänitaso LAeq [dB] 

Klo 7–22 Klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalu-
eet taajamissa ja taajamien välittömässä 
läheisyydessä, hoito- tai oppilaitoksia pal-
velevat alueet 

551 501, 2, 3 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirin-
täalueet, taajamien ulkopuolella olevat 
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet  

45 404 

1 Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 
2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A). 
3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

Päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai las-
kentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. 

4 YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET  

Äänitasomittauksilla määritettiin K&T Saari Oy:n soranmurskaustoiminnan aiheuttama keskiäänitaso nel-
jän asuinrakennuksen piha-alueella. Ympäristöön aiheutuvaa melua mitattiin klo 13.24–15.20. Mittaukset 
tehtiin ympäristöministeriön julkaiseman ”Ympäristömelun mittaaminen” -ohjeen suositusten mukaisesti 
[1]. 

4.1 Toiminta soranottoalueella mittausten aikana 

Ympäristöluvan mukaan alueella saa murskata alueelta otettua kiveä enintään 150 vuorokautta vuodes-
sa. Murskaaminen on sallittu arkisin maanantaista perjantaihin klo 6–22. Alueen ensimmäinen murskaus-
jakso alkoi 27.11.2018 ja päättyi 20.12.2018. Jakson aikana oli yhteensä 16 murskauspäivää. 

Asuinrakennuksilla mittauspisteissä 1–4 tehtyjen mittausten aikana soranottoalueella murskattiin soraa 
yhdellä kartiomurskaimella. Murskauslaitos koostui kartiomurskaimen lisäksi erillisestä seulavaunusta. 
Soraa syötettiin pyöräkuormaajalla. Lisäksi kahdella pyöräkuormaajalla mursketta siirrettiin varastokasoi-
hin sekä lastattiin myyntikuormia. Murskattavassa aineksessa oli yli puolet hiekkaa.  

Kuljetusliikenne lähtee soranottoalueelta pääasiassa luoteen suuntaan kohti Salon keskustaa. Kuljetuslii-
kenne kulkee vain mittauspisteen 1 ohi.  

Murskauslaitoksen melupäästö alueella mitattiin ennen asuinrakennuksilla tehtyjä ympäristömelumit-
tauksia. A-painotettu kokonaismelupäästö on LWA = 114 dB, mikä vastaa keskiäänitasoa 78 dB(A) mitattu-
na noin 25 metrin etäisyydellä kartiomurskaimesta. Melupäästö sisältää soraa syöttävän pyöräkoneen ja 
syöttökippauksen aiheuttaman äänen.  

Murskaustoiminnan melua aiheuttavat toiminnot olivat käynnissä kaikissa pisteissä tehtyjen mittausten 
aikana ja toiminta vastasi normaalia soranmurskaustoimintaa. Mittausten aikana oltiin yhteydessä toi-
minnanharjoittajaan ja mittaukset keskeytettiin murskauksessa olleen tauon ajaksi. Lisäksi toimintojen 
käynnissä oleminen ympäristössä tehtyjen mittausten aikana voitiin varmistaa alueelle jätetyn äänitaso-
mittarin avulla.  
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Arvio alueen toiminnasta jatkossa 

Seuraavien murskausjaksojen aikana alueella voidaan tarvittaessa murskata suurempaa kiveä esimurs-
kaimella, josta mahdollisesti aiheutuu muutaman desibelin suurempi melupäästö kuin alueella 
28.11.2018 tehtyjen mittausten aikana olleesta kartiomurskaimesta. Toiminnanharjoittajalta saadun tie-
don mukaan tällöin käytössä on pelkkä esimurskain ilman kartiomurskainta. Alueella olevan maa-
ainesmateriaalin perusteella on arvioitu, että esimurskainta käytetään alueella ympäristöluvan voimassa-
oloaikana kaksi kertaa.  Muina kertoina murskaukseen riittäisi kartiomurskain. 

Toiminnanharjoittajan mukaan on mahdollista, että alueella on seuraava muutaman viikon pituinen 
murskausjakso huhti–toukokuussa. Todennäköisempää kuitenkin on, että seuraavaksi alueella murska-
taan vasta syksyllä 2019. Seuraavan murskausjakson aikataulu riippuu murskeen menekistä.  

4.2 Mittauslaitteisto 

Melupäästömittaus sekä mittaukset asuinrakennuksilla tehtiin äänitasomittarilla Rion NL-52, joka täyttää 
tarkkuusluokan 1 vaatimukset sekä mittausohjeessa mittauslaitteistolle esitetyt vaatimukset. 

Soranottoalueelle sijoitettiin äänitasomittari Rion NL-21, joka täyttää tarkkuusluokan 2 vaatimukset sekä 
mittausohjeessa mittauslaitteistolle asetetut vaatimukset. Mittarin tallentaman äänitasokuvaajan perus-
teella varmistettiin toiminnan olleen käynnissä asuinrakennuksilla tehtyjen mittausten aikana.  

Mittareiden toiminta tarkistettiin kalibraattorilla Rion NC-74. Mittauspisteissä mitattiin A-painotettua 
äänitasoa aikavakiolla fast ja mikrofoni sijoitettiin noin 1,5 metrin korkeudelle maanpinnasta.  

4.3 Sääolosuhteet 

Ympäristöministeriön mittausohjeen [1] suosituksen mukaan tuulen tulee olla mittausten aikana heikkoa 
myötätuulta (melulähteestä mittauspisteeseen päin sektorissa ±45°) tai täysin tyyntä. Tuulen nopeus 
katsotaan riittävän heikoksi, jos sen nopeus on enintään 5 m/s mitattuna vähintään 2 metrin korkeudelta.  

Säätila oli mittausten aikana mittaajan havaintojen perusteella seuraava: 

– tuuli oli tyyni 

– lämpötila oli noin -5…-8 oC 

– pilvisyys vaihteli 0/8…1/8. 

Ilmatieteen laitoksen mittauskohdetta lähinnä olevan havaintoaseman (Salo, Kiikalan lentokenttä) sääha-
vainnot mittausten ajalta on esitetty taulukossa 3.  

Taulukko 3. Ilmatieteen laitoksen säähavainnot Salon Kiikalan lentokentän havaintoasemalla mittaus-
ten aikana 28.11.2018 

Klo Tuulen nopeus [m/s] Tuulen suunta Lämpötila [oC] 

13.30 1,9 etelästä -7,2 

14.00 1,7 kaakosta -7,5 

14.30 1,7 kaakosta -7,8 

15.00 1,8 etelästä -7,8 

15.30 2,0 kaakosta -9,4 
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Mittaajan mittauskohteessa tekemät havainnot tuulen nopeudesta poikkeavat Ilmatieteen laitoksen lä-
himmän havaintoaseman havainnoista siten, että mittauskohteessa oli tyyntä. Mittauskohteessa sääolo-
suhteet olivat mittausohjeen suositusten mukaiset tarkasteltavan toiminnan aiheuttaman melun 
mittaamiselle eri puolilla soranottoaluetta sijainneissa mittauspisteissä. 

5 MITTAUSTULOKSET 

Taulukossa 4 on esitetty mittaustulokset. Taulukon 4 tulokset ovat mittauspisteissä 1–4 mitattuja mit-
tausjakson aikaisia keskiäänitasoja, jotka sisältävät murskauksen aiheuttaman melun lisäksi myös mah-
dollisten häiriömelulähteiden melun. Mittausten aikana mittauspisteillä 1, 2 ja 4 häiriömelua aiheutti 
pääasiassa tieliikennemelu. Mittauspisteellä 3 ei ollut kuultavissa oleellista häiriömelua.  

Taulukossa 4 on esitetty myös mittaustulosten ja havaintojen perusteella määritetty K&T Saari Oy:n 
murskaustoiminnan aiheuttama äänitaso, jota voidaan verrata ympäristöluvassa annettuihin päiväajan 
keskiäänitason määräysarvoihin.  

Ympäristöministeriön julkaisemassa mittausohjeessa on sanottu mittaustuloksen vertaamisesta ohjear-
voon seuraavaa: 

”Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, melutason ohjearvojen mukaan mittaus- tai 
laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista ohjearvoon.” [1, sivu 23]. 

Kivenmurskaustoiminnan aiheuttama melu ei ollut luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista mittaus-
pisteissä 1–4, joten mittaustuloksiin ei tehdä 5 dB:n lisäystä.   

Taulukko 4. Mittaustulokset ja päiväajan keskiäänitason määräysarvoon verrattavissa oleva murs-
kaustoiminnan aiheuttama keskiäänitaso  

Mp Klo 
Keskiäänitason mittaustulos 

mittausjakson ajalta 
LAeq,T [dB(A)] 

Ympäristöluvan päiväajan keskiääni-
tason määräysarvoon verrattavissa 

oleva toiminnan aiheuttama 
päiväajan keskiäänitaso 

LAeq,7-22 [dB(A)] 

Mp 1 13.24–13.34 38,5 ≤ 34 

Mp 2 14.24–14.34 36,4 < 32 

Mp 3 14.42–14.52 43,6 ~ 44 

Mp 4 15.10–15.20 33,3 < 28 

Mittauspisteessä 1 murskaukselle tyypillinen ääni oli kuultavissa selvästi, mutta melko vaimeasti. Murs-
kauksen aiheuttama ääni peittyi ajoittain kokonaan Kiskontien liikenteen ääneen. Kivien pudotus syötti-
mestä maahan oli kuultavissa pisteelle. Mittaustulosten ja tehtyjen kuulohavaintojen perusteella 
määritetty hetkellinen murskaustoiminnasta aiheutuva maksimiäänitaso oli noin 38 dB(A). Häiriötä ai-
heuttivat Kiskontien ja Muurlantien liikenne sekä hetkittäin lintujen ääni.  

Mittauspisteessä 2 melu oli peräisin pääasiassa tieliikenteestä. Murskaukselle tyypillinen ääni oli kuulta-
vissa vain hetkellisesti ja hyvin hiljaa. Alueelta kuului vaimeasti muutama yksittäinen pyöräkuormaajan 
kauhasta ja kivien kippauksesta aiheutuva kolina. Mittaustulosten ja tehtyjen kuulohavaintojen perusteel-
la määritetty hetkellinen murskaustoiminnasta aiheutuva maksimiäänitaso oli noin 37 dB(A). Häiriötä 
aiheutti tieliikenne ja lentokone. 
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Mittauspisteessä 3 murskauksen aiheuttama ääni oli pääasiallinen melulähde. Mittaustulosten ja tehtyjen 
kuulohavaintojen perusteella määritetty kivien kippauksesta aiheutunut hetkellinen maksimiäänitaso oli 
noin 46 dB(A). Häiriötä aiheutti yksittäinen ohi ajanut henkilöauto sekä hetkellinen lintujen laulu. 

Mittauspisteessä 4 melu oli peräisin tieliikenteestä. Murskaukselle tyypillinen ääni ei ollut lainkaan kuul-
tavissa. Alueelta kuului muutama yksittäinen kolina, joista aiheutui hetkellinen maksimiäänitaso noin  
30 dB(A).  

Havaintojen perusteella mittauspisteille 1–3 murskaustoiminnan ääni aiheutui suoraan murskauslaitok-
selta, eikä erillistä esim. rakenteista tai maastonmuodoista aiheutunutta äänen heijastumista ollut havait-
tavissa.   

Vertailu ympäristölupahakemuksen liitteenä olleeseen laskennalliseen melun leviämismalliin 

Murskaustoiminnan ympäristölupahakemuksen liitteenä oli toiminnan aiheuttamasta ympäristömelusta 
tehty laskennallinen meluselvitys (Promethor Oy PR4484-Y01, 29.5.2018). Asuinrakennuksilla tehtyjen 
mittausten tulokset sekä laskennan kyseisille pisteille antamat tulokset on esitetty taulukossa 5. 

Mittauspisteillä 1, 2 ja 4 mitatut tulokset vastaavat hyvällä tarkkuudella laskennan antamia tuloksia. Mit-
tauspisteellä 3 mitattu äänitaso on huomattavasti laskentatulosta suurempi. Laskenta huomioi melutasoa 
ja melun leviämistä laskiessaan sääolosuhteet, jotka ovat melun leviämiselle suotuisat.  

Mittausajankohtana mittauskohteessa tehtyjen havaintojen perusteella sääolosuhteet olivat erityisen 
suotuisat melun leviämiselle. Tämän arvioidaan aiheuttaneen mittauspisteellä 3 mitatun laskentatulosta 
selvästi suuremman äänitason. Huomioitavaa kuitenkin on, että mittaustulos alittaa selvästi ympäristölu-
vassa määritellyn päivä- ja yöajan keskiäänitason raja-arvot. Melutason varmistamiseksi melumittaus on 
tarkoitus uusia mittauspisteellä 3 seuraavan murskausjakson aikana. 

Taulukko 5.  Ympäristömelun mittaus- ja laskentatulokset mittauspisteissä 1–4  

Mp 
Päiväajan keskiäänitaso mittausten 

28.11.2018 perusteella   
[dB(A)] 

Laskennallisen mallinnuksen antama 
päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 

[dB(A)] 

Mp 1 ≤ 34 ~ 33…34 

Mp 2 < 32 ~ 32…33 

Mp 3 ~ 44 < 25 

Mp 4 < 28 ~ 25 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

Mittaustulosten ja havaintojen perusteella soranmurskaustoiminnan aiheuttama melutaso <28 …~44 
dB(A) alitti ympäristöluvassa vakituisille asuinrakennuksille annetun päiväajan keskiäänitason määräysar-
von 55 dB(A) mittauspisteissä 1, 3 ja 4 sijainneiden asuinrakennusten piha-alueilla. Lomakäytössä olevalle 
asuinrakennukselle annettu päiväajan keskiäänitason määräysarvo 45 dB(A) alittui mittauspisteessä 2, 
joka sijaitsi lomakäytössä olevan asuinrakennuksen piha-alueella. Soranmurskaustoiminnan aiheuttama 
keskiäänitaso lomarakennuksella oli <32 dB(A).  

Soranottoalueella on myös yöaikaista murskaustoimintaa klo 6–7 välisenä aikana. Mittauspisteissä 1, 3 ja 
4 kyseisen toimintatunnin keskiäänitasot <28 …~44 dB(A) alittavat vakituisten asuinrakennusten piha-
alueille annetun yöajan keskiäänitason määräysarvon 50 dB(A). Myös mittauspisteessä 2 yöaikaisen toi-
mintatunnin keskiäänitaso <32 dB(A) alittaa lomakäytössä olevan asuinrakennuksen piha-alueelle anne-
tun yöajan keskiäänitason määräysarvon 40 dB(A).  

Jos murskaustoiminnan aiheuttamaa keskiäänitasoa tarkasteltaisiin koko yöajan klo 22–7 keskiäänitaso-
na, ympäristöluvan määräysarvoon verrattavat K&T Saari Oy:n murskaustoiminnan eri mittauspisteille 
aiheuttamat keskiäänitasot olisivat noin 10 desibeliä edellä esitettyjä pienempiä.   

Sääolosuhteet olivat mittausohjeen suositusten mukaiset murskaustoiminnan aiheuttaman melun mit-
taamiselle kaikissa käytetyissä mittauspisteissä. Mittaajan kohteessa tekemien havaintojen perusteella 
sääolosuhteet olivat erityisen suotuisat melun leviämiselle.  

7 LISÄTIETOJA 

Anne Metsämäki    Jani Kankare       
Promethor Oy     Promethor Oy    
puh. 040 716 7428    puh. 040 574 0028    
sp. anne.metsamaki@promethor.fi   sp. jani.kankare@promethor.fi    

8 KIRJALLISUUS 

[1] Ympäristömelun mittaaminen, ohje 1 1995 Ympäristöministeriö. 

 



 

 
 

 

 

H E L S I N K I  
Viikinportti 4 B 18 
00790 Helsinki 
puh. 050 377 6565 

T U R K U  
Rautakatu 5 A 
20520 Turku 
puh. 050 570 3476 

T A M P E R E  
Sairaalankatu 5-7 B 8 
33100 Tampere 
puh. 040 866 8615 

Y-tunnus: 0996539-4 
Kotipaikka: Turku 

 

Tilaaja: 
K&T Saari Oy 
Teijo Saari 
 

Raportin numero: 
PR4484-Y03 

Päiväys: 
26.9.2019 

YMPÄRISTÖMELUN TARKKAILURAPORTTI 
 

Kiskontie, Salo 
Melumittaus 20.9.2019 

 

Kirjoittanut: 
Tero Virjonen 
Suunnittelija, FM 
puh. 040 082 3557 
tero.virjonen@promethor.fi  

Tarkastanut: 
Jani Kankare 
Toimitusjohtaja, FM 
puh. 040 574 0028 
jani.kankare@promethor.fi 
  

Liite 12



 

Ympäristömelun tarkkailuraportti 
Kiskontie, Salo 

PR4484-Y03 
26.9.2019 

 

 

 
 

2/8 
 

   

Sisällysluettelo 

1 Yleistä.................................................................................................................................................... 3 

2 Kohteen sijainti, ympäristö ja mittauspisteet....................................................................................... 3 

3 Ympäristömelua koskevat määräysarvot ............................................................................................. 4 

4 Melumittaukset .................................................................................................................................... 5 

4.1 Toiminta soranottoalueella mittausten aikana .......................................................................... 5 

4.2 Mittauslaitteisto ......................................................................................................................... 5 

4.3 Sääolosuhteet ............................................................................................................................. 6 

4.4 Melupäästömittaukset ............................................................................................................... 6 

5 Mittaustulokset .................................................................................................................................... 6 

5.1 Melutaso ympäristössä .............................................................................................................. 6 

5.2 Melupäästö................................................................................................................................. 7 

6 Tulosten tarkastelu ............................................................................................................................... 8 

7 Kirjallisuus ............................................................................................................................................. 8 

 

  



 

Ympäristömelun tarkkailuraportti 
Kiskontie, Salo 

PR4484-Y03 
26.9.2019 

 

 

 
 

3/8 
 

   

1 YLEISTÄ 

K&T Saari Oy:llä on Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan (10.10.2018) myöntämä ympä-
ristönsuojelulain mukainen lupa kiviaineksen murskaukseen (Soraharju 734-661-5-2). Ensimmäiset me-
lumittaukset tehtiin heti toiminnan alettua 28.11.2018 (Raportti PR4484-Y02, 21.1.2019). Raportissa oli 
maininta, että melumittaus uusitaan pisteellä 3 seuraavalla murskausjaksolla.  

Nyt tehdyillä melumittauksilla määritettiin murskaustoiminnan aiheuttama melutaso mittauspisteille 3 ja 
4. Mittaustuloksia verrataan ympäristöluvassa annettuihin keskiäänitason määräysarvoihin. Lisäksi murs-
kauslaitoksen melupäästö mitattiin. 

Ympäristömelumittaukset teki Tero Virjonen ja melupäästömittaukset Toni Hägerth.  

2 KOHTEEN SIJAINTI, YMPÄRISTÖ JA MITTAUSPISTEET 

Soranottoalue sijaitsee Salon kaupungissa Kiskontien varressa noin 6,5 kilometriä Salon keskustasta kaak-
koon. Soranottoalue ja murskauspaikka sijaitsevat kiinteistöllä Soraharju 734-661-5-2. Soranottoalue 
rajoittuu lounaassa Kiskontiehen. 

Soranottoalueen läheisyydessä sijaitsee Maanmittauslaitoksen aineiston mukaan sekä vakituisessa asuin-
käytössä olevia että lomakäytössä olevia asuinrakennuksia. 

Kuvassa 1 on esitetty kartalla murskauslaitoksen likimääräinen sijainti mittausten aikana sekä mittauspis-
teiden sijainnit. Mittauspisteet 3 ja 4 sijaitsivat Maanmittauslaitoksen aineiston mukaan vakituisten 
asuinrakennusten piha-alueilla. Tiedot mittauspisteistä on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Tiedot mittauspisteistä 

Mittauspiste Osoite Kiinteistötunnus 
Mittauspisteen sijainti ja asuinrakennuksen 
käyttötarkoitus 

3 Kistolantie 27 734-661-4-61 
Vakituisessa asuinkäytössä olevan 
rakennuksen piha-alue 

4 Keskipisteentie 80 a 734-661-3-44 
Vakituisessa asuinkäytössä olevan 
rakennuksen piha-alue 
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Kuva 1. Mittauspisteiden 3 ja 4 sijainnit on merkitty karttaan punaisella. Pisteet olivat vakituisten 
asuinrakennusten piha-alueilla. Murskauslaitoksen likimääräinen sijainti mittausten aikana on merkitty 
sinisellä. Murskauslaitoksen pohjoispuolella käytettiin hetkellisesti lisäksi erillistä seulaa mittauspisteen 4 
mittauksen aikana.  

3 YMPÄRISTÖMELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYSARVOT 

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan (§ 132, 10.10.2018, 2157/11.01.00.00.01/2018)  
K&T Saari Oy:lle myöntämässä ympäristöluvassa on annettu melusta määräys 11., joka on seuraava:  

”11. Toimintaa ei saa aloittaa ennen aloitustarkastusta. Ensimmäisellä murskauskerralla on suoritettava 
melumittaukset mielipiteen esittäjien A-C piha-alueilla. Mittaustulokset on välittömästi toimitettava ym-
päristönsuojeluun tarkastettavaksi ennen toiminnan jatkamista. 

Melumittaukset on teetettävä esitetyissä kohteissa puolueettomalla asiantuntijalla. Mittausajankohdasta 
on ilmoitettava etukäteen kohteille ja ympäristönsuojeluun. 

Mikäli meluhaitoista tulee toiminnan aikana asianmukaisia valituksia valvovalle viranomaiselle, on toimi-
jan ryhdyttävä toimenpiteisiin meluhaittojen vähentämiseksi ja tarvittaessa osoitettava vähentämistoi-
menpiteiden riittävyys mittauksin. 

Toiminnoista aiheutuva melu ei häiriintyvissä kohteissa saa ylittää melutason ohjearvoista annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.” 

Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) melutason ohjearvoista on annettu ulkomelulle taulukossa 2 
esitetyt ohjearvot. 
  

Mp 3 

Mp 4 

Kiskontie 

Muurlantie 

Kistolantie 

Murskauslaitos 
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Taulukko 2. Ohjearvot ulkoalueiden keskiäänitasolle LAeq  

Alueen käyttötarkoitus 
A-painotettu keskiäänitaso LAeq [dB] 

Klo 7–22 Klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalu-
eet taajamissa ja taajamien välittömässä 
läheisyydessä, hoito- tai oppilaitoksia pal-
velevat alueet 

551 501, 2, 3 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirin-
täalueet, taajamien ulkopuolella olevat 
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet  

45 404 

1 Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 
2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A). 
3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

Päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai las-
kentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. 

4 MELUMITTAUKSET  

Äänitasomittauksilla määritettiin K&T Saari Oy:n soranmurskaustoiminnan aiheuttama keskiäänitaso mit-
tauspisteiden 3 ja 4 piha-alueilla. Ympäristöön aiheutuvaa melua mitattiin 20.9.2019 klo 8.57–10.09. Mit-
taukset tehtiin ympäristöministeriön julkaiseman ”Ympäristömelun mittaaminen” -ohjeen suositusten 
mukaisesti [1]. 

4.1 Toiminta soranottoalueella mittausten aikana 

Asuinrakennuksilla mittauspisteissä 3 ja 4 tehtyjen mittausten aikana soranottoalueella murskattiin soraa 
yhdellä kartiomurskaimella. Murskauslaitos koostui kartiomurskaimen lisäksi erillisestä seulavaunusta. 
Soraa syötettiin murskauslaitokseen pyöräkuormaajalla. Lisäksi mursketta siirrettiin pyöräkuormaajalla 
varastokasoihin. Murskattavassa aineksessa oli yli puolet hiekkaa.  

Mittauspisteen 4 mittauksen aikana varsinaisen murskauslaitoksen pohjoispuolella, noin 100 m etäisyy-
dellä, oli lisäksi käytössä erillinen seula. Tämän seulan melupäästö oli havaintojen mukaan selvästi murs-
kauslaitoksen melupäästöä pienempi, eikä se siten aiheuttanut ympäristöön oleellista melua. 

Toimintojen käynnissä oleminen ympäristössä tehtyjen mittausten aikana varmistettiin murskausalueella 
olleen tarkkailijan havaintojen perusteella.  

4.2 Mittauslaitteisto 

Melupäästömittaus sekä mittaukset asuinrakennuksilla tehtiin äänitasomittarilla Rion NL-52, joka täyttää 
tarkkuusluokan 1 vaatimukset sekä mittausohjeessa mittauslaitteistolle esitetyt vaatimukset. 

Mittareiden toiminta tarkistettiin kalibraattorilla Rion NC-74. Mittauspisteissä mitattiin A-painotettua 
äänitasoa aikavakiolla fast ja mikrofoni sijoitettiin noin 1,5 metrin korkeudelle maanpinnasta.  
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4.3 Sääolosuhteet 

Ympäristöministeriön mittausohjeen [1] suosituksen mukaan tuulen tulee olla mittausten aikana heikkoa 
myötätuulta (melulähteestä mittauspisteeseen päin sektorissa ±45°) tai täysin tyyntä. Tuulen nopeus 
katsotaan riittävän heikoksi, jos sen nopeus on enintään 5 m/s mitattuna vähintään 2 metrin korkeudelta.  

Säätila oli mittausten aikana mittaajan havaintojen perusteella seuraava: 

– tuuli oli aluksi tyyni, myöhemmin tuuli lännestä 1 m/s 

– lämpötila oli noin +5 oC 

– pilvisyys oli 4/8. 

Ilmatieteen laitoksen mittauskohdetta lähinnä olevan havaintoaseman (Salo, Kiikalan lentokenttä) sääha-
vainnot mittausten ajalta on esitetty taulukossa 3.  

Taulukko 3. Ilmatieteen laitoksen säähavainnot Salon Kiikalan lentokentän havaintoasemalla mittaus-
ten aikana 20.9.2019 

Klo 
Tuulen nopeus 

[m/s] 
Tuulen suunta Lämpötila [oC] 

Suhteellinen  
kosteus [%] 

Ilmanpaine [hPa] 

9.00 3 lännestä 3 86 1017,4 

9.30 1 lännestä 4 83 1017,5 

10.00 2 lännestä 6 81 1017,6 

Mittauskohteessa sääolosuhteet olivat mittausohjeen suositusten mukaiset tarkasteltavan toiminnan 
aiheuttaman melun mittaamiselle käytetyissä mittauspisteissä. 

4.4 Melupäästömittaukset 

Tehdyillä melupäästömittauksilla määritettiin murskauslaitoksen äänitehotaso. Mittaukset suoritettiin 
soveltaen kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksyttyjä (ISO ja Nordtest) standardeja. 

5 MITTAUSTULOKSET 

5.1 Melutaso ympäristössä 

Taulukossa 4 on esitetty mittaustulokset. Mittaustulokset ovat mittauspisteissä mitattuja mittausjakson 
aikaisia keskiäänitasoja, jotka sisältävät murskauksen mahdollisesti aiheuttaman melun lisäksi myös häi-
riömelulähteiden melun. Molemmilla mittauspisteillä taustamelua aiheutti tieliikennemelu. Pisteellä 3 
murskaus oli kuultavissa ajoittain melko vaimeasti. Pisteelle 4 murskaus ei ollut kuultavissa lainkaan. 

Taulukossa 4 on esitetty myös mittaustulosten ja havaintojen perusteella määritetty K&T Saari Oy:n 
murskaustoiminnan aiheuttama äänitaso, jota voidaan verrata ympäristöluvassa annettuihin päiväajan 
keskiäänitason määräysarvoihin. 

Soranmurskaustoiminnan aiheuttama melu ei ollut luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, joten 
mittaustuloksiin ei tehdä 5 dB:n lisäystä.  
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Taulukko 4. Mittaustulokset ja päiväajan keskiäänitason määräysarvoon verrattavissa oleva murs-
kaustoiminnan aiheuttama keskiäänitaso  

Mp Klo 
Keskiäänitason mittaustulos 

mittausjakson ajalta 
LAeq,T [dB(A)] 

Ympäristöluvan päiväajan keskiääni-
tason määräysarvoon verrattavissa 

oleva toiminnan aiheuttama 
päiväajan keskiäänitaso 

LAeq,7-22 [dB(A)] 

Mp 3 8.57–9.32 40 ≤35 

Mp 4 9.57–10.09 35 <30 

28.11.2018 mittauksissa päiväajan keskiäänitaso oli pisteillä 3 ja 4 suuruudeltaan ”~ 44 dB” ja ”<28 dB”. 

5.2 Melupäästö 

Taulukossa 5 on esitetty 20.9.2019 mitatuista melupäästöarvoista määritetyt murskauslaitoksen äänite-
hotasot.  

Taulukko 5. Murskauslaitoksen äänitehotasot [dB] 

Taajuus (Hz) 
Murska, syöttö-
pää 10 astetta 

Murska, syöttö-
pää 45 astetta 

Murska, syöttö-
pää 60 astetta 

Murska, tuote-
päästä 45 astetta 

Murska, suoraan 
sivulle 

31,5 116 117 121 119 116 

63 116 117 115 116 114 

125 113 114 112 110 116 

250 108 112 112 115 112 

500 107 108 111 112 113 

1000 108 111 110 111 112 

2000 104 108 107 108 109 

4000 100 104 102 104 104 

8000 90 93 91 93 92 

LWA 112 115 115 115 116 

Murskauslaitoksen melupäästö mittauspisteen 3 suuntaan oli noin 115 dB(A) ja pisteen 4 suuntaan noin 
116 dB(A). 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

Mittaustulosten ja havaintojen perusteella soranmurskaustoiminnan aiheuttama melutaso ≤35 ja  
<30 dB(A) alitti ympäristöluvassa vakituisille asuinrakennuksille annetun päiväajan keskiäänitason mää-
räysarvon 55 dB(A) mittauspisteissä 3 ja 4 sijainneiden asuinrakennusten piha-alueilla.  

Soranottoalueella on myös yöaikaista murskaustoimintaa klo 6–7 välisenä aikana. Mittauspisteissä 3 ja 4 
kyseisen toimintatunnin keskiäänitasot ≤35 ja <30 dB(A) alittavat vakituisten asuinrakennusten piha-
alueille annetun yöajan keskiäänitason määräysarvon 50 dB(A).  

Jos murskaustoiminnan aiheuttamaa keskiäänitasoa tarkasteltaisiin koko yöajan klo 22–7 keskiäänitaso-
na, ympäristöluvan määräysarvoon verrattavat K&T Saari Oy:n murskaustoiminnan eri mittauspisteille 
aiheuttamat keskiäänitasot olisivat noin 10 desibeliä edellä esitettyjä pienempiä.  

Sääolosuhteet olivat mittausohjeen suositusten mukaiset murskaustoiminnan aiheuttaman melun mit-
taamiselle molemmissa mittauspisteissä. 

7 KIRJALLISUUS 

[1] Ympäristömelun mittaaminen, ohje 1 1995 Ympäristöministeriö. 
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MAAPERÄN JA POHJAVEDEN SUOJAAMINEN 

Tukitoiminta-alue

 

  

Tukitoiminta-alue eli tankkaus- ja 
varastointialue on tiivispohjainen:

Pohja on suojattu muovikalvolla ja
kalvon päällä on rikkoutumista 
estävä suojaava maakerros

Tukitoimintoalueen suojarakenne 
on tehty HDPE-kalvolla vuonna 
2018

Tankkaus- ja varastointialueella on tiivispohjainen ja lukittu 
merikontti, jossa säilytetään:

Kaksoisvaippasäiliössä polttoainetta seulaa ja 
työkoneita varten

Voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä koneita ja laitteita varten

Pienissä päivittäisissä koneiden ja laitteiden 
kunnossapitotöissä syntyneitä vaarallisiä jätteitä 
(jäteöljy, akut, paristot, öljynsuodattimet jne.) omissa 
astioissaan 

Tankkaus- ja varastointialueella:

Säilytetään ja tankataan työkoneita

Tankkauksen ajaksi alueelle levitetään 
öljynimeytysmatto mahdolllisia roiskeita 
tai ylivuotoja varten

Tankkausta valvotaan koko ajan 

Tehdään pieniä huoltotöitä

Täytetään polttoainesäiliö, jonka avulla seula 
tankataan

Säiliön täyttämistä valvotaan koko ajan
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Murskauslaitos 

 

 

Murskauslaitosta ei lähtökohtaisesti 
siirretä alueella toiminnan aikana:

Pohjavesipinnan päälle jätetään 
vähintään neljän metrin 
paksuinen suojaava maakerros

Murskauslaitoksen alusta 
suojataan muovikalvolla ja 
kalvon päällä on rikkoutumista 
estävä suojaava maakerros

Murskauslaitos toimii aggregaatin 
tuottamalla sähkövirralla:

Aggregaatti sijoitetaan 
murskauslaitoksen lähellä 
sijaitsevaan äänieristettyyn ja 
lukittuun tiivispohjaiseen 
konttiin

Konttiin sijoitetaan aggregaatin lisäksi 
kaksoisvaippainen polttoainesäiliö, joka 
syöttää polttoainetta aggregaattiin:

Poltoaineen siirto säiliöstä 
aggregaattiin tapahtuu tiivillä 
alustalla kontin sisällä

Kontti suojaa sekä aggregaattia että 
kaksoisvaippasäiliötä esimerkiksi 
mahdollisilta pyöräkuormaajan 
kolhaisuilta

Kontissa oleva polttoainesäiliö täytetään 
suoraan tankkiautosta

Säiliön täyttämistä valvotaan koko 
ajan

Tankkauksen aikana käytetään 
öljynimeytysmattoa suojaamassa 
maaperää roiskeilta
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Seula 

 

Kaksoisvaippasäiliöissä on ylitäytönestin ja laponestojärjestelmä. 
 
Alueella on mahdollisten öljy- tai polttoainevuotojen ja roiskeiden varalle riittävästi öljynimeytysturvetta tai -raetta ja öljynkeräysvälineitä. Jos vuotoja havaitaan, vuo-
tokohta rajataan. Likaantunut maa-aines siivotaan pois ja toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi.  
 

Seula liikkuu alueella oton etenemän 
mukaan

Pohjavesipinnan päälle jätetään 
vähintään neljän metrin 
paksuinen suojaava, tiivistetty 
maakerros

Seulan alusta suojataan 
muovikalvolla ja kalvon päällä 
on rikkoutumista estävä 
suojaava maakerros

Seulaa syöttävän kuormaajan 
kuski valvoo seulan toimintakuntoa

Seula tankataan tankkaus- ja varastoalueella 
täytetyn polttoainesäiliön avulla

Polttoainesäiliö on 
kuljetushyväksytty ja siinä on 
sähkökäyttöinen tankkauspistooli 

Seulan tankkausta valvotaan koko 
ajan

Tankkauksen aikana käytetään 
öljynimeytysmattoa suojaamassa 
maaperää roiskeilta ta ylivuodoilta

Tankkaamisen jälkeen 
polttoainesäiliö palautetaan takaisin 
tankkaus- ja varastoalueen konttiin
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