
 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  

          PÖYTYÄ, AURA, MARTTILA JA KOSKI TL  
 
           POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 
 

            Lauri Joronen 2020 
 
 



 

 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO  
 

1 JOHDANTO .......................................................................................................................... 1 
2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET........................................... 2 

2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ .......................................................................................................... 2 

2.2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄKSET ........................................................................ 3 
3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA–ALUE ............. 4 

3.1 POHJAVESIALUELUOKAT .......................................................................................... 4 

3.2 POHJAVESILUOKAN MUUTTAMINEN ........................................................................ 4 

3.3 POHJAVESIALUEIDEN RAJAAMINEN ........................................................................ 5 

3.4 POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSMUUTOKSET .................................. 6 

3.5 VESILAIN MUKAISET SUOJA-ALUEET JA MAANOMISTUSSUHTEET ...................... 7 
3.5.1 Vedenottamoiden suoja-alueet ............................................................................ 7 
3.5.2 Maanomistussuhteet............................................................................................ 7 

3.6 TUTKIMUSALUEEN GEOLOGIA JA HYDROGEOLOGIA ............................................ 8 
3.6.1 Laihian pohjavesialue 1 (Pöytyä) ......................................................................... 9 
3.6.2 Uudenkartanon pohjavesialue 1 (Pöytyä) ............................................................ 9 
3.6.3 Takaliston pohjavesialue 2 (Pöytyä) .................................................................... 9 
3.6.4 Lainummen pohjavesialue E (Pöytyä) ................................................................ 10 
3.6.5 Käyrän pistemäinen pohjavesialue 1 (Aura) ....................................................... 11 
3.6.6 Palaisten pohjavesialue 1 (Marttila) ................................................................... 12 
3.6.7 Simalannummen pohjavesialue 2 (Marttila) ....................................................... 12 
3.6.8 Liipolan pohjavesialue 2E (Koski Tl) .................................................................. 13 
3.6.9 Sorvaston pohjavesialue 1 (Koski Tl) ................................................................. 14 
3.6.10 Säärensuon pohjavesialue 2 (Koski Tl) .............................................................. 16 
3.6.11 Hevonlinnankukkulan pohjavesialue 1E (Koski Tl) ............................................. 16 
3.6.12 Linturahkan pohjavesialue 1 (Loimaa) ............................................................... 18 
3.6.13 Oripäänkangas 1E (Oripää) ............................................................................... 19 
3.6.14 Happamat sulfaattimaat ..................................................................................... 22 

4 E-LUOKAN POHJAVESIALUEET ...................................................................................... 23 
4.1.1 Lainummen pohjavesialue E .............................................................................. 23 
4.1.2 Liipolan pohjavesialue 2E .................................................................................. 24 
4.1.3 Hevonlinnankukkulan pohjavesialue 1E ............................................................. 24 
4.1.4 Oripäänkankaan pohjavesialue 1E .................................................................... 24 

5 POHJAVESITIEDOT ........................................................................................................... 25 
5.1 POHJAVESIALUEET VESIENHOIDON SUUNNITTELUSSA ..................................... 25 

5.1.1 Ilmastonmuutos ................................................................................................. 25 
5.2 VEDENHANKINTA ..................................................................................................... 25 

5.3 VEDENOTTAMOT, VEDEN KÄYTTÖMÄÄRÄT SEKÄ VEDENOTTOLUVAT ............. 27 

5.4 POHJAVEDEN JA TALOUSVEDEN VALVONTA JA SEURANTA .............................. 29 
5.4.1 Vedenlaadun valvontatutkimusohjelmat ............................................................. 29 
5.4.2 Vedenottamoiden tarkkailuohjelmat ................................................................... 31 
5.4.3 Vedenottamoiden tarkkailuohjelmien päivitys .................................................... 34 

5.5 RAAKAVEDEN LAATU ............................................................................................... 35 
5.5.1 Laihian pohjavesialue ........................................................................................ 35 
5.5.2 Pöytyän muut pohjavesialueet ........................................................................... 36 
5.5.3 Käyrän pohjavesialue ........................................................................................ 37 
5.5.4 Marttilan pohjavesialueet ................................................................................... 37 
5.5.5 Liipolan pohjavesialue ....................................................................................... 38 
5.5.6 Sorvaston pohjavesialue .................................................................................... 38 
5.5.7 Säärensuon pohjavesialue ................................................................................ 39 
5.5.8 Hevonlinnankukkulan pohjavesialue .................................................................. 39 
5.5.9 Linturahkan pohjavesialue ................................................................................. 39 
5.5.10 Oripäänkankaan pohjavesialue .......................................................................... 40 
5.5.11 Perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS) ............................................................... 41 



 

 

 

 

6 POHJAVESIALUEIDEN MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS SEKÄ KAUPUNGIN 
RAKENNUSJÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ................................................. 42 

6.1 MAAKUNTAKAAVA .................................................................................................... 42 

6.2 YLEISKAAVA ............................................................................................................. 43 

6.3 ASEMAKAAVA ........................................................................................................... 44 

6.4 RAKENNUSJÄRJESTYS ............................................................................................ 44 

6.5 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET .................................................................................... 46 
7 RISKIKARTOITUKSEN LAATIMINEN ................................................................................ 47 
8 RISKIÄ AIHEUTTAVAT TOIMINNOT .................................................................................. 48 

8.1 LIIKENNE JA TIENPITO ............................................................................................. 48 
8.1.1 Pöytyän pohjavesialueet .................................................................................... 48 
8.1.2 Auran pohjavesialueet ....................................................................................... 49 
8.1.3 Marttilan pohjavesialueet ................................................................................... 49 
8.1.4 Kosken Tl pohjavesialueet ................................................................................. 49 
8.1.5 Linturahkan ja Oripäänkankaan pohjavesialueet ................................................ 51 
8.1.6 Oripään pienlentokenttä ..................................................................................... 52 
8.1.7 Oripään enduropolku ......................................................................................... 53 
8.1.8 Riskiarviointi ...................................................................................................... 53 
8.1.9 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 54 

8.2 AMPUMARADAT, AMPUMAPAIKAT JA PUOLUSTUSVOIMIEN TOIMINTA ............. 55 
8.2.1 Liipolan pohjavesialue ....................................................................................... 56 
8.2.2 Hevonlinnankukkulan pohjavesialue .................................................................. 56 
8.2.3 Oripäänkankaan pohjavesialue .......................................................................... 57 
8.2.4 Puolustusvoimien toiminta pohjavesialueilla ...................................................... 58 
8.2.5 Riskiarviointi ...................................................................................................... 58 
8.2.6 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 58 

8.3 ÖLJYSÄILIÖT ............................................................................................................. 59 
8.3.1 Tutkimusalueen pohjavesialueet ........................................................................ 59 
8.3.2 Riskiarviointi ...................................................................................................... 63 
8.3.3 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 64 

8.4 MUUNTAMOT ............................................................................................................ 66 
8.4.1 Tutkimusalueen pohjavesialueet ........................................................................ 66 
8.4.2 Riskiarviointi ...................................................................................................... 66 
8.4.3 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 66 

8.5 MAALÄMPÖKAIVOT .................................................................................................. 67 
8.5.1 Tutkimusalueen pohjavesialueet ........................................................................ 67 
8.5.2 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 68 

8.6 PUTKISTOT, VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY ....................................... 69 
8.6.1 Tutkimusalueen pohjavesialueet ........................................................................ 69 
8.6.2 Viemäröinti ........................................................................................................ 70 
8.6.3 Riskiarviointi ...................................................................................................... 71 
8.6.4 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 71 

8.7 MAA-AINESTEN OTTO .............................................................................................. 73 
8.7.1 Pöytyän ja Auran pohjavesialueet ...................................................................... 73 
8.7.2 Marttilan pohjavesialueet ................................................................................... 75 
8.7.3 Kosken Tl pohjavesialueet ................................................................................. 76 
8.7.4 Linturahkan pohjavesialue ................................................................................. 80 
8.7.5 Oripäänkankaan pohjavesialue .......................................................................... 81 
8.7.6 Riskiarviointi ...................................................................................................... 83 
8.7.7 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 84 

8.8 TURVETUOTANTO .................................................................................................... 86 
8.8.1 Linturahkan pohjavesialue ................................................................................. 86 
8.8.2 Riskiarviointi ...................................................................................................... 89 
8.8.3 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 89 

 



 

 

 

 

8.9 KAATOPAIKAT ........................................................................................................... 90 
8.9.1 Linturahkan pohjavesialue ................................................................................. 90 
8.9.2 Oripäänkankaan pohjavesialue .......................................................................... 91 
8.9.3 Riskiarviointi ...................................................................................................... 91 
8.9.4 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 91 

8.10 HAUTAUSMAAT ........................................................................................................ 92 
8.10.1 Palaisten pohjavesialue ..................................................................................... 92 
8.10.2 Oripäänkankaan pohjavesialue .......................................................................... 92 
8.10.3 Riskiarviointi ...................................................................................................... 93 
8.10.4 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 93 

8.11 TEOLLISUUS JA YRITYSTOIMINTA POHJAVESIALUEILLA .................................... 93 
8.11.1 Tutkimusalueen pohjavesialueet ........................................................................ 93 
8.11.2 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset. 96 

8.12 PILAANTUNEET MAA-ALUEET JA ROSKAAMINEN ................................................. 97 
8.12.1 Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteet .............................................. 97 
8.12.2 Roskaaminen .................................................................................................. 100 
8.12.3 Entiset saha-alueet .......................................................................................... 100 
8.12.4 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset..... 
  ........................................................................................................................ 101 

8.13 MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ ELÄINTILAT ......................................................... 102 
8.13.1 Pöytyän ja Auran pohjavesialueet .................................................................... 103 
8.13.2 Marttilan pohjavesialueet ................................................................................. 104 
8.13.3 Kosken Tl pohjavesialueet ............................................................................... 104 
8.13.4 Linturahkan pohjavesialue ............................................................................... 107 
8.13.5 Oripäänkankaan pohjavesialueella .................................................................. 107 
8.13.6 Riskiarviointi .................................................................................................... 109 
8.13.7 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset..... 
  ........................................................................................................................ 110 

9 TOIMENPITEET VAHINKOTAPAUKSISSA ...................................................................... 112 
10 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ........................................................................................... 115 
11 LÄHDELUETTELO ........................................................................................................... 121 
 

LIITTEET: 
Liite 1. Pohjaveteen liittyvä lainsäädäntö sekä ohjeet ja suositukset           
Liite 2. Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet sekä pohjavedelle vaaralliset 
aineet ja aineryhmät  
Liite 3. Suoja-aluemääräykset       
Liite 4. Pohjavesialuekartat 
Liite 5. Lausunnot ja vastineet 

 



 

 

 

 

PÖYTYÄ, AURA, MARTTILA JA KOSKI TL            27.4.2020 
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 

 
 

1 JOHDANTO 

 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tarkoitus on pyrkiä suojelemaan 1 ja 2 se-
kä E-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikke-
nemistä ja säilyttämään pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan. Suojelun en-
sisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien 
riskien minimointi. Suunnitelmallisuus ja riittävä tieto pohjavesialueista on välttä-
mätöntä, jottei toimintoja rajoitettaisi liikaa. Suojelusuunnitelman tarkoitus on toimia 
ohjeena ja apuna viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä lupa-
hakemusten käsittelyssä. Pohjavesitietoja hyödyntävät muun muassa vesihuolto-
laitokset, ympäristönsuojelu-, rakennus-, kaavoitus-, maaseutuelinkeino- ja tervey-
densuojeluviranomaiset sekä asukkaat ja toiminnanharjoittajat.  

 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely täydentää ja osin korvaa vesilain 
mukaiset suoja-aluepäätökset. Suojelusuunnitelmaa ei vahvisteta aluehallintoviras-
tossa (AVI), eikä sillä ole välittömiä tai sitovia juridisia seurausvaikutuksia. Suoje-
lusuunnitelma voidaan hyväksyä kunnan-/kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Poh-
javesien suojelussa tutkimuksen suuntaviivat antaa EU:n vesipolitiikan puitedirek-
tiivi (2000/60 EY). Tämä suojelusuunnitelma noudattaa ympäristöministeriön oh-
jeistusta suojelusuunnitelmien laatimiselle.  
  
Suojelusuunnitelma laaditaan yhteisprojektissa neljän kunnan pohjavesialueille ja 
lisäksi riskikartoitukset päivitetään kuntien vedenhankinnassa oleville pohjavesi-
alueille, jotka sijaitsevat pääosin muiden kuntien alueilla. Pöytyän, Auran, Marttilan 
ja Kosken Tl kunnilla on yhteinen ympäristönsuojelu. Suunnitelma laaditaan 8 poh-
javesialueelle ja päivitetään 5 pohjavesialueelle. Suunnitelma laaditaan Pöytyän 
kunnan Laihian, Uusikartanon, Takaliston ja Lainummen pohjavesialueille, Auran 
kunnan Käyrän pistemäiselle pohjavesialueelle, Marttilan kunnan Palaisten ja Si-
malannummen pohjavesialueille sekä Kosken Tl Liipolan pohjavesialueelle. Lisäksi 
Kosken Tl Hevonlinnankukkulan ja Säärensuon pohjavesialueille vuonna 2011 se-
kä Sorvaston pohjavesialueelle vuonna 2004 laaditut suojelusuunnitelmat päivite-
tään. Kuntien vedenhankintakäytössä on lisäksi Rahkion ja Linturahkan vedenot-
tamot Linturahkan pohjavesialueella sekä Pihlavan vedenottamo Oripäänkankaal-
la. Työssä päivitetään kyseisten alueiden osalta vuonna 2011 laadittu Loimaan ja 
Oripään pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja etenkin laadittu riskikartoitus. 
Oripäänkankaan osalta päivitys tehdään Pihlavan ottamon pohjoispuolelle.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus on tarkistanut tutkimusalueen pohjavesialueiden 
luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 
(1263/2014) luvun 2 a mukaisesti. Pohjavesiluokitusten muutoksen jälkeen Käyrä, 
Laihia, Uusikartano, Palainen, Sorvasto, Hevonlinnankukkula, Linturahka ja Ori-
päänkangas kuuluvat vedenhankintaa varten tärkeään 1-luokkaan ja Takalisto, 
Simalannummi, Liipola ja Säärensuo vedenhankintakäyttöön soveltuvaan 2-
luokkaan. Lisäksi Lainummen pohjavesialue kuuluu E-luokkaan, Liipola 2E ja He-
vonlinnankukkula sekä Oripäänkangas 1E-luokkaan. Alueet ovat saaneet E-
luokituksen, koska niillä esiintyy pohjavedestä riippuvaisia merkittäviä ekosystee-
mejä. Kunnissa sijaitsee myös pääosin muiden kuntien alueilla olevia pohjavesive-
sialueita. Pohjavesialueiden rajausten tarkistamisen yhteydessä usean pohjavesi-
alueen rajauksia on muutettu. Suunnitelmassa käytetään pohjavesialueiden uusia 
luokituksia sekä rajauksia.   
 
Alueen kunnat käyttävät pohjavettä talousvetenään. Parravahan Vesi Oy hankkii 
veden Rahkion ja Linturahkan (Vesiperän) vedenottamoilta, jotka sijaitsevat Lintu-



 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma  
 27.4.2020    2/154 
  

 

 

 

 

rahkan pohjavesialueella. Parravahan Vesi Oy toimittaa vettä Marttilaan, Liedon 
Tarvasjoelle sekä Pöytyälle. Pöytyä saa lisäksi Auran kanssa vettä omistamaltaan 
Pihlavan pohjavedenottamolta, joka sijaitsee Oripään kunnassa Oripäänkankaan 
pohjavesialueella. Pöytyälle vettä saadaan myös Laihian vedenottamolta. Kosken 
Tl vesilaitoksen vesi toimitetaan Hevonlinnan ja Santion vedenottamoilta Hevonlin-
nankukkulan ja Sorvaston pohjavesialueilta. Käyrän vankila saa vettä Käyrän poh-
javesialueella olevalta ottamolta ja Uusikartanon pohjavesialueella on vesiosuus-
kunnan ottamo. Kuntien käyttäessä vedenhankinnassaan pohjavesivaroja auttaa 
suojelusuunnitelma pohjavesialueiden suojelussa sekä tulevaisuuden vedenhan-
kinnan turvaamisessa.   

 
Suunnitelma-alueen pohjavesialueiden määrällinen ja kemiallinen tila on määritelty 
vesienhoidon suunnittelussa hyväksi, mutta Sorvaston ja Oripäänkankaan pohja-
vesialueet on määritelty riskialueiksi. Pohjavesialueita uhkaa monet riskitekijät, ku-
ten liikenne ja tienpito, asutus, yritystoiminta, öljysäiliöt, muuntamot, maalämpökai-
vot, maa-ainesten otto sekä maa- ja metsätalous, joiden vaikutukset selvitetään 
suunnitelman yhteydessä.  
 
Tähän suojelusuunnitelmaan kerätään yhteen pohjavesialueilta olevaa tutkimustie-
toa, jonka pohjalta täydennetään sekä päivitetään olemassa olevia tietoja pohjave-
simuodostumista. Suunnitelmassa tarkistetaan vedenlaadun seurantaa ja anne-
taan ohjeita tarkkailun tehostamiseen. Työssä määritetään pohjavettä uhkaavat 
riskitekijät ja annetaan toimenpidesuosituksia riskien vähentämiseksi sekä ehdo-
tuksia toimenpiteiksi vahinkotapauksissa. Suojelusuunnitelmassa määritellään 
myös pohjavesialueilla mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset. 
 
Suojelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä Pöytyän, Auran, Marttilan ja Kosken Tl 
kuntien ja niiden vesilaitosten sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. 
Suojelusuunnitelmaa varten perustettiin ohjausryhmä: 
 
Lauri Joronen, Konsultti 
Piritta Laine, Koski Tl 
Jonna Hostikka, Koski Tl 
Renja Rasimus, Koski Tl 
Mikko Salmi, Koski Tl 
Kirsi Halkola, Marttila 
Kari Tuohi, Aura 
Tarmo Rantanen, Pöytyä 
Matti Palkén, Liedon ympäristöterveydenhuolto 
Sanna-Liisa Suojasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Erika Liesegang, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Juha Vuorinen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
 

 

2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 

 

2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ 

 
Lainsäädäntö sisältää määräykset ja keinot pohjavesien suojelulle. Pohjavesien 
suojeluun vaikuttavat pääasiassa 1.9.2014 voimaan astunut ympäristönsuojelulaki 
(527/2014) sekä vesilaki (587/2011). Ympäristönsuojelulakia täydentää lisäksi val-
tioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014), joka astui voimaan 
10.9.2014. Erityisesti pohjaveden suojeluun liittyvät vesilaissa oleva vesitalous-
hankkeen yleinen luvanvaraisuus (VL 3:2) sekä ympäristönsuojelulaissa olevat 
maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot (16 § ja 17 §) (Liite 1). Kiellot ovat voimas-
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sa myös pohjavesialueiden ulkopuolella. Vedenottamoiden ympärille voidaan mää-
rätä myös suoja-alue vesilain (4:11) mukaan (Liite 1). Sosiaali- ja terveysministeri-
ön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) 
antaa yleiset määräykset talousveden laadulle sekä tarvittaville tutkimuksille ja 
muutosasetuksessa (683/2017) määrätään lisäksi talousveden valvonnasta ja ris-
kienhallinnasta. Voimassa olevien ympäristölupien lupamääräysten tarkistaminen 
on myös muuttunut ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 71 §:n mukainen tarkista-
mismenettely on kumottu 1.5.2015 alkaen. 
 
Uusi vesilaki astui voimaan 1.1.2012 ja myös uudessa laissa aiemman pohjaveden 
muuttamiskiellon tarkoittamat toimenpiteet sekä muu yli 250 m³/vrk vedenotto edel-
lyttävät vesitalousluvan hakemista. Lisäksi kaikki vesihuoltolaitosten ottamot tarvit-
sevat vesilain mukaan AVI:n luvan vesimäärästä riippumatta. Vesilain 3 luvun 2 
§:n (vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus) mukaan vesitaloushankkeella on 
oltava aluehallintoviraston lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, ve-
denkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai 
määrää (Liite 1).  
 
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muutos (1263/2014) tuli 
voimaan 1.2.2015. Laissa on annettu määräyksiä pohjavesialueiden suojelusuun-
nitelmista sekä pohjavesialueiden määrittämisestä, rajauksista ja luokittelusta. Lain 
(10 f §) mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai 
muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä 
mielipiteensä. Suojelusuunnitelmaa koskevasta ehdotuksesta on pyydettävä lau-
sunto niiltä kunnilta, joita suojelusuunnitelma voi koskea, sekä suojelusuunnitel-
man alueella toimivaltaiselta ELY-keskukselta ja aluehallintovirastolta. Kunnan on 
julkaistava suojelusuunnitelma ja tiedotettava siitä sekä toimitettava suojelusuunni-
telma ELY-keskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.  
 
Lainsäädännön kannalta on tarpeen huomioida myös valtioneuvoston asetus ve-
siympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNA 1022/2006) ja sen pohja-
vesiä koskevat muutosasetukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden päästön 
suoraan tai välillisesti pohjaveteen (Liite 2/3). Vesienhoidon järjestämisestä annet-
tu asetus (1040/2006) ja sen muutokset määrittelevät pohjaveden ympäristönlaa-
tunormit, joiden perusteella vesienhoidon suunnittelussa määritetään riskipohjave-
sialueet ja arvioidaan pohjavesialueen tila (Liite 2/4). Myös muissa laeissa, kuten 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) sekä maa-aineslaissa (555/1981) on 
pohjaveden suojeluun liittyviä säädöksiä (Liite 1).  
 

2.2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄKSET 

 
Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset ottavat huomioon paikalliset olosuhteet 
ja niillä voidaan vähentää pohjavesiin kohdistuvia riskejä ja estää pohjavesien li-
kaantumista. Pöytyän, Marttilan ja Kosken Tl ympäristönsuojelumääräykset ovat 
tulleet voimaan 1.1.2016 ja Auran 14.3.2016. Kunnilla on erilliset ympäristönsuoje-
lumääräykset mutta itse määräykset ovat kaikilla kunnilla samat. Loimaalla on 
1.9.2006 voimaan tulleet ympäristönsuojelumääräykset. Oripään kunnalla ei ole 
voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä, mutta määräyksiä ollaan parhail-
laan laatimassa.  
 
Pöytyän, Auran, Marttilan ja Kosken Tl ympäristönsuojelumääräyksissä on pohja-
vesialueilla huomioitu jätevesien käsittely ja johtaminen, jätevesilietteen levitys, 
eläintilat sekä lannan käsittely ja varastointi, ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja 
vastaavien laitteiden pesu, jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa, öljy-, 
kemikaali- ja polttoainesäiliöt sekä murskaamot ja lumenkaatoalueet. Ympäristön-
suojelumääräyksistä on kerrottu tarkemmin riskikartoituksen yhteydessä. 
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Loimaan ympäristönsuojelumääräyksissä on pohjavesialueilla huomioitu jätevesien 
käsittely ja johtaminen, kotieläinlannan käsittely, varastointi ja levitys, ajoneuvojen, 
veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu, lumenkaatoalueiden sijoittami-
nen sekä jätteiden, kemikaalien, polttoaineiden ja ongelmajätteiden käsittely ja va-
rastointi. 
 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä tulee tarvittaessa päivittää.   

 
 

3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA–ALUE      

 

3.1 POHJAVESIALUELUOKAT  

 
ELY-keskus luokittelee kartoitetut pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltu-
vuuden ja suojelutarpeen perusteella. Jos vedenhankintakäytössä olevan tai käyt-
töön soveltuvan pohjavesialueen tai sen muodostumisalueen rajaa ei ilman huo-
mattavia vaikeuksia voida määrittää, pohjavesialue voidaan määrittää myös piste-
mäisenä. Pohjavesialueluokitus on muuttunut vuonna 2015 ja suojelusuunnitelma-
alueen pohjavesialueiden luokat muutettiin vuosina 2017–2018. Suojelusuunnitel-
massa pohjavesialueet on esitetty uuden luokituksen mukaisesti.  
 
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muutos (1263/2014) tuli 
voimaan 1.2.2015. Lain tavoitteena on tehostaa pohjavesien suojelua ja parantaa 
eri toimijoiden oikeusturvaa. Muutoksessa lakiin lisättiin uusi 2a luku, jossa säädet-
tiin pohjavesialueiden määrittämisestä, rajauksista ja luokittelusta sekä pohjavesi-
alueen suojelusuunnitelmista. Lakimuutoksessa pohjavesialueiden luokat I ja II 
korvattiin 1 ja 2-luokilla. Laissa nykyisestä III-luokasta luovuttiin kokonaan ja perus-
tettiin uusi luokka E.  
 

1-luokan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on 
tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin kes-
kimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. 
 

2-luokan muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuu-
den ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön. 
 

E-luokan pohjavesialueen luokitus perustuu luonnontilaisen tai luonnontilaisen kaltaiseen 
muun lainsäädännön nojalla suojeltuun pohjavedestä suoraan riippuvaiseen merkittävään 
pintavesi- ja maaekosysteemiin. Pintavesiekosysteemi on pohjavedestä suoraan riippuvai-
nen, kun siihen purkautuu pohjavettä siten, että pohjaveden purkautumisella on merkitystä 
kyseisen ekosysteemin suojelulle ja säilymiselle. Maaekosysteemi on pohjavedestä suo-
raan riippuvainen, kun pohjavesi ylläpitää luontotyypin ominaispiirteitä sekä vaikuttaa sen 
suojeluun ja säilymiseen. 
 

Jos pohjavesialueet täyttävät vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 
perusteet, ja sen lisäksi ne ylläpitävät ekosysteemiä, niille voidaan lisätä E-merkintä (1E tai 
2E). Muut pohjavesialueet luokitellaan luokkaan E. 

 

3.2 POHJAVESILUOKAN MUUTTAMINEN 

 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on muutettava pohjavesialueen rajaus-
ta tai luokitusta, jos niihin olennaisesti vaikuttava tieto sitä edellyttää (1263/2014, 
10 c §). Esimerkiksi pohjavesialuilta tehtävien tutkimusten yhteydessä voi tulla uut-
ta tietoa, joiden perusteella voi olla perusteltua muuttaa pohjavesialueiden luokkaa 
tai rajausta. ELY-keskus arvioi tutkimustiedon kattavuuden ja luotettavuuden sekä 
mahdollisen muutostarpeen tapauskohtaisesti. (Ympäristöministeriö 2018)  
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Pohjavesialue voidaan myös kokonaan poistaa pohjavesiluokituksesta, jos tutki-
muksissa todetaan hydrogeologisista syistä alueen heikko soveltuvuus raakave-
silähteenä. Pohjaveden laadun heikkenemisen takia ei aluetta saa kuitenkaan 
poistaa pohjavesiluokituksesta. Mikäli pohjavesialue päädytään poistamaan luoki-
tuksesta, turvaavat ympäristönsuojelulaki ja vesilaki kuitenkin mahdollisen yksityi-
sen vedenhankinnan. 

 

3.3 POHJAVESIALUEIDEN RAJAAMINEN 

 
Pohjavesialueiden rajat määrittelee alueellinen ELY-keskus. Pohjavesialueet raja-
taan kahteen vyöhykkeeseen, jotka erottuvat varsinaisen muodostumisalueen ja 
pohjavesialueen rajan perusteella (Kuva 1). Pohjavesien korkeussuhteilla ja niistä 
määritettävillä virtaussuunnilla on merkitystä alueiden rajaamisessa. Valtioneuvos-
ton asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muut-
tamisesta (929/2016) tuli voimaan 17.11.2016. Asetuksessa säädetään pohjavesi-
alueen rajan määrittämisestä ja alueen luokituksen perusteista.  

 

Muodostumisalueen rajalla osoitetaan alue, jolla maakerrokset ovat hyvin vettä johtavia 
ja alueen maaperä mahdollistaa veden merkittävän imeytymisen pohjavedeksi. Muodostu-
misalueeseen kuuluvat lisäksi sellaiset pohjavesialueen osat, jotka lisäävät olennaisesti 
pohjavesimuodostuman pohjaveden määrää. Siltä osin, kun pohjavesialue rajautuu vesi-
alueeseen, muodostumisalueen raja määritetään rantaviivaan. 
 

Pohjavesialueen raja määritetään hydrogeologisten olosuhteiden perusteella kohtaan, 
jossa pohjavettä johtavien maaperäkerrosten päällä on riittävän tiiviit pohjavettä suojaavat 
maakerrokset tai jossa pohjavettä johtavat maakerrokset päättyvät kallioon tai vettä huo-
nosti johtavaan maaperään. Jos vettä johtavat kerrokset sijaitsevat tiiviiden maakerrosten 
suojaamina, pohjavesialueen rajalla osoitetaan alue, jossa pohjavettä kertyy tai pohjavesi 
virtaa ja jolla on merkitystä pohjaveden suojelulle ja vedenhankinnalle. Raja voidaan myös 
määrittää maastossa helposti havaittavaan kohtaan ottaen huomioon alueen hydrogeologi-
set olosuhteet. Pohjavesialueen raja määritetään tarvittaessa vesialueelle rannan välittö-
mään läheisyyteen. 
 

Pistemäinen pohjavesialue määritetään, jos pohjavesialuetta ei voida hydrogeologisin 
perustein määrittää alueena maan pinnalla tai jos pohjavettä johtavat kerrokset sijaitsevat 
suojaavien maakerrosten alla. Tällöin pohjavesialue voidaan merkitä pisteenä kohtaan, jos-
ta vettä hyödynnetään tai tutkimusten perusteella voidaan hyödyntää. 

 
Pohjavesialueen rajaus vettä ympäristöön purkavalla harjulla eli antikliinisellä akviferityypillä 
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Pohjavesialueen rajaus vettä ympäristöstään keräävällä harjulla eli synkliinisellä akviferityypillä 
 

 
 
Kuva 1. Pohjavesialueen rajaaminen varsinaiseen muodostumisalueeseen ja pohjavesialueeseen 
(Ympäristöministeriö 2018). 
 
 

3.4 POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSMUUTOKSET 

 
ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja 
suojelutarpeen perusteella. Suojelusuunnitelma-alueen pohjavesiluokitukset ja ra-
jaukset on tarkistettu vuosina 2017–2018 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toi-
mesta (Taulukko 1). Samalla tehtiin tarkastus pohjavesialueista, joissa esiintyy 
pohjavedestä suoraan riippuvaisista pintavesi- tai maaekosysteemejä. Luokkaan 
voi kuulua myös jo pohjavesiluokituksesta poistetut pohjavesialueet. Pohjave-
sialuekartoissa (Liite 4) on esitetty uusi rajaus sekä luokitus.    
 

Taulukko 1. Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset (VARELY 2017–2018). 
 

Pohjavesialue 
Vanha 
luokka 

Uusi 
luokka 

Rajausmuutos / pohjavesiluokitus 

Pöytyä 

Laihia I 1 
Pohjaveden muodostumisalueen sekä pohjavesialueen 
rajoja muutettu. 

Uusikartano I 1 Pohjavesialueen rajaa muutettu. 

Takalisto II 2 Pohjaveden muodostumisalueen rajaa muutettu. 

Lainummi  E 
Pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsee Lainummen poh-
javedestä riippuvaisia lähteitä.  

Takomo I Poistettu 
Pistemäisen pohjavesialueen pohjavettä ei hyödynnetty 
yhdyskuntien vedenhankintaan. 

Vaarala II Poistettu 
Pistemäisen pohjavesialueen pohjavettä ei hyödynnetty 
yhdyskuntien vedenhankintaan. 

Aura 

Käyrä I 1 Muutettu pistemäiseksi pohjavesialueeksi. 

Nautelanrahka II Poistettu Liedon pohjavesialue, joka ollut osin Auran alueella. 
Marttila 

Palainen I 1 Pohjaveden muodostumisalueen rajaa muutettu.  

Simalannummi II 2 Pohjaveden muodostumisalueen rajaa muutettu. 

Puostinlähde II Poistettu 
Alueen pohjavettä ei hyödynnetä, eikä sille ollut 
vedenkäyttösuunnitelmia. 

Koski Tl 

Liipola I 2E 
Pohjaveden muodostumisalueen raja muutettu/Alueella 
sijaitsee merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia ekosys-
teemejä. 

Sorvasto I 1 Pohjaveden muodostumisalueen rajaa muutettu. 

Säärensuo II 2 
Pohjaveden muodostumisalueen sekä pohjavesialueen 
rajoja muutettu. 

Hevonlinnan-
kukkula 

I 1E 
Rajoja ei ole muutettu. Luonnonsuojelualue, jossa esiin-
tyy merkittävää pohjavedestä riippuvaista lajistoa. 
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Loimaa 

Linturahka I 1 Rajoja ei ole muutettu. 
Oripää 

Oripäänkangas I 1E 
Pohjaveden muodostumisalueen rajaa muutettu / Alueel-
la sijaitsee merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia ekosys-
teemejä 

 

3.5 VESILAIN MUKAISET SUOJA-ALUEET JA MAANOMISTUSSUHTEET 

 
Pohjaveden likaantumisen estämiseksi voidaan vedenottamoiden ympärille määrä-
tä vesilain 4 luvun 11 §:n mukaan suoja-alue (Liite 1). Suoja-alueen perustamista 
voivat vaatia vedenottoluvan hakijan lisäksi myös asianosaiset (mm. maanomista-
ja) sekä viranomainen. Paikoin liian suppea suojavyöhykejako sekä nykylainsää-
däntöä/-käytäntöä lievemmät määräykset ovat saaneet vanhemmat suoja-
aluepäätökset menettämään merkitystään. Suoja-alueiden määrittämisellä pyritään 
parantamaan pohjaveden laatua ja käyttökelpoisuutta. Suoja-aluemääräyksillä lisä-
tään haittaavien toimintojen estämismahdollisuuksia pohjavesialueilla. Ottamoille 
voidaan määrätä suoja-alue, jos alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa veden laadun 
tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi. Suoja-aluetta ei saa määrätä 
laajemmaksi kuin on välttämätöntä. Suoja-alueet on jaettu suojavyöhykkeisiin, jot-
ka vahvistaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.   

 

Kaukosuojavyöhyke kattaa koko vedenottamon valuma-alueen. Näillä alueilla on kielletty 
pohjaveden pitkäaikainen saastuttava toiminta.  
 

Lähisuojavyöhykkeellä eli vedenottamon lähialueella on myös pohjaveden hygieenistä 
saastuttamista aiheuttava toiminta kielletty. Vyöhyke tulisi rajata niin, että veden virtausaika 
vyöhykkeen reunalta ottamolle olisi noin 50–60 päivää. Tässä ajassa taudinaiheuttajien 
oletetaan tuhoutuvan.  
 

Vedenottamoalueella saa harjoittaa vain vedenottotoimintaa. 

 

3.5.1 Vedenottamoiden suoja-alueet 

 
Suojelusuunnitelma-alueella on myönnetty suoja-alue ainoastaan Pihlavan veden-
ottamolle. Ottamo sijaitsee Oripäänkankaan pohjavesialueella. Kaukosuojavyöhy-
ke on määritelty pääosin vedenottamon pohjoispuoleiselle harjualueelle, koska 
pohjavesi virtaa ottamolle sen pohjoispuolelta. Lisäksi Linturahkan ja Hevonlinnan-
kukkulan pohjavesialueilla sijaiseville ottamoille on määritelty aiemmin tehdyn suo-
jelusuunnitelman yhteydessä ohjeelliset lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet, joita ei ole 
kuitenkaan hyväksytty aluehallintovirastossa (Suunnittelukeskus Oy 2004). Pihla-
van suoja-aluemääräykset ovat nähtävissä liitteestä 3 ja rajaukset liitteestä 4/14.   
 

3.5.2 Maanomistussuhteet 

 
Maanomistussuhteilla on merkitystä suoja-alueiden tarpeellisuuteen, sillä mikäli 
muodostumisalueella olevat maa-alueet ovat vedenottajan tai kunnan omistukses-
sa, voidaan alueiden maankäyttöön helposti vaikuttaa. Tutkimusalueella vain ve-
denottamoalueet ovat pääosin kunnan tai vedenottajan omistuksessa, joten ve-
denottamoiden valuma-alueiden maankäyttöön ei voida niin helposti vaikuttaa.   
 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 7): 
 
o Pohjaveden laadun turvaamiseksi vedenottamoiden ympärille on mahdollista hakea 

aluehallintovirastolta suoja-alueita.  
o Pohjavesialueet tulisi merkitä maastoon pohjavesialuemerkein. Vanhoja merkkejä tu-

lisi uusia ja uusia merkkejä asentaa niin, että ne sijoittuisivat ainakin pohjavesialueilla 
kulkevien teiden viereen pohjavesialueen rajoille.   
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3.6 TUTKIMUSALUEEN GEOLOGIA JA HYDROGEOLOGIA 

 
Suojelusuunnitelma on laadittu tai päivitetty yhteensä 13 pohjavesialueelle, joista 
on tietoa taulukossa 2. Oripäänkankaan, Linturahkan, Hevonlinnankukkulan, Sää-
rensuon ja Sorvaston pohjavesialueet kuuluvat samaan luode-kaakko suuntaiseen 
harjujaksoon, joka kulkee II Salpausselältä aina Pohjanlahden rannikolle saakka. 
Harjujakso on syntynyt saumaharjuna mannerjäätikön sulamisvaiheessa kahden 
eri tavoin käyttäytyneen jäämassan väliin. Harju on syntynyt pääosin kallioperän 
ruhjeisiin. Harjujakson maa-aines on suurelta osin peräisin Satakunnan hiekkaki-
vialueelta, mutta ainesta on jonkin verran peräisin myös Euran rapakivialueelta. 
Tutkimusalueen muut pohjavesialueet ovat joko osa katkeilevia pitkittäisharjuja tai 
rantakerrostumia.  

Taulukko 2. Tietoja pohjavesialueista. 
 

Pohjavesi-
alueen 
nimi,  

Luokka 

Kunta, 
Numero 

Kartta-
lehti 

Koko-
nais-
pinta-

ala 
(km²) 

Muodos-
tumis-
alueen 

pinta-ala 
(km²) 

Vedenottamot 
Akviferityyppi, 

imeytymiskertoin 

Laihia, 1 
Pöytyä 

0297901 
1133 11 0,26 0,1 Laihia 

Synkliininen (keräävä), 
Moreenimuodostuma 

Uusikartano, 1 
Pöytyä 

0297902 
1133 10 0,26 0,14 

Uudenkartanon 
VOK 

Rantakerrostuma, 
Synkliininen (keräävä), 

0,3 

Takalisto, 2 
Pöytyä 

0263602 
2022 02  0,47 0,28 Takalisto 

Rantakerrostuma, 
Synkliininen (keräävä) 

Lainummi, E 
Pöytyä 

0221902 
2022 05 0,73 0,45 - 0,35 

Käyrä, 1 
Aura 

0201901 
2022 02 - - 

Käyrä  
(Työsiirtola) 

Pistemäinen peitteinen  
muodostuma 

Palainen, 1 
Marttila 

0248001 
2022 08 
2022 07 

1,7 1,08 
Palainen  

Kerko 
Harju, 0,2 

Simalannummi, 
2 

Marttila 
0248002 

2022 08 0,52 0,29 - Harju, 0,3 

Liipola, 2E 
Koski Tl 
0228402 

2022 08 
2022 11 

2,9 1,51 - Harju, 0,22 

Sorvasto, 1 
Koski Tl 
0228401 

2022 12 
2022 11 

2,78 1,39 Santio  Harju, 0,22 

Säärensuo, 2 
Koski Tl 
0228403 

2022 12 1,28 0,51 - 
Harju, Antikliininen 

(purkava), 0,2 

Hevonlinnan-
kukkula, 1E 

Koski Tl 
0228451 

2022 09 
2022 12 

4,82 2,94 
Hevonlinna  

Uotila (Loimaa) 
Harju, Antikliininen 

(purkava), 0,35 

Linturahka, 1 
Loimaa 

0248251 
2022 06 
2022 09 

3,86 2,19 

Rahkio 
Linturahka  

(Parravahan 
Vesi Oy) 

 

Harju, Synkliininen 
(keräävä), 0,35 

Oripäänkangas, 
1E 

Oripää 
0256151 

2111 03 
2111 02 
2111 05 
2111 04 

31,25 22,19 

Oripää: 
Pruukka 

 

Loimaa: 
Pentura(TSV)  

Sulajoki 
Lähteenkorva 

 

Aura/Pöytyä: 
Pihlava 

 

TSV Oy: 
Oripää  

 

Harju, 0,6 

Suojelusuunnitelmassa esitetyt korkeustasot ovat N2000 korkojärjestelmässä ja + kor-
keudet ovat metrejä merenpinnan yläpuolella.   
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3.6.1 Laihian pohjavesialue 1 (Pöytyä) 

 
Rajausten tarkistamisen yhteydessä pohjavesialueen luoteiskulma on poistettu ra-
jauksesta ja lisäksi muodostumisalue on hieman levinnyt länsiosissa. Sekä pohja-
vesialueen rajaa että sen muodostumisaluetta rajataan vedenjakajien mukaan 
(VARELY 2017). Pohjavesialue rajautuu idässä Yläneenjokeen laskevaan Savon-
jokeen. Kallioperä on alueella kiillegneissiä. Alueen länsipuolella alle 1,5 km pääs-
sä sijaitsee Laitilan rapakivialue, minkä vaikutus näkyy alueen pohjaveden fluoridi-
pitoisuudessa.  
 
Maaperä  
 
Laihian pohjavesialue sijaitsee kallioperän murrosvyöhykkeen reunalla jokilaak-
sossa savikkoalueella. Alue käsittää hiekkamoreenimäen, jonka vettä johtavat ker-
rokset jatkuvat savenalaisena Yläneenjoen alle. Pohjavesialueen keskivaiheilla 
Savonjoen vastarannalla pohjavesialueeseen nähden on kairausten mukaan noin 
15,2 metriä paksu savikerros, jonka alla esiintyy hiekkamoreenia ainakin 1,5 met-
riä. Ottamon länsipuolella noin 2,8 metriä paksun silttisavikerroksen alla on hiek-
kamoreenia ainakin 5,6 metrin syvyydelle. Pohjavesialueen keskiosissa kaivetussa 
kaivinkonekuopassa todettiin olevan hiekkamoreenia noin 3 metriä, jonka alla on 
hiekkaa ainakin 4,4 metriin saakka. Pohjavesialueen luoteisosassa esiintyy ohuen 
siltti- tai hienohiekkakerroksen alla hiekkamoreenia noin 2–4 metrin syvyydelle. 
(GTK:n Lähde-karttapalvelu)  
 
Pohjavesi 
 
Alueen pohjavesi voi olla peräisin laajalta alueelta murroslaaksoa reunustavilta 
kallio- ja moreenialueilta, mutta pääosa ottamolta saatavasta pohjavedestä muo-
dostunee ottamon länsipuolella sijaitsevalla moreenimäellä. Pohjaveden laatua 
huonontaa korkea rauta- ja mangaanipitoisuus. Alueella sijaitsee käytössä oleva 
vedenottamo. 
 

3.6.2 Uudenkartanon pohjavesialue 1 (Pöytyä) 

 
Pohjavesialueen rajausten tarkistamisen yhteydessä pohjavesialueen rajaa on 
muutettu niin, että lounaiskulma on jäänyt uuden rajauksen ulkopuolelle (VARELY 
2017). Kallioperä on alueella kiillegneissiä. 
 
Maaperä 
 
Kapea rantamuodostuma on kerrostunut kahden kalliopaljastuman väliin. Kalliopal-
jastumien väliin muodostumisalueen keskiosaan on kerrostunut hiekkaa ja pinta-
maalajina on karkea hieta. 

 
Pohjavesi 
 
Pohjavesialue sijaitsee pienialaisessa synkliininsessä (keräävässä) rantakerrostu-
massa, jonne pohjavesi virtaa pääasiassa ympäröiviltä kalliorinteiltä. Pohjavesialu-
etta pitkin kulkee Imponoja, jonka yhteyttä pohjaveteen ei ole selvitetty. Alueella si-
jaitsee käytössä oleva vedenottamo. 
 

3.6.3 Takaliston pohjavesialue 2 (Pöytyä) 

 
Pohjavesialueen rajojen tarkistamisen yhteydessä muodostumisalueen rajaus on 
hieman pienentynyt vedenottamon ympäristössä pohjavesialueen keskivaiheilla 
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(VARELY 2017). Pohjavesialueella on maa-ainesten oton seurauksena useita pie-
niä pohjavesilampia, joista osa on virkistyskäytössä. Pohjavesialueen eteläosassa 
aluetta leikkaa Turku-Tampere rautatie. Vanha vedenottamo sijaitsee rautatien 
pohjoispuoleisessa maa-aineskuopassa.  
 
Maaperä 
 
Takaliston keräävä rantamuodostuma on lähes kauttaaltaan kalliomoreenimäkien 
ympäröimä sora- ja hiekkamuodostuma. Etelä- ja länsipuolella muodostuman reu-
namaalajeina ovat savi ja turve. Muodostuman aines on pääosin tyydyttävästi lajit-
tunutta soraista hiekkaa. Kerrospaksuus on yleensä alle 5 metriä. Kallioperä kum-
puilee alueella epäsäännöllisesti ja on paljastuneena monin paikoin muodostuman 
pohjoisosassa. Kallioperä on alueella mikrokliinigraniittia. 
 
Pohjavesi 
 
Pohjavesi on lähellä maanpintaa ja sen korkeus vaihtelee vain vähän. Pohjavettä 
ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin. ELY-keskuksen arvio muodos-
tuvan pohjaveden määrästä on 360 m³/d. Ottamon antoisuus on kuitenkin vesilai-
tostietojen perusteella vuonna 1972 ollut noin 100 m³/d ja ottomäärä ollut samana 
vuonna noin 60 m³/d. Vedenotto alueelta on lopetettu heikon vedenlaadun takia. 
Muodostuman keskellä olevassa pohjavesilammikossa on ollut näkyvissä rautasa-
ostumia, joten korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat todennäköisesti olleet 
yksi syy vedenoton lopettamiseen. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 1998)  
 

3.6.4 Lainummen pohjavesialue E (Pöytyä) 

 
Maaperä 
 
Pohjavesialueella esiintyy maanpinnalla ohuelti kerrostunutta hiekkaa ja so-
raa/soramoreenia. Muodostuman päällä on paikoin karkea rautapitoinen soraker-
rostuma (VARELY 2017). Kerrospaksuudet alueella ovat kuitenkin melko vähäiset.  
Pohjavesialue rajautuu osittain kalliokynnyksiin ja hienoaineskerroksiin ja etelässä 
suoalueeseen. Kallioperä on muodostuman pohjois- ja eteläosissa granodioriittia 
ja keskiosissa mikrokliinigraniittia.  
 
Alueella on tehty maatutkaluotauksia ja kairauksia (6 kpl) alueella kulkevan tien 
ympäristössä. Kairauksissa päästiin parhaimmillaan 6,7 metrin syvyyteen muodos-
tuman pohjoisosassa olevassa tienhaarassa. Alueella maaperä on soramoree-
nia/moreenia. Palomäen alueella kairaukset kiilautuivat noin 3,5…3,8 metrin sy-
vyydelle maaperän ollessa soramoreenia. Useimmat kairaukset päättyivät noin 4,0 
metriin kairatankojen kiilautuessa kiviin. Kaikissa kairauspisteissä maakerrokset 
todettiin heikosti lajittuneiksi ja soraa havaittiin kairauspisteissä vain kalliopaljas-
tumien välissä Lainummen alueella pohjavesialueen lounaisosassa. Sorakerrok-
sen paksuus on yleisesti noin 2,5 metriä ja sen alapuolella on soramoreenia kalli-
onpintaan eli noin 6,2 metriin saakka. Lainummen alueella on myös paikoin sora-
moreenia noin 5 metriä, jonka alapuolella on ohut alle metrin moreenikerros ennen 
kallionpintaan. Pohjavesialueen ja Lainummensuon välisen tien kohdalla on kai-
rausten mukaan soraa metrin paksuudelta ja sen alla moreenia ainakin 4,5 metriin 
saakka, jossa kairaus kiilautui kiviin. Tutkimusten mukaan alueella ei todettu ole-
van vettäjohtavia maakerroksia juuri lainkaan tai ne ovat huonosti vettäjohtavia 
sekä heikosti lajittuneita. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 1998)    
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Pohjavesi 
 
Pohjavesialueella on muutama maa-aineskuoppa, joissa on vesipinta näkyvissä. 
Pohjaveden on arvioitu virtaavan alueelta ainakin Lainummensuolle. Lainummen 
alueelle on asennettu ominaisantoisuuspumppauksia varten pohjavesiputki, mutta 
paikka osoittautui kuivaksi, vaikka putkea lyötiin kovaan kerrokseen asti, eikä alu-
eelta saatu vesinäytteitä (Lounais-Suomen ympäristökeskus 1998). Alueen ei ole 
todettu sopivan yhdyskuntien vedenhankintaan.  
 
Pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsee Lainummen pohjavedestä riippuvaisia läh-
teitä ja lähde-ekosysteemejä. Pohjavesialueen keskivaiheilla on kaksi hiekkakuop-
palampea, joihin pohjavesivaikutus on vähäistä. Pohjavesialueen kaakkoispuolella 
Lainummensuon pohjoisosassa on kaksi lähekkäistä rakenteeltaan luonnontilaisia 
pientä lähdettä. (Valonia 2017) 
 

3.6.5 Käyrän pistemäinen pohjavesialue 1 (Aura) 

 
Aurajoen ja Järvijoenhaarassa sijaitseva pistemäinen pohjavesialue on aikaisem-
min rajattu ympäröivien kalliopaljastumien mukaan. Alueen geologisten ominai-
suuksien vuoksi tarkkaa pohjavesialueen rajaa ei ole kuitenkaan kyetty ilman laa-
jempia tutkimuksia määrittelemään, joten alue on muutettu pistemäiseksi pohjave-
sialueeksi (VARELY 2017). Käyrän työsiirtolan ottamon vettä käyttää noin 80 hen-
kilöä (2016), joten Käyrän pohjavesialueen on todettu käyttäjämäärien perusteella 
olevan 1-luokan pohjavesialue.  
 
Maaperä 
 
Yleisesti alueen laaksoissa savikerrosten alla esiintyy moreenia ja hiekkaa. Savi-
kerrokset ovat alueella useita metrejä paksuja. Vedenottamoa ympäröivien kal-
liopaljastumien liepeillä esiintyy hiekkamoreenia. Maaperäkartan selityksen yhtey-
dessä tehdyn karttatulkinnan mukaan huomattavia kallioperän ruhjeita esiintyy Au-
rajoen ja Järvijoen laaksoissa ja mikäli hiekka ja moreenikerrokset ovat yhteydes-
sä kalliopohjaveteen, varsinkin ruhjealueilla, voi niistä saada huomattavan määrän 
pohjavettä. Kallioperä on alueella pääosin mikrokliinigraniittia mutta ottamon alu-
eella kallioperä on tonaliittia. 
 
Noin kilometrin päässä ottamon luoteispuolella Järvijokilaakson halki kulkevan 
Turku-Tampere rautatien kohdalla jokilaaksossa on kairausten mukaan 1–2 metriä 
paksun silttikerroksen alapuolella savea 1,5–4 metrin paksuudelta ja sen alapuo-
lella esiintyy hiekkasorakerroksia tai mahdollisesti moreenia, joiden paksuudesta 
ei ole tietoa. Jokilaaksoa ympäröivillä peltoalueilla siltti-/savikerrokset ovat pak-
sumpia ollen noin 8 metriä. On mahdollista, että jokilaaksossa esiintyy vettäjohta-
via maakerroksia myös ottamon läheisyydessä. Entisen pohjavesialuerajauksen 
eteläpuolella Järykselän alueella on Aurajoen vieressä savikerroksen paksuus lä-
hes 23 metriä, jonka alla on vain ohut pohjamoreenikerros. (GTK:n Lähde-
karttapalvelu) 
 
Pohjavesi 
 
Käyrän pohjavesialueen pohjavedenottamo sijaitsee Aurajokilaaksossa. Ottamo 
saa vetensä savikerroksen alla olevista vettäjohtavista maakerroksista. Peitteises-
sä muodostumassa savikerrokset ovat useita metrejä paksuja ja pohjaveden on 
arvioitu virtaavan alueella etelään. Vedenottamoa ympäröivien kalliopaljastumien 
liepeillä esiintyy hiekkamoreenia, joilla pohjavesi muodostuu ja virtaa savikerrok-
sen alla kulkeviin vettäjohtaviin hiekkamoreenikerroksiin ja mahdollisesti muihin 
vettäjohtaviin maakerroksiin.  
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3.6.6 Palaisten pohjavesialue 1 (Marttila) 

 
ELY-keskus on tarkistanut pohjavesialueen rajauksia, jonka yhteydessä pohjave-
sialueen varsinaisen muodostumisalueen rajaus on hieman muuttunut (VARELY 
2018). Kallioperä on pohjavesialueen keskivaiheilla pegmatiittigraniittia, eteläosas-
sa biotiittia ja paragneissiä ja aivan pohjoisrajalla Trondhjemiittia.  
 
Maaperä 
 
Palaisten pohjavesialue on sora- ja hiekkamuodostuma, joka on eteläosaltaan har-
junomainen. Muodostuman aines on pintaosissa tyydyttävästi lajittunutta hiekkaa 
ja hienoa hiekkaa. Ydinosiltaan aines on osittain hyvin pyöristynyttä soraa. Kal-
liopaljastumat ja savikot ympäröivät sekä rajaavat pohjavesialuetta ja muodostu-
man pohjoisosassa on runsaasti kalliopaljastumia. Pohjavesialueen koillispuolei-
sella peltoalueella sijaitsee noin 11–12 metriä paksuja savikerroksia. Muodostu-
massa ja sen ympärillä kallioiden läheisyydessä maa-aines on moreenimaista. 
  
Sora ja hiekkakerrosten paksuus Palaisen alueella on noin 5–8 metriä. Palaisten 
vedenottamolla on hiekkaa 4,3 metriin, kivistä soraa 7,6 metriin, jonka alla on ohut 
noin puolen metrin moreenikerros. Ottamon pohjoispuolella Rovionmäen etelä-
osan maa-aineskuopissa vettäjohtavat maakerrokset olivat noin 2,7…4 metriä ja 
ottamon eteläpuolella noin 2,1…8,3 metriä. Alueilla maa-ainesten otto on kuitenkin 
pienentänyt maakerroksia entisestään. (Maa ja Vesi Oy 1968) 

 
Pohjavesi 
 
Kalliokynnys maa-ainesalueen pohjoispuolella alueen keskivaiheilla jakaa pohja-
vesialtaan kahteen osaan. Pohjavesialueen maa-aineskuopissa lähes puolissa on 
pieniä lampia tai kosteikkoja ja muodostuman eteläosassa on havaittu lähteisyyttä. 
Kerkon (Rovionmäen) vedenottamon vieressä pohjavesialueen pohjoisosassa ollut 
suurehko lähde kuivui pohjavedenoton seurauksena (GTK 1985). Eteläosassa on 
vanha Palaisten ottamo. Hiukoja leikkaa pohjavesimuodostuman Rauhanummen 
alueella. Ojan kohdalla maaperä on savea, eikä ojan yhteyttä pohjaveteen ole sel-
vitetty. Palaisten pohjavesialueella toinen ottamo toimii varavedenottamona ja toi-
nen on palokunnan käytössä.  
 
Palaisten ottamolta suoritettiin noin 28 vuorokautta kestänyt koepumppaus vuonna 
1968. Vettä pumpattiin 4…6,2 metrin syvyydeltä noin 12 400 m3 tehon ollessa 
keskimäärin 440 m3/d ja loppuvaiheessa 360 m3/d. Pumppauspaikalla alenema oli 
noin 1,2 metriä ja havaintopisteissä 0,18…0,79 metriä. Pumppauksen aikana lä-
heisen tilan viemärin todettiin purkavan viereiseen pohjavesikuoppaan. (Maa ja 
Vesi Oy 1968) 
  

3.6.7 Simalannummen pohjavesialue 2 (Marttila) 

 
ELY-keskus on muuttanut pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajausta 
(VARELY 2018). Kallioperä on pohjavesialueella pegmatiittigraniittia. Pohjavesi-
alue rajautuu etelä- ja luoteisosissa kalliopaljastumiin. Pohjavesialueen eteläosas-
sa sekä itäpuolella esiintyy suoalueita. Hiekkaiset pintakerrokset jatkuvat pohjave-
sialueen pohjois- ja luoteispuolella.  
 
Maaperä 
 
Pohjavesialue on osa erittäin katkonaista luode-kaakko-suuntaista pitkittäisharju-
jaksoa, joka on pääosin levinnyt rantavoimien vaikutuksesta nummimaisiksi muo-
dostumiksi. Simalannummen alueelle on kerrostunut pääasiassa kivistä soraa ja 
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keskikarkeaa hiekkaa. Aines on melko puhdasta. Muodostuman luoteisosan harju-
ydin on pääosin kaivettu pois ja jäljellä on enää vain 2–3 metrin paksuinen sora-
kerros ja pohjamoreenia noin 5 metrin syvyydessä olevan kallionpinnan päällä. 
Muodostuman keskiosissa olevassa sorakuopassa on pohjavesilammikko. Koh-
dassa on noin metrin paksuisen hiekkakerroksen alla soraa noin 4 metriin, jonka 
alla on muutaman metrin soramoreeni-/pohjamoreenikerros. Sorakuoppa-alueen 
kaakkoispuoleinen alue on luonnontilainen ja hiekka- sekä sorakerrokset ovat jon-
kin verran paksummat ollen noin 6,6 metriä kallionpinnan ollessa noin 7,4 metrin 
syvyydessä. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 1995) 

 
Pohjavesi 
 
Alueen pohjavesi virtaa kohti kaakkoa rinteen ja kallion ja viettosuunnan mukai-
sesti ja purkaa muodostumaa ympäröiville suoalueille ja kaakkoispäässä olevaan 
ojaan (kuivana kesäkautenakin noin 100 m³/d). Muodostuman kaakkoispäässä 
pohjavedenpinta on melko lähellä maanpintaa. Sorakuoppa-alueen kaakkoispuo-
lella tehdyssä ominaisantoisuuspumppauksessa vedenjohtavuus on todettu melko 
heikoksi hienoainespitoisuuden takia, mutta veden selkiytyminen melko nopeasti 
eri pumppaussyvyyksissä kertoo, että maakerroksissa ei esiinny merkittävästi sa-
vi- ja silttiainesta. Ominaisantoisuus oli 4–5 metrin syvyydellä noin 58 m³/d ja 5,5–
6,5 metrin syvyydellä noin 29 m³/d. Vedenhankinnan kannalta alue on tyydyttävä, 
sillä pohjavesi on hapanta (pH 5,7) ja pehmeää sekä alemmissa kerroksissa erit-
täin rautapitoista. Alueella ei tällä hetkellä ole käytössä olevia ottamoita. 
 

3.6.8 Liipolan pohjavesialue 2E (Koski Tl) 

 

Pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin, mutta antoisuuden 
perusteella alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueen rajauk-
sen tarkistamisen yhteydessä muodostumisalueen rajausta on hieman muutettu 
alueen itäosassa, jossa Liipolanjärvi, Rajamaan alue sekä pohjavesialueen koillis-
osa ovat jääneet muodostumisalueen rajauksen ulkopuolelle (VARELY 2018). 
Pohjavesialueella on runsaasti vanhoja maa-aineskuoppia, joista pääosa sijaitsee 
alueen luoteisosassa. Pohjavesialue rajautuu pääosin savikkoalueisiin ja länsi-
osissa myös kallio- ja moreenialueisiin. Kallioperä on pohjavesialueen länsiosissa 
pegmatiittigraniittia ja itäosissa biotiitti paragneissiä. Katkeileva pitkittäisharjumuo-
dostuma on erittäin kapea kaakkois- ja luoteisosissa ja hieman laajempi Tau-
selannummen alueella, jossa kallioalueet ovat vaikuttaneet harjun kulkuun. Kum-
puileva harju on luoteisosastaan myös näiden kallioharjanteiden rajoittama. Pohja-
vesialueen luoteispuolella pienialaiset harjumaiset kerrostuma jatkuu itään Paimi-
onjoelle asti ja pohjavesialueen kaakkoispuolella sama pitkittäisharju jatkuu Num-
mijärven pohjavesialueelle.   
 
Maaperä 
 
Liipolan pohjavesialueella aines on pääasiassa hiekkaa ja muuttuu Liipolanjärven 
tienoilla karkeammaksi. Tauselannummen alueella harjuaines on pintamaasta läh-
tien hiekkaa, joka on syvemmällä kivisempää kairausten päätyttyä noin 3,5 metriin. 
Kullanvuoren alueella on kairauksen mukaan hiekkaa noin 5 metriä, jonka alapuo-
lella on kivistä hienoa hiekkaa 7,4 metrin syvyydelle. Tauselannummen kaakkois-
päässä on kairausten mukaan soraa ainakin 6,7 metriin, jossa kairaus päätyi ki-
veen. Koepumppauspaikalla Salontien itäpuolella ja sen ympäristössä on kairaus-
ten mukaan hienoa hiekkaa 4 metriä ja sen alapuolella on hiekkaa ja soraa ainakin 
9 metrin syvyydelle. Pumppauspaikan luoteispuolella on 4 metriä paksun silttiker-
roksen alapuolella kivistä ja hienoa hiekkaa ainakin 5 metriä. Pumppauspaikan ja 
Liipolanjärven välisellä alueella esiintyy noin 12 metriä paksuja silttikerroksia ja 
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niiden alapuolella hienoa hiekkaa. Järven luoteispuolella maa-aines muuttuu kivi-
semmäksi. (Maa ja Vesi Oy 1975) 
 
Liipolanjärven pohjoispuolelta tehdyissä kairauksissa on päästy noin 9–11 metrin 
syvyydelle ja maaperä on alueella pääosin hiekkaa ja soraa maa-aineksen vaih-
dellessa hienon ja kivisen välillä (Maa ja Vesi Oy 1975). Harjumuodostuman reu-
na-alueille on levinnyt paikoitellen hiekka- ja silttikerrostumia. Liipolanjärven kaak-
koispuolella pohjavesialueen reunalla olevalla peltoalueella on kairausten mukaan 
6 metriä paksu savikerros, jonka alapuolella on hiekkaa noin 13,7 metrin syvyydel-
le ja sen alla on ohut noin 0,5 metrin sora-/pohjamoreenikerros ennen 14,2 metrin 
syvyydessä olevaa kallionpintaa. Kairausten mukaan vettäjohtavat maakerrokset 
jatkuvat ainakin osittain paksujen savikerrosten alapuolella pohjavesialueen ulko-
puolella. Kapea harju on kuitenkin todennäköisesti jyrkkäreunainen. Pohjavesialu-
een kaakkoisosassa on kairausten mukaan soraista hiekkaa ainakin 8 metrin pak-
suudelta. (GTK:n Lähde-karttapalvelu)  
 
Pohjavesi 
 
Pohjaveden päävirtaussuunta on Tauselannummen alueella sekä Liipolanjärven 
pohjoispuolella kaakkoon. Pohjavesi purkaa Liipolanjärven pohjoispuolella kahdes-
ta lähteestä. Liipolanjärven pohjoispuoleisen lähteen virtaama on arviolta 50 m3/d 
ja sen luoteispuolella pohjavesialueen rajalla olevan lähteen virtaama on noin 210 
m3/d, josta vesi laskee ojaa pitkin Paimionjokeen. Hongiston alueella pohjavesi vir-
taa luoteeseen sekä etelään. Pohjavesialueen itäosassa pohjavesi virtaa kaak-
koon ja kaakkoispäässä on myös lähde. Eteläosa ei ole yhtä yhtenäinen ja veden-
saannin kannalta yhtä edullinen alue kuin muodostuman pohjoisosa.  
 
Koepumppaus 
 
Alueella on suoritettu koepumppaus Tauselannummen kaakkoisosassa Salontien 
itäpuolelta. Siiviläosat olivat syvyydellä 8…10 metriä. Pumppaus suoritettiin 8.9–
22.9.1975 keskimääräisellä teholla 700 m3/d. Pumppauksen alettua pohjaveden-
pinta laski välittömästi pumppauspaikalla noin 70 cm, jonka jälkeen lasku hidastui 
ollen lopettamisaikana noin metrin alempana. Pumppauksen lopettamisen jälkeen 
pohjavedenpinta palasi nopeasti jääden kuitenkin noin 20 cm alemmaksi aloitus-
korkeudesta. Pumppauksen vaikutus havaittiin kaikissa havaintoputkissa pohjoi-
sinta Kullanvuoren länsipuoleista putkea sekä alueen pohjavesilampea lukuun ot-
tamatta. Lisäksi vaikutus oli nähtävissä Tauselannummen alueella olevassa poh-
javesilammessa sekä Liipolanjärven pohjoispuoleisessa lähteessä. Itse järveen 
pumppaus ei vaikuttanut, jonka arvioitiin johtuvan pumppauksen lyhyydestä sekä 
rantojen ja pohjan liettymisestä johtuvasta heikosta yhteydestä pohjavesiesiinty-
mään. Pumppauksen perustella arvioitiin muodostuman jatkuvaksi antoisuudeksi 
500 m3/d. Sama pohjavesimäärä arvioitiin saatavan myös Liipolanjärven pohjois-
puolelta, jossa on hiekkaa ja soraan noin 9 metriä, mutta alueelta pumpattaessa 
haitat yksityiskaivoihin ja Liipolanjärveen arvioitiin suuremmiksi. Vesi oli hyvänlaa-
tuista mutta hieman hapanta. (Maa ja Vesi Oy 1975) 
  

3.6.9 Sorvaston pohjavesialue 1 (Koski Tl) 

 
Sorvaston pohjavesiesiintymä on osa Hevonlinnankukkulan suunnalta kaakkoon 
kohti Someroa kulkevaa katkeilevaa pitkittäisharjujaksoa. Harjujakso on syntynyt 
kallioperän ruhjevyöhykkeeseen, joka ulottuu Hevonlinnankukkulan pohjavesialu-
eelle saakka. Kallioperä on pohjavesialueen itäpäässä ja pohjoisrajalla pegmatiitti-
graniittia, luoteiskulmassa sarvivälkegneissiä ja muualla granodioriittia. Paimionjo-
ki on myöhemmin vaikuttanut harjun rakenteeseen. Harjumuodostuma on leveim-
millään länsi-luoteisosassa, kaventuen muodostuman keskiosassa katkeilevaksi, 
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osittain hienojakoisten savi/silttikerrosten peittämäksi muodostumaksi. Harjumuo-
dostuma rajautuu Paimionjokeen ja jokilaakson savipeitteiseen maastoon sekä itä- 
ja kaakkoispäässä harjumuodostuman katkaisevaan kallioiseen mäkeen. Pohjave-
sialueen rajausten tarkistamisen yhteydessä pohjaveden muodostumisalueeseen 
on tullut jonkin verran muutoksia (VARELY 2018). (Suunnittelukeskus Oy 2004) 
 
Maaperä 
 
Maaperä koostuu harjumuodostumassa lajittuneista hiekka- ja soravaltaisista 
maakerroksista. Harjun ydinosassa maakerrosten koostumus vaihtelee hiekasta 
kiviseen soraan. Harjumuodostuman länsi-luoteisosassa esiintyy paksuimmat hy-
vin vettäjohtavat maakerrokset lajittuneiden harjukerrostumien paksuuden ollessa 
noin 18 metriä. Harjun ydinosassa Morsiusmäen koillispuolella on todettu hiekkaa 
jopa noin 20,7 metriä (GTK:n Lähde-karttapalvelu). Harjumuodostuman reu-
naosissa tavataan hienompijakoisia maa-aineksia, maakerrosten koostumuksen 
vaihdellessa hienosta hiekasta silttiin. (Suunnittelukeskus Oy 2004)  
 
Pohjavesialueen itäosassa aivan pohjavesialueen rajan ulkopuolella Vilukselantien 
vieressä on kairausten mukaan savea 32 metrin paksuudelta. Pohjavesialueella 
lähellä Vilukselantien ja Hämeentien risteystä esiintyy maanpinnalla hienoa hietaa 
noin 2 metriä, sen alla on savea 13,8 metriin ja hiekkaa 28,7 metriin saakka. Hiek-
kakerroksen alapuolella on vain ohut pohjamoreeni kallionpinnan ollessa 28,8 met-
rin syvyydessä. Kannikon alueella pohjavesialueen eteläpuoleisella peltoalueella 
esiintyy ainakin 27 metriä paksuja savikerroksia. Entisellä Kylläspuu Oy:n tontilla 
Morsiusmäen alueella maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +92…+95 m mpy ja 
maanpinnalla on täyttömaata maksimissaan noin 4 metriä, jonka alapuolella on 
hiekkaa, soraa sekä moreenia ja kallionpinta on paikoin korkealla (FCG 2018). 
Morsiusmäen itäosassa pohjavesialueen reunalla esiintyy noin 4 metriä paksuja 
hiekka- ja soramoreenikerroksia ja harjun reuna-alueilla on hiekkaa noin 11–13 
metrin paksuudelta, jonka alapuolella on hiekkamoreenia noin 0,4–2,5 metriä. Kal-
lionpinnan tasosta ei ole tarkkaa tieto, koska kairauksia ei ole ulotettu varmuudella 
kallioon saakka. (GTK:n Lähde-karttapalvelu) 
 
Pohjavesi 
 
Harjumuodostuman länsipäässä sijaitsevalla käytössä olevalla Santion vedenot-
tamolla pohjavedenpinnan luonnollinen korkeusasema on tasolla noin +85 m mpy, 
mikä on 4,5 metriä korkeammalla kuin Sorvastonjärven pinta. Morsiusmäen alu-
eella olevissa pohjavesiputkissa (PVP1-6) 14.8.2018 mitatuissa pinnankorkeuksis-
sa oli suuria eroja pinnan oltua tasolla +86,82…+90,34. Osa putkista voi olla myös 
orsivesikerroksissa varsinkin, kun pohjavedenpinta vaihteli noin 1,4…5,48 metrin 
syvyydessä maanpinnasta. Harjumuodostuman itäosassa pohjaveden virtaus 
suuntautuu harjumuodostuman suuntaisesti kohti luodetta. Alueen pohjavedenpin-
nan korkeuksista ei ole mittaustuloksia. Muodostuman keski- ja länsiosissa pohja-
vedet virtaavat kohti Paimionjokea luoteeseen/pohjoiseen. Entisen Kylläspuu Oy:n 
alueelle asennetuista pohjavesiputkista mitattujen pohjaveden pinnankorkeuksien 
perusteella pohjavesi virtaa alueella myös kohti luodetta. Kallionpinta saattaa olla 
paikoitellen lähellä maanpintaa ja vaikuttaa pohjaveden virtaukseen. Pohjavesi 
purkautuu maanpintaan harjumuodostuman keskiosassa sekä luoteisreunalla, 
Paimionjoen varressa sijaitsevina lähteinä. Alueella on myös vanhoja kaivualueita 
sekä kotitarvealueita, joissa yhdessä sijaitsee pieni lähdelampi (VARELY 2010). 
(Suunnittelukeskus Oy 2004 ja FCG 2018)  
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3.6.10 Säärensuon pohjavesialue 2 (Koski Tl) 

 
Pohjavesialueen rajauksia on muutettu merkittävästi alueen pohjoisosassa tar-
kempien maaperäaineistojen sekä arvioitujen vedenjakajien perusteella (VARELY 
2018). Pohjavesialue rajautuu länsiosissa Hevonlinnankukkulan pohjavesialuee-
seen ja muualla pääosin suoalueisiin sekä hienoaineskerroksiin ja kallioihin. Alu-
een pohjoisosan tasoittunutta harjuainesta olevien hiekka-alueiden ei ole katsottu 
olevan hydraulisesti yhteydessä päämuodostumisalueeseen eli pitkittäisharjumuo-
dostumaan kallioiden takia. Pohjavesialueen sekä varsinaisen muodostumisalu-
een rajat on muutettu rajaamaan pitkittäisharjua ja pohjavesialueesta on poistettu 
kokonaan pohjoisosan hiekka-alueet. Pohjavesialueen itäosan pohjoisrajalla on 
kairauksilla päästy vain noin 1,6 metrin syvyydelle maaperän ollessa pääosin 
hiekkaa ja juuri ennen kairauksen päättymistä hiekkamoreenia (GTK:n Lähde-
karttapalvelu). Laajemmat maa-ainesten ottoalueet ovat jääneet uudessa rajauk-
sessa pohjavesialueen ulkopuolelle. 
 
Säärensuon pohjavesialue kuuluu jatkeena harjujaksoon, joka on osa II Salpaus-
selältä alkavaa Someron, Kosken Tl, Mellilän ja Oripään kautta Euraan jatkuvaa 
pitkittäisharjujaksoa. Kallioperän ruhjevyöhykkeet ovat vaikuttaneet harjun syn-
tyyn. Kallioperä on alueella luoteiskulmaa lukuun ottamatta granodioriittia, jossa 
kallioperä on tuffiittia ja amfiboliittia. Kallionpinta on Linturahkan eteläosissa näky-
villä, mistä sen pinta laskee maatutkaluotausten mukaan kohti etelää ja Säären-
suota (GEO-WORK Oy 2010). 
 
Maaperä 
 
Kerrospaksuus vaihtelee pohjavesialueella 6,1…9 metrin välillä, mikä on myös kal-
lionpinnan taso, sillä lähes kaikissa kairauksissa päästiin kallion pintaan asti. Maa-
perä oli kairauspisteissä noin 2,5–6,5 metrin paksuudelta karkeaa hiekkaa sekä 
soraa, jonka alapuolella on soramoreenia ja moreenia kaikissa pisteissä jopa 
useiden metrien paksuudelta. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 1998) 
 
Pohjavesi 
 
Pohjavesialueella kulkevan harjun alueella esiintyy kauttaaltaan vettäjohtavia 
maakerroksia, joissa maa-aines on pääosin hyvin lajittunutta. Alueella muodostuva 
pohjavesi purkautuu ympäröiville suo- ja peltoalueille. Pohjavedenpinta on lähellä 
maanpintaa ja pohjavesikerrokset ovat ohuita suhteellisen ohuiden maakerrosten 
takia. 
 
Pohjavesialueen länsiosista sekä itäosan pohjoisrajalta on suoritettu ominaisantoi-
suuspumppauksia kolmesta pisteestä eri syvyyksiltä noin metrin välein. Pohjave-
denpinta oli kaikissa pisteissä suhteellisen lähellä maanpintaa ollen noin 0,3 m, 
0,5 m ja 1,7 metrin syvyydessä. Maaperän suuren hienoainespitoisuuden takia 
pohjavettä ei saatu pumpattua kuin Linturahkan suon lounaispuolelta. Pisteestä 
saatiin vettä vain 4–5 metrin syvyydeltä noin 23 m³/d. Myös tässä kerroksessa oli 
melko paljon hienoainesta.  
 

3.6.11 Hevonlinnankukkulan pohjavesialue 1E (Koski Tl) 

 
Pohjavesialue sijaitsee II Salpausselältä alkavassa pitkittäisharjumuodostumassa. 
Harjulla on arvioitu olevan hydraulinen yhteys savikoiden alitse sen jatkeena ole-
vaan Sorvaston muodostumaan, sillä kairauksissa on 10,3 m paksujen savikerros-
ten alla todettu yli 10 m paksu hiekkakerrostuma (GTK 1979). Hevonlinnan muo-
dostuma on jään reunan eteen kerrostunut delta, jonka ydinosa on soraa ja laki 
sekä reunaosat hiekkaa (GTK 1979). Kyseessä voi olla myös harjuytimen paksun-
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nos. Muodostuma on matalimmillaan ja kapeimmillaan länsi- ja itäosissa ja laa-
jimmillaan keskiosissa ollen noin 1,2 km leveä ja 30 m ympäröivää aluetta korke-
ammalla lakitasanteen ollessa noin tasolla +120 m mpy. Noin 6 km pitkä harjuse-
länne rajoittuu pääosin savi- ja silttipeitteiseen maastoon. Maa-aineskuopissa on 
useita pieniä ja matalia lampia tai kosteikkoja (VARELY 2010).  
 
Maaperä 
 
Paksuimmat hiekkakerrostumat sijaitsevat muodostuman keskiosissa ja ne ovat 
levinneet reuna-alueille hiekkakankaiksi. Harjun reunaosista olevien kairausten pe-
rusteella harjumuodostuman keskiosan kokonaispaksuudeksi on arvioitu yli 40 
metriä ja reunaosien lajittuneet hiekkavaltaiset maakerrokset ovat suurimmillaan 
yli 20 metriä paksuja (Suunnittelukeskus Oy 2004). Hevonlinnan harjualueella on 
hiekkakerrosten seassa havaittavissa maa-ainesten ottoalueella savesta koostuva 
välikerros. Koskentien itäpuolella Korpelan kohdalla olevan peltoalueen reunalla 
on kairauksen mukaan savea 21,5 m, jonka alapuolella on hienoainesmoreenia 
vajaa metri kairauksen päätyttyä lohkareeseen (GTK:n Lähde-karttapalvelu). Har-
jussa on alueella pääosin hiekkaa noin 2,5 metrin, jonka alapuolella on silttiä aina-
kin 6 metrin syvyydelle saakka (Maa ja Vesi Oy 1975). Pohjavesialueen itäosissa 
tavataan karkeita soravaltaisia maakerroksia, joiden kerrospaksuus on kuitenkin 
vähäinen. (Joronen 2011) 
 
Alueen länsiosassa maaperä on hienoa hiekkaa ainakin 4 metrin syvyydelle saak-
ka. Hevonlinnan alueella maaperä on myös hienoa hiekkaa sekä hiekkaa ja pai-
koin maa-aines on kivisempää. Hevonlinnan pohjoisosassa pohjavesialueen rajal-
la maa-aines on pinnalta silttisempää. Vedenottamolla maaperä on soraa ja hiek-
kaa ainakin noin 17 metrin syvyydelle, johon kairaus on lopetettu. Ottamon ympä-
rillä maaperä on pääosin hiekkaa ja soraa, jonka alapuolella maaperä on silttisem-
pää. Maa-aines on harjumuodostuman eteläosissa hienompaa pääosin hienoa 
hiekkaa ja harjussa sekä sen pohjoisosassa kivisempää. (Maa ja Vesi Oy 1975) 
 
Pohjavesialueelta on tehty painovoimamittauksia, joiden tarkoituksena oli selvittää 
kallionpinnan tason vaihtelua, mutta tutkimuksissa saatiin vain yleiskuva kallion-
pinnan vaihtelusta. Harjualueella kallionpinta näyttäsi olevan suhteellisen tasainen. 
Pohjavesialueen eteläreunalla kallionpinta on mahdollisesti syvemmällä ja Kos-
kentien ympäristössä pohjavesialueen pohjoispuolella selvästi muuta aluetta sy-
vemmällä. Pohjavesialueen ympäristössä kallionpinta on pääosin harjualuetta 
ylempänä. Pohjavesialueen itäosissa kallionpinta on muuta harjua ylempänä. Alu-
eella olevat kallioperän ruhjevyöhykkeet ovat vaikuttaneet harjun syntyyn. Kallio-
perä on alueella itäosassa pääosin tuffiittia ja amfiboliittia ja länsiosissa grano-
dioriitia. (GTK 2016 ja GTK:n Lähde-karttapalvelu) 
 
Pohjavesi 
 
Hevonlinnankukkulan harjumuodostumassa pohjaveden päävirtaussuunta on idäs-
tä länteen. Pohjavedenpinta on korkeimmillaan harjumuodostuman itäosassa noin 
+94 m mpy ja matalimmillaan Hevonlinnan alueella tasolla noin +88 m mpy. Poh-
javedenpinta on Hevonlinnan alueella noin 4–4,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
Alueen itä- ja keskiosan välillä on todennäköisesti heikko hydraulinen yhteys, tai 
itäinen alue on kokonaan eri pohjavesimuodostumaa, sillä pohjavedenpinnan kor-
keudessa on eroa noin 5 metriä (Maa ja Vesi Oy 1975). Myös länsialueen yhteys 
pääalueeseen saattaa olla vähäinen (Maa ja Vesi Oy 1975). Pohjavedenpinnan 
korkeus on nähtävissä myös pienistä soranoton seurauksena syntyneistä lammis-
ta. Pohjavesi purkautuu pienialaisille suoalueille sekä savenalaisten vettä johta-
vien maakerrosten ja kallioperän ruhjeiden kautta laajemmalle ympäristöön, Niini-
jokeen ja Murronojaan. Lähteitä alueelta on löydetty vain yksi (GTK 1979). Hevon-
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linnankukkulan alueen on arvioitu soveltuvan myös tekopohjaveden muodostami-
seen (Maa ja Vesi Oy 1972). Pohjavesialueella sijaitsee kaksi käytössä olevaa ot-
tamoa. (Joronen 2011)  
 
Koepumppaus 
 
Hevonlinnan vedenottamolta on tehty koepumppaus syvyydeltä 8…10 m. Koe-
pumppauksen keskimääräinen tuotto oli noin 2700 m3/d. Koepumppaus suoritettiin 
21.8–8.9.1975 välisenä aikana mutta pumppaus oli keskeytyneenä muutaman 
päivän tuona aikana. Pumppauksella ei saavutettu tasapainotilaa sen lyhyyden ta-
kia. Koepumppauspaikalla pohjavedenpinta laski noin 75 cm mutta pinta nousi 
pumppauksen jälkeen suhteellisen nopeasti jääden kuitenkin alkutasosta. Koe-
pumppaus vaikutti pumppauspaikan ympäristön havaintoputkiin mutta vaikutusta 
ei havaittu pohjavesialueen itä- eikä länsiosassa. Paikan antoisuudeksi arvioitiin 
noin 1800 m3/d. (Maa ja Vesi Oy 1975) 
 

3.6.12 Linturahkan pohjavesialue 1 (Loimaa) 

 
Linturahkan harjumuodostuma on osa Mellilänharjua ja se on noin 300–900 metriä 
leveä sekä noin 7 km pitkä. Harju kääntyy keskivaiheilla kallioperän ruhjevyöhyk-
keen ohjaamana itään päin. Kallioperä on alueen pohjoisosissa sarvivälkegneis-
siä, keskivaiheilla granodioriittia ja eteläosissa tuffiittia ja amfiboliittia. Toistuvat 
kumpu- ja selännemäiset kohoumat luonnehtivat harjua ja alueella esiintyy useita 
suppalampia sekä orsivesikerroksia. Muodostuma rajautuu Kettusuon ja Linturah-
kan suoalueisiin sekä savi- ja silttikerroksiin. Harjun maa-aineskoostumus vaihte-
lee lajittuneesta hiekasta kiviseen soraan.  
 
Maaperä 
 
Harjun pinnassa esiintyy monin paikoin lohkareikkoja ja harjulla on suhteellisen yh-
tenäinen kivinen ja sorainen karkea ydinosa, joka paksuus on arviolta noin 10–15 
m ja leveys noin 60–100 m. Harjun ydinosaa peittää pääosin hiekkavaltainen vaip-
pa, joka hienonee suhteellisen nopeasti reunoja kohti, mutta paikoin ydintä reu-
nustavat ja peittävät karkeat, hiekkavaltaiset selänteet. Linturahkan harjuaines on 
pääasiassa tasalaatuista hiekkaa ja karkeita vettä hyvin johtavia kerrostumia on 
suhteellisen vähän. Pohjavesialueella sijaitsee kolme käytössä olevaa vedenotto-
aluetta. (Mäkinen 2008 ja Joronen 2011) 
 
Muodostuman pohjoisosassa on soraa noin 10–14 metriä ja alueella on havaittu 
kallio pohjavesipinnan yläpuolella. Kallionpinta vaihtelee jyrkkäpiirteisesti ja se on 
pohjavesivirtausta ohjaava tekijä. Kallion ei ole kuitenkaan todettu katkaisevat hyd-
raulista yhteyttä koko pohjavesimuodostuman leveydeltä, vaikka harjuytimen koh-
dalla pohjaveden virtausvyöhyke onkin kapea. Harjuytimen kapeudesta kertoo ve-
denjakaja-alueella myös lähellä pintaa oleva noin 6 m paksu savikerros, joka ohjaa 
pohjavesivirtausta kohti luodetta. Nykyisen pohjavesialuerajauksen ulkopuolelle si-
joittuva Haarukangas on tulkittu aikaisemmin sivuharjuksi, mutta kyseessä on ran-
takerrostuma (tombolo) (Mäkinen 2008). (Mäkinen 2009) 
 
Linturahkan eteläpäässä harjuytimen leveys on noin 80–100 m ja siinä esiintyy 
noin 600 m välein paksunnoksia sekä reunaosissa isoja piilosupparakenteita. Poh-
javesialueiden rajalla kallio kohoaa pohjavesipinnan yläpuolelle muodostaen aina-
kin osittaisen kynnyksen pohjaveden virtaukselle. Isokankaan harjuselänteen itä-
päässä esiintyvät ristikerrokselliset rakenteet ovat pitkänomaista rantakerrostu-
maa, joka on luonteeltaan samantyyppinen kuin Haarukankaalla. Tämän noin 1 
km pituisen rantasärkän eteläpuolella sijaitsee maanpinnan lohkareikot. Rantaker-
rostuman paksuudeksi on kairauksissa todettu noin 7–10 m ja niiden alta on löy-
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detty 4–8 m paksu savikerros, joka aiheuttaa orsivesikerroksen. Isokankaan alu-
eelta harjun ydinosasta suoritetuista neljästä kairauksesta (FCG, M13-16) on to-
dettavissa 20,5–21,0 m paksuja paikoin kivisiä hiekka- ja sorakerroksia. Isokan-
kaan harjuselänteen reunalla on havaittavissa noin 3,9 m paksu HHk/Si-kerros 
12,5 m syvyydeltä maanpinnasta. (Mäkinen 2008 ja 2009) 
 
Pohjavesi 
 
Linturahkan harjumuodostumassa pohjaveden päävirtaussuunta on alueen rajoilta 
kaakosta ja luoteesta kohti keskiosassa olevaa vedenottoaluetta. Pohjoisosassa 
pohjaveden pinnan taso on välillä +86...+91 m mpy, Rahkion ottamoiden alueella 
noin tasolla +85…+86 m mpy ja eteläosassa välillä +85…+88 m mpy. Pohjavesi 
purkautuu harjun lounaispuolelle useasta lähteestä. Osa vedestä purkautuu myös 
ympäröiville soille ja päinvastoin, mikä heikentää pohjaveden laatua. Kettusuon 
pohjoispään useat lähteet muodostavat yhden merkittävän pohjaveden purkautu-
misalueen ja toinen merkittävä purkauspaikka on Linturahkan useat lähteet. Muo-
dostuman pohjoisosassa on havaittu kallio pohjavesipinnan yläpuolella, mutta sen 
ei ole todettu katkaisevat hydraulista yhteyttä kokonaan. Pohjavesialueen etelära-
jalla kallio kohoaa pohjavesipinnan yläpuolelle muodostaen ainakin osittaisen kyn-
nyksen pohjaveden virtaukselle. Orsivettä esiintyy ainakin Haarukankaalla ranta-
kerrostumassa sekä Kakarlammessa ja Kuljunjärvessä. Isokankaan länsireunalta 
olevien kairausten mukaan pohjavedenpinta vaihtelee 6,8–11,3 m syvyydellä 
maanpinnasta. (Joronen 2011) 
 
Koepumppaukset 
 
Isokankaan alueella pohjavesialueen eteläosassa on selvitetty lisäkaivon paikkaa. 
Alueella suoritettiin koepumppaus keskimääräisellä tuotolla 750 m³/d pumppaus-
määrän ollessa yhteensä 21 000 m³. Kyseisellä pumppausmäärällä ei todettu ole-
van merkittävää vaikutusta pohjavedenpintoihin, joka erottuisi luontaisesta pohja-
vedenpinnan vaihtelusta. Kaivon ja pohjavesialueen antoisuuden todettiin mahdol-
listavat selvästi suuremmankin vedenoton. Pohjavedenpinta on alueella noin 7–12 
metrin syvyydellä maanpinnasta. Alueelle rakennettiin tutkimusten perusteella Lin-
turahkan (Vesiperän) vedenottamo. (VARELY 2011) 
 
Rahkion 1 vedenottamon kohdalla on pohjamoreenin päällä noin 6 metriä soraa. 
Alueella suoritettiin koepumppaus 25.6–10.7.1980 välisenä aikana teholla 260 
m³/d. Veden laatu pysyi pumppauksen aikana hyvänä ja vedenpinta laski koe-
pumppauspaikalla noin 38 cm sekä lähialueen tarkkailupisteissä noin 5–9 cm. Ve-
denpinta palautui kuitenkin pumppauksen lopettamisen jälkeen noin 1 vrk kuluttua 
ennalleen. Arvio ottamon valuma-alueesta oli pumppauspaikasta noin 3 km luo-
teeseen ja kaakkoon ja saatava vesimäärä olisi noin 1500 m³/d. (Marttilan kunta 
1980) 
 

3.6.13 Oripäänkangas 1E (Oripää) 

 
Pohjavesialueen rajausten tarkistamisen yhteydessä pohjavesialueen muodostu-
misalueen rajaus on laajentunut esimerkiksi Letkunsuon alueella sekä pohjavesi-
alueen eteläosassa (VARELY 2018). Oripäänkankaan harjumuodostumassa on 
pääpirteittäin karkea yhtenäinen ydinvyöhyke, heikosti vettä johtavat reuna-alueet 
sekä rantakerrostumat, joissa esiintyy orsivettä. Kallionpinta vaihtelee paikoin jyrk-
käpiirteisesti ja harjumuodostuma seuraa syvää ruhjevyöhykettä. Harjun alla ole-
vaa kalliota peittää yleensä moreenikerros. Harjumuodostuma rajautuu savi-, siltti- 
ja suoalueisiin. 
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Maaperä 
 
Harjuydin kulkee arviolta noin 150–200 m leveänä ja keskiosiltaan arviolta 20–40 
m paksuna kalliopintaan asti ulottuvana vyöhykkeenä, joka noudattelee kalliotason 
vaihtelua. Harjuytimen aines vaihtelee pääosin kivisestä sorasta hiekkaan. Ydin-
osassa ei esiinny kerroksia, jotka heikentäisivät pohjaveden virtausta mutta kallio-
kohoumien alueella harjun ydin on todennäköisesti heikommin kehittynyt. Harjun 
itäreunalla esiintyy heikommin vettä johtavien hienojakoisten kerrosten päällä pak-
suja rantakerrostumia, joihin liittyy orsivesiä. Oripäänharju koostuu lähinnä leveäs-
tä harjuselänteestä ja siihen liittyvistä harjulaajentumista. Harjujakso kohoaa noin 
20–25 m ympäristöään korkeammalle, korkeimpien kohtien sijaitessa tasolla 
+100…+107 m mpy. (Mäkinen 2001) 
 
Oripäänkankaan pohjavesialueen pohjoinen osa on syntynyt syvään kallioperän 
ruhjeeseen. Kallioperän ruhjevyöhykkeen kautta on ilmeisesti yhteys myös Virt-
taankankaalle. Oripäänkankaalla pääruhje kulkee Virttaan kylästä Myllylähteelle ja 
sieltä Oripään lentokentälle ja sen kaakkoispuolelle (Kuva 2). Pääruhjeen leveys 
on noin 200–300 m ja syvyys noin 50 m verrattuna ympäröivään kallioperään 
(GTK 1998). Alueella kulkee myös muita ruhjevyöhykkeitä, joihin harjumuodostu-
ma on kerrostunut. Ruhjeita ja harjua leikkaavat Myllylähteen, Sulajoen sekä Kat-
kelmuksen kohdilla sivuruhjeet, joiden kohdalla saattaa esiintyä karkean aineksen 
paksunnoksia. Harjuydin jatkuu yhtenäisenä ruhjeiden läpi ja Sulajoen ruhjeen 
kaakkoispuolella se jatkuu edelleen pääselänteen lounaisreunalla kääntyen kape-
aan ja melko syvään kallioperän laaksoon (Mäkinen 2001). Kallioperä vaihtelee 
alueella paljon ollen pohjois- ja keskivaiheilla tonaliittia, näiden alueiden välissä ja 
pohjavesialueen eteläosassa sarvivälkegneissiä ja pegmatiittigraniittia. Paksuim-
mat maakerrokset on tavattu ruhjevyöhykkeiden kohdalla Oripäänkankaan itäreu-
nalla, missä maapeite on selvästi paksumpi kuin länsireunalla (GTK  1992). Virt-
taan kylässä harjukerrostumien paksuus on noin 60 m, Myllykylässä noin 40–60 
m, Korvenkulmalta itään noin 30 m, Kalevanhaudan kohdalla noin 40 m ja Lento-
kentällä noin 80 m. Paksuista maakerroksista on pääteltävissä, että aikaisemmin 
pohjavedenjakajaksi oletettu Oripäänkangas onkin pohjavettä varastoiva alue (Ku-
va 2) (Varsinais-Suomen liitto 1992).  
 
Oripäänkankaan harjujakso voidaan jakaa kahteen pääosaan eli Oripäänkangas-
Sulajoki ja Sulajoki-Katkelmus. Harjumuodostuma koostuu 20 harjukeilasta, jotka 
ovat varsinaisten deltojen esiasteita. Muodostuma ei näin koostu kolmesta delta-
maisesta harjulaajentumasta, jotka ovat melko suurelta osin paksuja rantakerros-
tumia. Oripään keskustan itäpuolella olevan Orivuoren ja harjuselänteen yhdistävä 
laaja tombolo on selvimmin erottuva rantamuodostuma. Harjukeilojen rakenne 
vaihtelee jonkin verran, mutta yleisesti ottaen ne koostuvat: (Mäkisen (2001) 
 

1. Karkeasta, soraisesta ja isokivisestä, usein voimakkaasti häiriintyneestä jäätikön-
puoleisesta proksimaaliosasta. 

2. Mediaaliosasta, jossa karkea, kivinen proksimaaliosa vaihettuu hiekkaisemmiksi 
kerrostumiksi keilan reunoja kohden. 

3. Distaaliosan lähinnä hienojakoisemmista hiekkakerrostumista ja rytmillisesti ker-
rostuneista siltti- ja savikerrostumista. 

  
Oripää-Loimaa -tien eteläpuolella olevissa maa-aineskuopissa on havaittavissa 
noin 100–150 m leveä harjun karkea ydinosa. Ytimen päällä esiintyy hiekkaisia ja 
soraisia kerroksia ja sen itäreunassa esiintyy silttinen noin 1–2 m paksu häiriinty-
nyt välikerros. Kankaanharjun kuopasta on maatutkaluotausten perusteella todettu 
kallioperän olevat noin 10–15 metrissä. Tanskilan sivuharju yhtyy pääharjuun to-
dennäköisesti Kalevanhaudan alueella, eikä tutkimuksissa ole todettu Kalevan-
haudan itäpuolella erillistä rinnakkaista harjuydintä. Kivistön alueen runsas lohka-
reisuus liittyy korkeammalla olevaan kallionpintaan ja myös Krekilänkankaan har-
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julaajentuman kohdalla kallioperä nousee lähelle maanpintaa ja hienoaineskerrok-
sia peittää karkeammat rantakerrostumat. Oripää-Pappinen-tien lounaisreunalla 
harjuytimen maa-aines muuttuu hienommaksi. Sulajoen ja Pappistenjärven välisel-
lä alueella esiintyy vettä heikommin johtavia hienojakoisia kerroksia. Sulajoen alu-
eella kallioperä todennäköisesti nousee melko jyrkkäpiirteisesti lähemmäksi 
maanpintaa. Pohjavesialueen eteläpäässä oleva lähinnä hiekkavaltaisesta ainek-
sesta koostuva harjuselänne muodostaa noin 2–3 km pitkän ja 400–800 m leveän 
yhtenäisen muodostuman, jonka lounaisreunalla kulkee karkea harjuydin. Harju-
ytimen lounaisreunalla on näkyvissä voimakkaasti häiriintynyt lohkareinen savi-
silttikerros. Harjun syntyyn on vaikuttanut syvä ja kapea kallioperän murroslaakso 
ja pohjavesialue rajautuu eteläpäässä harjukumpareiden yhteydessä esiintyvään 
harjukatkokseen. 
 

  
 
Kuva 2. Kallioperän ruhjevyöhykkeet (tummat alueet) sekä pohjavesialueen rajat (vasen kuva) ja 
maakerroksen paksuus pohjaveden yläpuolella (oikea kuva) Oripäänkankaan pohjoisosassa (Lou-
nais-Suomen ympäristökeskus 1996). 
 
 

Pohjavesi 
 
Oripäänharjulla on kallioperän ruhjevyöhykkeen kautta hydraulinen yhteys Virt-
taankankaanharjuun sekä Mellilänharjuun. Oripää-Loimaa -tien kohdalla kallio kat-
kaisee ainakin osittain harjuytimen hydraulisen yhteyden ja alueella toimii osittai-
nen pohjavedenjakaja. Mälkin (2003) mukaan pohjaveden virratessa Virttaankan-
kaalta kaakkoon vesivarasto osittain vaihtuu, sillä uutta pohjavettä muodostuu pit-
kin harjuvyöhykettä ja vanhaa poistuu lähteiden kautta ja suotovirtauksena. Ori-
päänkankaalle virtaavasta pohjavedestä osa purkautuu jo ennen Oripään Mylly-
lähdettä pääosin harjun itäreunasta, sillä harjun länsipuolelle pohjavettä ei merkit-
tävästi purkaudu maanpinnan korkeuden takia. Suurin osa muodostuvasta pohja-
vedestä purkautuu Myllylähteestä. Harjun länsipuolella Vilvaisten Niittukulmalla on 
paineellisen pohjaveden alue. Vaikka maaperän vedenjohtavuus on alueella suuri, 
on pohjaveden virtausnopeus loivan gradientin takia vain muutamia senttimetrejä 
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päivässä (Lounais-Suomen ympäristökeskus 1999). Pohjaveden pinnan vähäinen 
gradientti on myös osoitus laaja-alaisesta muodostumasta, joka on syntynyt hyvin 
vettä johtavista karkeista kerroksista. 
 
Harjumuodostumassa on kaksi pohjaveden päävirtaussuuntaa, sillä Sulajoen alu-
eelle virtaa vettä luoteesta aina Virttaankankaalta saakka sekä kaakosta Katkel-
muksen alueelta (Kuva 3). Pohjavettä purkautuu Sulajoen luoteispuolella olevasta 
Isolähteestä. Pohjavesikerroksen paksuus on kallioperän ruhjevyöhykkeen kohdal-
la noin 40 metriä, mutta kerros voi olla paikoin myös paksumpi. Pohjavedenpinta 
on Pihlavan vedenottamon ympäristössä noin tasolla +78 m mpy. Muuten pohja-
veden korkeus vaihtelee pohjavesialueella pääosin välillä +78…+87 m mpy ja se 
on paikoin lähellä maanpintaa. Oripäänkankaan pohjavesialueella on käytössä 
useita ottamoita. 
 

 
 

Kuva 3. Pohjaveden päävirtausreitit sekä virtausreitit vedenottoalueille sekä Myllylähteelle Oripään-
kankaalla (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2001 ja Lounais-Suomen ympäristökeskus 1996). 

 
Pihlavan vedenottamon länsipuolella olevien yksityiskaivojen ja Pihlavan vedenot-
tamon välistä hydraulista yhteyttä on selvitetty. Kaivot sijaitsevan pohjavesialueen 
ulkopuolella, missä esiintyy paksuja jopa yli 25 metriä paksuja savi- ja silttikerrok-
sia. Alueella esiintyy myös pohjaveden virtausta rajoittavia kalliokynnyksiä. Ve-
denottamon länsipuolella aivan pohjavesialueen rajan ulkopuolella olevat Teeri-
maan ja Hakamaan kaivot ovat tutkimusten perusteella hydraulisessa yhteydessä 
Pihlavan vedenottamon kanssa, vaikka alueella esiintyy lähes 22 metriä paksu silt-
ti- ja savikerros. Vedenottamon kaakkoispuolella Resomäen alueella esiintyy to-
dennäköisesti orsivesiä ja Metsärannan alueella pohjavesialueen rajalla esiintyy 
lähes 35 metriä paksuja savi- ja silttikerroksia. Alueella on noin 36,3 metrin syvyy-
delle asennettu putki kaivon pohjalla ja hydraulinen yhteys Pihlavan vedenotta-
moon on arvioitu olevan olemassa. (Suunnittelukeskus 1993) 

 

3.6.14 Happamat sulfaattimaat 

 
Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnollisesti esiintyviä rikkipi-
toisia sedimenttejä (sulfidisedimenttejä), joista vapautuu hapettumisen seuraukse-
na happamuutta ja metalleja maaperään ja vesistöihin. Happamat sulfaattimaat 
ovat savea, hiesua tai hienoa hietaa ja usein myös liejupitoisia. Happamia sulfaat-
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timaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorina-meren korkeimman rannan alapuolisil-
la alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen seurauksena. 
 
Sulfidimaakerrostumien sijaitessa pohjavedenpinnan alapuolella hapettomassa ti-
lassa ne eivät aiheuta haittaa ympäristölleen. Pohjavedenpinnan alentuessa esi-
merkiksi maankohoamisen, ojituksen tai pohjavedenoton seurauksena maakerros 
altistuu hapelle, jolloin niistä tulee happamia sulfaattimaita. Happamista sulfaatti-
maista aiheutuvia ongelmia ovat mm. maaperän ja vesistöjen happamoituminen 
sekä haitallisten metallien liukeneminen maaperästä. Alueilla pohjaveden pH on 
yleensä alhainen, vedet ovat hapettomia ja niihin on liuennut rautaa, mangaania ja 
alumiinia sekä paikoin on havaittu myös korkeita humuspitoisuuksia. Ojitusten seu-
rauksena pohjavesimuodostumien reuna-alueilla olevat tiiviit kerrokset voidaan 
puhkaista, jolloin ojavedet pääsevät imeytymään harjuun. Matalilla alueilla myös 
pohjavesialueen halki kulkevista ojista saattaa imeytyä muualta peräisin olevia 
happamia vesiä.  
 
Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys Laihian, Uusikartanon ja 
Käyrän pohjavesialueilla on hyvin pieni. Muilla pohjavesialueilla ei esiinny happa-
mia sulfaattimaita. 
 
 

4 E-LUOKAN POHJAVESIALUEET  

 
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1263/2014) pe-
rustettiin pohjavesiluokitukseen uusi luokka E, jonka pohjavedestä pintavesi- tai 
merkittävä maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. ELY-keskus määrittelee E-
luokkaan kuuluvat pohjavesialueet ja tutkimusalueella luokitukseen kuuluvat alueet 
määriteltiin vuosina 2017–2018. E-luokkaan kuuluvat Lainummen E, Liipolan 2E, 
Hevonlinnankukkulan 1E ja Oripäänkankaan 1E pohjavesialueet.  

 
E-merkintä ei aiheuta lisäsuojelua vaan on lähinnä informatiivinen tieto, sillä koh-
teet on suojeltu muun lainsäädännön perusteella (vesilaki tai luonnonsuojelulaki). 
Suojeltavan kohteen tulee olla myös merkittävä, eli kaikki esimerkiksi vesilain suo-
jelemat lähteet eivät välttämättä aiheuta E-merkintää. Pintavesiekosysteemi on 
pohjavedestä suoraan riippuvainen, kun siihen purkautuu pohjavettä siten, että 
purkautumisella on merkitystä kyseisen ekosysteemin suojelulle ja säilymiselle. 
Maaekosysteemi on pohjavedestä suoraan riippuvainen, kun pohjavesi ylläpitää 
luontotyypin ominaispiirteitä sekä vaikuttaa sen suojeluun ja säilymiseen. 
 
Pohjavesialueilla, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan 
riippuvainen voi pohjaveden ottomäärillä ja niistä johtuvilla pohjavedenpinnan sekä 
mahdollisilla virtaussuuntien muutoksilla olla vaikutusta pintavesiin ja sitä kautta 
myös maaekosysteemeihin. Liiallisen vedenoton seurauksena pohjavedenpinta voi 
laskea sekä lähteiden virtaama pienentyä merkittävästi.  
 

4.1.1 Lainummen pohjavesialue E 

 
Lainummen pohjavesialue on luokiteltu E-luokkaan, koska sen pohjavedestä mer-
kittävä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Alueen ei ole to-
dettu sopivan yhdyskuntien vedenhankintaan, eikä alueella ole vedenottoa. Pohja-
vesialueen ulkopuolella sijaitsee Lainummen pohjavedestä riippuvaisia lähteitä ja 
lähde-ekosysteemejä.  
 
Pohjavesialueen kaakkoispuolella Lainummensuon pohjoisosassa on kaksi lähek-
käistä rakenteeltaan luonnontilaisia pientä lähdettä, joissa ei ollut tutkimushetkellä 
avovettä. Lähteiden lähiympäristö oli luonnontilaisen kaltaista mutta lähteiden itä-
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puolella on syvä metsäoja ja ojitus onkin todennäköisesti heikentänyt lähteiden 
vesitaloutta. Kohteiden suojeluperusteina ovat metsälaki ja vesilaki. (Valonia 2017) 
 

4.1.2 Liipolan pohjavesialue 2E 

 
Pohjavesialue ei ole vedenhankintakäytössä. Yksityiskaivojen vedenotto voi hie-
man vaikuttaa lähteistä purkautuvan pohjaveden määrään mutta vaikutus on erit-
täin pieni. Pohjavesi purkaa Liipolanjärven pohjoispuolella kahdesta lähteestä. Lii-
polanjärven pohjoispuoleisen lähteen virtaama on arviolta 50 m3/d ja sen luoteis-
puolella pohjavesialueen rajalla olevan lähteen virtaama on noin 210 m3/d, josta 
vesi laskee ojaa pitkin Paimionjokeen. Pohjavesialueen kaakkoispäässä on myös 
lähde ja lounaispuolella on Kertunlähde. 
 
Liipolan pohjavesialue on luokiteltu E-luokkaan, koska pohjavesialueella sijaitsee 
pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, joissa on havaittu kasvavan muun mu-
assa valtakunnallisesti uhanalaista harsosammalta (Trichocolea tomentella). Li-
säksi alueella purkautuvan pohjaveden määrän ja muun lajiston edustavuuden pe-
rusteella kohde voidaan luokitella merkittäväksi. Kohteen suojeluperusteena on 
metsälaki ja vesilaki. (VARELY 2018)  
 

4.1.3 Hevonlinnankukkulan pohjavesialue 1E 

 
Pohjavesialue on vedenhankintakäytössä ja alueella on kaksi toiminnassa olevaa 
vedenottamoa. Vedenottamot sijaitsevat pohjavesialueen keskiosassa. Alueen itä- 
ja keskiosan välillä on todennäköisesti heikko hydraulinen yhteys, tai itäinen alue 
on kokonaan eri pohjavesimuodostumaa (Maa ja Vesi Oy 1975). Myös länsialueen 
yhteys pääalueeseen saattaa olla vähäinen (Maa ja Vesi Oy 1975).  
 
Hevonlinnankukkula on määritelty E-luokkaan, koska pohjavesialueella olevalla 
luonnonsuojelualueella (ERA231048) sijaitsee pohjavedestä riippuvaisia ekosys-
teemejä, joissa on havaittu kasvavan muun muassa valtakunnallisesti uhanalaista 
harsosammalta (Trichocolea tomentella). Alue sijaitsee pohjavesialueen keski-
osassa. Lisäksi alueella sijaitsee muita pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, 
jotka purkautuvan pohjaveden määrän ja lajiston edustavuuden perusteella voi-
daan luokitella merkittäviksi. Kohteiden suojeluperusteina ovat luonnonsuojelulaki 
ja/tai vesilaki. 
 

4.1.4 Oripäänkankaan pohjavesialue 1E 

 
Pohjavesialueella sijaitsee useita vedenottamoita. Oripäänkankaan Natura 2000-
alueella (FI0200020) sijaitsee pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, joissa on 
havaittu kasvavan mm. valtakunnallisesti uhanalaista lähdesaraa (Carex panicula-
ta). Lisäksi alueella sijaitsee muita luonnonsuojelualueita (YSA205720, 
YSA203734, YSA020478) sekä soiden suojeluohjelmaan lukeutuva alue 
(SSO020074), jotka ovat riippuvaisia alueen pohjavedestä. Natura-alue ja muut 
luonnonsuojelualueet eivät sijaitse Pihlavan vedenottamon lähivaikutusalueella. 
Suojeltujen alueiden laajuuden, purkautuvan pohjaveden määrän ja lajiston edus-
tavuuden perusteella pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit voidaan luokitella 
merkittäviksi. Kohteiden suojeluperusteena on luonnonsuojelulaki. (VARELY 2018) 

 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Mikäli tutkimusalueella havaitaan uusia pohjavedestä riippuvaisia pintavesi- tai maa-

ekosysteemejä, tulee näiden alueiden E-luokkaan kuuluvuus selvittää.  
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5 POHJAVESITIEDOT 

  

5.1 POHJAVESIALUEET VESIENHOIDON SUUNNITTELUSSA   

 
Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää pintavesien ja pohjavesien tilan 
heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Lounais-
Suomi kuuluu Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren -vesienhoitoalueeseen. 
Ensimmäiset vuoteen 2015 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat vahvistettiin valtio-
neuvostossa vuonna 2009. Suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Ve-
sienhoitosuunnitelma sekä Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelma on 
päivitetty vuosiksi 2016–2021. 

 
Tutkimusalueen pohjavesialueiden määrällinen ja kemiallinen tila on määritelty ve-
sienhoidon suunnittelussa hyväksi. Pohjavesialueista Sorvasto ja Oripäänkangas 
on määritelty riskialueiksi. Sorvaston alueella pääasiallinen tilaa heikentävä aine 
on kloorifenolit ja Oripäänkankaalla kloridi, nitraatti ja torjunta-ainejäämät. Vesipui-
tedirektiivi edellyttää riskialueilta ominaispiirteiden lisätarkastelua eli suojelusuunni-
telmamenettelyä. Laihian, Uusikartanon, Takaliston, Lainummen, Käyrän, Palais-
ten, Simalannummen ja Liipolan pohjavesialueille ei ole aiemmin laadittu suojelu-
suunnitelmia. (VARELY 2016) 

 

5.1.1 Ilmastonmuutos 

 
Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelmassa ilmastonmuutoksen tuomiin 
sään ääriolosuhteisiin, kuten kuivuuteen ja tulviin, varautuminen on nostettu esille. 
Esimerkiksi vedenottoon käytettäviä kaivoja tulee tarvittaessa siirtää, syventää, tii-
vistää tai kansiosia korottaa ja hankkia varavoima sähkökatkojen varalle. Toimen-
piteet on tarkoitettu sellaisille alueille, joilla tulvat tai kuivuus ovat riski vesihuollon 
toimivuudelle ja voivat sattuessaan aiheuttaa ongelmia veden laadussa tai mää-
rässä pohjavesialueilla. Toisaalta toimenpide voi käsittää myös varautumissuunni-
telman päivittämisen esimerkiksi varavedenhankinnan kannalta. Toimenpiteitä 
suunnitellessa tulisi tarkastella pohjavesialueiden ja vedenottamoiden sijoittumista 
tulvariskialueille. Lounais-Suomessa ei ole yksilöity pohjavesialueita, joilla olisi tar-
peen tehdä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä. (VARELY 
2016) 

 

5.2 VEDENHANKINTA 

 
Parravahan Vesi Oy hankkii veden Rahkion ja Linturahkan (Vesiperän) vedenot-
tamoilta, jotka sijaitsevat Linturahkan pohjavesialueella. Vettä ostetaan lisäksi 
Kosken Tl kunnan Hevonlinnan vesilaitokselta, josta ostettiin vuonna 2018 vettä 
noin 198 m3/d. Yhtiö hankkii lisävettä tarvittaessa myös Loimaalta. Linturahkan 
(Vesiperän) ottamo on otettu käyttöön 10/2014.  
 
Parravahan Vesi Oy:n omistavat Marttilan, Liedon ja Pöytyän kunnat, joille vettä 
toimitetaan. Liiallinen vedenotto on nostanut veden rauta- ja mangaanipitoisuutta. 
Ongelmat ovat johtuneet osittain vedessä esiintyneistä rautabakteereista, joista on 
veden desinfioinnin avulla kuitenkin päästy eroon (Marttilan kunta 2008). Vesi käsi-
tellään alkaloimalla se lipeällä (NaOH), johon on lisätty natriumhypokloriittia veden 
desinfioimiseksi. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2008)  
 
Auran-Pöytyän vesilaitos kuntayhtymä omistaa Pihlavan pohjavedenottamon, 
josta saadaan vettä kuntien tarpeisiin. Pihlavan vedenottamon sijaitsee Oripään 
kunnassa Oripäänkankaan pohjavesialueella. Vedenottamo on valmistunut vuonna 
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1974. Vettä ei käsitellä, vaan se on sellaisenaan hyvänlaatuista (Auran kunta 
2012).  
 
Pihlavan vedenotto on hieman vähentynyt lähivuosina, kun se vuonna 2016 oli 
noin 1798 m3/d, 2017 noin 1657 m3/d ja vuonna 2018 noin 1616 m3/d. Tästä on 
johdettu Auraan 622 m3/d (2018) ja 721 m3/d (2017) sekä Pöytyälle 994 m3/d 
(2018) ja 937 m3/d (2017).  
 
Pöytyän kunnan vesihuollosta vastaa kunnan vesihuoltolaitos, joka toimii Riihikos-
ken, Kyrön ja Yläneen keskustaajamien lisäksi kunnan haja-asutusalueilla. Talous-
vettä saadaan Auran kunnan kanssa yhteistä runkovesijohtoa pitkin kuntayhtymän 
Pihlavan vedenottamolta. Lisäksi vettä ostetaan Oripään kunnalta 91 m3/d (2018) 
ja 72 m3/d (2017) sekä Parravahan Vesi Oy:ltä noin 562 m3/d (2018) ja 617 m3/d 
(2017). Lisävettä Riihikoskelle voidaan ostaa Turun Seudun Vesi Oy:ltä.  
 
Vuonna 2018 laskutetun talousveden määrä oli noin 504 874 m3 eli noin 1383 m3/d 
ja talousvesiverkostoon oli liittyneenä noin 2973 asiakasta. Kunnan pohjavesialu-
eista Laihian vedenottamolta saadaan vettä Yläneen alueelle ja Uudenkartanon 
pohjavesialueella toimii Uudenkartanon vesiosuuskunta. Vesiosuuskuntaan liitty-
neenä oli vuonna 2017 noin 130–140 asukasta eli noin 63 kiinteistöä. Laihian alu-
eelta toimitetaan vettä tarvittaessa Uudenkartanon vesiosuuskunnalle, jos osuus-
kunnan oma kaivo on pois käytöstä (Pöytyän vesihuoltolaitos 2014). (Lounais-
Suomen ympäristökeskus 2008) 
 
Pöytyän kunnan alueella on sijainnut Vaaralan vedenottamo, jolle on vuonna 1971 
myönnetty ottolupa 350 m3/d. Ottamon käyttö on kuitenkin lopetettu vuonna 1997 
suurten rauta- ja mangaanipitoisuuksien vuoksi. Kunnassa on lisäksi lakkautettu 
Takaliston vedenottamo, joka on rakennettu aikoinaan Auran kunnan tarpeisiin. Ot-
tamoita ei ole tarkoitus ottaa käyttöön tulevaisuudessa ja se vaatisi mittavia inves-
tointeja. (Pöytyän vesihuoltolaitos 2019) 
 
Auran vesihuoltolaitos vastaa kunnan vesihuollosta. Kunta hankkii käyttövetensä 
Aura - Pöytyän vesilaitos kuntayhtymän omistamalta Pihlavan vedenottamolta Ori-
päästä. Laitos jakaa talousvettä Auraan 1400 liittyjälle eli noin 4200 henkilölle (Au-
ran vesihuoltolaitos 2019). Lisäksi Käyrän työsiirtolan ottamon vettä käyttää noin 
80 henkilöä (2016). Esiintymän antoisuus on noin 30 m3/d. Käyrän vedenottamon 
ongelmana on ollut ajoittain veden rauta- ja mangaanipitoisuus. Verkostolla on yh-
dysputken kautta yhteys Pöytyän-Auran vesilaitoksen verkostoon.  

 

Auraan vesi toimitetaan Pöytyän kunnan läpi kulkevia vesijohtoja pitkin. Poikkeus-
oloissa vettä voidaan ostaa Turun Seudun Vesi Oy:ltä. Auran vesijohtoverkosto on 
yhteydessä Pöytyän ja Liedon Tarvasjoen alueiden verkostoihin. (Auran kunta 
2012) 
 
Marttilan vesihuoltolaitos vastaa kunnan vesihuollosta. Marttilan kunta ostaa kai-
ken tarvitsemansa käyttöveden Parravahan Vesi Oy:ltä, jonka Rahkion ja Linturah-
kan (Vesiperän) vedenottamot sijaitsevat Linturahkan pohjavesialueella. Kunnan 
vesijohtoverkoston liittymisaste on noin 80 % ja laitos jakaa talousvettä 1685 hen-
kilölle. Marttilan kunnassa ei ole vesiyhtymiä. Marttila osti talousvettä vuonna 2017 
yhteensä 158 859 m3 (435 m3/d) ja vuonna 2018 yhteensä 152 483 m3 (418 m3/d). 
Marttilan vesijohtoverkosto on yhdistetty Kosken Tl ja Liedon Tarvasjoen verkos-
toihin. Verkoston kautta toimitetaan osa Parravahan Vesi Oy:n Liedon Tarvasjoelle 
myymästä vedestä. Parravahan Vesi Oy:llä on lupa ostaa vettä Koskelta Marttilaan 
enintään 10 m3/h. Parravahan veden Rahkion ottamo on yhdistetty Loimaan Uoti-
lan ottamoon ja Kosken Tl kunnan Hevonlinnan ottamoon, joista on mahdollista 
hankkia varavettä. (Marttilan kunta 2008)  
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Marttilan vesihuoltolaitoksen omistamat vedenottamot Palainen ja Kerko sijaitsevat 
Palaisten pohjavesialueella. Palaisten vedenottamo poistettiin käytöstä jo 1980- 
luvulla raakaveden huonon mikrobiologisen laadun sekä raudan ja mangaanin ta-
kia. Kerkon vedenottamo oli käytössä vuoteen 1999 saakka ja ottamon raakavesi 
oli erittäin hapanta, mikä aiheutti korroosio-ongelmia putkistoissa. Vedenottamot 
ovat heikkokuntoisia ja tekniikaltaan vanhanaikaisia. Ottamoista toinen toimii vara-
vedenottamona ja toinen on palokunnan käytössä. (Marttilan kunta 2008) 

 
Kosken Tl vesihuoltolaitoksen vesi toimitetaan Hevonlinnan ja Santion vedenot-
tamoilta. Kunnallisen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella asuu vain 1 % kunnan 
asukkaista. Jos kunnan molemmat vedenottamot ovat poissa käytöstä, saadaan 
vettä ostettua Marttilasta Parravahan Vesi Oy:ltä. Hevonlinnan vedenottamo on li-
säksi yhteydessä Loimaan Uotilan ottamoon. Kehittämistoimenpiteenä on ehdotet-
tu vedenottamon rakentamista Liipolan pohjavesialueelle. (Kosken Tl kunta 2009) 

 
Vettä pumpataan vuosittain noin 200 000 m3. Vesilaitos myy vettä lisäksi Parrava-
han Vesi Oy:lle. Vettä pumpattiin Santion vesilaitokselta vuonna 2018 noin 96 751 
m³ eli 265 m3/d, Hevonlinnan vesilaitokselta 221 802 m3 eli noin 608 m3/d, josta 
Parravahan vesilaitokselle toimitettiin vettä 72 415 m3 eli 198 m3/d. Santion veden-
ottamolla mangaanipitoisuudet ovat paikoin korkealla ja pitoisuudet ovat ylittäneet 
talousveden raja-arvon pohjavedenpinnan laskiessa normaalitasosta (Kosken Tl 
kunta 2009). Ottamolla on otettu käyttöön mangaaninpoistolaite vuonna 2015. 

 

5.3 VEDENOTTAMOT, VEDEN KÄYTTÖMÄÄRÄT SEKÄ VEDENOTTOLUVAT   

 
Pohjavesiesiintymistä on saatavilla vettä hetkellisesti määriteltyjä vedenantoisuuk-
sia enemmän, mutta seurauksena on yleensä pohjavedenpinnan reilu aleneminen 
tai kuivana aikana pohjaveden saannin estyminen. Liiallinen vedenotto vaikuttaa 
lähteiden virtaamiin sekä soille tihkuvan pohjaveden määrään ja huonontaa yleen-
sä veden laatua (Fe ja Mn). Tietoa vedenottamoista on taulukossa 3. 
 
Vesilain mukaan vedenottomäärän ylittäessä 250 m3/d, samoin kuin muu toimen-
pide, jonka seurauksena pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin tilapäisesti 
pohjavettä vähintään 250 m3/d vaatii lupaviranomaisen luvan. Lisäksi kaikki vesi-
huoltolaitosten ottamot tarvitsevat vesilain mukaan AVI:n luvan vesimäärästä riip-
pumatta. ELY-keskukselle on tehtävä ilmoitus pinta- tai pohjaveden ottamisesta, 
kun otettava määrä on yli 100 m3/d. Aluehallintoviraston myöntämät vedenottoluvat 
ovat pääosin vuosi- tai kuukausikeskiarvoja, joten hetkellisesti vedenottomäärät 
saavat ylittää lupamäärät, jos keskiarvo ei ylity.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma  
 27.4.2020    28/154 
  

 

 

 

 

Taulukko 3. Tietoja pohjavesialueilla olevista vedenottamoista. 

Pohjavesialue Vedenottamot 

Pohjavesi-
alueen  
arvioitu  

vedenantoi-
suus m³/d 

Lupamäärä m³/d 
Vesilupa 

Vedenotto-
määrä 

2017-2018 
m³/d 

Vedenkäsittely ym. 

Laihia 1 Laihia 200 - 
207 (2018) 
225 (2017) 

Vettä Yläneen alueelle 
noin 1800 henkilölle, 

raakavedestä suodate-
taan Fe ja Mn,  

Fluoridi koholla, UV-
desinfiointi, siirrettävä 

desinfiointilaitteisto 

Uusikartano 1 
Uudenkartanon 

VOK 
60 - - 

63 kiinteistöä (2017), 
ei käsitellä  

Takalisto 2 Takalisto 360 
mahdollisesti 

600 m3/d 
- 

Ollut Auran ottamo, ei 
käytössä   

Lainummi E - 250 - - 
Ei sopiva  

vedenhankintaan 

Käyrä 1 
Käyrä  

(Työsiirtola) 
30 - 15 (2015) 

Vettä noin 80  
henkilölle, talousve-
deksi päätyy 5 m3/d, 

vettä ei käsitellä   

Palainen 1 
Palainen  

400 - - 
Pois käytöstä 1980 

Kerko Pois käytöstä 1999 
Simalannummi 

2 
- 140 - - Ei vedenottamoa 

Liipola 2E - 1000 - - 

Koepumppauksen 
perusteella saatavilla 

vettä 500 m3/d 

Sorvasto 1 Santio 1000 
L-S VEO 23.12.1966 

500 
265 

Siiviläputkikaivo ja 
kuilukaivo, Mn-poisto 

Säärensuo 2 - 800 - - Ei vedenottamoa 

Hevonlinnan-
kukkula 1E 

Hevonlinna  

2000 

LSY 15.4.2008  
1500  

kuukausikeskiarvona 
608 

Lipeäalkalointi, Parra-
vahan Vesi Oy:lle 
vuonna 2018 noin  

198 m3/d.  

Uotila (Loimaa) 
L-S VEO 5.3.1992 

400  
kuukausikeskiarvona 

375 (2018) 
318 (2017) 

Vettä myydään Parra-
vahan Vesi Oy:lle 

korkeintaan 200 m³/vrk 

Linturahka 1 

Rahkio  

2000 

 
L-S VEO 15.6.1983 

1400  
puolivuosikeskiarvona 

  

177 (2018) 
166 (2017) 

Parravahan Vesi Oy 
saa ottaa ottamoilta 
yht. 1400 m³/d kuu-
kausikeskiarvona,  

alkalointi lipeällä 
(NaOH), johon on 

lisätty Rahkiolla nat-
riumhypokloriittia ve-
den desinfioimiseksi 

Linturahka 
(Vesiperä) 

AVI 21.3.2013, 750 
kuukausikeskiarvona 

589 (2018) 
664 (2017) 

Oripään-
kangas 1E 

Pruukka (Oripää) 

20 000 

L-S VEO 12.12.1994, 
800  

kuukausikeskiarvona 

553 (2018) 
604 (2017) 

Pihlavan ottamolla 
vettä ei käsitellä, ve-
denottamolla on val-
mius desinfiointiin, 

laitoksella yhdysputki 
TSV:n Virttaan otta-
molle, vettä 5 m³/vrk 

Tarvasjoelle, yhteensä 
noin 7881 henkilölle 

Pentura  
(Loimaa/TSV) 

LSY 2.6.2008 
200 

kuukausikeskiarvona 

 39 (2018)  
43 (2017) 

Sulajoki (Loimaa) 
L-S VEO 9.3.1979 

4000  
kuukausikeskiarvona 

2320 (2018) 
2392 (2017) 

Lähteenkorva 
(Loimaa) 

L-S VEO 17.7.1991 
600 

kuukausikeskiarvona 

411 (2018) 
412 (2017) 

Pihlava  
(Aura/Pöytyä) 

LSY 6.2.2009, 2800 
Pöytyä 1500 max1700 
Aura 1300 max 1500 
kuukausikeskiarvona 

1616 (2018) 
1657 (2017) 

Oripää (TSV Oy) 
KHO 5.3.1981 

5000 
kuukausikeskiarvona 

2805 (2018) 
2395 (2017) 
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5.4 POHJAVEDEN JA TALOUSVEDEN VALVONTA JA SEURANTA 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvonta-
tutkimuksista (1352/2015) antaa yleiset määräykset talousveden laadulle sekä tar-
vittaville tutkimuksille. Laissa annettujen määräysten tarkoitus on taata sellainen 
talousvesi, josta ei aiheudu käyttäjälle vaaraa tai terveydellistä haittaa. Talousve-
den laatuvaatimusten ja -tavoitteiden tulee noudattaa liitteissä 2/1-2 esitettyjä 
enimmäispitoisuuksia. Asetuksessa on annettu seuraavia muutoksia aikaisempaan 
asetukseen nähden: 
 
- Laatuvaatimus radioaktiivisen aineen, tritiumin, määrälle. Kunnan terveysviranomaisten 

ei tarvitse mitata tritiumia, koska Säteilyturvakeskus valvoo tritiumia talousvedessä val-
takunnallisen ympäristön säteilyvalvontaohjelman mukaisesti. 

- Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asetus velvoittaa kunnan terveydensuojeluviran-
omaiset mittaamaan, valvomaan ja ilmoittamaan talousveden radonpitoisuudet. (rado-
nin enimmäismäärä on 1000 Bq/l ja laatutavoite on 300 Bq/l)  

o Jos radonin määrä veden käyttäjän hanasta otetusta näytteestä 
ylittää arvon 100 Bq litrassa, on pitoisuus mitattava vedestä, jo-
ka lähtee talousvettä toimittavalta laitokselta. 

- Jos talousveden radioaktiivisuus ylittää sallitut enimmäisarvot, kunnan terveydensuoje-
luviranomaisen on ilmoitettava siitä välittömästi Säteilyturvakeskukselle (STUK). 

- Talousvettä toimittavien laitosten tulee aloittaa desinfiointi kuuden tunnin kuluessa des-
infiointitarpeen havaitsemisesta. 

- Tarkennetaan kunnan terveydensuojeluviranomaisten terveydensuojelulain 8 §:n nojal-
la tekemien erityistilannesuunnitelmien laatimista. 

- Korostetaan entisestään laitoksen erityispiirteiden ja riskinarvioinnin huomioimista ta-
lousveden laadun valvonnassa ja käyttötarkkailussa. 

- Uraanille on asennettu laatuvaatimus 30 mg/l. 
- Määritellään vedenjakelualue ja sen suhde valvontatutkimusohjelmaan ja vähimmäis-

tutkimustiheyksiin. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuk-
sista antaman asetuksen muutos (683/2017) astui voimaan 27.10.2017. Uusi ase-
tus tuo talousveden valvontaan lisää joustavuutta ja edellyttää ottamaan huomioon 
paremmin paikalliset veden laatua uhkaavat vaarat. Riskienhallinta on jatkossa en-
tistä tärkeämpää talousveden säännöllisessä laadunvalvonnassa. Riskienhallinta 
perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) ns. Water Safety Plan -periaatteeseen 
talousveden laatua uhkaavien vaarojen tunnistamiseksi, riskien arvioimiseksi ja 
riskien hallintakeinojen määrittämiseksi. Asetuksessa on annettu seuraavia muu-
toksia: 
 
- Jos riskinarvioinnin tulokset antavat aihetta, vesilaitoksen on omavalvonnassaan tutkit-

tava vettä tarkemmin ja seurattava veden laatuun vaikuttavia riskejä.  
- Laitoksen on tehtävä suunnitelma toimenpiteistä riskien pienentämiseksi tai poista-

miseksi. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä laitoksen tekemä ris-
kinarviointi. 

- Riskinarvioinnin tulosten perusteella talousveden viranomaisvalvonnan näytteiden 
määrää voidaan muuttaa joustavasti. 

- Viranomaisvalvonnassa talousveden kupari-, nikkeli- ja lyijynäytteet on jatkossa otetta-
va ilman edeltävää veden juoksuttamista. 

- Viranomaisvalvonnassa voidaan käyttää jatkuvatoimisia mittareita. 
- Asetuksessa myös tarkennetaan kriteerit, joita kunnan terveydensuojeluviranomainen 

käyttää näytteenottajien pätevyyden arvioinnissa. 

 

5.4.1 Vedenlaadun valvontatutkimusohjelmat 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuk-
sista antaman asetuksen (1352/2015) 8 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluvi-
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ranomaisen tulee laatia vähintään 10 m3 vuorokaudessa tai vähintään 50 henkilön 
tarpeisiin talousvettä toimittavien laitosten säännöllistä valvontaa varten vedenja-
kelualuekohtainen valvontatutkimusohjelma, jossa on otettu huomioon vedenoton, 
-käsittelyn ja jakelun ominaispiirteet. Ohjelma laaditaan yhteistyössä näiden laitos-
ten ja niille vettä toimittavien laitosten kanssa. Valvontatutkimusohjelmaan tulee si-
sällyttää säännöllisen erityisvalvonnan toimet paikallisista olosuhteista aiheutuvien 
häiriötilanteiden ennalta ehkäisemiseksi. Valvontatutkimusohjelmaan sisältyvät tie-
dot on pidettävä ajan tasalla. Valvontatutkimusohjelma on tarkistettava aina, kun 
sitä olosuhteiden tai valvontatutkimusohjelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen 
takia on pidettävä tarpeellisena, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Valvon-
tatutkimusohjelmaa laadittaessa ja tarkistettaessa kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen on tarvittaessa pyydettävä lausunto aluehallintovirastolta sekä ELY-
keskukselta, jonne ohjelma tulee myös toimittaa tiedoksi. 
 
Jaksottaisen seurannan avulla on tarkoitus selvittää täyttääkö talousvesi asetuk-
sen mukaiset vaatimukset (Liite 2/1). Jatkuvan valvonnan tarkoituksena on hankkia 
säännöllisesti tietoa talousveden laadusta ja laatuvaatimusten täyttymisestä sekä 
talousveden käsittelyn, erityisesti desinfioinnin, tehokkuudesta.  

 
- Auran ja Pöytyän vesilaitosten valvontatutkimusohjelmat on laadittu vuosille 2018–

2023. Laitoksille on aikaisemmin tehty valvontatutkimusohjelmat vuosina 2006 – 2011 
sekä 2011 – 2016. Raaka- ja käsitellyn veden pH, sähkönjohtavuus ja KmNO4 mittaan 
omilla mittareilla ja kirjataan joka toinen viikko. Jatkuvan valvonnan mukaiset näytteet 
otetaan 8 kertaa vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta kerrallaan. Jaksottaisen seu-
rannan mukaiset näytteet otetaan kerran vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta ker-
rallaan. Jaksottaisen näytteen hakee terveystarkastaja. Samalla näytteenottokerralla 
otetaan myös mikrobiologinen näyte toisesta näytteenottopisteestä. Terveystarkastaja 
ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy ottavat kaikki viranomaisnäytteet. 
Talousvesinäytteet tutkitaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n labora-

toriossa. (Auran vesihuoltolaitos 2019 ja Pöytyän vesihuoltolaitos 2019)   
- Käyrän vankilan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma otettiin käyttöön 2015 alkaen 

ja se on voimassa viisi vuotta. Jatkuvan valvonnan mukaiset näytteet (mukaan lukien 
ne näytteet, jotka otetaan jaksottaisen seurannan yhteydessä) otetaan 4 kertaa vuo-
dessa yhdestä näytteenottopaikasta kerrallaan. Jaksottaisen seurannan mukaiset näyt-
teet otetaan kerran vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta kerrallaan. Nitriittipitoisuus 

tutkitaan laitokselta lähtevästä vedestä jaksottaisen seurannan yhteydessä. (Käyrän 
vankila 2015) 

- Yläneen vedenjakelualueen valvontatutkimusohjelma on laadittu vuosille 2012–2016. 
Laitokselle on aikaisemmin tehty valvontatutkimusohjelma vuosina 2006–2011. Raaka- 
ja käsitellyn veden rauta, mangaani, pH, sähkönjohtavuus ja KmNO4 mitataan omilla 
mittareilla joka toinen viikko. Jatkuvan valvonnan mukaiset näytteet (mukaan lukien ne 
näytteet, jotka otetaan jaksottaisen seurannan yhteydessä) otetaan 8 kertaa vuodessa 
yhdestä näytteenottopaikasta kerrallaan. Jaksottaisen seurannan mukaiset näytteet 
otetaan kaksi kertaa vuodessa kahdesta näytteenottopaikasta kerrallaan. Jaksottaisen 
näytteen hakee terveystarkastaja. Samalla tarkastaja tekee vesilaitoksella tarkastuk-
sen. Terveystarkastaja ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy ottaa kaikki 
viranomaisnäytteet. Vesilaitoksen viranomaisvalvontaan tarkoitetut talousvesinäytteet 
tutkitaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. (Pöytyän 
vesihuoltolaitos 2014)  

- Marttilan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma on laadittu vuosille 2011 – 2016. Lai-
tokselle on aikaisemmin tehty valvontatutkimusohjelma vuosina 2006 – 2010. Jatkuvan 
valvonnan mukaiset näytteet (mukaan lukien ne näytteet, jotka otetaan jaksottaisen 
seurannan yhteydessä) otetaan 6 kertaa vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta ker-
rallaan. Jaksottaisen seurannan mukaiset näytteet otetaan kerran vuodessa yhdestä 
näytteenottopaikasta kerrallaan. Käyttötarkkailunäytteet otetaan Parravahan vesilaitok-
selta kaksi kertaa vuodessa. Vesilaitoksen viranomaisvalvontaan tarkoitetut talousve-
sinäytteet tutkitaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. 
(Marttilan vesihuoltolaitos 2011) 

- Kosken Tl vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma on laadittu vuosille 2011–2016. Lai-
tokselle on aikaisemmin tehty valvontatutkimusohjelma vuosina 2006–2011. Omilla lait-
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teilla mitataan lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus. Jatkuvan valvonnan mukaiset näyt-
teet (mukaan lukien ne näytteet, jotka otetaan jaksottaisen seurannan yhteydessä) ote-
taan 6 kertaa vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta kerrallaan. Jaksottaisen seuran-
nan mukaiset näytteet otetaan kerran vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta kerral-
laan. Jaksottaisen näytteen hakee terveystarkastaja. Veden laatua ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä havainnoidaan kerran viikossa aistinvaraisesti. Osa käyttötarkkailunäytteistä 
tutkitutetaan laboratoriossa kerran vuodessa. Näytteet otetaan molemmista vedenot-
tamoista terveystarkastajan ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toi-
mesta, jossa vesinäytteet myös tutkitaan. (Kosken Tl vesihuoltolaitos 2011) 

- Loimaan Vedelle ja Oripään kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu omat valvon-
tatutkimusohjelmat.  
 

5.4.2 Vedenottamoiden tarkkailuohjelmat 

 
Vedenottamoiden vedenottoluvissa on monesti edellytetty, että pohjavedenoton 
vaikutuksia seurataan laadittavan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmat 
tulee hyväksyttää Varsinais-Suomen ELY-keskuksella ja tarkkailutiedot toimittaa 
vuosittain ELY-keskukseen. Vedenottamoiden lopettamisen tai purkamisen seu-
rauksena ottamoiden tarkkailuvelvoitteille tulee hakea purkua.  

 
 Hevonlinna 
  

Hevonlinnan alkuperäisen vedenottoluvan mukaan ottamo on varustettava luotet-
tavalla vesimäärän mittauslaitteella ja vuorokausittain otetuista vesimääristä on pi-
dettävä kirjaa. Tiedot tulee toimittaa ELY-keskukselle ja kuntaan. Lisäksi pohjave-
den korkeutta tulee tarkkailla ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mu-
kaisesti.    

 
Laaditun tarkkailuohjelman mukaan vedenkorkeutta mitataan ottamon lisäksi ha-
vaintoputkista 4, 7, 9 sekä 14, joka on myöhemmin jätetty tarkkailusta pois sen si-
jaitessa vedenoton vaikutusalueen ulkopuolella. Vedenpinnan vaihtelua seurataan 
kerran kuussa. Suunnitelman mukaan ensimmäinen vuosi seurataan kerran kuu-
kaudessa ja sen jälkeen joka toinen kuukausi, mutta näin on mitattu vain muuta-
man vuoden ajan tarkkailuohjelman tarkistamisen jälkeen vuonna 1992. Ohjelman 
mukaan otettava vesimäärä kirjataan vähintään kerran viikossa. Tarkkailutulokset 
toimitetaan ELY-keskukselle puolivuosittain. (TSP-Suunnittelu Oy 1990 ja Turun 
vesi ja ympäristöpiiri 1991) 
 
Rahkio ja Linturahka (Vesiperä) 
 
Rahkion vedenottoluvan mukaan ottamo on varustettava luotettavalla vesimäärän 
mittauslaitteella ja vuorokausittain otetuista vesimääristä on pidettävä kirjaa. Tie-
dot tulee toimittaa ELY-keskukselle ja kuntaan. Lisäksi pohjaveden korkeutta tulee 
tarkkailla ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. (Länsi-
Suomen vesioikeus 1983)  
 
Vanhan tarkkailuohjelman mukaan pohjavedenpinnan korkeutta seurataan havain-
toputkista Hp6 ja Hp10 sekä kaivoista K1–3, joista kaivo 3 on ollut ottamon valu-
ma-alueen ulkopuolella. Kaivot K2 ja K3 eivät ole enää seurannassa. Pohjaveden 
laatua seurataan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Näiden lisäksi tarkkailuun 
tuli ottaa mukaan lähteiden virtaaman mittaus. Korkeusmittaukset tulee tehdä kuu-
kausittain ja vuorokausittain otetusta vesimäärästä tulee pitää kirjaa. Tulokset tu-
lee toimittaa ELY-keskukselle puolivuosittain. (Parravahan Vesi 1984 ja Turun ve-
sipiiri 1984) 

  
Linturahkan (Vesiperä) vedenottamo on varustettava luotettavalla vesimäärän mit-
tauslaitteella. Otetuista vuorokausittaisista vesimääristä (m3/d) on pidettävä kirjaa 
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ja luvan saajan on tarkkailtava vedenoton vaikutuksia alueen pohja- ja pintave-
sioloihin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelmaan on sisälly-
tettävä pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailu. Tarkkailu on aloitettava hyvissä 
ajoin ennen vedenoton aloittamista ja sovitettava se yhteen Rahkion vedenotta-
mon tarkkailun kanssa. Tarkkailutulokset ja tiedot otetuista vesimääristä on vuosit-
tain toimitettava ELY-keskukselle ja Kosken Tl kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle sekä annettava pyydettäessä tiedoksi niille, joiden oikeutta tai etua tie-
dot saattavat koskea. (AVI 2013) 
 

 

 
 
Kuva 4. Rahkion vedenottamon tarkkailupisteiden pohjavedenpinnan korkeustietoja (ylempi) ja ve-
denottomäärät (alempi). 

  
Tarkkailuohjelma on jäänyt luonnosvaiheeseen vuonna 2016. Rahkion ja Linturah-
kan tarkkailusuunnitelmaluonnoksen mukaan pinnankorkeutta mitataan joka toinen 
kuukausi vedenottamoiden läheisyydessä sijaitsevista havaintoputkista HP K1 
(Rahkion ottamo) ja HP15 (Linturahkan ottamo). Pohjaveden pinnankorkeudet mi-
tataan lisäksi pohjavesialueella sijaitsevista havaintoputkista Hp6, Hp10, Hp12, 
Hp13 ja Hp14. Raakaveden laatua seurataan vedenottamoilta neljä kertaa vuo-
dessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.  Vesinäytteistä määritetään pH, väri, 
haju, sameus, kokonaiskovuus, alkaliteetti, asiditeetti, happi, hiilidioksidi, sähkön-
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johtavuus, rauta, mangaani, nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, kloridi, ke-
miallinen hapenkulutus (CODMn), koliformiset bakteerit sekä E.coli –bakteerit. Ve-
den laatua seurataan lisäksi kerran vuodessa, toukokuussa putkista Hp6 ja Hp12. 
Vesinäytteistä määritetään pH, sameus, väri, sähkönjohtavuus, happi, kloridi, nit-
raattityppi, ammoniumtyppi, rauta, mangaani ja kemiallinen hapenkulutus 
(CODMn). Tarkkailutulokset ja tiedot otetuista vesimääristä toimitetaan vuosittain 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Kosken Tl kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. (FCG 2016) 
 
Linturahkan turvetuotantoalue  
 
Pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailua suoritetaan kahdesta kaivosta (K7 ja 
K14) sekä kolmesta pohjavesiputkesta (M12, M14 ja M15). Pohjavesiputki M15 on 
otettu seurantaa aikaisemmin määritellyn kaivon K16 sijasta. Pohjavesiputkessa 
M12 on automaattimittari pohjavedenpinnan mittaamiseksi (Kuva 5). Veden laatua 
tarkkaillaan ottamalla vesinäytteet kerran vuodessa, jolloin vedestä määritetään; 
alkaliniteetti, pH, sähkönjohtavuus, sameus, väri, CODMn, rauta ja mangaani. 
Tarkkailusta tehdään vuosiraportti, joka toimitetaan ELY-keskukselle sekä Loi-
maan, Marttilan, Pöytyän ja Kosken Tl kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
(Ramboll 2014 ja Kekkilä 2018)   
  

 
 
Kuva 5. Kekkilän turvetuotantoalueen seurannassa olevan automaattimittarilla varustetun pohjavesi-
putken pohjaveden pinnankorkeuksia.  

 
Pihlava 
 
Vedenottamolle on haettu vedenottomäärän lisäämistä muutaman kertaan. Ve-
denottolupien mukaan ottamon vuorokausittaisista vedenottomääristä on pidettävä 
kirjaa. Luvan saajan on tarkkailtava vedenoton vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin 
suoja-alueella ja muutoksia vedenottamon vaikutuspiirissä olevien kaivojen veden 
määrässä ja laadussa. Veden määrää ja laatua tarkkaillaan 15 tilalta sekä määrää 
9 tilalta. Tarkkailua suoritetaan lisäksi yhdestä lirikaivosta ja Honkamaan uimapai-
kasta. Lisäksi vaikutuksia seurataan Isolähteen virtaamiin ja sen ympäristöön sekä 
Rapurannan altaan patoon ja veden laatuun altaassa. Tiedot vesimääristä ja tark-
kailun tuloksista tulee toimittaa ELY-keskukselle ja Oripään ympäristölautakunnal-
le. (Länsi-Suomen vesioikeus 1993 ja Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2009) 
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Tarkkailuohjelman mukaan tarkkailtavia pohjavesiputkia on 10 kpl, joista pohjave-
den korkeutta mitataan kerran kuukaudessa. Talousvesikaivoista pohjaveden kor-
keutta ja paineellisen pohjaveden määrä mitataan 4 kertaa vuodessa ja vedenlaa-
tu kerran vuodessa. Kaivoja on yhteensä 24, joista 15:sta tehdään laatutarkkailua. 
Honkamaan uimapaikasta mitataan pohjaveden korkeutta 4 kertaa vuodessa ja 
laatua kerran. Mäki-Eskolan lähteen virtaama mitataan joka kuukausi. Krapuran-
nan lähteen sekä Isolähteen ylivirtaama mitataan myös joka kuukausi ja vedenlaa-
tua tutkitaan lisäksi kerran vuodessa. Ottamolta pumpattu vesimäärä mitataan päi-
vittäin. Yhden lirikaivon pohjaveden korkeutta mitataan 4 kertaa vuodessa ja laa-
tua kerran. Näiden lisäksi Isolähteen ympäristöstä on tehty kasvillisuuskartoitus 
2019. Tarkkailun tulokset raportoidaan kerran vuodessa Pöytyän ja Auran vesi-
huoltolautakunnalle, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä ELY-
keskukselle. (FCG 2010) 
 
Tarkkailuohjelman päivitys on parhaillaan käynnissä. Se toteutetaan yhteistyössä 
Loimaan Veden kanssa, jolla on myös tarkkailuvelvoite samaa lähdealuetta kos-
kien. Tarkkailutuloksia on ELY-keskuksella 25 kaivosta, 9 pohjavesiputkesta ja 3 
lähteestä.  
 
Muut vedenottamot 
 
Santion vedenottoluvassa ei ole määritelty seurantavelvoitetta, eikä ottamolle ole 
laadittu tarkkailuohjelmaa (Länsi-Suomen vesioikeus 1966). Laihian tai Käyrän ot-
tamoilla, eikä Uudenkartanon vesiosuuskunnan ottamoilla ole vedenottolupia, jo-
ten ei myöskään tarkkailuvelvoitteita.  
 
Oripäänkankaan pohjavesialueella on Pihlavan vedenottamon lisäksi useita ve-
denottamoita. Oripäällä on käytössä Pruukkan ottamo, Loimaalla Sulajoen, Läh-
teenkorvan ja Turun Seudun Veden kanssa yhteisessä käytössä Penturan ottamo. 
Lisäksi TSV Oy:llä on käytössä Oripään ottamo. Näiden ottamoiden seurantaa 
suoritetaan vedenottolupien ja tarkkailuohjelmien mukaisesti.  
 
Toimintansa lopettaneilla ottamoilla ei ole ollut vedenottolupia eikä seurantavelvoi-
tetta. Ainoastaan Takaliston ottamolla on mahdollisesti ollut 600 m3/d vedenottolu-
pa, mutta siitä ei ole täyttä varmuutta. Vedenotto on kuitenkin loppunut kauan ai-
kaa sitten, eikä seurantavelvoitetta ole varmuudella edes määrätty. Pöytyän kun-
nan alueella sijainneella Vaaralan vedenottamolla on vuonna 1971 myönnetty otto-
lupa 350 m3/d. Käyttö on lopetettu vuonna 1997 ja luvalle tulee hakea rauettamis-
ta.  

 

5.4.3 Vedenottamoiden tarkkailuohjelmien päivitys 

 
Vedenottamoiden tarkkailuohjelmia tulee päivittää ja raakavedestä tehtäviä laatu-
määrityksiä tarkentaa, mikäli ohjelmien laatimisen jälkeen on tapahtunut merkittä-
viä muutoksia pohjavesialueiden maankäytössä tai pohjavesialueille on sijoittunut 
uusia pohjavettä vaarantavia toimintoja. Lisäksi ohjelmilla on päivitystarve, mikäli 
tarkkailuun käytettävissä havaintoputkissa on tapahtunut muutoksia. Jotta uusista 
riskikohteista johtuvia mahdollisia vedenlaatumuutoksia voidaan ennakoida, tulee 
tarkkailuohjelmiin sisällyttää pohjaveden laadun seurantaa myös vedenottamoiden 
ja uusien merkittävimpien riskitoimintojen väliltä.  
 

Pohjavesialueilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia pinnankorkeuksissa tai 
maankäytössä, eikä alueille sijoitu merkittäviä uusia pohjavettä vaarantavia toimin-
toja. Pohjavedenpinnan seurantaa tulisi jatkaa tarkkailuohjelmien mukaisesti ja nii-
tä päivittää tarvittaessa.      
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Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Linturahkan (Vesiperän) ja Rahkion tarkkailuohjelman tulee tehdä valmiiksi ja lopulli-

nen versio toimittaa ELY-keskukseen. 
o Parhaillaan päivitettävä Pihlavan vedenottamon tarkkailuohjelma tulee hyväksyttää 

ELY-keskuksella.  
o Vaaralan entiselle vedenottamolle myönnetylle ottoluvalle tulee hakea rauettamista. 
o Vedenottamoiden tarkkailuohjelmat tulee tarvittaessa päivittää ja muutokset hyväk-

syttää Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.  
o Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. 
o Pohjaveden laatutulokset ja pinnankorkeudet tulee päivittää Suomen ympäristökes-

kuksen Hertta-palveluun.  
o Vedenlaadun valvontatutkimusohjelmat tulee tarvittaessa päivittää.  

 

5.5 RAAKAVEDEN LAATU  

 
Pohjaveden laatuun vaikuttavat monet tekijät, kuten maaperän ja kallioperän ra-
kenne sekä kemiallinen koostumus ja erilaisten ympäristötekijöiden, kuten asutuk-
sen, maatalouden ja teollisuuden päästöt. Pöytyä ja Marttila saavat talousvetensä 
omistamansa Parravahan Vesi Oy:n ottamoilta Linturahkan pohjavesialueelta. Lii-
allinen vedenotto on nostanut veden rauta- ja mangaanipitoisuutta. Ongelmat ovat 
johtuneet osittain vedessä esiintyneistä rautabakteereista, joista on veden desinfi-
oinnin avulla kuitenkin päästy eroon (Marttilan kunta 2008). Vesi käsitellään alka-
loimalla se lipeällä (NaOH), johon on lisätty natriumhypokloriittia veden desinfioi-
miseksi. Pöytyän vesi on pehmeää tai keskikovaa kokonaiskovuuden vaihdellessa 
välillä 0,42–1,4 mmol/l (2,4–8,2 dH). 
 
Pöytyän pohjoisosiin Yläneelle saadaan vettä lisäksi Laihian pohjavesialueella 
olevalta ottamolta, jonka vedessä on korkea rauta- ja mangaanipitoisuus ja fluoridi 
on koholla. Raudan ja mangaanin alentamiseksi raakavesi suodatetaan. Ottamolla 
on käytössä UV-desinfiointi ja mahdollisuus siirrettävään desinfiointilaitteistoon. Li-
säksi Uudenkaartanon pohjavesialueella vedenottamo on vesiosuuskunnan käy-
tössä, eikä vettä käsitellä. Pöytyä saa vettä lisäksi Auran kanssa yhteiseltä Pihla-
van pohjavedenottamolta. Ottamo sijaitsee Oripään pohjavesialueella ja siitä saa-
tava vesi on hyvänlaatuista, eikä sitä käsitellä. Aurassa sijaitsee lisäksi työsiirtolan 
ottamon Käyrän pohjavesialueella. Käyrän vedenottamon ongelmana on ollut ajoit-
tain veden rauta- ja mangaanipitoisuus. Vettä ei käsitellä.  

 
Koski Tl saa talousveden Hevonlinnankukkulan pohjavesialueella olevalta Hevon-
linnan ottamolta sekä Sorvaston pohjavesialueella olevalta Santion vedenottamol-
ta. Hevonlinnan ottamolla vesi alkaloidaan lipeällä ja Santion ottamolla mangaa-
nipitoisuudet ovat paikoin korkealla ja pohjavedenpinnan laskiessa pitoisuudet 
ovat ajoittain yli talousveden raja-arvon. Ottamolle on asennettu mangaaninpoisto-
laitteet vuonna 2015. Kosken verkostoveden kovuusaste on 3,3 dH (0,58 mmol/l) 
eli vesi on pehmeää. Veden pH vaihtelee välillä 7,5–8,1. (Kosken Tl kunta 2009) 

 

5.5.1 Laihian pohjavesialue 

  
Vedessä on korkea rauta- ja mangaanipitoisuus sekä koholla oleva fluoridi. Pohja-
veden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat usein seurausta savikkojen alaisissa ve-
sissä esiintyvästä happivajauksesta, jonka seurauksena rauta ja mangaani eivät 
saostu vaan siirtyvät liukoisessa muodossa pohjaveteen. Laihian vedenottamolla 
rautapitoisuus on ollut 1800 µg/l (29.10.2008) ja 790 µg/l (8.6.2017) sekä man-
gaanipitoisuus 270 µg/l (29.10.2008) ja 290 µg/l (8.6.2017), kun raja-arvo raudalle 
on 200 µg/l ja mangaanille 50 µg/l. Korkean rauta- ja mangaanipitoisuuden takia 
myös veden sameus on koholla (Kuva 6). Veden sameus voi johtua myös savesta 
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ja pintavesien vaikutuksesta. Sameudella ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia. 
Kohonnut fluoridipitoisuus johtuu viereisen Laitilan rapakivialueen vaikutuksesta. 
Vesilaitoksella raakavedestä suodatetaan rauta ja mangaani ennen veden johta-
mista vesitorniin, jossa vesi sekoittuu muualta pumpattuun talousveteen samalla 
laimentaen fluoridipitoisuutta (Pöytyän vesihuoltolaitos 2014). 
 

 
 
Kuva 6. Laihian vedenottamon kloridipitoisuus ja sameusarvo. Talousveden laatutavoite kloridille on 
250 mg/l mutta vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi pitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l. 
Sameuden tavoitearvo on <1 FNU.   

 

Ottamo on ollut mukana maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten seurannassa. 
Veden ammoniumtyppi ja nitraattityppi ovat hieman koholla mutta alle raja-arvojen, 
eikä vedessä ole todettuja torjunta-aineita vuonna 2008 otetussa näytteessä. 
Myös veden kloridipitoisuus on koholla, mikä voi olla seurausta jätevesistä tai alu-
een viereisen Turunväylän suolauksesta (Kuva 6). 

 

5.5.2 Pöytyän muut pohjavesialueet 

 
Uudenkartanon pohjavesialueella sijaitsee vesiosuuskunnan vedenottamo, jossa 
pumpattavaa raakavettä ei käsitellä.  Vuosina 2018–2019 veden pH on vaihdellut 
välillä 6,9–7,2. Kallioperästä johtuva veden fluoridipitoisuus on hieman koholla 
0,88–0,92 mg/l, kun talousveden raja-arvo on 1,5 mg/l. Vedessä ei todettu torjunta-
aineita. Veden savikerroksista johtuva rauta- ja mangaanipitoisuus on hieman 
noussut vuoden 2019 aikana (Kuva 7).  
 
Takaliston pohjavesialueella sijaitsee lakkautettu Takaliston vedenottamo, joka on 
rakennettu aikoinaan Auran kunnan tarpeisiin. Vedenotto alueelta on lopetettu hei-
kon vedenlaadun takia. Muodostuman keskellä olevassa pohjavesilammikossa on 
ollut näkyvissä rautasaostumia, joten korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat 
todennäköisesti olleet yksi syy vedenoton lopettamiseen (Lounais-Suomen ympä-
ristökeskus 1998). Vedenottamon perustamisen yhteydessä tehdyissä tutkimuk-
sissa kolmesta kaivosta yhdessä pitoisuudet olivat muita alhaisempia. Kahdessa 
kaivossa vesi oli keskikovaa, lievästi hapanta, sisälsi runsaasti hiilihappoa, rautaa 
ja orgaanista ainesta sekä suhteellisen paljon ammoniumioneja ja mangaania 
(Suunnittelukeskus Oy 1973). 
 
Lainummen pohjavesialuetta ei ole tutkimuksin todettu yhdyskuntien vedenhan-
kintaan sopivaksi, eikä alueen vedenlaatua ole tutkittu tai seurattu.   
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Kuva 7. Uudenkartanon vedenottamon rauta- ja mangaanipitoisuus sekä raja-arvot. 

 

5.5.3 Käyrän pohjavesialue 

 
Käyrä ottamolta talousvedeksi päätyy noin 5 m3/d. Vettä ei käsitellä. Ottamon on-
gelmana on ollut ajoittain veden rauta- ja mangaanipitoisuus, mitkä johtuvat alu-
een savikerroksista. Vuosina 2018–2019 pitoisuudet ovat olleet alhaisia rautapitoi-
suuden ollessa välillä <2–9 µg/l ja mangaanipitoisuuden <1–4 µg/l. Poikkeuksena 
on 14.5.2019 otettu näyte, jossa rautapitoisuus oli 67 µg/l ja mangaani 59 µg/l, ylit-
täen mangaanin talousveden raja-arvon 50 µg/l.  
 
Vedessä ei ole todettu vuosina 2018–2019 torjunta-aineita ja nitraattipitoisuus on 
ollut 4,1–4,2 mg/l. Vedessä on esiintynyt vähäisiä koliformisia bakteereja. Veden 
pH on vaihdellut välillä 6,7–6,9. Kallioperästä johtuva veden fluoridipitoisuus on 
hieman koholla 1,1–1,2 mg/l, kun talousveden raja-arvo on 1,5 mg/l. Pohjavesialu-
eella kulkevalla vanhalla Tampereentiellä käytetään liukkauden torjunnassa suo-
laa, mutta suolan käyttö on vähäisempää kuin korkeammissa teiden hoitoluokissa. 
Kloridipitoisuutta ei alueella seurata.  
 

5.5.4 Marttilan pohjavesialueet 

 
Palaisten pohjavesialueella on sijainnut Palaisten ja Kerkon vedenottamot. Palais-
ten vedenottamo poistettiin käytöstä jo 1980-luvulla raakaveden huonon mikrobio-
logisen laadun sekä raudan ja mangaanin takia. Kerkon vedenottamo oli käytössä 
vuoteen 1999 saakka ja ottamon raakavesi oli erittäin hapanta, mikä aiheutti kor-
roosio-ongelmia putkistoissa. (Marttilan kunta 2008)  
 
Ottamoiden vanhoja vedenlaatutietoja ei ollut juurikaan saatavilla, mutta Kerkon 
ottamon raakavesi täytti vuonna 1995 talousveden laatuvaatimukset ja -
suositukset. Pohjaveden pH oli 6,3–6,6, joten vesi oli hapanta. Pohjaveden laatua 
seurattiin tarkkailuohjelman mukaisesti ja vettä alkaloitiin natronlipeällä. Vesi oli 
pehmeää ja pintavesiä pääsi herkästi kaivoon aiheuttaen ongelmia bakteerien 
kanssa.   
 
Simalannummen pohjavesialue ei ole ollut vedenhankintakäytössä. Alueella poh-
javesi on erittäin hapanta (pH 5,7) ja pehmeää sekä alemmissa kerroksissa erittäin 
rautapitoista. Vesi oli vuonna 1995 tehdyissä tutkimuksissa syvemmällä huonolaa-
tuisempaa. Vesi oli sameaa 2,3 FTU (2-3 m) ja 6,7 FTU (4-5 m), rautapitoista 160 
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µg/l (2-3 m) ja 2300 µg/l (4-5 m) sekä mangaanipitoista 30 µg/l (2-3 m) ja 72 µg/l 
(4-5 m). 
  

5.5.5 Liipolan pohjavesialue 

 
Alueelta tehdyn koepumppauksen yhteydessä otettujen vesinäytteiden perusteella 
vesi oli hyvälaatuista myös pumppauksen päätyttyä. Vedessä ei havaittu rautaa tai 
mangaania eikä esimerkiksi nitraattia mutta vesi oli hieman hapanta ja sisälsi vä-
hän liuenneita suoloja. Vesi todettiin vapaan hiilihapon takia hieman syövyttäväksi, 
joten vesi vaatii käsittelyä. Salontiellä käytetään suolaa liukkauden torjunnassa, 
mutta veden kloridipitoisuutta ei ole seurattu. Koepumppauksen aikana kloridipitoi-
suus oli 1,3–5,9 mg/l. (Maa ja Vesi Oy 1975) 
 

5.5.6 Sorvaston pohjavesialue 

 
Pohjavesialueella sijaitsevan Santion vedenottamon raakavesi täyttää tutkituilta 
osin talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet mutta talousveden mangaanipitoi-
suudet ovat paikoin korkealla (Kuva 8). Tämä johtuu yleensä maaperästä etenkin, 
jos pohjavesi on vähähappista ja pitoisuudet ovat kohonneet varsinkin pohjave-
denpinnan laskiessa normaalitasosta (Kosken Tl kunta 2009).  
 

 
 

Kuva 8. Santion vedenottamon raakaveden mangaanipitoisuus ja talousveden raja-arvo. 

 
Pohjavesialuetta pitkin kulkevalla Hämeentiellä käytetään suolaa liukkauden tor-
junnassa. Vedenottamolta 21.3.2018 otetussa näytteessä kloridipitoisuus oli kohol-
la ollen 18 mg/l. Talousveden raja-arvo on 250 mg/l mutta syövyttävyyden estä-
miseksi pitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l. Pitoisuutta olisi hyvä seurata tien vie-
restä.  
 
Pohjavesialue on määritelty riskialueeksi alueella olleen kyllästystoiminnan seu-
rauksena. Sorvaston alueella pääasiallinen tilaa heikentävä aine on kloorifenolit. 
Pohjavesialueella sijainneen Kylläspuu Oy:n kiinteistöllä on suoritettu pilaantuneen 
maaperän kunnostustoimenpiteitä massanvaihdolla heinä- ja elokuussa 2016 öl-
jyhiilivedyillä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseksi. Alueella olevassa 
pohjavesiputkessa todettiin arseenia 8,7 μg/l, joka ei ylitä talousveden kemiallista 
laatuvaatimusta 10 μg/l mutta on selvästi korkeampi kuin muista pohjavesiputkista 
tai Santion vedenottamolta otetuissa näytteissä 4 μg/l. Kaikkien tutkittujen haitta-
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aineiden pitoisuudet kaikissa tutkimuspisteissä alittavat käytetyt viitearvot. Santion 
ottamolta on seurattu arseenin, kromin ja kuparin pitoisuuksia vuodesta 1985 läh-
tien ja pitoisuudet ovat alittaneet tänä aikana talousveden kemialliset laatuvaati-
mukset. Riskiarvion perusteella metallien kulkeutuminen edelleen pohjaveteen on 
mahdollista mutta erittäin hidasta ja pitoisuudet tulevat pysymään alhaisina. (FCG 
2018)  
 

5.5.7 Säärensuon pohjavesialue 

 
Pohjavesialueella ei ole vedenottoa eikä pohjaveden latua ole alueella seurattu. 
Pohjavesitutkimusten yhteydessä alueelta on otettu pohjavesinäyte alueen länsi-
osista vuonna 1998. Näytteessä vesi oli erittäin sameaa 44 FNU, hapanta pH 5,8 
sekä rautapitoista 2700 μg/l ja mangaanipitoista 200 μg/l (Lounais-Suomen Ympä-
ristökeskus 1998). 
 

5.5.8 Hevonlinnankukkulan pohjavesialue 

 
Hevonlinnan ottamon raakavesi on aikaisempien tutkimusten mukaan lievästi 
emäksistä sekä pehmeää (Joronen 2011). Ottamolla veden rauta- ja mangaanipi-
toisuudet ovat hieman koholla, mutta talousveden raja-arvot eivät ylity (Kuva 9). 
Hevonlinnan ottamolla alkaliteetti on hieman alhainen, mikä johtuu kalkkiköyhästä 
maaperästä tai pohjaveden happamoitumisesta. Sille ei ole raja-arvoa, mutta hy-
vässä vedessä alkaliteetti on yli 1,5 mmol/l, kun pitoisuus ottamolla on 1,1–1,2 
mmol/l. Alueella kulkevalla Koskentiellä käytetään suolaa liukkauden torjunnassa 
ja Huovintiellä pölynsidonnassa. Pohjaveden kloridipitoisuutta ei ole mitattu.  
 

 
 

Kuva 9. Hevonlinnan ottamon raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuus sekä niiden raja-arvot talous-

vedelle.  
 

Uotilan ottamon raakavesi täyttää kaikilta mitatuilta osilta talousveden laatuvaati-
mukset sekä –tavoitteet, mutta veden on todettu olevan emäksistä ja erittäin peh-
meää. Ottamolta on analyysitietoja käytettävissä rajoitetusti. Ottamolla rauta ja 
mangaani ovat alhaisia. 
 

5.5.9 Linturahkan pohjavesialue 

 
Liiallinen vedenotto on nostanut Rahkion ottamolla veden rauta- ja mangaanipitoi-
suutta. Kuivina kesäkausina veden laatu ja riittävyys ovat olleet ongelma. Ongel-
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mat ovat johtuneet osittain myös vedessä esiintyneistä rautabakteereista, joista on 
veden desinfioinnin avulla päästy eroon (Marttilan kunta 2008). Pitoisuudet ylittä-
vät ajoittain talousveden raja-arvon esimerkiksi Rahkion (kaivo 1) vedenottamolta 
16.11.2009 mitatussa näytteessä mangaanipitoisuus ylitti raja-arvon 50 μg/l ollen 
230 μg/l. Vuosina 2018–2019 raakaveden pH on ollut välillä 6,7–7,6 ja rautapitoi-
suus 9–61 μg/l ja mangaani 3–34 μg/l, molemmat ollen selvästi alle talousveden 
raja-arvojen.   
  
Linturahkan alueella vesi on aikaisempien tutkimustulosten mukaan lievästi hapan-
ta-neutraalia sekä hyvin pehmeää. Veden kokonaisfosfori ja sameus ovat hieman 
koholla. Happipitoisuus on puolestaan alhainen, sillä hyvässä vedessä happipitoi-
suuden tulisi olla yli 3 mg/l (happiprosentti >30 %). Rauta- ja mangaanipitoisuuden 
lisääntyminen on seurausta happivajeesta, jonka seurauksena myös nitraatti voi 
muuttua ammoniakiksi. Savi ja likavedet kuluttavat happea, mutta kaivon tuuletus 
voi lisätä veden happipitoisuutta. (Joronen 2011) 
 
Kekkilän turvetuotantoalue 
 
Kekkilä Oy:n turvetuotantoalue sijaitsee Linturahkan pohjavesialueen itäreunalla ja 
osittain pohjavesialueella. Turvetuotantoalueen vieressä sijaitsee Rahkion veden-
ottamo. Pohjavesi virtaa Rahkion vedenottamolle harjun suuntaisesti kaakosta ja 
luoteesta. Turvetuotannolla ei ole arvioitu olevan vaikutuksia pohjavesialueen poh-
javeden laatuun (Ramboll 2014). 

 
Turvetuotantoalueen vaikutuksia pohjaveden laatuun seurataan kerran vuodessa 
ja siitä laaditaan seurantaraportti vuosittain. Veden laadussa ei ollut nähtävissä 
merkittäviä muutoksia aiempiin tarkkailuvuosiin verrattuna. Aiempien tarkkailuvuo-
sien tavoin havaintoputkissa M12 ja M14 vesi oli rauta- ja mangaanipitoista ja ylit-
tää talousveden raja-arvot. Samoissa havaintoputkissa vesi on lievästi hapanta 
alittaen talousveden suositustason. Havaintoputkessa M14 kemiallisen hapenkulu-
tuksen (CODMn) on ollut tarkkailuaikana koholla, mikä viittaa humusvaikutukseen. 
Kaivojen K14 ja K7 rautapitoisuus ja kaivon K14 mangaanipitoisuus ylittivät myös 
talousveden raja-arvot. (KVVY Tutkimus 2019) 
 

5.5.10 Oripäänkankaan pohjavesialue 

 
Oripäänkankaan pohjavesialue on määritelty riskialueiksi pohjavedessä esiintynei-
den kloridi- ja nitraattipitoisuuksien sekä torjunta-ainejäämien takia. Kohonneita pi-
toisuuksia ei ole havaittu Pihlavan vedenottamolla, jonka vettä ei käsitellä, vaan se 
on sellaisenaan hyvänlaatuista. Pihlavan vedenottamon valuma-alue on ottamon 
pohjoispuoleinen alue pohjaveden päävirtaussuunnan ollessa etelään/kaakkoon 
kohti ottamoa. Pohjavesialueella on useita pohjaveden purkautumispaikkoja ja ot-
tamoita, jotka vaikuttavat pohjaveden virtauksiin. Pohjaveden laatu vaihtelee laa-
jalla pohjavesialueella. Oripäänkankaan vedenottamoilta mitatut vedenlaatutiedot 
täyttävät pääosin talousveden laatuvaatimukset ja –tavoitteet.  
 
Pohjavesialueella pohjoisosassa kulkevalle Kantatielle 41 on tehty bentoniittimatol-
la ja bentoniittimaalla pohjavesisuojauksia vuosina 1998–2000. Myllylähteen luo-
teispuolella kantatien vieressä olevassa putkessa Hp200604 kloridipitoisuus on 
koholla (Kuva 10). Kantatie on kloridiseurantakohde. Pihlavan vedenottamon kau-
kosuojavyöhykkeellä kulkee lisäksi Huovintie, Loimaantie sekä Hirvikoskentie, joil-
la kaikilla käytetään suolaa liukkauden torjunnassa ja Hirvikoskentielle sekä Huo-
vintielle on rakennettu pohjavesisuojaukset.  
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Kuva 10. Kantatie 41 kloridiseurantaputken Hp200604 kloridipitoisuus sekä talousveden raja-arvo ja 
laatutavoite.  

 

5.5.11 Perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS) 

 
Perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS) käytetään palonestoaineena sekä monissa 
kuluttajatuotteissa ja elektroniikassa. Suomen ympäristökeskuksen (2014) raportin 
mukaan PFAS-yhdisteistä merkittävimpiä ovat perfluoro-oktaanisulfonaatti (PFOS) 
ja perfluoro-oktaanihappo (PFOA), jotka ovat rasvaliukoisia ja rikastuvat ravintoket-
jussa. PFOS-yhdisteet ovat erittäin pysyviä, lähes hajoamattomia ja täten biokerty-
viä. Suomessa ei ole annettu PFOS:lle tai PFOA:lle viitearvoja suurimmista hyväk-
syttävistä pitoisuuksista ympäristössä. Vesipuitedirektiivin tarkistamisen yhteydes-
sä PFOS:a koskevat uudet laatunormit tulevat toimeenpantavaksi Suomessa.  
 
PFAS-yhdisteiden pohjaveden ympäristönlaatunormeiksi on esitetty alustavasti 
juomavesidirektiivin ehdotuksen mukaisesti arvoiksi 0,1 µg/l yksittäiselle PFAS-
yhdisteelle ja 0,5 µg/l PFAS-yhdisteiden summapitoisuudelle. Näin ollen PFAS-
yhdisteiden pohjaveden ympäristönlaatunormit olisivat vastaavanlaiset kuin torjun-
ta-aineiden osalta, eli ympäristönlaatunormi on yhtä suuri kuin juomavesidirektiivin 
raja-arvo. PFAS-yhdisteiden pohjaveden ympäristönlaatunormien asettamisessa 
on kuitenkin odotettava lopullista esitystä juomavesidirektiivistä. (Suomen ympäris-
tökeskus 2018) 
 
Suojelusuunnitelmien riskikartoituksen yhteydessä kartoitetaan pohjavesialueilla 
mahdollisesti sijainneita paloharjoitusalueita, kaatopaikkoja, suurpaloalueita tai te-
ollisuutta, kuten metallien pintakäsittelylaitoksia, joissa olisi käytetty PFAS-
yhdisteitä.  Pohjavesialueilla ei ole ollut kyseistä toimintaa tai suuria tulipaloja. Yh-
disteitä ei ole mitattu alueen pohjavedestä. 
 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Kloridipitoisuutta tulisi seurata Sorvaston pohjavesialueilta kulkevan Hämeentien vie-

restä sekä Laihian alueen viereisen Turuntien vierestä.   
o Kloridipitoisuus tulisi mitata Käyrän ja Hevonlinnan ottamoilta. 
o Pohjaveden laatua tulee mitata tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. 
o Tarkkailuohjelmista saadut pohjaveden laadun tarkkailutulokset sekä Kekkilän turve-

tuotantoalueen pohjavesitiedot tulee toimittaa ELY-keskukseen ja päivittää HERTTA-
palveluun.  
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6 POHJAVESIALUEIDEN MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS SEKÄ KAUPUNGIN RAKEN-
NUSJÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 

 
Rakentaminen ja maankäyttö vaikuttavat pohjaveden muodostumisalueen pinta-
alaan ja vedenottamoiden lähialueilla rakentamista tulisikin välttää. Maankäyttöön 
voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kaavoituksella ja lisäksi kaavoituksella voidaan 
suojella tärkeitä pohjavesialueita tulevaisuuden riskeiltä. Tutkimusalueella pohja-
vesialueet ovat pääosin maa- ja metsätalouskäytössä ja alueille sijoittuu runsaasti 
käytössä olevia maa-ainesalueita sekä osin jo metsittyneitä entisiä ottoalueita. 
Pohjavesialueille sijoittuu myös taajama-asutusta sekä loma-asutusta.  
  
Maankäyttö- ja rakennuslailla (1999/132) sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksella 
(1999/895, 298/2017) säädellään kaavoitusta ja rakentamista. Maakunta- ja yleis-
kaavalla voidaan määrittää alueille sijoittuvia toimintoja. Tämä mahdollistaa esi-
merkiksi riskitekijöiden sijoittamisen pohjavesialueiden ulkopuolelle. Asemakaaval-
la voidaan puolestaan täsmentää rakentamista ja maankäyttöä koskevia toiminto-
ja. Asemakaavalla voidaan esimerkiksi vaikuttaa öljysäiliöiden sijoittamiseen, jäte-
vesien käsittelyyn ja maa-aineksen ottoon. Kaavoissa ja rakennusjärjestyksessä 
annetaan yleensä pohjavesialueita koskevia määräyksiä.  
 

6.1 MAAKUNTAKAAVA 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 4 luvun mukaan maakuntakaava pitää si-
sällään yleispiirteisen suunnitelman alueiden käyttämiseksi ja yhdyskuntaraken-
teen periaatteeksi. Samalla se toimii ohjeena muutettaessa ja laadittaessa yleis- ja 
asemakaavaa sekä muussa alueiden käytön järjestämisessä.  
 
Ympäristöministeriö vahvisti 20.3.2013 maakuntavaltuuston 10.12.2010 hyväksy-
mät Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen 
maakuntakaavat. Kaavat muodostavat yhdessä Turun kaupunkiseudun, Salon 
seudun maakuntakaavojen ja Salo-Lohja-oikoradan vaihemaakuntakaavan kanssa 
Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan. Kaavat korvaavat alueille vahviste-
tut seutukaavat. Lisäksi taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-
maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018. Maakuntakaa-
vassa osalle pohjavesialueita on määritelty myös arvokkaita geologisia alueita.   
 
Suunnittelumääräys 1–2 luokkien pohjavesialueille (Varsinais-Suomen liitto 2019): 
- Suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä turvaavia 

ja edistäviä, laatua tai riittävyyttä ei vaaranneta. Vesiensuojeluviranomaisille on suun-
nittelu- ja rakentamistoimenpiteiden yhteydessä varattava mahdollisuus lausunnon an-
tamiseen. 
 

Suunnittelumääräys arvokkaille kallio-, moreeni- tai harjualueelle (Varsinais-
Suomen liitto 2019):  
- Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Erityistä huo-

miota on kiinnitettävä alueella sijaitsevan, geologisesti arvokkaan harju-, moreeni tai 
kalliomuodostuman suojeluun ja hoitoon. 
 

Alueella on vireillä vaihemaakuntakaavatyö, jonka Varsinais-Suomen maakunta-
valtuusto käynnisti 7.12.2015. Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vai-
hemaakuntakaavassa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten 
luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakunnallisesti arvok-
kaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen.  
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6.2 YLEISKAAVA 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 5 luvun mukaan yleiskaava toimii yksityis-
kohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maan-
käytön perustana. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, 
jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.  
 
Pöytyä 
- Laihian pohjavesialueella on voimassa Yläneen keskustan osayleiskaava 

(25.4.1988). 
- Uudenkartanon pohjavesialueella on voimassa Uudenkartanon osayleiskaava 

(27.6.1988). 
 

Aura 
- Uusi osayleiskaava on valmisteilla. Osayleiskaavan on tarkoitus valmistua 

2019–2022. Kunnanvaltuusto on päättänyt 1.4.2019 § 9 käynnistää Auran 
kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleis-
kaavatyön. Käyrän pohjavesialue sijaitsee kaava-alueella.   

 
Marttila  
- Marttilan kunnan keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuus-

tossa 27.9.1994. Vanhan rakennuslain aikana laadittu yleiskaava on oikeus-
vaikutukseton. Kaava ei sijaitse pohjavesialueilla.  

 
Koski Tl  
- Kunnan koko alueella on oikeusvaikutukseton yleiskaava (ns. I asteen 

osayleiskaava), joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.12.1999. Kaava-
aluetta on, Kosken Tl pohjavesialueet sekä Linturahkan eteläosa.  

- Liiponjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanval-
tuustossa 14.2.2005. 
 

Oripään keskustan osayleiskaava (ns. I asteen osayleiskaava / oikeusvaikutukse-
ton) on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.9.1996. Virttaankankaan sekä Virttaan 
kylän alueille on laadittu Alastaron kunnanvaltuuston 10.11.2008 hyväksymä 
osayleiskaavaehdotus, joka ei ole kuitenkaan lainvoimainen kaavaehdotuksen 
kaaduttua. 
 
Tuulivoimaosayleiskaavat ja tuulivoiman vaikutukset pohjaveteen 
 
Lainummen E-luokkaan kuuluvan pohjaesialueen eteläosa sijaitsee Santinkulman 
tuulivoimaosayleiskaava-alueella. Pohjavesialue on luokiteltu E-luokkaan kaavan 
laatimisen jälkeen. Pöytyän kunnanhallitus laittoi Santinkulman tuulivoimaosayleis-
kaavan laadinnan vireille 28.4.2014, mutta kunnanvaltuuston 27.4.2015 tuulivoima-
loiden etäisyyttä asutuksesta koskeneen päätöksen jälkeen hanke ei ole edennyt. 
Hanke on kuitenkin edelleen vireillä. Tuulivoimahankkeen vaikutukset pohjavesi-
alueeseen tulee selvittää. Oripäänkankaan pohjavesialueelle sijoittuvasta tuulivoi-
mahankkeesta on luovuttu.  
 
Tuulivoiman rakentamisesta ja käytöstä voi syntyä vaikutuksia maaperään ja poh-
javeteen. Maaperään kohdistuu ympäristövaikutuksia teiden ja voimalapaikkojen 
rakentamisen aikana. Tuulivoimaloissa käytetään vaihteistoöljyä, voitelurasvaa, 
hydrauliöljyä ja dielektristä ainetta, jotka ovat vesiympäristölle lievästi haitallisia. 
Voimalat tulisi suunnitella siten, että vaikka jonkin haitallisen aineen säiliöön tulisi 
vuoto, aine ei pääse ympäristöön. Voimalapaikoilla ei saisi varastoida vesiympäris-
tölle haitallisia aineita. (VARELY 2013) 
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6.3 ASEMAKAAVA 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 7 luvun mukaan asemakaava on yksityis-
kohtaista järjestämistä sekä rakentamista ja kehittämistä koskeva suunnitelma. 
Asemakaavalla määrätään maankäytön suunnittelua sekä annetaan määräyksiä 
haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi tai rajoittamiseksi. Asemakaava-
alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien 
ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräys-
ten vastaisia.  

 
Tutkimusalueen pohjavesialueilla vain Oripäänkankaan pohjavesialueella on voi-
massa olevia asemakaava-alueita. Virttaan kylän asemakaava on voimassa poh-
javesialueen pohjoisosassa ja Oripään keskustan asemakaava ulottuu pieneltä 
osin keskustan itäpuoleiselle pohjavesialueelle.  
 
Virttaan kylän asemakaavamääräykset:  
 
Pohjavesialue 
- Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat ympäristönsuojelulain 

17 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain 3 luvun 2 §:n mukainen pohja-
vesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden heikentämistä koskeva vesita-
loushankkeen yleinen luvanvaraisuus. Ennen vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimen-
piteisiin ryhtymistä on vesiensuojeluviranomaisille varattava mahdollisuus lausunnon 
antamiseen. Alueella on tarvittaessa rakenteellisin keinoin huolehdittava siitä, ettei ym-
päristölle haitallisia aineita pääse maaperään tai pohjavesiin.  
 

Pohjaveden muodostumisalue  
- Alueella ei saa pitää sellaista säiliötä, varastoa, viemäriä, johto, rakennusta tai muuta 

laitosta, josta voi päästä veteen sen laadulle vahingollisia aineita. Pohjaveden pinnan 
yläpuolelle on jätettävä riittävän paksuinen maakerros ympäristöviranomaisen ohjeen 
mukaan. 
 

6.4 RAKENNUSJÄRJESTYS 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 14 §:n mukaan rakennusjärjestyksellä on 
tarkoitus edistää rakentamista ja helpottaa kaavoituksen toteutumista. Rakennus-
järjestyksessä annetaan määräyksiä paikallisista oloista johtuvien kulttuuri- ja 
luonnonarvojen sekä rakentamisen säilymisestä. Kuntien rakennusvalvontaviran-
omaisena toimii kuntien rakennuslautakunnat ja niiden alaisena toimii rakennustar-
kastaja/rakennustarkastajia.  
 
Rakennusjärjestyksissä on annettu määräyksiä pohjavesialueille sekä pohjavesien 
suojeluun: (Pöytyän kunta 2015, Auran kunta 2007, Marttilan kunta 2015 ja Kos-
ken Tl kunta 2016) 
 
- Maalämpöjärjestelmien rakentaminen pohjavesialueilla on kielletty. (Pöytyä, Marttila ja 

Koski Tl) 
- Pohjavesialueilla tapahtuvassa rakentamisessa varmistutaan, etteivät pohjaveden kor-

keusasema eikä laatu pysyvästi muutu ja pohjaveden tila voidaan turvata myös raken-
nuksen käytön aikana. Rakennuslupahakemukseen on tarvittaessa liitettävä selvitys 
rakentamisen vaikutuksista pohjaveden laatuun ja pohjavesipinnan tasoon sekä pohja-
veden tarkkailuohjelma. (Pöytyä, Marttila ja Koski Tl) 

- Maan kaivussa pohjaveden ylimmän luonnollisen pinnan ja maanpinnan välille on jätet-
tävä riittävä suojakerros. (Pöytyä, Marttila ja Koski Tl) 

- Täyttöjä tehtäessä täyttömaa-ainesten on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia maa-
aineksia. (Pöytyä, Marttila ja Koski Tl) 

- Pohjavesialueiden valuma-alueella rakennettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
pohjaveden pilaantumisen estämiseen. (Pöytyä, Marttila ja Koski Tl) 
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- Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa 
maan päälle ja varustaa suoja-altaalla. (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl) 

- Tärkeillä pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet on 
yleensä johdettava, vyöhykkeen ulkopuolelle (Pöytyä, Marttila ja Koski Tl) / siten, että 
niistä ei aiheudu haittaa (Aura). Tätä varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdolli-
sesti tarvittavat luvat.  

- Jos tontin (tai ympäröivän alueen) maaperä on pilaantunut tai sen epäillään pilaantu-
neen, maaperän tila on selvitettävä ja puhdistustarve arvioitava. Tarvittaessa maaperä 
on puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Jos rakennustyön aikana maape-
rässä havaitaan haitallisia yhdisteitä, siitä on ilmoitettava viipymättä ympäristönsuoje-
luviranomaiselle. (Pöytyä, Marttila ja Koski Tl) 

 

Oripään rakennusjärjestystä ollaan parhaillaan päivittämässä. Tällä hetkellä voi-
massa olevassa rakennusjärjestyksessä on annettu määräyksiä pohjavesialueille 
sekä pohjavesien suojeluun (Oripään kunta 2002): 
 
- Tärkeillä pohjavesialueilla (1-luokka) jätevedet on johdettava yleiseen viemäriverkos-

toon tai kaikille jätevesille on oltava tiiviyden suhteen valvottavissa oleva umpikaivo.  
- Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säili-

öt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa nestetilavuutta vastaavalla katetul-
la suoja-altaalla.  
 

Loimaan rakennusjärjestyksen määräykset (Loimaan kaupunki 2017): 
 
- Pohja- ja pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota 

pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella maanrakennustöitä tehtä-
essä. 

- Kaivettaessa on jätettävä pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille riittävä 
suojakerros. Täyttöjä tehtäessä täyttöainesten on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia, 
puhtaita maa-aineksia. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomainen voivat 
tarvittaessa vaatia rakentajalta selvitystä suojakerroksen riittävyydestä ja täyttömaiden 
puhtaudesta. 

- Pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella rakennettaessa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota pohja- ja pintavesien pilaantumisen estämiseen.  

- Rakentamista suunniteltaessa on tutkittava rakentamisen sekä paikoitusalueiden pinta- 
ja salaojavesien vaikutukset pohjaveden ja vedenhankintavesistöjen laatuun ja pohja-
veden osalta myös korkeusasemaan. Tutkimus on tarvittaessa liitettävä lupahakemuk-
seen. Pohjaveden pysyvä alentaminen edellyttää aina asiantuntijan laatimaa pohjave-
den hallintasuunnitelmaa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi pohjaveden alentamisen vai-
kutukset ympäristön rakenteisiin, kasvillisuuteen ja kunnallistekniikkaan sekä yhdys-
kuntien vedenhankintaan. Pohjaveden hallintasuunnitelma on tarvittaessa liitettävä ra-
kennuslupahakemukseen. Suunnittelun yhteydessä on myös selvitettävä tarve aluehal-
lintoviraston lupaan.  

- Rakennustyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että pohjavesiolosuhteiden muu-
tokset rakennuspaikalla ja sen ympäristössä eivät aiheuta vahinkoa tai tarpeetonta 
haittaa naapurikiinteistöille.  

- Energiakaivon rakentamiseen pohjavesialueella on pyydettävä ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen lausunto. Uusia laaja-alaisia maalämpökenttiä ei tule sijoittaa lainkaan 
pohjavesialueille eikä yksittäistäkään maalämpöjärjestelmää ainakaan pohjavedenot-
tamoiden lähialueille tai pohjavesimuodostuman ydinvyöhykkeeseen. Pohjavesialueella 
yksittäisen maalämpöjärjestelmän sijoittumismahdollisuudet ja rakentamisvaatimukset 
sekä vesitalousluvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ympäristönsuojeluviranomai-
sen lausunnon perusteella.  

- Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säili-
öt ja varastot on sijoitettava niin, ettei niistä ole pohjaveden pilaantumisvaaraa.  

- Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa 
maan päälle ja rakentaa 2-vaippaisena rakenteena tai varustaa sellaisella suoja-
altaalla, joka estää suorat valumat maastoon säiliön rikkoutuessa tai muun vahingon 
yhteydessä. 

- Rakentamisessa ja sen suunnittelussa on otettava huomioon rakennuspaikan pilaantu-
neet tai sellaiseksi epäillyt alueet ja rakenteet. Pilaantuneilla tai sellaiseksi epäillyillä 
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rakennuspaikoilla maaperä ja rakenteet on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava en-
nen rakentamiseen ryhtymistä. Maaperätutkimuksen tulokset ja selvitys toimenpiteistä 
tulee liittää rakennuslupa-asiakirjoihin. 

- Jos rakennustyön aikana havaitaan haitta-aineita, on viipymättä otettava yhteys ympä-
ristönsuojeluviranomaiseen. 

- Työkoneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi työmaalla on jär-
jestettävä siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu maaperään. 
 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Auran rakennusjärjestyksessä tulisi kieltää uudet maalämpöjärjestelmät alle 500 met-

rin etäisyydellä käytössä olevasta Käyrän pohjavedenottamosta. Lisäksi maaläm-
pöjärjestelmät tulisi kieltää 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla. 

o Santinkulman tuulivoimahankkeen vaikutukset Lainummen pohjavesialueeseen tulee 
selvittää. 

o Tuulivoimaloiden rakentamisesta ei saa syntyä vaikutuksia pohjaveteen. Voimaloiden 
teknisillä ratkaisuilla tulee varmistaa niiden riskittömyys pohjavedelle.  

 

6.5 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 

 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta vastaa Pöytyän, Auran ja Marttilan jätehuol-
lon viranomaistehtävistä. Jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.6.2017. Jä-
tehuoltomääräyksissä ei ole annettu suoraan pohjavesialueita koskevia määräyk-
siä. Alla on listattu muutamia määräyksiä maaperän ja pohjaveden mahdolliseen 
pilaantumiseen liittyen (Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 2017):    
 
- Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 
- Omassa asumisessa syntyvän tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen, suunnitelmalli-

nen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu. 
Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen 
sopivien maa-ainesten käyttöä ja että murskeen määrä on alle 10 m3 

- Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava vähintään 
kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä aina tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on 
tarkistettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. 

- 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 eläin-
ten 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. 

- Jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsitte-
lemättömänä peltoon.  

- Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää hygieeniseksi käsiteltynä ja lannoi-
tustarkoituksessa peltoon. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran 
ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja pelto-
käytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jätteen haltija 
saa omien lietteidensä ohella ottaa edellä mainituin edellytyksin käsiteltäväkseen enin-
tään 10 lähellä sijaitsevan asuinkiinteistön lietteet. 

- Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoite-
tuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä 
läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle ja katetulle alustalle. 

 

Koski Tl, Loimaa ja Oripää ovat mukana 16 kunnan yhteisessä jätehuoltoyhtiös-
sä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:ssä, joka vastaa jätehuollon toteuttamisesta. Jä-
tehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät 
hoidetaan Forssan jätelautakunnassa. Jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 
1.9.2018. Jätehuoltomääräyksissä ei ole annettu suoraan pohjavesialueita koske-
via määräyksiä. Alla on listattu muutamia määräyksiä maaperän ja pohjaveden 
mahdolliseen pilaantumiseen liittyen (LHJ 2018):    
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- Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei ai-
heudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.  

- Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 
- Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjen-

nettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on 
tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. Suodatinkaivot on tarkastettava 
säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa ja suodatinmassa on vaihdettava 
tarvittaessa käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. 

- Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa 
omalle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloi-
malla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Jät-
teen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitseval-
la, yhteensä enintään viidellä (5) kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää 
sen peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin, kuin omassa toiminnassa 
syntyneen lietteen. 

- Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoite-
tuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä 
läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu. 

 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Jätehuoltomääräyksiä tulee päivittää. Esimerkiksi omassa asumisessaan syntyvän 

lietteen levittämistä käsiteltynä lannoitustarkoituksessa pohjavesialueella sijaitsevalle 
pellolle tulisi välttää. Lisäksi maarakennuksessa ei pohjavesialueilla tulisi käyttää laji-
teltua ja puhdasta betoni- ja tiilijätettä. 

o Jätehuoltomääräyksistä tulisi pyytää lausunto ELY-keskukselta. 

 
 

7 RISKIKARTOITUKSEN LAATIMINEN  

 
Suojelusuunnitelmaan kuuluu pohjavesialueilta tehtävä riskikohteiden kartoitus. 
Tietoa riskikohteista on saatu kuntien viranomaisilta, ELY-keskukselta, maasto-
käynneiltä, ympäristö- ja maa-ainesluvista sekä aiemmin tehdyistä tutkimuksista. 
Lisäksi pohjavesialueiden kiinteistöille on suunnattu kysely, jolla on selvitetty jäte-
vesien käsittelyä sekä muita mahdollisia riskikohteita kuten maalämpöjärjestelmiä, 
öljysäiliöitä, kemikaalien varastointia ja maataloutta.  
 
Riskin suuruuteen vaikuttavat lähinnä kohteen sijainti, haitta-aineet ja niiden määrä 
sekä onnettomuuden todennäköisyys. Riskikohteiden sijainnilla maaperään ja poh-
javeden virtaukseen nähden sekä etäisyydellä vedenottamoihin on merkitystä 
määriteltäessä riskin suuruutta. Haitta-aineiden kulkeutumiseen maaperässä vai-
kuttavat maaperän ja haitta-aineen kemialliset ominaisuudet sekä ilmasto. Maape-
rän ominaisuuksista vedenjohtavuus ja kerrosrakenteet vaikuttavat haitta-aineiden 
kulkeutumiseen. Nopeinta kulkeutuminen on hyvin vettä läpäisevässä ja johtavas-
sa sora- ja hiekkamaassa. Savikot voivat kokonaan estää haitta-aineiden pääsyn 
syvemmälle maaperään ja pohjaveteen. Pohjavesimuodostuman koolla on myös 
vaikutusta haitta-aineiden leviämiseen pohjavedessä.  
 
Suojelusuunnitelma-alueen kuntien vedenhankintakäytössä on omien pohjavesi-
alueiden lisäksi Rahkion vedenottamo Linturahkan pohjavesialueella sekä Pihla-
van vedenottamo Oripäänkankaan pohjavesialueella. Tässä suojelusuunnitelmas-
sa päivitetään kyseisten pohjavesialueiden osalta vuonna 2011 laaditun suojelu-
suunnitelman riskikartoitus. Oripäänkankaan osalta riskikartoituksessa keskitytään 
Pihlavan vedenottamon pohjoispuoleiseen alueeseen, josta pohjaveden virtaus-
suunta on etelään/kaakkoon kohti ottamoa. Riskikartoituksen ulkopuolelle jätetään 
pohjavesialueen eteläosa, jolla ei ole vaikutusta Pihlavan vedenottamoon.  
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Riskikohteista saatujen tietojen perusteella aiheutuva riski on arvioitu erittäin pie-
neksi, pieneksi, kohtalaiseksi tai suureksi. Riskikohteille on määritelty toimenpiteitä 
riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi ja toimenpiteiden suorittamiselle on mää-
ritelty aikataulu sekä toteuttaja (Taulukko 16).   
 

 

8 RISKIÄ AIHEUTTAVAT TOIMINNOT 

 
Pohjavesialueilla sijaitsee riskikohteita, jotka on kartoitettu suojelusuunnitelmassa. 
Pohjavesialueiden riskikohteet muuttuvat ajan myötä, joten suojelusuunnitelmaa 
tulee ajoittain päivittää. Pohjavettä pilaavat aineet voivat päätyä veteen hitaasti, jo-
ten niitä voi esiintyä myös päästölähteen poistuttua. Pohjavesialueille sijoittuu 
myös pilaantuneita tai pilaantuneeksi epäiltyjä maa-aluetta. Näytteenoton kehitty-
essä aikaisemmin selvitetyt ja osin kunnostetut alueet voivat vaatia uusia tutki-
muksia esimerkiksi ennen kaavoituksen laatimista, alueen rakentamista tai maata 
kaivettaessa.   
 

8.1 LIIKENNE JA TIENPITO 

 
Liikenteen ja tienpidon riskit syntyvät lähinnä vaarallisten aineiden kuljetuksista, lii-
kenneonnettomuuksista ja maanteiden suolauksesta. Riskin pienentämiseksi voi-
daan rakentaa suojaus tai määrittää vaarallisten aineiden kuljetusreitit niin, että 
syntyvä riski pohjavedelle olisi mahdollisimman pieni. Muita keinoja ovat tiealuei-
den pintavesien johtaminen pois pohjavesialueilta, suojakaiteiden rakentaminen 
sekä tieympäristön pehmentäminen onnettomuustilanteissa säiliöiden hajoamisen 
ehkäisemiseksi. Suolauksen vähentämisellä tai vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-
aineiden käytöllä voidaan pienentää tienpidosta johtuvaa kloridipitoisuuden nou-
sua. Liikenteen päästöt kuten rikkidioksidi ja typen oksidit aiheuttavat maaperän 
happamoitumista, mutta vaikutukset pohjaveteen ovat pieniä. Maantieliikenteen li-
säksi suojelusuunnitelma-alueella riskiä aiheuttavat lentokenttä sekä junanrata. 
 
Vaarallisten aineiden kuljetuksista olevan lain (1994/719) ja sen muutoksen 
(1007/2018) tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota kuljetus 
saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Pohjaveden virtauksella 
ja ottamoiden sijainnilla tiehen nähden on merkitystä erityisesti haitta-aineiden le-
viämisen kannalta. Pohjaveden pilaantumisen todennäköisyyttä nostaa kasvilli-
suudesta paljaiden soranottoalueiden ja pohjavesilammikoiden esiintyminen aivan 
teiden välittömässä läheisyydessä. Pohjaveden kloridipitoisuuden nousuun voivat 
vaikuttaa teiden liukkauden torjunnassa sekä hiekkateillä pölynsidonnassa käytetty 
suola, natriumkloridi. Kesäsuolaa käytetään pohjavesialueilla normaalisti sama 
määrä kuin muillakin alueilla ollen keskimäärin noin 0,7 tn/km.  
 

8.1.1 Pöytyän pohjavesialueet 

 
Laihian pohjavesialueella kulkee vain yksi hiekkatie, joka on alueen halki kulkeva 
vähäliikenteinen Anttilantie. Tiellä käytettävästä kesäsuolasta ei ole tietoa, mutta 
sen käyttämistä pohjavesialueella tulisi välttää. Ottamolla veden kloridipitoisuus on 
koholla, mikä on todennäköisesti seurausta alueen viereisen Turunväylän sekä 
Mynämäentien suolauksesta (Taulukko 4). Kloridipitoisuus on vaihdellut vuosina 
2007–2017 välillä 13–28 mg/l, ollen kuitenkin pääosin alle suositusarvon 25 mg/l 
(Kuva 6).  
 
Pohjavesialueella on hiekkamoreenimäki, jonka vettä johtavat kerrokset jatkuvat 
savenalaisena Yläneenjoen ja mahdollisesti myös Turunväylän sekä Mynämäen-
tien alle. Alueen pohjavesi voi virrata ottamolle laajalta alueelta savenalaisista ker-
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rostumista sekä murroslaaksoa reunustavilta kallio- ja moreenialueilta. Savikerros 
toisaalta suojaa pohjavettä teiden ympärillä. Teiden suolauksen näkyessä ottamol-
la, voi liikenneonnettomuuksien seurauksena haitta-aineita päätyä ottamon pohja-
veteen.  
  
Uudenkartanon pohjavesialueen halki kulkevan Uudenkartanontien liikennemää-
rät ja raskaanliikenteen määrät ovat pieniä eikä tietä suolata (Taulukko 4). Pohja-
vesi virtaa tieltä kohti ottamoa. Kapea rantamuodostuma on kerrostunut kahden 
kalliopaljastuma väliin, eikä pääosin kallioharjanteen takana kulkevalla Turuntiellä 
ole todennäköisesti vaikutusta alueeseen.  
 
Takaliston pohjavesialueen eteläosan halki kulkee vierekkäin Radanvarsitie, ju-
nanrata ja Kettukankaantie. Muuten alueella kulkee vain muutama metsätie. Kaikki 
tiet ovat hiekkateitä ja liikennemäärät ovat erittäin pieniä. Teiden kesäsuolan käy-
töstä ei ole tietoa. Rautatiellä kuljetetaan vuosittain vaarallisia aineita noin 546 
tonnia (Trafi 2012). 
 

8.1.2 Auran pohjavesialueet 

 
Käyrän pohjavesialue on pistemäinen, joten rajauksia ei ole määritelty. Ottamon 
pohjoispuolella kulkee Vanha Tampereentie, jota suolataan (Taulukko 4). Tien lii-
kennemäärät ovat kohtalaisia. Ottamosta noin 840 metrin päässä kulkee Turku-
Tampere rautatie. Jokilaakson peitteisessä muodostumassa savikerrokset ovat 
useita metrejä paksuja ja pohjaveden on arvioitu virtaavan alueella etelään tieltä 
kohti ottamoa. Vedenottamoa ympäröivien kalliopaljastumien liepeillä esiintyy 
hiekkamoreenialueita myös tien ympäristössä, joissa pohjavesi muodostuu ja vir-
taa savikerroksen alla kulkeviin vettäjohtaviin kerroksiin. Kloridipitoisuutta ei ole 
seurattu. 
 

8.1.3 Marttilan pohjavesialueet 

 
Palaisten pohjavesialueen halki kulkee vähäliikenteinen Palaistentie sekä muuta-
ma metsätie. Alueella voi kulkea satunnaisesti vaarallisia aineita. Kesäsuolan käy-
töstä ei ole alueella tietoa.  
 
Simalannummen pohjavesialueen halki kulkevan Simalantien liikennemäärät ovat 
pieniä (Taulukko 4). Hiekkatiellä käytetään mahdollisesti kesäsuolaa. Alueella kul-
kee vähän raskasta liikennettä ja vaarallisia aineita todennäköisesti harvoin.  

 
Lainummen pohjavesialueella kulkee vain muutama pienempi hiekka-/metsätie, 
joissa ei juuri liikennöidä. Kesäsuolan käytöstä teillä ei ole tietoa.  
 

8.1.4 Kosken Tl pohjavesialueet 

 
Liipolan pohjavesialueen poikki Tauselannummella kulkevan Salontien liikenne-
määrät ovat kohtalaisia ja tietä suolataan (Taulukko 4). Pohjavesialueen itäosassa 
harjua pitkin kulkevan Hongistontien liikennemäärät ovat puolestaan pieniä eikä 
tietä suolata. Pohjavesialueella kulkee vaarallisia aineita. Alueella kulkee myös 
pienempiä hiekkateitä, joilla käytetään mahdollisesti kesäsuolaa. Teiden alueilla 
maaperä on pääosin hyvin vettäjohtavaa. Alueella ei ole vedenottamoa eikä seu-
rantatietoa pohjaveden kloridipitoisuudesta.   
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Taulukko 4. Tietoja pohjavesialueilla kulkevista suuremmista teistä. Hoitoluokassa Ib liukkauden tor-
junta tehdään pääosin suolalla, mutta suolan käyttö on vähäisempää kuin korkeammissa hoitoluokis-
sa kuten luokassa Is. 

 

Tie 

Ajoneuvo-
liikenne 

(ajon./vrk)  
2019 

Raskas 
liikenne 

(ajon./vrk)  
2019 

Pituus  
pohjavesi-/ 

muodostumis-
alueella 

Etäisyys 
 veden-

ottamosta 

Talvi-
hoito-
luokka 

Suo-
laus 

Laihia 

Turunväylä 3021 270 
Alueen  

ulkopuolella 
310 m Is X 

Mynämäentie 1184 110 
Alueen  

ulkopuolella 
490 m Ib X 

Uusikartano 

Uudenkartanontie 148 9 790 m / 700 m 15 m III - 

Käyrä 

Vanha  
Tampereentie 

901 70 - 190 m Ib X 

Simalannummi 

Simalantie 147 11 1,2 km / 1,1 km - III - 

Liipola 

Salontie 783 72 1,4 km / 1,3 km - Ib X 

Hongistontie 301 22 1,8 km / 1,6 km - III - 

Sorvasto 

Sorvastontie 567 39 640 m / 300 m 185 m II - 

Hämeentie 359 35 4,2 km / 3,3 km 870 m Ib X 

Vilukselantie 130 9 340 m / 145 m 3,8 km III - 

Hevonlinnankukkula 

Koskentie 974 125 600 m / 210 m 

560 m  
Hevonlinna 

Ib X 
2,1km  
Uotila 

Linturahka 

Parravahantie 110 7 3,6 km / 3,6 km 

30 m  
Rahkio 

III - 
50 m  

Linturahka 

Rahkionkulmantie 147 13 150 m / 80 m 

520 m  
Rahkio 

III - 
2,1 km  

Linturahka 

Oripäänkangas 

Huovintie  378 93 
4,6 km / 4,6 km 

Tutkimusalueella 
30 m 

Pihlava 
Ib X 

Loimaantie 744 49 580 m / 510 m 3,7 km Pihlava Ib X 

Hirvikoskentie 

Huovintien 
itäpuoli 
1012 

87 

3 km / 2,8 km 
3,9 km 
Pihlava 

Ib X 

länsipuoli 
951 

200 

Myllykyläntie 124 11 1,8 km / 1,4 km 7,9 km Pihlava Ib X 

Vuotavantie 65 7 670 m / 610 m 8,7 km Pihlava Ib X 

Kantatie 

Isoniityntien 
eteläpuoli 

3682 
622 

5,6 km / 4,9 km 7,8 km Pihlava Is X 

pohjoispuoli 
2975 

537 

Isoniityntie 330 22 150 m / 120 m 
12 km  
Pihlava 

III - 

Virttaanraitti 260 17 1,4 km / 1,4 km 
12 km  
Pihlava 

II - 
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Sorvaston pohjavesialueella kulkee kolme enemmän liikennöityä tietä (Taulukko 
4). Pohjavesialuetta pitkin kulkevalla Hämeentiellä käytetään suolaa liukkauden 
torjunnassa. Myös Sorvastontiellä on aikaisemmin käytetty suolaa pääosin mustan 
jään torjumiseen. Lähimpänä ottamoa kulkevalla Sorvastontiellä liikennemäärät 
ovat kohtalaisia. Maaperä on tien kohdalla hyvin vettäjohtavaa hiekkaa. Myös Hä-
meentie kulkee vettäjohtavalla muodostumisalueella pohjavesialueen keskivaihetta 
lukuun ottamatta, jossa pohjavettä suojaa savikerros. Vilukselantien kohdalla 
maaperä on maanpinnassa pääosin savea. Pohjavesi virtaa teiltä kohti vedenot-
tamoa. Teille ei ole rakennettu suojauksia.    
 
Santion vedenottamolta 21.3.2018 otetussa näytteessä kloridipitoisuus oli koholla 
ollen 18 mg/l. Pitoisuus on alle talousveden raja-arvon 250 mg/l sekä tavoitearvon 
<25 mg/l. Pitoisuutta olisi hyvä seurata ottamolta sekä Hämeentien vierestä.   
 
Säärensuon pohjavesialueella kulkee vain vähäliikenteinen Ruonantie ja muuta-
ma paikoin vaikeakulkuinen metsätie. Ruonantiellä käytetään mahdollisesti kesä-
suolaa.   
 
Hevonlinnankukkulan pohjavesialueen poikki kulkee kohtalaisen vilkasliikentei-
nen Koskentie, jota suolataan talvisin (Taulukko 4). Tiellä ei ole aiemman suojelu-
suunnitelman aikaan vuonna 2011 käytetty suolaa liukkauden torjunnassa. Hevon-
linnankukkulan harjumuodostumassa pohjaveden päävirtaussuunta on idästä län-
teen eli Koskentieltä kohti ottamoita. Pohjavedenpinta on Hevonlinnan alueella 
noin 4–4,5 metrin syvyydellä maanpinnasta ja alueen itäisin osa on todennäköises-
ti eri pohjavesimuodostumaa. Pohjaveden kloridipitoisuutta ei ole seurattu. 

 
Pohjavesialuetta pitkin kulkee lisäksi hiekkapäällysteinen Huovintie pääosin hyvin 
vettäjohtavalla muodostumisalueella. Tiellä käytetään vähäisiä määriä suolaa ke-
säaikaiseen pölynsidontaan. Hevonlinnan vedenottamo sijaitsee aivan tien lähei-
syydessä. Alueella on runsaasti entisiä ja nykyisiä maa-ainesalueita ja tiellä kulkee 
vähäisiä määriä raskasta liikennettä sekä satunnaisesti vaarallisia aineita. Pohja-
vesialueella on lisäksi runsaasti metsäteitä.   
 

8.1.5 Linturahkan ja Oripäänkankaan pohjavesialueet 

 
Linturahkan pohjavesialuetta ja muodostumisaluetta pitkin kulkee Huovin-
tie/Parravahantie noin 7,2 km matkalla. Tiellä käytetään vähäisiä määriä suolaa 
kesäaikaiseen pölynsidontaan. Hevonlinnan ja Linturahkan vedenottamot sijaitse-
vat aivan tien läheisyydessä. Tiehen yhtyy myös vähäliikenteisiä hiekkateitä. Lii-
kennemäärät pohjavesialueilla ovat pieniä (Taulukko 4). Pohjavesialueella ei sijait-
se juuri muuta toimintaa kuin turvetuotantoalue ja vaarallisia aineita, kuten poltto-
nesteitä, kulkee satunnaisesti.  
 

Oripäänkankaan pohjavesialue on määri-
telty riskialueeksi, jonka yksi tilaa heikentä-
vä aine on kloridi. Pohjavesialueella kulkee 
runsaasti teitä, joiden liikennemäärät vaihte-
levat (Taulukko 4). Pihlavan vedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeellä kulkee Huovintie, 
Loimaantie ja Hirvikoskentie, joilla kaikilla 
käytetään suolaa liukkauden torjunnassa ja 
liikennemäärät ovat kohtalaisen suuria. Hir-
vikoskentielle, Huovintielle ja Kantatielle on 
rakennettu pohjavesisuojaukset (Taulukko 
5). Huovintiellä suojaus on sen pohjois-
osassa, jossa on runsaasti teollisuutta ja 
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Hirvikoskentiellä suojaus on Huovintien itäpuolella. Alueella on runsaasti teollisuut-
ta ja maa-ainesten ottoa, joiden seurauksena alueella kulkee myös vaarallisia ai-
neita.  Pihlavan vedenottamon kloridipitoisuus ei ole ollut koholla.  
 
Pohjavesialueen pohjoisosassa kulkee vähän sekä kohtalaisesti liikennöityjä teitä, 
että runsasliikenteinen Kantatie, joilla käytetään suolaa (Taulukko 4). Kantatie on 
kloridiseurantakohde. Kantatiellä on pohjavesisuojus mutta Myllylähteen luoteis-
puolella Kantatien vieressä olevassa putkessa Hp200604 veden kloridipitoisuus on 
koholla (Kuva 10). Kantatiellä kuljetetaan kohtalaisen paljon vaarallisia aineita 
(Taulukko 6). Pohjavesialueen pohjoisosien teiden vaikutus Pihlavan vedenotta-
moon on erittäin pieni tai niillä ei ole vaikutusta ottamon vedenlaatuun.  
 

Taulukko 5. Teiden suojaustietoja (Turun tiepiiri 2007). 
 

Tie  Pohjavesialue  Suojauksen materiaali, pituus ja rakennusvuosi 

Kantatie Oripäänkangas          Bentoniittimatto ja Bentoniittimaa, 5930 m, 1998-2000   

Hirvikoskentie  Oripäänkangas  Bentoniittimatto, 710 m, 1997 

Huovintie  Oripäänkangas  Bentoniittimatto 154 m ja HPDE-geokalvo 510 m, 1997 

 
Taulukko 6. Vaarallisten aineiden kuljetukset Kantatiellä vuonna 2012 (Trafi 2012). 

 

Kuljetusluokka 
Kantatie 

tn/viikko 

Kaikki tiekuljetukset ilman kuljetusluokkaa 3  
(palavat nesteet) 

500 – 1500 

1, Räjähteet 100 –  

2, Kaasut 50 – 500 

3, Palavat nesteet 1500 – 3000 

5.1, Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 200 – 700 

5.2, Orgaaniset peroksidit 0 – 5 

8, Syövyttävät aineet  0 – 500 

9, Muut vaaralliset aineet ja esineet 0 – 50 

 

8.1.6 Oripään pienlentokenttä 

 
Oripäänkankaan pohjavesialueella sijaitsee Turun lentokerho ry:n ylläpitämä Ori-
pään pienlentokenttä, joka toimii pääasiassa moottori- ja purjelentotoimintaharras-
tuspaikkana ja lisäksi puolustusvoimat käyttää aluetta harjoituksiinsa. Kentän etäi-
syys Pihlavan vedenottamosta on noin 4,2 km. Kenttä sijoittuu hiekkaiselle harju-
alueelle, joka on myös pohjaveden muodostumisaluetta. Suurimman riskin kentällä 
aiheuttaa lentokonebensiini Avasgal 100LL, joka on varastoitu alumiinisäiliössä si-
sällä, tiiviissä betonisessa suoja-altaassa. Lisäksi pientä riskiä aiheuttaa huollot, 
joista on arvioitu syntyvän öljyä noin 80 l/v. Pohjaveden tarkkailu tulee luvan mu-
kaan toteuttaa vuosittain pohjaveden havaintoputkista ja/tai olemassa olevista kai-
voista. Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. (Ori-
pään kunta 2005)   
 
- Tankkaukset tulee suorittaa ainoastaan tarkoitukseen varatussa ilmailupolttoaineen ja-

kelupaikassa, jossa tankkaustilanteessa on käytettävä suoja-altaita.  
- Tankkauspaikalla tulee olla riittävästi bensiinin ja öljyn imeyttämiseen sopivaa mie-

luimmin kivipohjaista imeytysainetta siten, että kerrallaan voidaan imeyttää vähintään 
yhden 200 l bensatynnyrin sisältö.  

- Kiitotien sulana pitämiseen tai lentokoneiden jäänmuodostuksen estämiseen ei saa 
käyttää kemikaaleja ja alueella ei saa muutoinkaan varastoida ympäristölle haitallisia 
kemikaaleja tai ongelmajätettä.  

- Kentällä tulee olla valmiussuunnitelma pohjaveden suojelemiseksi lento-
onnettomuuksien varalle.  

- Pohjavettä tulee tarkkailla vuosittain toistuvin näytteenotoin.  
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Kunnan tekemän ympäristölupaehtojen täyttymisen tarkastamisen yhteydessä ei 
pohjavesitutkimusten analyysituloksista ollut saatavilla viimeiseltä viideltä vuodel-
ta. Ympäristöluvan kohdan 11 mukaan luvan haltija on velvollinen järjestämään 
pohjavedentarkkailun ja suorittamaan tarkkailua vuosittain. Koska luvan alainen 
toiminta sijaitsee pohjavesialueella, on kaikkien lupaehtojen toteutuminen varmis-
tettu erillisellä katselmuksella vuonna 2018. (Oripään kunta 2018) 
 

8.1.7 Oripään enduropolku 

 
Oripäänkankaan pohjavesialueella lentokentän itäpuolella sijaitsee Turun Seudun 
Moottoriurheilijat ry:n (TSMU) enduropolku. Rata sijaitsee pohjaveden muodostu-
misalueella hiekkaharjun reuna-alueella. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelään 
mutta pohjavettä purkautuu myös harjun itäreunan suoalueille. Etäisyys Pihlavan 
vedenottamosta on noin 5,2 km. Alueella kulkee kapea rata ja ajaminen on kiellet-
tyä radan ulkopuolella. Riskiä pohjavedelle aiheuttaa moottoripyörien vuodot sekä 
kaluston huolta. Huoltoalueella tulee käytä huoltomattoa, mikä pienentää vuotoris-
kiä maaperään.  
 

8.1.8 Riskiarviointi 

 

Pohjavesialue Tietoa liikenteestä ja tienpidosta Riskiarvio  

Laihia 

Pohjavesialueella kulkee vain yksi hiekkatie, joka aiheuttaa erittäin 
pienen riskin pohjavedelle ja vedenotolle. Ottamolla veden kloridi-
pitoisuus on koholla vaihdellen vuosina 2007–2017 välillä 13–28 
mg/l. Tämä on todennäköisesti seurausta Turunväylän sekä My-
nämäentien suolauksesta. Tiet kulkevat pohjavesialueen ulkopuo-
lella, mutta vettäjohtavat kerrokset jatkuvat savenalaisena 
Yläneenjoen ja mahdollisesti myös Turunväylän ja Mynämäentien 
alle. Alueen pohjavesi voi virrata ottamolle laajalta alueelta sa-
venalaisista kerrostumista sekä murroslaaksoa reunustavilta kal-
lio- ja moreenialueilta. Savikerros toisaalta kuitenkin suojaa pohja-
vettä teiden ympärillä.  

Suuri 

Uusikartano 
Pohjavesialueen halki kulkeva Uudenkartanontien on aivan otta-
mon vieressä. Liikennemäärät ovat pieniä eikä tietä suolata. Poh-
javesi virtaa tieltä kohti ottamoa.  

Pieni 

Takalisto 

Pohjavesialueen eteläosan halki kulkee noin 380 metrin matkalla 
kaksi hiekkatietä ja alueella kulkee lisäksi muutama metsätie. 
Teiden liikennemäärät ovat erittäin pieniä. Mahdollinen kesäsuo-
lan käyttö on vähäistä. Alue ei ole vedenhankintakäytössä.  

Erittäin 
pieni 

Pohjavesialueen eteläosan halki kulkevien hiekkateiden välissä 
noin 380 metrin matkalla kulkee junarata. Rautatiellä kuljetetaan 
vuosittain vaarallisia aineita noin 546 tonnia. Junaliikenteen lisäksi 
raiteiden hoidosta aiheutuu riskiä. 

Kohtalainen 

Lainummi 
Pohjavesialueella kulkee muutama pienempi hiekka-/metsätie, 
joissa ei juuri liikennöidä. Mahdollinen kesäsuolan käyttö on vä-
häistä. 

Erittäin 
pieni 

Käyrä 

Pistemäisen Käyrän ottamon pohjoispuolella kulkee suolattava 
Vanha Tampereentie. Tien liikennemäärät ovat kohtalaisia. Otta-
mosta noin 840 metrin päässä kulkee Turku-Tampere rautatie. 
Pohjavettä suojaavat paksut savikerrokset mutta tien ympäristös-
sä esiintyy hiekkamoreenialueita ja pohjaveden on arvioitu virtaa-
van tieltä kohti ottamoa. Rautatien ei arvioida vaikuttavan aina-
kaan näillä vedenottomäärillä ottamon valuma-alueen pohjave-
teen. 

Kohtalainen 

Palainen 

Pohjavesialueiden halki kulkee vain yksi vähäliikenteinen tie. Tietä 
ei suolata ja mahdollisen kesäsuolan käyttö on vähäistä. Alueilla 
kulkee satunnaisesti vaarallisia aineita. Pohjavesialue ei ole ve-
denhankintakäytössä.  

Pieni 

Simalannummi 

Pohjavesialueiden halki kulkee vain yksi vähäliikenteinen hiekka-
tie. Mahdollisen kesäsuolan käyttö on vähäistä. Alueilla kulkee 
satunnaisesti vaarallisia aineita. Pohjavesialue ei ole vedenhan-
kintakäytössä. 

Pieni 
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8.1.9 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Pihlavan pohjavedenottamon suoja-aluemääräykset (Liite 3): 
 
Kaukosuojavyöhyke/lähisuojavyöhyke:  
o Alueelle ei saa perustaa maantiesuolan tai muun pohjaveden laadulle haitallisen ai-

neen varastoa. 
o Alueelle ei saa perustaa öljysora- ja asfalttiasemia ilman ELY-keskuksen hyväksymiä 

erityisiä suojatoimenpiteitä. 
o Öljyjen ja jätelipeän käyttö kadun ja tien rakentamisessa ja kunnossapidossa on kiel-

letty. 
 

Liipola 

Pohjavesialueen poikki kulkee yksi vilkkaammin liikennöity ja suolat-
tu tieosuus. Harjun itäosaa pitkin kulkevalla Hongistontien liikenne-
määrät ovat pieniä, eikä tietä suolata. Pohjavesialueella kulkee 
vaarallisia aineita. Alueella käytetään mahdollisesti kesäsuolaa. 
Teiden alueilla maaperä on pääosin hyvin vettäjohtavaa. Alue ei ole 
vedenhankintakäytössä, eikä veden kloridipitoisuutta ole mitattu.  

Kohtalainen 

Sorvasto 

Pohjavesialueella kulkee kolme enemmän liikennöityä tietä ja pohja-
vesialuetta pitkin kulkevalla Hämeentiellä käytetään suolaa liukkau-
den torjunnassa. Myös ottamon vieressä kulkevalla Sorvastontiellä 
on aikaisemmin käytetty pieniä määriä suolaa. Maaperä on teiden 
kohdalla pääosin hyvin vettäjohtavaa ja pohjavesi virtaa kohti ve-
denottamoa. Teille ei ole rakennettu suojauksia. Santion vedenot-
tamolta kloridipitoisuus on ollut koholla (18 mg/l).  

Suuri 

Säärensuo 
Pohjavesialueella kulkee vain vähäliikenteinen Ruonantie, jolla 
mahdollisesti käytetään pieniä määriä kesäsuolaa.  

Erittäin 
pieni 

Hevonlin-
nankukkula 

Pohjavesialueen poikki kulkee kohtalaisen vilkasliikenteinen Kos-
kentie, jota nykyisin suolataan. Tietä ei ole suojattu pohjavesialueen 
kohdalta. Pohjavesi virtaa tieltä kohti ottamoita. Pohjaveden kloridi-
pitoisuutta ei ole seurattu. Pohjavesialuetta pitkin kulkee lisäksi 
hiekkapäällysteinen Huovintie pääosin hyvin vettäjohtavalla muo-
dostumisalueella ja Hevonlinnan vedenottamo sijaitsee aivan tien 
läheisyydessä. Tiellä käytetään vähäisiä määriä suolaa kesäaikai-
seen pölynsidontaan. Tiellä kulkee satunnaisesti vaarallisia aineita.  

Kohtalainen 

Linturahka 

Pohjavesialueella kulkee vähäliikenteisiä hiekkateitä. Huovintiellä/ 
Parravahantiellä käytetään vähäisiä määriä suolaa kesäaikaiseen 
pölynsidontaan ja Hevonlinnan ja Linturahkan vedenottamot sijait-
sevat aivan tien läheisyydessä. Vaarallisia aineita, kuten polttones-
teitä, kulkee alueella satunnaisesti.  

Pieni 

Oripään-
kangas 

Pohjavesialue on määritelty riskialueiksi osin kloridin takia. Laajalla 
pohjavesialueella kulkee runsaasti teitä, joista kuudella käytetään 
suolaa. Pihlavan vedenottamolle eniten riskiä aiheuttavat ottamon 
kaukosuojavyöhykkeellä kulkevat kohtalaisesti liikennöidyt ja suola-
tut Huovintie, Loimaantie ja Hirvikoskentie. Pohjavesialueella Hirvi-
koskentielle, Huovintielle ja Kantatielle on rakennettu kuitenkin poh-
javesisuojaukset. Riskialttiimpien tieosuuksien suojaus pienentää 
pohjavedelle ja vedenotolle aiheutuvaa riskiä. Pihlavan vedenotta-
mon kloridipitoisuuksista ei ole ollut koholla. Runsasliikenteinen 
Kantatie kulkee pohjavesialueen pohjoisosassa ja on kloridiseuran-
takohde. Tien viereisessä havaintoputkessa veden kloridipitoisuus 
on koholla. Alueella on runsaasti teollisuutta ja maa-ainesten ottoa, 
joiden seurauksena alueella kulkee myös vaarallisia aineita, varsin-
kin Kantatiellä. Pohjavesialueen pohjoisosien tiet ja Kantatien eivät 
todennäköisesti vaikutus Pihlavan vedenottamoon.  

Suuri 

Oripään pienlentokenttä sijoittuu hiekkaiselle pohjaveden muodos-
tumisalueelle. Kentän etäisyys Pihlavan vedenottamosta on noin 4,2 
km. Kentällä on voimassa oleva ympäristölupa, jossa on määritelty 
pohjaveden seurantavelvoite, jota ei ole kuitenkaan lähivuosina 
noudatettu. Suurimman riskin kentällä aiheuttaa lentokonebensiini, 
joka varastoidaan suoja-altaallisessa säiliössä.  

Pieni 

Oripään enduropolku kulkee Oripäänkankaan pohjavesialueen 
muodostumisalueella hiekkaharjun reuna-alueella. Etäisyys Pihla-
van vedenottamosta on noin 5,2 km. Huoltoalueella tulee käytä 
huoltomattoa, mikä vähentää vuotojen riskiä maaperään.  

Erittäin 
pieni  
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o Alueelle ei saa rakentaa yleiselle liikenteelle tarkoitettuja teitä tai pysäköintipaikkoja, 
mikäli niitä ei vettä läpäisevien maalajien kohdalla varusteta rakennuttajan kustan-
nuksella asianmukaisin suojarakentein. Luvan saajilla on oikeus tehdä vanhoihin tei-
hin tienpitäjän kanssa sovittavalla tavalla tarvittavat suojatoimenpiteet. 

 
Suojatoimenpiteet:  
o Luvan saajilla on oikeus tiivistää tienpitäjän kanssa sovittavalla tavalla vanhojen tei-

den tienvarsiojat ja –luiskat ja tehdä muut tarpeelliset suojatoimenpiteet. 
 

Ympäristönsuojelumääräykset: (Pöytyä, Aura, Marttila, Koski Tl ja Loimaa) 
 
o Pohjavesialueilla ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteistojen pesu 

(liuotinpohjaisilla pesuaineilla; Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl) on sallittu vain, jos 
pesuvedet voidaan johtaa hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta (yleiseen viemäriin tai 
muuhun tarkoitukseen soveltuvaan käsittelyyn Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl).  

o Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, koneiden, veneiden ja laitteiden pesu 
kiinteistöllä on sallittu vain tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla. Pesuvedet 
tulee johtaa hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen viemäriin tai muuhun tarkoi-
tukseen soveltuvaan käsittelyyn. (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl) 

o Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa murskaamoa. (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl) 
o Lumenkaatoaluetta ei saa sijoittaa pohjavesialueelle. 

 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Vedenottamoiden lähistöllä ja vettä hyvin johtavilla alueilla teiden suolausta tulee 

mahdollisuuksien mukaan vähentää ja välttää.  
o Tiesuolan käyttöalueilla pohjaveden raakaveden kloridipitoisuutta tulee seurata ja 

tarvittaessa kohteet tulee liittää kloridiseurantaan. Kloridipitoisuus tulee mitata ja tar-
vittaessa pitoisuutta seurata Laihian, Käyrän, Santion, Hevonlinnan ja Pihlavan otta-
molta sekä Sorvaston pohjavesialueella Hämeentien vierestä ja Pihlavan kaukosuo-
javyöhykkeen pohjoisosasta Huovintieltä. 

o Oripään pienlentokentän pohjavesitarkkailua tulee suorittaa ympäristöluvan mukai-
sesti.  

o Vaarallisten aineiden kuljetuksia tulee välttää pohjavesialueilla ja erityisesti vedenot-
tamoiden viereisillä tieosuuksilla.  

o Kesäsuolan käyttämistä pohjavesialueilla tulisi välttää. 

 
YLEISIÄ OHJEITA: 

 

- Suurempien teiden parantamisen yhteydessä luiskasuojaukset tulee rakentaa vedenottamoiden 
viereisille tieosuuksille.    

- Kemikaalien imeytyminen maaperään ja pääsy sadevesikaivoihin tulee onnettomuustilanteissa 
estää. 

- Pohjavesialueelle ei tule perustaa tiesuolan varastoja.  

- Yleiset pysäköintipaikat tulee rakentaa sellaisin suojarakennelmin, joilla estetään pilaavien ainei-
den imeytyminen pohjaveteen.  

 

8.2 AMPUMARADAT, AMPUMAPAIKAT JA PUOLUSTUSVOIMIEN TOIMINTA 

 
Ampumaratojen aiheuttama riski syntyy ammuksissa olevista raskasmetalleista ja 
hylsyissä olevista haitta-aineista. Ampumaratojen yleisin haitta-aine on lyijy, mutta 
myös muita raskasmetalleja kuten antimonia, arseenia, kuparia, nikkeliä ja sinkkiä 
esiintyy ratojen maaperässä. Haulikkoammunnassa käytettävistä savikiekoista voi 
maaperään päätyä PAH-yhdisteitä. Puolustusvoimien ampumaratojen yhteydessä 
on havaittu myös räjähdysaineiden jäämiä. Pohjaveden haitta-ainemääriin vaikut-
tavat ampumarata-alueen tai varikkoalueen sijainti, maaperän laatu, pohjaveden 
korkeus ja virtaussuunta, radan ikä ja käyttömäärä sekä ammuntalajit. Haulikkora-
doilla haulit leviävät laajalle ja hirvi- ja luodikkoradoilla maaperän pilaantuminen ra-
joittuu taustavallin pintakerrokseen. Vähän käytetyillä radoilla raskasmetallipitoi-
suudet ovat pieniä. Yleensä haitta-aineet pidättyvät maan pintakerrokseen, mutta 
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liukoisessa muodossa olevat metallit voivat liueta pohjaveteen ja kulkeutua sen 
mukana. Lyijy pysyy jopa kymmeniä vuosia maaperässä, koska radoille ja tausta-
valleihin jääneet luodit ja haulit rapautuvat hitaasti. 
 
Ampumarata ei tarvitse ympäristölupaa, mikäli se katsotaan vähäiseksi ampuma-
radaksi, rata sijaitsee ulkona ja sillä on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 
laukausta/v, eikä radalla ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa. Ampumara-
dasta pitää kuitenkin tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

8.2.1 Liipolan pohjavesialue 

 
Liipolan pohjavesialueen länsiosassa Tau-
selannummen alueella harrastetaan entises-
sä maa-aineskuopassa pienimuotoista am-
pumatoimintaa. Kuopassa ei ole varsinaista 
ampumarataa.  
 
Tauselannummen alueella harjuaines on pin-
tamaasta lähtien hiekkaa ja syvemmällä 
maa-aines on kivisempää. Pohjaveden vir-
taussuunta on ampuma-alueelta kaakkoon 
kohti Liipolanjärveä, jonka pohjoispuolella 
vesi purkautuu kahdesta lähteestä.  

 

8.2.2 Hevonlinnankukkulan pohjavesialue 

 

Kosken Tl Eränkävijät ry:n ampumarata sijaitsee Kankaanrahkalla pohjavesialu-
een itärajan tuntumassa vanhalla maa-ainesten ottoalueella, jossa pohjavedenpin-
ta on paljastuneena (Taulukko 14). Luodikkorata on Hevonlinnankukkulan ja Sää-
rensuon pohjavesialueiden rajalla. Rata on pääosin pohjaveden muodostumisalu-
eella ja hiekkaisessa maaperässä suoalueen reunalla. Alueella on karkeita sora-
valtaisia maakerroksia, joiden kerrospaksuus on vähäinen. Pohjavesialueen itä- ja 
keskiosan välillä on todennäköisesti heikko hydraulinen yhteys tai itäinen alue on 
kokonaan eri pohjavesimuodostumaa, sillä pohjavedenpinnan korkeudessa on 
eroa noin 5 metriä (Maa ja Vesi Oy 1975). Harjumuodostumassa pohjaveden pää-
virtaussuunta on idästä länteen. Pohjaveden päävirtaussuunta on ampumaradan 
alueella lounaaseen/länteen, jossa noin 2,3 km päässä sijaitsee Hevonlinnan ot-
tamo. Rata-alueen pinta-ala on noin 1,8 ha. Alueella muodostuva vesi suotautuu 
osittain maahan ja osittain virtaa pintavetenä ojaa myöten luoteeseen (Ramboll 
2014). 
 

Ampumaradalla on yksi hirvirata (kivääri, 100 m ja 75 m / 3200 laukausta/v.), 2 vil-
likarjurataa (pienoiskivääri, 50 m / 9000 laukausta/v.), 1 skeetrata (haulikko, 8 
paikka / 8000 laukausta/v.) ja 1 luodikkorata (kivääri, 100 m / 2500 laukausta/v.). 
Lisäksi on sisäammuntarata (ilmakivääri, 4 rataa). Alue on ollut käytössä vuodesta 
1974 lähtien ja vuosien 1974–2008 aikana hauleja ja luoteja on arvioitu kertyneen 
maaperään hirviradalla 844 kg, pienoishirviradalla 594 kg, haulikkoradalla 792 kg 
ja luodikkoradalla 540 kg. Luodit voidaan seuloa taustavallista mutta haulikkora-
dalla kerääminen ei ole mahdollista. (Eränkävijät ry 2008 ja Ramboll 2014) 
 

Ampumaradan tarkkailusuunnitelma on hyväksytty Kosken Tl ympäristönsuojelu-
lautakunnassa 5.9.2013. Tarkkailusuunnitelman mukaan alueelta otetaan kaksi 
vesinäytettä pohjavedestä sekä ojasta ja kaksi maaperänäytettä 5 vuoden välein 
ja näytteistä analysoidaan lyijyn määrä. Tarkastuksella 21.11.2019 todettiin, että 
tarkkailusuunnitelman muuttaminen on tarpeen toiminnan vaikutusten seuraami-
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sen tehostamiseksi. Ympäristölupaa ei ole tällä hetkellä tarpeen muuttaa eikä ym-
päristöluvan lupamääräysten tarkistamiseen ole tarvetta. (Kosken Tl kunta 2019) 
Pohjavedestä tehtyjen mittausten mukaan lyijypitoisuus on ollut alle talousveden 
raja-arvon. Vuonna 2013 otetussa pohjavesinäytteessä lyijypitoisuus oli 2,6 µg/l, 
kun talousveden raja-arvo on 10 µg/l. Ampumarata-alueen pohjavesi ei rautapitoi-
suutensa vuoksi sovellu talousvedeksi, joten vesi saadaan kunnallisesta vesijohto-
verkosta. Ampumaradan tutkimustuloksissa oli kynnysarvojen ylityksiä maaperä-
näytteissä ja ojasedimenteissä lyijyn, arseenin ja antimonin osalta. Myös pintave-
sissä mitatut pitoisuudet olivat koholla. Alue on todettu pilaantuneeksi, mutta maa-
perän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava viimeistään siinä vaiheessa, 
kun toiminta päättyy (Kosken Tl kunta 2015). Ympäristöluvassa on annettu mää-
räyksiä pohjaveden suojelemiseksi: 
 
- Kaikissa suojaustoimissa hakijan tulee varautua rakenteisiin, jotka mahdollistavat tule-

vaisuudessa maaperän puhdistamisen. 
- Luotiratojen taustapenkoissa on käytettävä materiaaleja, jotka mahdollistavat tarvitta-

essa luotien mekaanisen seulomisen.  
- Maaperän ja ampumarata-alueelta laskevien ojien veden sekä pohjaveden lyijyä tulee 

seurata tarkkailusuunnitelman mukaisesti 5v. välein. Mikäli lyijyn liukenemista ilmenee 
pinta- ja pohjavesiin, tulee Kosken Tl Eränkävijät ry:n ryhtyä tarvittaviin maaperän puh-
distustoimiin.  

- Mikäli ampumarata-alueella aiotaan suorittaa maan kaivamista, täyttämistä tai siirtä-
mistoimenpiteitä tai ojitustoimenpiteitä, tulee asiasta ilmoittaa etukäteen ympäristön-
suojeluviranomaiselle.  

- Radan käytöstä tulee laatia kalenterivuosittain yhteenvetoraportti ja toimittaa se maa-
liskuun loppuun mennessä ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 
Kosken Tl reserviupseerien entinen ampumarata sijaitsee noin 1,1 km päässä 
Loimaan Uotilan vedenottamosta pohjaveden virtauksen ollessa kohti ottamoa 
(Taulukko 14). Etäisyys Hevonlinnan ottamolta on noin 500 m, mutta pohjaveden 
päävirtaussuunta on poispäin ottamosta. Ampumaradan itä- ja eteläpuolella on 
maa-ainesten ottoalue, jossa pohjavedenpinta on näkyvissä. Rata on purettu, mut-
ta maaperää ei ole tutkittu. Radalla on ammuttu haulikolla, kiväärillä ja pistoolilla ja 
sen pinta-ala on ollut noin 0,13 ha. Rata on muodostumisalueella, jossa maaperä 
on hiekkaa. Pohjavedenpinta on noin tasolla +89 m mpy. Alueella sijaitsee muo-
dostuman paksuimmat yli 40 metriset hiekkakerrostumat.  

 

8.2.3 Oripäänkankaan pohjavesialue 

 
Pihlavan vedenottamon vaikutusalueella on yksi käytöstä poistettu ja yksi toimiva 
ampumarata. Lisäksi pohjavesialueen eteläosissa on Niinijoen Metsästäjät ry:n 
ampumarata, mutta se on Pihlavan ottamon vaikutusalueen ulkopuolella.  
 

Oripäänkankaan ampumarata on toiminut vuosina 1970–1989. Ampumarata si-
jaitsee noin 840 m Pruukan vedenottamon eteläpuolella ja noin 4,7 km päässä 
Pihlavan ottamosta (Taulukko 14). Alueen pinta-ala on noin 0,5 ha ja pohjaveden 
päävirtaussuunta on etelään kohti Pihlavan ottamoa. Radan eteläpuolella on poh-
javeden virtaukseen vaikuttava kallio. Rata sijaitsee pohjaveden muodostumisalu-
eella. Alue sijaitsee ruhjevyöhykkeen länsilaidalla, jossa pohjaveden yläpuolisen 
maakerroksen paksuus on noin 10 m ja pohjavesikerroksen paksuus noin 20 m. 
Ampumasuunta radalla on ollut itään. Alueella on jäljellä betoniset suojavallit ja 
taustavallissa on luoteja maanpinnassa. Taustavallin takana on kallio. Ampumara-
dalla on harjoiteltu haulikko-, kivääri- ja pistooliammuntaa. Ampumarata-alueen 
ammuntamääristä ei ole tarkempia tietoja. Rata-alue on tutkittu Maaperä kuntoon -
hankkeessa. Maanäytteissä on todettu ylemmän ohjearvon ylittäviä kupari-, lyijy- 
ja antimonipitoisuuksia. VARELY:n lausunnon mukaan pilaantuneisuuden jatkotut-
kimuksen riskinarvio on puutteellinen ja pohjaveden laatua on seurattava.  
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Vapaa-ajankeskuksen ampumarata sijaitsee noin 3,6 km päässä Pihlavan ve-
denottamosta pohjaveden muodostumisalueella. Rata sijaitsee myös Pihlavan ve-
denottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Harjuytimen alueella oleva rata on entisessä 
maa-aineskuopassa. Alueen koko on noin 1,6 ha ja radalla ammutaan kevyillä 
pienikaliiberisilla aseilla. Pururadan vieressä olevaa ampumarataa käytetään am-
pumahiihdossa. Pohjaveden päävirtaussuunta on kohti etelää ja Pihlavan ottamoa. 
Ampumaradalla ei ole ympäristölupaa.  
 

8.2.4 Puolustusvoimien toiminta pohjavesialueilla 

 
Puolustusvoimat (Porin Prikaati) käyttää Metsähallituksen omistaman Oripään len-
tokentän ja lähialueen yksityisten maanomistajien maa-alueita sotilaallisten harjoi-
tusten pitämiseen. Harjoituksissa liikutaan maastourilla ajoneuvoilla ja jalan. Alu-
eella ei kaivauduta tai muokata maastoa. Harjoituksia on keskimäärin 4–6 viikkoa 
vuodessa. Porin Prikaati ei käytä Oripään lentokenttää.  

 

8.2.5 Riskiarviointi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.6 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Pihlavan pohjavedenottamon suoja-aluemääräykset (Liite 3): 
 
Kaukosuojavyöhyke/lähisuojavyöhyke:  
o Alueelle ei saa haudata eläinraatoja hyvin vettä läpäiseville alueille.  

 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Ampumaratojen pilaantuneisuus ja puhdistamistarve tulee selvittää viimeistään toi-

minnan päätyttyä.  
o Maa-aineskuoppia ei saa käyttää luvattomina ampuma-alueina.  
o Kosken Tl Eränkävijät ry:n ampumaradan tarkkailusuunnitelmaa tulee suunnitellusti 

muuttaa toiminnan vaikutusten seuraamisen tehostamiseksi. 
 

Pohjavesialue Tietoa ampumaradoista 
Riskiarvio 
vedenotto/ 
pohjavesi 

Liipola 
Tauselannummen alueella entisessä maa-aineskuopassa on 
pienimuotoista ampumatoimintaa. Kuopassa ei ole varsinaista 
ampumarataa eikä alueella ole vedenottamoa.  

Erittäin 
pieni  

Hevonlinnan- 
kukkula 

Kosken Tl Eränkävijät ry:n ampumaradan ammuntamäärät 
ovat suhteellisen pieniä ja vuosittaisen lyijykertymän on arvioitu 
olevan koko ampumarata-alueella laskennallisesti arvioiden n. 
100 kg, joten pintavesikuormituksen ei ole arvioitu olevan mer-
kittävä (Ramboll 2014). Lyijypitoisuudet alueella ovat olleet alle 
raja-arvojen. Alue on todettu pilaantuneeksi. Hydraulista yhteyt-
tä Hevonlinnan vedenottamoon ei ole tai yhteys on heikko.  

Erittäin 
pieni /  

Kohtalainen 

Kosken Tl reserviupseerien purettu ampumarata on pohjave-
den virtauksessa Hevonlinnan ottamon alapuolella ja Uotilan 
ottamon yläpuolella. Alueen maaperää ei ole tutkittu.  

Pieni 

Oripäänkangas 

Oripäänkankaan entisen ampumaradan alueelta pohjaveden 
päävirtaussuunta on kohti etelää ja Pihlavan ottamoa, mutta 
radan eteläpuolella on pohjaveden virtaukseen vaikuttava kallio. 
Alueen maaperä on todettu pilaantuneeksi.  

Erittäin 
pieni / 

Kohtalainen 

Vapaa-ajankeskuksen ampumarata ei vaadi ympäristölupaa, 
koska ammuntamäärät ovat pieniä. Pohjaveden päävirtaus-
suunta on kohti etelää ja Pihlavan ottamoa ja rata sijaitsee 
ottamon kaukosuojavyöhykkeellä.  

Erittäin 
pieni / 
Pieni 

Puolustusvoimat käyttävät Oripään lentokentän ympäristöä 
satunnaisesti harjoituksiin. Pohjavesi virtaa alueelta kohti Pihla-
van vedenottamoa.  

Erittäin 
pieni / 
Pieni 
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o Kosken Tl reserviupseerien entisen ampumaradan maaperän pilaantuneisuus tulee 
selvittää. 

o Ampumaratojen ympäristöluvan tarpeellisuutta tulee seurata. 
o Puolustusvoimien harjoituksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon niiden sijoittumi-

nen pohjavesialueelle. 
o Oripäänkankaan pilaantuneen ampumarata-alueen pohjaveden laatua tulee seurata. 

 
YLEISIÄ OHJEITA: 

 

- Uudet ampumaradat tulee sijoittaa pohjavesialueiden ulkopuolelle.  

- Mikäli ampumapaikalla tehdään maankaivutöitä, on maaperän mahdollisesti kohonneet haitta-
ainepitoisuudet otettava huomioon.  

- Toiminnassa olevien ampumaratojen taustavallit olisi hyvä suojata esim. maaperää tiivistämällä 
ja suojakatoksella tai käyttämällä luotiloukkuja. 

- Pohjavesialueilla olisi hyvä käyttää myrkyttömistä materiaaleista valmistettuja hauleja sekä ym-
päristöystävällisistä materiaaleista valmistettuja kiekkoja. 

- Metsästyksestä syntyviä teurasjätteitä ei saa haudata pohjavesialueille. 

- Sotaharjoituksissa tulee varautua mahdollisiin ajoneuvoista tapahtuviin vuotoihin. 

- Sotaharjoituksiin osallistujille tulee tiedottaa toiminnan sijoittumisesta pohjavesialueelle. 
 
 

8.3 ÖLJYSÄILIÖT 

 
Öljysäiliöitä ei suositella sijoitettavaksi maan alle, sillä säiliöiden ja siirtoputkistojen 
vuodoista voi päätyä öljyä maaperään ja pohjaveteen. Myös maan pinnalle sijoite-
tut suojaamattomat säiliöt ja pumppauslaitteet aiheuttavat pilaantumisriskin. Poh-
javeteen päässeet mineraaliöljytuotteet aiheuttavat maku- ja hajuhaittoja sekä ve-
den käyttäjille terveyshaittoja. Pohjavedelle haitallisimpia ovat kevyet öljytuotteet 
kuten kevyt polttoöljy, muuntamoöljy, petroli ja bensiini, sillä esimerkiksi raskas 
polttoöljy ei juuri imeydy maaperään. Öljy imeytyy vettä hyvin läpäiseviin hiekka- ja 
soramaalajeihin nopeasti. Öljy ei kulkeudu pohjavedessä öljynä tai öljykalvona pit-
kiä matkoja, vaan pidättyy vahinkopaikan maaperään, josta siitä liukenee pohjave-
teen erilaisia hiilivetyjä. Öljystä muodostuu lautta pohjavedenpinnan yläpuolelle. 
Haittaa aiheuttavat myös polttoaineen lisäaineet ja erityisesti bensiinin lisäaineet 
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) sekä TAME (tert-amyylimetyylieetteri). 
 

8.3.1 Tutkimusalueen pohjavesialueet  

  
Maastokäynneiltä, kiinteistökyselystä sekä ympäristö- ja maa-ainesluvista on saatu 
tietoa alueilla olevista öljysäiliöistä sekä öljylämmitteisistä kiinteistöistä (Taulukko 
7). Maanpäällisiä farmarisäiliöitä oli havaittavissa tarkastuskäynneillä usealla poh-
javesialueella. Lisäksi siirrettäviä öljysäiliöitä voi olla maatiloilla, koneyrittäjillä, 
metsätyöalueilla, tietyömailla jne. Listassa olevien säiliöiden lisäksi ainakin turve-
tuotantoalueilla Linturahkan pohjavesialueella on öljysäiliöitä pohjavesialueen ul-
kopuolella.  Pohjavesialueilta ei ole erillistä rekisteriä öljysäiliöistä.  

 
Taulukko 7. Pohjavesialueilla olevat öljysäiliöt. Säiliöiden sijainnit ovat liitteissä 4. 

 

Nro Kiinteistö Öljysäiliö Koko Tietoa Muut Tarkastus 

Laihia  

1 636-466-3-176 1 Maanpäällinen   Ulkona, ei suojausta     

Palainen 

2 480-413-2-49  2 Maanpäällinen 
900 l   
900 l 

Sisätilassa, muovi, asennettu 
1987 v, suoja-allas, 2-vaippanen, 

ylitäytönestin, lukko 
    

3 480-413-2-48 1 Maanpäällinen 1200 l 
Ulkona, suojarakennus betonial-

taalla, metalli, lukko 

Öljy, jäteöljy traktoriin, 
sisällä reunakorokkeelli-

nen kaukalo/allas 
  

4 
480-413-2-96 
480-413-2-86 

4 Maanpäällistä  Ulkona, ei suojarakenteita   
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Liipola 

5 284-403-6-42 1 Maanpäällinen 1800 l 
Sisätilassa, betonialustalla, 

valuma-allas, kunnostettu 2013 
  16.10.2013 

6 284-409-1-80 1 Maanpäällinen 1000 l Maapohjalla, ei suojarakenteita     

7 284-403-7-41 1 Maanpäällinen 5000 l 
Ulkona betonilaatalla, suoja-

allas, teräs turvasuojaus, asen-
nettu 2015 

Vähän öljyjä sisällä tiiviillä 
pohjalla 

4.6.2015 

8 284-409-1-140 3 Maanpäällistä 
Yht. 

14 700 l 

Pohjavesialueen ulkopuolella, 
laponestolaitteet, betonilaatan 

päällä   

200 litraa muita öljytuot-
teita, joita säilytetään 
varastorakennuksessa 

  

 9 284-409-1-117 2 Maanpäällistä   
Pohjavesialueen ulkopuolella, 

maapohjalla, metallia, ei suoja-
rakenteita 

    

10 284-409-1-66 1 Maanpäällinen   
Pohjavesialueen ulkopuolella, 
maapohjalla, betonilaatalla, 
metallia, ei suojarakenteita 

    

Sorvasto 

11 284-417-3-36 1 Maanalainen   
Kylläspuu Oy, tyhjä säiliö, van-
hoja kemikaalisäiliöitä raken-

nuksissa 
    

12 284-418-1-38 2 Maanpäällistä 
4000 l      
1500 l 

Ulkona betonilaatalla, metallia, 
asennettu 1976 (4000l) ja 1993 

(1500l), ei suojarakenteita 
    

13 284-418-1-41 1 Maanpäällinen 1100 l 
Ulkona betonilaatalla, metallia, 
asennettu 1961, ei suojaraken-

teita 
    

14 284-417-2-15 3 Maanpäällistä 
2200 l      
6900 l      
5000 l 

Ulkona, metallia, asennettu 
2016 (2200l), 1994 (6900l) 

ja1991 (5000l), suoja-allas/ei 
suojarakenteita 

Öljyjä ja jäteöljyjä sisällä 
tiiviillä pohjalla 

10.5.2018 

15 284-417-2-4 5 Maanpäällistä 

2200 l      
4000 l       
5000 l         
2000 l       
1900 l 

Sisällä ja ulkona betonialustalla, 
4 metallista, joissa ei suojara-

kenteita ja yksi muovinen, jossa 
suoja-allas 

    

16 284-418-1-19 1 Maanpäällinen 1900 l 
Ulkona maapohjalla, metalli, 

tarkoitus päivittää suoja-altaalla 
tai uusia, turvasuojaus 

Öljyjä ja jäteöljyjä alle 200 
l sisällä tiiviillä pohjalla 

  

17 284-418-1-21 7 Maanpäällistä   

Ympäristöluvan mukaan tilalla 
on 5 000 litran polttoainesäiliö, 
joka on varustettu katoksella ja 
suoja-altaalla. Tilalla oli tarkas-
tuskäynnin aikana 3 säiliötä ja 
Hämeentien eteläpuolella yksi 
käytössä oleva sekä 3 vanhaa 

poistettua säiliötä.  

    

 18 284-417-4-25 4 Maanpäällistä 

4000 l 
3000 l 
3000 l 
5000 l 

Pohjavesialueen ulkopuolella, 
ulkona betonilaatalla, rautaa, ei 

suojarakenteita, asennettu 
30.9.2010 (4000l), 

16.4.2009/19.3.2009(3000l) ja 
24.3.2009 (5000l) 

    

 19 284-417-3-28 2 Maanpäällistä   
Ulkona betonilaatalla, metallia, 

ei suojarakenteita 
    

Hevonlinnankukkula 

20 284-401-6-25 1 Maanpäällinen 400 l 
Vedenottamolla sisätilassa 

suoja-altaassa, metallia, asen-
nettu 2016  

    

21 284-407-1-42 1 Maanpäällinen 2700 l 
Pohjavesialueen ulkopuolella, 
asennettu 2014, ulkona, turva-

suojaus 
   

22 284-413-3-25 2 Maanpäällistä 
5000 l   
4000 l 

Sisällä suoja-altaassa, metallia, 
asennettu 1990 (5000l) ja 1975 

(4000l) 

Öljyjä ja jäteöljyjä noin 50 
l sisällä tiiviillä pohjalla 

6.8.2011 

23 284-401-2-78 3 Maanpäällistä 
5000 l          
5000 l         
4000 l 

Sisällä 1 ja ulkona 2 säiliötä 
betonilaatalla, metallia, asen-
nettu 2017 ja 2014 (2x5 000l) 

sekä 2005 (4000l), turvasuojaus, 
2 suoja-allas 

 2005 ja 2017 

24 284-407-1-7 1 Maanpäällinen 2000 l 
Ulkona, metalli, asennettu 1980, 

turvasuojaus 
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25 284-407-4-8 2 Maanpäällistä   
Tyhjiä, ei enää käytössä. Asuin-

rakennus tyhjänä 15 v. 
Navetta varastona, jossa 

vähän öljyä tynnyrissä  
  

26 284-407-1-31 4 Maanpäällistä 

1500 l 
4000 l 
5000 l 
5000 l 

Sisällä/katoksessa, metallia, 
asennettu 1990 (1500l), 1980 

(4000l) ja 2000 (2x5000l) 

Voiteluöljyä tynnyrissä 
sisätiloissa 

  

27 284-401-4-18 3 Maanpäällistä  Ulkona, yksi suojakatoksessa    

Linturahka 

28 
430-479-12-

102 
1 Maanpäällinen 1000 l 

Sisällä suoja-altaassa, koneva-
raston lämmityskäytössä ei 

tankkausta, muovi, asennettu 
2000 

    

29 284-407-4-20 1 Maanpäällinen   
Siirrettävä öljysäiliö työkoneille, 

ei enää farmarisäiliötä 
  

Oripäänkangas 

30 561-404-4-34 1 Maanpäällinen 4000 l 
Avasgal 100LL lentobensiini, 
alumiinisäiliö, sisällä tiiviissä 

suoja-altaassa 
    

31 430-472-19-0 2 Maanalaista 3000 l 
Suoja-altaalla, metallia, 2-

vaippainen, asennettu 2017 
    

32 
561-404-10-

121 
    

  

Moottori-, hydrauliikka- ja 
peräöljyä noin 2000 l. 
Sisällä tiiviillä pohjalla 

  

33 430-472-4-86 1 Maanalainen 2000 l  Metallia, turvasuojaus    

34 430-472-10-32 1 Maanpäällinen 3000 l 
Metallia, asennettu 1970, 
sisätilassa, suoja-altaassa, 

turvasuojaus 
    

35 561-404-8-146 1 Maanpäällinen 2000 l 
Metalli, autokatoksessa asfaltil-
la, asennettu 2003, suoja-allas 

    

36 561-404-9-179 1 Maanpäällinen 1500 l 
Sisätilassa, asennettu 2003, 

suoja-allas, turvasuojaus  
    

37 561-404-8-178 1 Maanpäällinen 3000 l 
Maapohjalla, metalli, asennettu 
2012, suoja-allas, turvasuojaus  

Polttoöljyä 3000 l ja öljyt 
200 l sisällä tiiviillä alus-
talla suojakaukalossa/-

altaassa  

  

38 561-404-4-104 1 Maanpäällinen 3000 l 
Ulkona, maapohjalla, muovi, 

asennettu 2011, suoja-allas, 2-
vaippasäiliö, turvasuojaus  

    

39 561-404-8-167 1 Maanpäällinen 5000 l 
Sisätilassa, metallia, asennettu 

1998, suoja-allas 
    

40 430-472-1-86 1 Maanalainen 3000 l 
Metalli, asennettu 1977, suoja-

allas, turvasuojaus  
  

Ei tarkastet-
tu, tarkastus 

tilattu 

41 561-404-8-46 1 Maanpäällinen 6500 l 
Ulkona tiiviillä pohjalla, metallia, 
asennettu 2008, ei suojaraken-

teita 
    

42 430-472-5-7 4 Maanpäällistä 

10 000 l 
5000 l 
2800 l  
2800 l 

Maanpäällä osa tiiviillä pohjalla 
osa maapohjalla, ei suojaraken-

teita 
    

43 561-404-1-155 1 Maanpäällinen 2000 l 
Sisällä suoja-altaassa, lasikui-
tu/muovi, asennettu 2004, 

turvasuojaus   
    

44 430-472-5-162 1 Maanpäällinen 1500 l 
Sisällä suoja-altaassa, muovia, 

asennettu noin 1991 
    

45 561-404-1-153 1 Maanpäällinen 1500 l 
Sisällä suoja-altaassa, muovia, 

valmistettu 2004 
    

46 430-472-24-1 3 Maanpäällistä 3000 l 
Sisätilassa suoja-altaassa, muo-

via, asennettu 2000 
  Ei tehty 

47 430-472-1-118 1 Maanpäällinen 1500 l 
Ulkona maapohjalla, suoja-allas, 

metallia, asennettu 2006 
    

48 
561-404-10-

183 
1 Maanpäällinen 1500 l 

Sisällä suoja-altaassa, muovia, 
asennettu 2004, turvasuojaus   

    

49 430-472-5-145 2 Maanpäällistä   Ulkona, metallia, asennettu1972     

50 430-472-6-90 1 Maanalainen 3000 l 
Lujitemuovia, asennettu 1979, 

ylitäytönestin 
  3.3.2015 

51 430-472-4-83 3 Maanpäällistä 
1800 l 
1800 l 
5000 l 

Ulkona tiiviillä pohjalla, metallia, 
ei suojarakenteita, säiliöt pin-

noitettu edellisen tarkastuksen 
yhteydessä 

Jäteöljytynnyri noin 50 l 
sisällä tiiviissä suoja-
kaukalossa /-altaassa 

2.7.2008 
9.6.2008 

14.10.2008 
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52 561-404-10-277 1 Maanpäällinen 1000 l 
Sisällä suoja-altaassa, muovia, 

asennettu 2004 

Öljyt noin 200 l ja jäteöl-
jyt noin 200 l sisällä 

tiiviillä pohjalla 
  

53 430-472-5-93 1 Maanalainen 3000 l 
Metallia, asennettu 1974, suoja-

altaassa, turvasuojaus    
    

54 561-404-4-140 1 Maanpäällinen 40 000 l 
Ulkona maapohjalla, suoja-allas, 

turvasuojaus   
  29.9.2017 

55 561-404-10-97 1 Maanpäällinen 9900 l 
Sisällä suoja-altaassa, metallia, 

asennettu 2019 
Öljyä 200-400 l sisällä, ei 

suojarakenteita 
  

56 
561-404-10-159 
561-404-10-193 

2 Maanpäällistä    
Ulkona, toinen säiliö suoja-

altaalla  

Öljyä 200-400 l ja jäteöl-
jyä 200 l sisällä tiiviillä 

pohjalla 
  

57 430-472-5-160 1 Maanpäällinen 2000 l 
Sisällä suoja-altaassa, muovia, 
asennettu 1990, turvasuojaus   

    

58 561-404-1-158 1 Maanpäällinen 1500 l 
Sisällä suoja-altaassa, muovia, 

asennettu 2010 
  2017 

59 430-472-4-16 1 Maanalainen 3000 l 
Suoja-allas, metallia, asennettu 

2007 
  2007 

60 430-472-5-167 1 Maanpäällinen 1500 l 
Sisällä suoja-altaassa, muovia, 
asennettu 1995, turvasuojaus   

    

61 430-472-6-69 1 Maanpäällinen 1500 l 
Sisällä suoja-altaassa, muovia, 
asennettu 1987, turvasuojaus   

    

62 561-404-9-40 1 Maanpäällinen 1500 l 
Sisällä suoja-altaassa, muovia, 

asennettu 2018  
    

63 561-404-8-176 1 Maanpäällinen 1500 l 
Sisällä suoja-altaassa, yli-

täytönestin 
    

64 430-472-28-1 1 Maanpäällinen 4000 l 
Sisällä suoja-altaassa, 2-

vaippasäiliö, metallia, asennettu 
2013 

    

65 430-472-5-225 1 Maanpäällinen 7500 l 
Sisällä säiliöhuoneessa, metallia 
asennettu 1982, ylitäytönestin, 

hälytin 
  28.6.1982 

66 430-472-5-224 3 Maanpäällistä 
1500 l 
1500 l 
1500 l 

Sisällä suoja-altaassa, muovia, 
asennettu 1992 

    

67 561-404-8-111 1 Maanpäällinen 2500 l 
Siirrettävä öljysäiliö, muovia, 

asennettu 2019, 2-vaippainen, 
ylitäytönestin 

Hydrauli- ja teräöljyä 
vähän ulkona ja sisätilas-

sa 
  

 68 561-404-6-170     

Ympäristöluvan mukaan kevyttä 
polttoöljyä käytettään sähkön-

tuottamiseen 20 t/v ja työkonei-
siin 17 t/v. Polttonestesäiliöt on 

varustettu ylitäytönestimillä 
sekä kaksoisvaipalla tai katetulla 
säiliön tilavuisella suoja-altaalla.  

Vesiluvan kaivualueella 
saa säilyttää poltto- ja 
voiteluaineita enintään   
9 000 l lukitussa tilassa. 
Työkoneiden säilytys-

paikka ja tankkauspaikka 
on suojattava tiiviillä 

kalvolla, jonka reunat on 
korotettu.  

  

69 561-404-6-155     

Ympäristöluvan mukaan kiinteis-
töllä on 10 000 l polttoainetila-
vuutta vastaavat suoja-altailla, 

katoksilla, lukituksilla, yli-
täytönestimillä ja laponestolait-

teilla varustetut säiliöt. 

    

 70 561-404-5-50   

1000 l 
3000 l 
4000 l 
5000 l   

10 000 l 
10 000 l 

Polttonestesäiliöitä on kolmessa 
paikassa, joista osa on pohjave-
sialueella. Öljysäiliöt ovat beto-

nilaatalla ja niissä on yli-
täytönestimet.  

Tilalla varastoidaan muita 
öljytuotteita enintään 

400 litraa, jotka säilyte-
tään konehallissa.  

2013 

 71 430-472-20-0 1 Maanpäällinen   
Ulkona maapohjalla, ei suojara-

kenteita, lukko 
    

 72 430-472-21-1 4 Maanpäällistä   Ulkona      

 73 430-472-1-123 2 Maanpäällistä   Kuivurin öljysäiliöt     
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Kuva 11. Pohjavesialueella olevia suojaamattomia öljysäiliöitä. 

 

8.3.2 Riskiarviointi 

 
Pohjavesialueilla sijaitsee mahdollisesti öljysäiliöitä, joita ei ole taulukossa 7. Säili-
öitä on todennäköisesti myös maa-ainesalueilla. Osa säiliöistä on suhteellisen 
vanhoja ja ilman suojauksia (Kuva 11). Riskiä aiheuttavat säiliöiden täytöt, liittimien 
ja putkien vuodot sekä pienemmät öljytynnyrit. Säiliöiden tilavuutta vastaavilla tar-
kastetuilla ja katetuilla suoja-altailla pilaantumisriski on minimoitu. Pienemmät öljy-
tynnyrit tulee sijoittaa niin, että säilytyksen tai käytön yhteydessä vuodot maape-
rään on estetty. Myös putkistojen ja täyttöpaikkojen suojaus pienentävät riskiä. Öl-
jysäiliöiden määräaikaistarkastuksilla riskiä voidaan pienentää. Vastuu tarkastuk-
sista ja mahdollisista öljyvahingoista on kiinteistön omistajalla.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pohjavesialue Tietoa öljysäiliöistä Riskiarvio  

Laihia 
Alueella sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella yksi suo-
jaamaton öljysäiliö, josta ei ole tarkempaa tietoa. 

Kohtalainen 

Palainen 
Pohjavesialueella olevat 7 öljysäiliötä sijaitsevat pääosin muo-
dostumisalueen ulkopuolella ja 3 säiliössä on suoja-altaat. Säi-
liöiden tarkistamisesta ei ole tietoa.   

Kohtalainen 

Liipola 

Pohjavesialueen reuna-alueilla sijaitsee 3 öljysäiliötä muodos-
tumisalueen rajalla/ulkopuolella. Säiliöistä kahdessa on suoja-
allas ja ne on tarkistettu ja yksi on ilman suojauksia. Lisäksi 
pohjavesialueen ulkopuolella rajan tuntumassa sijaitsee 6 suo-
ja-altaatonta säiliötä.  

Kohtalainen 

Sorvasto 

Pohjavesialueella on 18 käytössä olevaa säiliötä, 4 käytöstä 
poistettua säiliötä ja 4 pohjavesialueen ulkopuolella olevaa 
säiliötä. Säiliöt sijaitsevat pääosin muodostumisalueella pohja-
veden virtauksen ollessa ottamolle. Suurin osa säiliöistä on 
ilman suoja-allasta ja vain yksi on tarkastettu lähivuosina.  

Suuri 

Hevonlinnan-
kukkula 

Pohjavesialueella on 16 öljysäiliötä, joista 2 ei ole käytössä ja 1 
on alueen ulkopuolella. Säiliöt sijaitsevat pääosin muodostu-
misalueella ja yksi on vedenottamolla suoja-altaassa. Vain 
muutamassa säiliössä on suoja-allas ja vain muutama on tarkis-
tettu lähivuosina.  

Suuri 

Linturahka 
Pohjavesialueella on 2 maanpäällistä öljysäiliötä, joista toinen 
on siirrettävä säiliö. Toinen säiliö on suoja-altaassa. Säiliöiden 
tarkistamisesta ei ole tietoa.  

Kohtalainen 

Oripäänkangas 

Pohjavesialueella sijaitsee runsaasti öljysäiliöitä. Pihlavan ve-
denottamon suojavyöhykkeellä öljysäiliöitä on Oripäänkankaan 
teollisuusalueella. Säiliöitä on paljon lisäksi Myllykylän alueella 
sekä Virttaan ja Rekon alueilla pohjavesialueen pohjoisosassa. 
Pieni osa säiliöistä on tarkastettu määräysten mukaisesti. Use-
assa säiliössä on suoja-allas. 

Suuri 
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8.3.3 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Jätehuoltomääräykset: 
 
o Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava; vähin-

tään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä aina tarvittaessa (Pöytyän, Auran ja 
Marttilan) / ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa (Koski Tl, 
Loimaa, Oripää). Erotuskaivojen hälyttimet on tarkistettava säännöllisesti ja pidettävä 
kunnossa. Suodatinkaivot on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa ja suodatinmassa on vaihdettava tarvittaessa käyttö- ja huolto-ohjeen mu-
kaisesti (Koski Tl, Loimaa, Oripää). 

o Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoite-
tuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestet-
tä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle ja katetulle alustalle. 
(Pöytyän, Auran, Marttilan, Koski Tl, Loimaa ja Oripää) 

 

Rakennusjärjestys: 
 
o Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoit-

taa maan päälle ja varustaa (nestetilavuutta vastaavalla katetulla, Oripää) suoja-
altaalla (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl). 

o Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoit-
taa maan päälle ja rakentaa 2-vaippaisena rakenteena tai varustaa sellaisella suoja-
altaalla, joka estää suorat valumat maastoon säiliön rikkoutuessa tai muun vahingon 
yhteydessä ja niin, ettei niistä ole pohjaveden pilaantumisvaara. (Loimaa) 

o Työkoneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi työmaalla on 
järjestettävä siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu maaperään (Loimaa). 

 

Pihlavan pohjavedenottamon suoja-aluemääräykset (Liite 3): 
 
Kaukosuojavyöhyke/lähisuojavyöhyke:  
o Alueelle ei saa rakentaa kemikaalilain (744/89) (9.8.2013/599) 11 ja 12 §:ssä tarkoi-

tettuja kemikaaleja käyttäviä tehtaita, laitoksia tai varastoja. 
o Alueelle ei saa perustaa öljyjen tai nestemäisten polttoaineiden varastoa lukuun ot-

tamatta pohjaveden suojalaittein varustettuja tilakohtaisia varastoja tai säiliöitä. Lu-
van saajilla on oikeus tarkastaa jo rakennetut varastot ja tehdä niihin kustannuksel-
laan tarpeelliset suojaustoimenpiteet. 

o Alueelle ei saa perustaa nestemäisten polttoaineiden jakelupaikkoja, yleisiä huolto-
asemia, huoltoalueita, konevarastoja, autokorjaamoja eikä öljysora- ja asfalttiasemia 
ilman vesi- ja ympäristöpiirin hyväksymiä erityisiä suojatoimenpiteitä. 

o Rakennettavat tai uusittavat kiinteistökohtaiset öljy- ja polttoainesäiliöt on omistajan 
kustannuksella sijoitettava rakennuksen sisällä olevaan öljysäiliötilaan tai maan pääl-
le suoja-altaaseen. Öljysäiliötilan tai suoja-altaan on tällöin pystyttävä keräämään tai 
pidättämään suurinta tilassa olevaa säiliötä vastaava öljymäärä ja valuma-altaan on 
muuten oltava rakennusvalvontaviranomaisen antamien ohjeiden mukainen. Luvan 
saajilla on oikeus tarkistaa jo rakennetut öljy ja polttoainesäiliöt ja niiden suojalaitteet 
ja tehdä kustannuksella sellaiset suojatoimenpiteet, jotka eivät öljylämmityslaitteistoja 
koskevan asetuksen 276/83 mukaan tai muusta syystä kuulu säiliön omistajalle tai 
haltijalle. säiliön saa upottaa maahan vain vesioikeuden hakemuksesta myöntämällä 
luvalla. 

o Öljyjen käyttö kadun ja tien rakentamisessa ja kunnossapidossa on kielletty. 
 
Suojatoimenpiteet:  
o Luvan saajilla on oikeus tarkistaa jo rakennetut öljy- ja polttoainesäiliöt ja niiden suo-

jalaitteet ja tehdä kustannuksellaan tarpeelliset suojatoimenpiteet. Öljylämmityslait-
teistoja koskevan asetuksen (nro 276/83) mukaan maanalaisen lämmitysöljysäiliön 
omistaja tai haltija vastaa säiliön määräaikaistarkistuksista, niiden kustannuksista ja 
mahdollisista korjaustoimenpiteistä. 
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Ympäristönsuojelumääräykset: (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl) 
 
o Ympäristölle vaarallisten aineiden (kemikaalien ja ongelmajätteiden; Loimaa), kuten 

esimerkiksi öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys tu-
lee järjestää kiinteistöllä siten (sekä kuljettaa asianmukaiseen käsittelyyn siten; Loi-
maa), että niiden pääsy maaperään ja ympäristöön on estetty. (Aura, Pöytyä, Martti-
la, Koski Tl ja Loimaa) 

o Pohjavesialueella olevat öljy-, kemikaali- ja polttoainesäiliöt (maanalaiset ja maan-
päälliset) tulee tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta 
ja sen jälkeen tarkastuksessa todetun kuntoluokituksen mukaisesti. 

o Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa uusia maanalaisia öljy-, kemikaali- tai polttoainesäi-
liötä. 

o Pohjavesialueella maanpäällisten säiliöiden tulee olla vuodonilmaisujärjestelmällä va-
rustettuja kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on sijoitettava tiiviisiin valuma-altaisiin, joissa 
on katos. Valuma-altaan tulee olla tilavuudeltaan vähintään yhtä suuri kuin siihen si-
joitettavan säiliön tilavuus. Säiliöt tulee varustaa ylitäytönestimillä. 

o Säiliötarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi ar-
vioima tarkastaja. 

o Määräys ei koske sisätiloihin sijoitettuja, vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla suo-
ja-altaalla varustettuja, hyväksyttyjä polyamidimuovi-, polyeteeni-, lujitemuovi- tai 
vastaavia öljysäiliöitä. 

o Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen poistamaan maanalaiset, käytöstä pois-
tetut öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt putkistoineen. Säiliö tulee puhdistaa 
ennen poistamista ja tarkastaa mahdolliset vuodot. 

o Säiliön sijaitessa sellaisessa paikassa, että sitä on teknisesti vaikea poistaa tai pois-
tamisesta voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle, ympäristönsuoje-
luviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvollisuudesta. Säiliö on 
puhdistettava ja tarkastutettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioi-
malla tarkastajalla ja säiliön täyttöputki on katkaistava ja tulpattava luotettavalla taval-
la. Päätös säiliön kiinteistölle jättämisestä on liitettävä kiinteistön asiakirjoihin sekä 
merkittävä tontin asemapiirrokseen. 

 
Loimaa 
o Pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt ja putkistot tulee kiinteistön omis-

tajan tai haltijan toimesta tarkastuttaa määräajoin siten kuin maanalaisten öljysäiliöi-
den määräaikaistarkastuksista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-
sessä (344/83) on määrätty. 

o Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijait-
sevat maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan 
kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti 
ja tarkastaa mahdolliset vuodot. Polttoaine- ja kemikaalisäiliöstä aiheutuneesta maa-
perän pilaantumisesta on tehtävä ilmoitus pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomai-
selle sekä Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. 

o Öljysäiliön sijaitessa sellaisessa paikassa, että sen poistaminen on teknisesti tai ta-
loudellisesti kohtuutonta, ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen 
säiliön poistamisvelvollisuudesta. 

o Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestä-
jän on pyydettäessä annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa 
varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista kemikaali- ja öljysäiliöistä, niiden 
kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöi-
den poistosta. 

 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 

 
o Öljysäiliöiden määräaikaistarkastusten tarpeellisuudesta ja öljytuotteiden säilytykses-

tä tulee tiedottaa kuntalaisille internetsivuilla sekä paikallislehdissä.  
o Öljysäiliöt tulee tarkistaa määräysten mukaisesti.  
o Öljysäiliöt tulee olla määräysten mukaiset.  
o Öljysäiliöiden ympäristön maaperä tulee tarvittaessa tutkia.  
o Pohjavesialueilta kerättyä tietoa öljysäiliöistä tulee ylläpitää ja täydentää.  
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YLEISIÄ OHJEITA: 
 

- Pohjavesialueilta olisi hyvä olla rekisteri/listaus, jossa näkyy pohjavesialueilla olevat öljysäiliöt. 
Tarkastuksista saadut tiedot tulisi päivittää rekisteriin/listaan.   

- Tiedon kulkua öljysäiliöiden tarkastuksista tulee parantaa eri toimijoiden välillä ja yhteistyötä lisä-
tä. 

 

8.4 MUUNTAMOT 

 
Teho- ja jakelumuuntamoiden liiallista kuumenemista estetään usein mineraaliöl-
jypohjaisilla muuntamoöljyillä. Muuntamoiden vaurioprosentti on erittäin pieni ja 
yleisin vian aiheuttaja on ukkonen. Muuntamovauriot huomataan yleensä heti. Mi-
neraaliöljyjen haittojen vähentämiseksi on kehitelty kasvipohjaisia öljyjä sekä syn-
teettiseen esteriin pohjautuva Midel-öljy. Esterimuuntamoissa oleva esterineste on 
biohajoavaa, eikä ole ympäristölle myrkyllistä ja lisäksi se etenee suhteellisen hi-
taasti maaperässä. Etenemiseen vaikuttavat maaperän rakenne ja maalaji. Kasvi-
pohjaisen muuntamoöljyn ongelmana on nopea vanheneminen ja kuivamuunta-
moiden liian alhainen pakkaskestävyys sekä korkea hinta. Muuntamotyypeistä 
parhaiten pohjavettä suojaavat puistomuuntamot.  
 

8.4.1 Tutkimusalueen pohjavesialueet  

 
Pohjavesialueilla sijaitsee pääosin Carunan muuntamoita. Oripäänkankaan poh-
joisosassa on lisäksi 5 Sallilan puistomuuntamoa (Liite 4/15). Pohjavesialueilta Ca-
runan pylväsmuuntamot on pääosin vaihdettu puistomuuntamoiksi, mutta vaihta-
minen on paikoin kesken. Puistomuuntamoissa on öljyä, jonka määrä vaihtelee 
muuntajan tehon mukaan ja muuntamoissa on mallista riippuen betoninen tai te-
räksinen öljynkeruuallas. Carunan muuntamoiden sijainteja tai tarkempia tietoja 
muuntamoista ei ollut saatavilla suunnitelmaan, kuin Marttilasta (Liite 4/7). Pohja-
veden muodostumisalueilla ja lähellä vedenottamoita sijaitsevat muuntamot aiheut-
tavat suurimman riskin pohjavedelle ja vedenotolle. Puistomuuntamoilla riski on 
saatu kuitenkin minimoitua. Santion vedenottamolla on tapahtunut muuntamova-
hinko, jonka seurauksena öljyn pilaamaa maata kaivettiin pois noin 27 t. vuonna 
2015.  
 

8.4.2 Riskiarviointi 

 

Tietoa muuntamoista Riskiarvio  

Pohjavesialueilla pylväsmuuntamoiden vaihtaminen puistomuuntamoiksi on 
kesken. Suurin osa muuntamoista on kuitenkin jo vaihdettu. Carunan muunta-
moiden sijainteja tai tarkempia tietoja ei ollut saatavilla.   

Pieni 

 

8.4.3 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Kaikki pohjavesialueilla olevat pylväsmuuntamot tulisi vaihtaa puistomuuntamoiksi, 

eikä pohjavesialueille tulisi tulevaisuudessa asentaa mineraaliöljyä käyttäviä suojaa-
mattomia muuntamoita.  

 
YLEISIÄ OHJEITA: 

 

- Suojaamattomien muuntamoiden alla tulee olla suoja-allas mahdollisia öljyvuotoja varten ja 
maaperää tulee tarvittaessa tiivistää öljyn maahan imeytymisen estämiseksi. 
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8.5 MAALÄMPÖKAIVOT 

 
Lämpökaivot tai energiakaivot joita käytetään sekä lämmittämiseen että jäähdyt-
tämiseen, porataan usein 200–300 metriä kallion sisään. Putkistot voivat olla myös 
vaakaputkistoja. Maalämpökaivojen poraaminen ja käyttö aiheuttavat pohjaveden 
ja maaperän pilaantumisvaaran. Riskiä pohjavedelle aiheuttavat pintavesien valu-
minen suoraan pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden takia se-
kä kalliopohjaveden eri kerrosten sekoittuminen, esimerkiksi suolaisen pohjaveden 
sekoittuminen makeaan pohjaveteen. Lisäksi orsivesi saattaa sekoittua syvemmäl-
lä olevan pohjaveden kanssa. Porauslaitteista voi aiheutua öljyvuotoja ja lisäksi 
riskiä aiheuttavat lämmönsiirtoainevuodot. Lämpökaivon poraaminen voi vaikuttaa 
pohjaveden virtausolosuhteisiin ja muuttaa pohjaveden määrää.  
 
Nykyisin maalämpöjärjestelmissä käytettävät lämmönsiirtonesteet eivät ole ympä-
ristölle tai terveydelle vaarallisia, mutta ne ovat pohjavedelle haitallisia. Vähiten 
haittaa aiheuttavia aineita ovat esimerkiksi etanoliliuos ja kaliumformiaattiliuos, kun 
vanhemmissa maalämpöjärjestelmissä käytössä olleista etyleeniglykolista ja me-
tanolista on luovuttu niiden haitallisuuden takia. Etanolipitoiset lämmönkeruunes-
teet sisältävät lisäaineina muutaman prosentin esimerkiksi denaturointiaineita. 
Lämmönkeruunesteissä käytetään myös esimerkiksi korroosiota estäviä lisäaineita 
(0,5 % liuoksen massasta). Lisäaineet saattavat hidastaa käytettävien lämmönsiir-
toaineiden hajoamista. Nykyisin energiakaivojen keruuputkistoissa käytetään pää-
sääntöisesti vain ruostumattomia materiaaleja ja näissä tapauksissa on mahdollis-
ta jättää korroosiota estävät lisäaineet pois. 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan maalämpökaivojen rakentamiseen 
tarvitaan 62 §:n mukainen toimenpidelupa, jonka myöntää kunnan rakennusval-
vontaviranomainen. Uudisrakentamisessa maalämpöjärjestelmä käsitellään raken-
nusluvan yhteydessä. Maalämpökaivon rakentaminen tuli luvanvaraiseksi 
1.5.2011. Maalämpökentän rakentaminen voi aiheuttaa esimerkiksi muutoksia 
pohjavedenpinnan korkeudessa tai vedenlaadussa, jolloin hankkeella on oltava 
toimenpideluvan lisäksi vesilain mukainen lupa. Mikäli toimenpiteistä voi ennalta 
arvioituna aiheutua pohjaveden pilaantumista, ei lupaa tule myöntää. Maalämpö-
kaivojen suositeltavia minimietäisyyksiä on nähtävissä taulukosta 8. 
 
Taulukko 8. Lämpökaivon suositeltavat minimietäisyydet eri kohteisiin. Sopivat etäisyydet voivat 
vaihdella porareiän kaltevuuskulmasta, pohjaveden virtausolosuhteista ja maaperästä riippuen. (Ym-
päristöministeriö 2013). 

 

Kohde Suositeltu minimietäisyys 

Energiakaivo 15 m* 
Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot  3 m** 
Kallioporakaivo 40 m 
Rengaskaivo  20 m 
Rakennus  3 m 
Kiinteistön raja  7,5 m* 
Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon 
purkupaikka 

Kaikki jätevedet 30 m,  
Harmaat vedet 20 m  

Viemärit ja vesijohdot 3 m (omat putket) -5 m (muiden putket)** 
Tunnelit ja luolat 25 m, etäisyys selvitetään tapauskohtaisesti 

* porareiän ollessa pystysuora   

** etäisyys riippuu maaperän laadusta, kaivusyvyydestä ja kaivantoon sijoitettavista putkista 

 

8.5.1 Tutkimusalueen pohjavesialueet 

 
Tietoa pohjavesialueilla olevista maalämpökaivoista on saatu kiinteistökyselystä 
sekä kuntien rakennusvalvonnasta. Tietoa maalämpökaivoista on taulukossa 9. 
Maalämpökaivo vaatii toimenpideluvan, mutta kaivoja on voitu asentaa myös en-
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nen toimenpideluvan voimaantuloa. Luvanvaraisuus osaltaan pienentää uusimpien 
maalämpökaivojen pohjavesiriskiä. Lisäksi rakennus- tai ympäristönsuojelumää-
räyksillä voidaan pienentää tai poistaa maalämpökaivoista pohjavedelle aiheutu-
vaa riskiä.  
 
Taulukko 9. Pohjavesialueilla olevat maalämpökaivot ja niiden tiedot. Oripäänkankaan osalta etäisyys 
on esitetty riskikohdetta lähimpään vedenottamoon sekä Pihlavan ottamoon. Sijainnit ovat liitteissä 4. 

 

Nro Pohjavesialue Kiinteistö Tietoa maalämpökaivoista 
Etäisyys 

ottamosta 
Riskiarvio  

1 Uusikartano  636-462-1-1091 

Yksi pystykaivo, jonka sy-
vyys 200 m, lämmönsiirto-

nesteestä ei tietoa. Kiinteistö 
pohjavesialueen länsirajalla. 

200 m 
Erittäin 
pieni 

2 Liipola  284-403-6-39 

Vaakaputkisto, pituus 800 
m, lämmönsiirtonesteestä ei 
tietoa. Kiinteistö pohjaveden 

muodostumisalueella.  

Tutkittu 
vedenot-

topaikka n.  
3 km 

Erittäin 
pieni 

3 Oripäänkangas  430-472-5-79 

Kolme pystykaivoa, joiden 
syvyys 65 m, lämmönsiirto-

neste Altia Naturel GeoSafe. 
Pohjaveden muodostumis-

alueella.  

880 m 
Pentura 
12 km  
Pihlava 

Erittäin 
pieni 

 
Pihlava; 
ei riskiä 

4 Oripäänkangas  430-472-1-96 

Yksi pystykaivo, jonka sy-
vyys on 130 m, lämmönsiir-
toneste pakkasenkestävä 

vesi/etanoli seos.  Pohjave-
den muodostumisalueella. 

150 m 
Pentura 
11 km  
Pihlava 

Erittäin 
pieni 

  
Pihlava; 
ei riskiä 

5 Oripäänkangas  430-472-19-0 

Vaakaputkisto, pituus 600 
m, lämmönsiirtonesteestä ei 
tietoa. Kiinteistö pohjaveden 

muodostumisalueella. 

200 m 
Pentura 
11 km  
Pihlava 

Erittäin 
pieni 

  
Pihlava; 
ei riskiä 

 

8.5.2 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Rakennusjärjestys: 
 
o Maalämpöjärjestelmien rakentaminen pohjavesialueilla on kielletty. (Pöytyä, Marttila 

ja Koski Tl) 
o Energiakaivon rakentamiseen pohjavesialueella on pyydettävä ympäristönsuojeluvi-

ranomaisen lausunto. Uusia laaja-alaisia maalämpökenttiä ei tule sijoittaa lainkaan 
pohjavesialueille eikä yksittäistäkään maalämpöjärjestelmää ainakaan pohjavedenot-
tamoiden lähialueille tai pohjavesimuodostuman ydinvyöhykkeeseen. Pohjavesialu-
eella yksittäisen maalämpöjärjestelmän sijoittumismahdollisuudet ja rakentamisvaa-
timukset sekä vesitalousluvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ympäristönsuojelu-
viranomaisen lausunnon perusteella. (Loimaa) 

 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Auran rakennusjärjestyksessä tulisi kieltää uudet maalämpöjärjestelmät alle 500 met-

rin etäisyydellä käytössä olevasta Käyrän pohjavedenottamosta. Lisäksi maaläm-
pöjärjestelmät tulisi kieltää 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla. 

 

YLEISIÄ OHJEITA: 
 

Maalämpöjärjestelmien sijoittaminen 1- ja 2-luokan pohjavesialueille ei ole suositeltavaa ja usein 
myös rakennusjärjestyksessä kiellettyä. Maalämpöjärjestelmien sijoittaminen pohjavesialueelle edel-
lyttää yleensä vesitalouslupaa aluehallintovirastolta. Viimeisimmät lupaviranomaisen ja hallinto-
oikeuksien päätökset lämpökaivojen sijoittamisesta pohjavesialueiden muodostumisalueille ovat ol-
leet kielteisiä. 
 

- Vanhan lämmitysjärjestelmän korvaamista maalämpöjärjestelmällä tulee harkita pohjaveden 
suojelun kannalta tapauskohtaisesti. 

- Pohjavesialueelle sijoitettavan maalämpöjärjestelmän vesilain mukaisen luvan tarve on aina ar-
vioitava. Energiakenttien rakentamiseen pohjavesialueelle suositellaan aina vesilain mukaista 
lupaa. 
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- Tarkempia tietoja maalämpöjärjestelmän rakentamisesta pohjavesialueille löytyy energiakaivo-
oppaasta (Ympäristöministeriö 2013). 

 

8.6 PUTKISTOT, VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY 

 
Jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueella kiinteistöt tulee liittää jätevesiviemäriin, 
mutta jätevesiverkon ulkopuolisten kiinteistöjen tulee hoitaa itse jätevesien käsitte-
ly. Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristön-
suojelulaissa (527/2014) sekä valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsit-
telystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (hajajätevesiasetus 157/2017). 
Kunnat voivat ympäristönsuojelumääräyksissään asettaa jätevesien käsittelylle la-
kia ja asetusta ankarampia vaatimuksia esimerkiksi pohjavesialueille.  
 
Pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevien ennen vuot-
ta 2004 rakennettujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää ympäristön-
suojelulaissa, hajajätevesiasetuksessa ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä 
jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Vuonna 2004 ja 
sen jälkeen rakennetut kiinteistöt täyttävät jo säännösten mukaiset määräykset. 
Automaattisesti vapautettuja jätevesijärjestelmien korjausvelvoitteesta ovat sellai-
set kiinteistöt, joiden omistaja tai haltija on syntynyt viimeistään 9.3.1943, kiinteis-
tössä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi), eikä jätevesistä aiheudu pilaan-
tumisen vaaraa. Korjausvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla on säännökset täyttävä 
jätevesijärjestelmä. Omistajan tai haltijan on mahdollista hakea poikkeamista jäte-
vesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan esimerkiksi 
korkean iän ja muun elämäntilanteeseen liittyvän syyn kuten pitkäaikainen työttö-
myyden tai sairauden takia. Poikkeamista voi hakea myös, jos jätevesien määrä 
on huomattavan pieni, kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle tai 
viemäri on tulossa alueelle lähivuosina. 

 
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä syntyvät jätteet, kuten lietteet, tulee käsitel-
lä jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Myös kaavoilla voidaan 
edistää pohjavesien suojelua esimerkiksi ohjaamalla rakentamista sopiville paikoil-
le ja antamalla pohjavesialueilla tarvittavia määräyksiä jätevesihuollosta. Kunta voi 
edesauttaa alueellista viemäröintiä osoittamalla varoja runkolinjojen rakentami-
seen. Viemäriputkien, jätevesipumppaamoiden ja umpisäiliöiden vuodot, umpisäili-
öiden tyhjennyksessä tapahtuva vuoto, jätevesien laiton maahan imeyttäminen se-
kä jätevesien ylivuoto maaperään voivat aiheuttaa pohjaveden likaantumista. Jäte-
vedet sisältävät mm. bakteereja, nitraattia, fosforia ja ammoniumtyppeä.  
 
Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida 
jätevesien ympäristökuormitus. Selvitys on pyydettäessä esitettävä valvontaviran-
omaiselle. Jätevesijärjestelmän suunnitelman tulee perustua riittäviin maastomit-
tauksiin ja maaperätutkimuksiin sekä pinta- ja pohjavesiolosuhteiden ja talousvesi-
kaivojen selvityksiin. Jätevesijärjestelmän rakentaminen vaatii maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen mukaisen toimenpideluvan. Jätevesijärjestelmien rakentamisen 
luvituksesta ja valvonnasta vastaa kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 
 

8.6.1 Tutkimusalueen pohjavesialueet 

 
Tutkimusalueella oleville kiinteistöille lähetettiin kiinteistökysely, jolla selvitettiin 
myös kiinteistöjen vedenhankintaa ja jäteveden käsittelyä (Taulukko 10). Kiinteis-
tökyselyitä lähetettiin 422 kappaletta yhteensä 472 kiinteistöille, joista saatiin vas-
taus 304 kiinteistöltä, vastausprosentin ollessa noin 64 %. Samalla omistajalla voi 
olla useampi kiinteistö pohjavesialueella ja kyselyllä saatiin vastaus usein vain yh-
den kiinteistön osalta, joka oli asuinkäytössä. Osassa kiinteistöistä varsinainen 
asuinkiinteistö ja jätevesien käsittely olivat pohjavesialueen ulkopuolella.  
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Lainummen alueella ei ole asuinkiinteistöjä ja Käyrän pohjavesialue on pistemäi-
nen, joten kysely ei koskenut näitä pohjavesialueita. Säärensuon kohdalla pohja-
vesialueen rajaus on muuttunut ja suurin osa pohjavesialueesta on poistettu luoki-
tuksesta. Kysely lähetettiin kuitenkin koko vanhalle pohjavesialueelle. Oripäänkan-
kaan osalta kysely lähetettiin Pihlavan vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen alu-
eelle ja sen pohjoispuolella oleville kiinteistöille aina Virttaalle asti.  

 
Taulukko 10. Kiinteistökyselyn tuloksia jätevesien sekä talousveden osalta. 

 

Pohjavesi-alue Laihia 
Uusi-

kartano 
Takalisto Palainen 

Simalan-
nummi 

Liipola Sorvasto 
Säären-

suo 

Hevon-
linnan-
kukkula 

Lintu-
rahka 

Oripään-
kangas 

Yht. 

Lähetetty kiinteis-
töille 

4 5 3 11 2 50 35 14 37 32 279 472 

Vastaukset 1 3 
3/2 pv-
alueella 

8 0 37 
24/23 

pv-
alueella 

10/4 
pv-

alueella  
26 21 171 

304/296 
pv-

alueella 

Vakituinen asunto - 2 1 5 - 11 9 1 7 2 78 116 

Vapaa-ajan asunto 1 - 1 - - 17 7 1 6 11 40 84 

Muu  - 1 - 3 - 9 7 2 13 8 53 96 

Vesijohto 1 2 2 7 - 18 14 1 7 7 121 179 

Oma kaivo  - - - - - 8 2 1 11 7 22 51 

Tuontivesi  - - - 1 - 4 5 1 3 3 10 27 

Jätevesiviemäri  - - - -  - 10 7 - 9 - 75 101 

Umpikaivo  - 1 - -  - 3 3 - 3 3 15 28 

Pienpuhdistamo  - - - 1  - 2 1 - - 1 - 5 

Saostuskaivo 1 1 1 4  - 5 2 - 5 1 32 52 

Saostuskaivosta WC-vedet johdetaan / muut jätevedet käsitellään ja johdetaan 

maasuodattamo -/1 - 1/1 - - 1/3 -/1 - - -/1 1/3 3/10 

maahanimeyttämö 1/- - -/1 - - 1/7 - - 2/3 -/2 11/20 15/33 

ajo-oja tai salaoja - 1/1 - 4/4 - 3/3 5/4 -/1 4/4 -/1 12/17 29/35 

Vain  
pesuvedet 

- - 1 -  - 14 2 3 5 11 25 61 

Komposti-/ kuiva-
käymälä 

-  - 1 - - 14 3 3 5 14 26 66 

Ei jätevesiä -  -  - 3  -  5 7 1 5 4 23 48 

 

8.6.2 Viemäröinti 

 
Jätevesiviemäröityjä alueita sijaitsee Liipolan, Sorvaston, Hevonlinnankukkulan ja 
Oripäänkankaan pohjavesialueilla. Lisäksi Käyrän vedenottamon vieressä kulkee 
siirtoviemäri ja Vanhan Tampereentien vieressä on jätevedenpumppaamo. Tien 
eteläpuoli kuuluu vesihuoltolaitoksen vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-
alueen laajennusalueeseen ja pohjoispuoli vesihuoltolaitoksen tavoitteelliseen ve-
sijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueeseen. 
 
Liipolan pohjavesialueella Salontien itäpuoli Liipolanjärven ympäristöstä sekä Ka-
karsuon pohjoispuoli on viemäröity. Pohjavesialueen itä- tai länsiosaa ei ole viemä-
röity. Sorvaston pohjavesialueella Kartanonnummen länsipuoli on viemäröity. He-
vonlinnankukkulan pohjavesialueella viemäröity alue sijoittuu Koskentien molem-
min puolin. Kunnan pohjavesialueilla ei ole jäteveden linjapumppaamoita. 
 
Oripäänkankaan pohjavesialueella jätevesiviemärin toiminta-alueeseen kuuluu ai-
nakin Oripään teollisuusalue Varkaanvuoren alueella. Viemäröinti on ulotettu Kor-
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ven asuinalueelle, josta myös hulevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. 
Pohjavesialueen pohjoisosassa Virttaan kylän alue on viemäröity. Pohjavesialueen 
koilliskulmassa Virttaalla kulkee Alastaron siirtoviemäri noin 600 m matkalla muo-
dostumisalueen ulkopuolella. Pohjavesialueella on jätevedenpumppaamo ainakin 
Oripäässä Paimenen- ja Ehtoosuontien välissä. 

 

8.6.3 Riskiarviointi 

 

Pohjavesialue Tietoa jätevesien käsittelystä Riskiarvio 

Laihia 
Pohjavesialueella sijaitsee vain muutama asuinkiinteistö. Alu-
eella ei ole viemäriä. Kyselyssä ei saatu vastauksia kuin yhdeltä 
kiinteistöltä.  

Erittäin 
pieni 

Uusikartano 
Pohjavesialueella sijaitsee vain muutama asuinkiinteistö. Alu-
eella ei ole viemäriä. Osalla on määräysten mukaiset jäteve-
sijärjestelmät. 

Erittäin 
pieni 

Takalisto 
Kyselyssä saatiin tieto kaikilta lähetetyiltä kiinteistöiltä. Alueella 
ei ole viemäriä ja vesivessa vain toisella kiinteistöllä.  

Erittäin 
pieni 

Käyrä 
Vedenottamon vieressä kulkee siirtoviemäri, jossa on jäteve-
denpumppaamo. Alue kuuluu jätevesiviemärin toiminta-alueen 
laajennusalueeseen.  

Erittäin 
pieni 

Palainen 
Vähän asuinkiinteistöjä. Osalla kiinteistöistä ei tule jätevesiä ja 
yhdellä on pienpuhdistamo ja neljällä saostuskaivot.  

Erittäin 
pieni 

Simalannummi 
Alueella on muutama mökkikiinteistö. Jätevesijärjestelmistä ei 
ole tietoa.  

Erittäin 
pieni 

Liipola 
Pohjavesialueella kulkee osittain viemäri. Suurin osa kiinteis-
töistä on viemärissä, jätevesiä ei synny tai kiinteistöillä on mää-
räysten mukaiset jätevesijärjestelmät.  

Pieni 

Sorvasto 
Pohjavesialueella kulkee osittain viemäri. Suurin osa kiinteis-
töistä on viemärissä, jätevesiä ei synny tai kiinteistöillä on mää-
räysten mukaiset jätevesijärjestelmät.  

Pieni 

Säärensuo 
Uuden pohjavesirajauksen mukaan alueella ei ole juurikaan 
asuinkiinteistöjä eikä niillä synny jätevesiä. 

Erittäin 
pieni 

Hevonlinnan-
kukkula 

Pohjavesialueella kulkee osittain viemäri. Suurin osa kiinteis-
töistä on viemärissä, jätevesiä ei synny tai kiinteistöillä on mää-
räysten mukaiset jätevesijärjestelmät.  

Pieni 

Linturahka 
Alueella on pääosin vapaa-ajan asuntoja, joissa ei synny jäte-
vesiä tai vain kuivakäymäläjätettä sekä pesuvesiä.  

Erittäin 
pieni 

Oripäänkangas 

Pohjavesialueella kulkee osittain viemäri. Suuri osa kiinteistöis-
tä on viemärissä, jätevesiä ei synny tai kiinteistöillä on määräys-
ten mukaiset jätevesijärjestelmät. Vastauksia jäi uupumaan yli 
sadalta kiinteistöltä. Alueella on ainakin yksi jätevedenpump-
paamo. Jätevesiviemärissä kulkee myös teollisuuden jätevesiä 
ainakin Oripään teollisuusalueella. Siirtoviemäri leikkaa hieman 
pohjavesialueen koilliskulmaa.   

Kohtalainen 

 

8.6.4 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Jätehuoltomääräykset: 
 
o Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava; vähin-

tään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä aina tarvittaessa (Pöytyän, Auran ja 
Marttilan) / ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa (Koski Tl, 
Loimaa, Oripää). Erotuskaivojen hälyttimet on tarkistettava säännöllisesti ja pidettävä 
kunnossa. Suodatinkaivot on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa ja suodatinmassa on vaihdettava tarvittaessa käyttö- ja huolto-ohjeen mu-
kaisesti (Koski Tl, Loimaa, Oripää). 
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o Kuivakäymäläjätettä, harmaiden jätevesien saostussäiliöstä poistettua kiinteää lietet-
tä sekä jätevesijärjestelmistä poistettua lietettä saa kompostoida vain tarkoitusta var-
ten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu 
eläinten pääsyltä ja jossa valumavesien pääsy maahan on estetty. Lisäksi näiden jät-
teiden kompostointi edellyttää, että valmis kompostituote voidaan hyödyntää asian-
mukaisesti kiinteistöllä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi 

vuosi. (Pöytyä, Aura ja Marttila)  
o Jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsit-

telemättömänä peltoon. (Pöytyä, Aura ja Marttila) 
o Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää hygieeniseksi käsiteltynä ja lan-

noitustarkoituksessa (omassa hallinnassa olevaan; Koski Tl, Loimaa, Oripää) pel-
toon. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuo-
jeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on 
noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jätteen haltija saa omien 
lietteidensä ohella ottaa edellä mainituin edellytyksin käsiteltäväkseen enintään 10 
(Pöytyä, Aura ja Marttila) / 5 (Koski Tl, Loimaa, Oripää) lähellä sijaitsevan asuinkiin-
teistön lietteet. 

 

Rakennusjärjestys: 
 
o Tärkeillä pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet on 

yleensä johdettava vyöhykkeen ulkopuolelle (Pöytyä, Marttila ja Koski Tl) / siten, että 
niistä ei aiheudu haittaa (Aura). Tätä varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdol-
lisesti tarvittavat luvat.  

o Tärkeillä pohjavesialueilla jätevedet on johdettava yleiseen viemäriverkostoon tai kai-
kille jätevesille on oltava tiiviyden suhteen valvottavissa oleva umpikaivo. (Oripää)  

 

Pihlavan pohjavedenottamon suoja-aluemääräykset (Liite 3): 
 
Kaukosuojavyöhyke/lähisuojavyöhyke:  
o Alueelle ei saa rakentaa uusia jätevedenpuhdistamoja. Alueelle rakennettavien uu-

sien rakennusten jätevedet on johdettava tiiviissä viemärissä tai muuten kuljetettava 
suoja-alueen ulkopuolelle, mikäli viemäriverkkoon liittymismahdollisuuksia ei ole. Jos 
yleinen viemäri on vahvistettu rakennuskaava-alueella 15 metriä lähempänä kiinteis-
tön rajaa, on kiinteistön liityttävä yleiseen viemäriin viemärilaitoksen liittymisehtoja 
noudattaen. Edellä esitetty koskee myös teollisuuslaitoksia. Vanhojen rakennusten 
jätevesien osalta luvan saajilla on oikeus omalla kustannuksellaan suorittaa sellaiset 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen jätevesien maaperään pääsyn estämiseksi. Viemäri-
verkko on alueella rakennettava tiiviiksi. 

o Alueella ei saa käyttää jätevettä tai lietelantaa kasteluun, sadetukseen, lannoituk-
seen, maanparannukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Samoin jätevesiliet-
teen käyttö on alueella kiellettyä. 

 
Suojatoimenpiteet:  
o Luvan saajat saavat kustannuksellaan johtaa asuinrakennuksista tulevat jätevedet 

tiiviissä viemärissä suoja-alueen ulkopuolelle sekä tiivistää rakennetut viemäröintilait-
teet ja eläinsuojien, lantaloiden ja tuorerehusäiliöiden pohjat. 

 

Ympäristönsuojelumääräykset: (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl) 
 
o Pohjavesialueella jätevesien maahan imeyttäminen on kiellettyä. Jätevedet tulee joh-

taa umpisäiliöön tai käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle tai ne voidaan käsi-
tellä tiiviissä puhdistuslaitteistossa, josta puhdistetut jätevedet johdetaan pohjavesi-
alueen ulkopuolelle. Pohjavesialueen ulkopuolelle johdettavilta jätevesiltä edellyte-
tään hajajätevesiasetuksen 3 §:n mukaista vähimmäispuhdistustasoa. 

o Määrältään vähäiset harmaat jätevedet (esimerkiksi kantovesi) voidaan imeyttää 
puhdistamattomina maahan, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
Myös pohjavesialueella vähäiset harmaat jätevedet voidaan imeyttää maahan, mikäli 
pohjaveden pilaantumisvaaraa ei synny. 

o Jätevesijärjestelmän saostussäiliöitä ja umpisäiliöitä tulee tyhjentää jätehuoltomää-
räysten mukaisesti. Saostussäiliöt on tyhjentämisen jälkeen täytettävä vedellä. 
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o Jätevesilietteiden levittäminen käsittelemättömänä pellolle on kielletty. Jätehuolto-
määräysten mukaisesti käsitelty jätevesiliete on sallittua levittää lannoitteeksi pellolle 
noudattaen asiasta annettuja jätehuoltomääräyksiä. Levittäminen ei kuitenkaan ole 
sallittua pohjavesialueelle. 

  
Loimaa 
o Pohjavesialueella jätevesien maahan imeyttäminen on kiellettyä. Käymäläjätevedet 

tulee johtaa ensisijaisesti umpisäiliöön. Mikäli pohjaveden pilaantumisvaaraa ei syn-
ny, jätevedet voidaan käsitellä puhdistuslaitteistolla, josta maaperään ei imeydy jäte-
vesiä. 

o Saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään kaksi kertaa vuodessa tai useammin tarvit-
taessa. Vapaa-ajan asuinkiinteistöjen ja vähäisessä käytössä olevien asuinkiinteistö-
jen saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa samoin kuin saostus-
kaivot, joihin johdetaan ainoastaan pesuvesiä. Lietteet tulee toimittaa lietteen vas-
taanottopaikkaan tai muuhun asianmukaiseen viranomaisen hyväksymään paikkaan. 

 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Vesihuollon kehittämissuunnitelmat tulee päivittää.  
o Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on tullut vastata 

uusia vaatimuksia nykyisten säädösten mukaan 31.10.2019 mennessä.  
o Pohjavesialueilla suoritettua kiinteistökyselyä tulee käyttää hyväksi jätevesijärjestel-

mien valvonnassa.  
o Siirtoviemärit tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa pohjavesialueiden ulkopuolel-

le.   
o Jäteveden linjapumppaamoiden ylivuoto tulee mahdollisuuksien mukaan ohjata poh-

javesialueiden ulkopuolelle.   
o Jätevedenpumppaamojen ylivuodoista tulisi aina tehdä häiriöilmoitus jätevedenpuh-

distamon ympäristöluvan valvojalle. 

 
YLEISIÄ OHJEITA: 

 

- Jäteveden käsittelyjärjestelmä tulee aina pyrkiä sijoittamaan pohjaveden virtaussuunnassa ve-
denottamon (talousvesikaivon) alapuolelle. 

 
 

8.7 MAA-AINESTEN OTTO 

 
Maa-ainesten ottoa säädellään maa-aineslailla (555/1981) ja sääntely toteutetaan 
lupamenettelyllä. Maa-ainesten otosta ei saa seurata pohjaveden laadun tai antoi-
suuden vaarantumista. Maan pintakerroksen poistaminen lisää riskiä haitta-
aineiden pääsystä pohjaveteen, sillä pintakerros sitoo hyvin haitta-aineita. Kasvilli-
suuden ja luonnontilaisen pintakerroksen poistaminen lisää pohjaveden muodos-
tumista ja pohjavedenpinnan noustessa suojaava kerros pienenee entisestään. 
Riskejä aiheuttavat myös työkoneiden käyttö, polttoaineiden säilytys, pölynsidon-
nassa käytettävä suola, pohjavedenpinnan alapuolelle ulottuva kaivaminen, suo-
veden purkautuminen pohjavesialueille, kiviaineksen pesu ja sorakuoppien käyttö 
esimerkiksi moottoriratoina ja kaatopaikkoina.  
 
Maa-aineslain 23 a §:n mukaan kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontavi-
ranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun otta-
misalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä 
maa-aineksia. Maa-ainesten oton päätyttyä myös kotitarveottoalue tulee siistiä ja 
luiskata reunat turvallisiksi. 

 

8.7.1 Pöytyän ja Auran pohjavesialueet 

 
Laihian, Uudenkartanon tai Käyrän pohjavesialueilla ei ole maa-ainesten ottoa 
eikä alueilla ole vanhoja kotitarvekuoppia.   
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Takaliston pohjavesialueella on kolme vanhaa maa-ainesten ottoaluetta, joissa on 
kaikissa pohjavesilampia. Pohjavesialueen keskivaiheilla olevalla metsittyneellä ot-
toalueella on kaksi lampea, joista suurempi on mökkilampi. Junaradan pohjoispuo-
lella olevalla vanhalla ottoalueella sijaitsee vanha vedenottamo pohjavesilammen 
reunalla. Alueella on romua ja roskaa sekä tynnyreitä ja vanha kaivinkone. Kuo-
pasta on otettu liikaa maa-aineita, jonka seurauksen ottamorakennus on vaarassa 
sortua pohjavesilampeen (Kuva 12). Alue tulisi siistiä ja ottorakennus purkaa. Poh-
javesialueen eteläpäässä on kaksi pohjavesilampea, joista isompi toimii mökkilam-
pena. 

 

 

 

 
 

Kuva 11. Takaliston pohjavesialueella oleva entinen maa-ainesalue, jossa on vanha vedenottamo.  
 

 

Lainummen pohjavesialueella on vanhoja maa-aineskuoppia ja matalia pohjave-
silampia. Aivan pohjavesialueen koillispuolelle on kaivettu mökkilampi. Pohjois-
osassa olevaa kuoppa on täytetty hiekalla, mutta kunnostus on osin kesken ja poh-
javedenpinta näkyvissä (Kuva 13). Pohjavesialueen keskivaiheilla on muutama 
vanha metsittynyt kuoppa, joissa on myös matalia lampia ja vanha kaivinkone. 
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Pohjavesialueen eteläosassa on muutama metsittynyt kuoppa ja eteläpuolella on 
kotitarvekuoppia. Pohjavesialueen rajalla olevaa kuoppaa on täytetty hiekalla, mut-
ta kunnostus on jäänyt kesken ja pohjavedenpinta on näkyvissä (Kuva 13). Alueel-
la on pienimuotoista motocross-ajelua. Kuopat tulisi kunnostaa loppuun ja matalat 
pohjavesilammet täyttää. 
 

 

 
 

Kuva 13. Lainummen alueella olevia vanhoja maa-aineskuoppia, joiden kunnostus on kesken. 
 
 

8.7.2 Marttilan pohjavesialueet 

 
Palaisten pohjavesialueella olevissa vanhoissa maa-aineskuopissa on paljon pie-
niä lampia tai kosteikkoja, joista osa on täytetty kunnostustoimien yhteydessä. 
Alueella on ollut samankin kuopan alueella osin eri tasoilla sijaitsevia lampia, joka 
voi johtua siitä, että alueella on hienoainespitoisia pohjavettä pidättäviä maa-
aineskerroksia (VARELY 2010). Pohjavesialueen pohjoisosassa olevat kuopat 
ovat metsittyneet ja yhdessä on pohjavesilampi. Alue on pääosin siisti mutta met-
sässä on vanha varastokontti.  
 
Pohjavesialueen keskiosissa oleva laaja maa-ainesalue on pääosin kunnostettu ja 
metsittynyt. Kuopan eteläosa on kaivettu paikoin kallionpintaan saakka ja luiska on 
osittain jätetty jyrkäksi. Alueella on varastokasoja, romua ja rakennusjätettä sekä 
rekan perävaunu. Alueella on lisäksi motocross-ajelua. Alueelta tulisi siivota yli-
määräiset romut. Pohjavesialueella on useita kotitarvekuoppia (Taulukko 11). 
 
Palaisten ottamon pohjoispuolella kuopat ovat metsittyneet ja alueella on muutama 
pieni pohjavesilampi ja yhdessä kuopassa kotitarveottoa. Pohjavesialueen etelä-
osan maa-ainesalue on kotitarvekäytössä. Alueella on harrastettu pienellä alalla 
ammuntaa (VARELY 2010).  
 
Simalannummen pohjavesialueella on muutama metsittynyt vanha maa-
aineskuoppa sekä useampi kaivettu pieni pohjavesilampi. Alueen keskivaiheilla 
olevaan kuoppaan on tuotu jätettä, kuten peltitynnyreitä, rakennusjätettä, puutava-
raa, roskaista täyttömaata (VARELY 2010), joita oli vielä havaittavissa alueella. 
Roskat ja romut tulee siivota. Simalantien vieressä olevan matalan mökkilammen 
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(Kuva 14) vieressä on vanha kaivuri ja varastokasa. Alueen lammet tulisi täyttää 
tai syventää. Alueella on kaksi kotitarvekuoppaa (Taulukko11).  
 

 
 

Kuva 14. Simalannummen pohjavesialueen olevan matala mökkilampi. 

 

8.7.3 Kosken Tl pohjavesialueet 

 
Liipolan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia maa-aineslupia. Alueen länsi-
osassa on laajempia, osin metsittyneitä ja osin kotitarveotossa olevia maa-
aineskuoppia (Taulukko 11). Alueella on lisäksi yksi pieni mökkilampi. Liipolanjär-
ven pohjois- ja itäpuolella sekä Hongistontien vieressä on pieniä metsittyneitä van-
hoja kotitarvekuoppia. Pohjavesialueen itäpäässä on vanhassa kuopassa kotitar-
veottoa ja vähäisiä roskia, jotka tulisi poistaa alueelta. 
 
Tauselannummen alueella olevat vanhat maa-ainesten ottoalueet ovat kunnosta-
matta. Läntisin maa-ainesalue Kullanvuoren eteläpuolella kiinteistöllä 284-415-3-
48 on kunnostamatta, mutta pääosin metsittynyt. Kuopassa on varastokasoja, 
vanhoja koneita ja romua, tavaran säilytystä sekä mahdollista kotitarveottoa (Kuva 
15). Kuoppaan on tuotu lisäksi sinne kuulumatonta maa-ainesta. Kuopan ja Tau-
selantien itäpuolella kiinteistöillä 284-415-3-48 ja 284-415-2-49 olevassa kuopassa 
on edelleen runsaasti kotitarveottoa (Kuva 15). Salontien länsipuolella kiinteistöillä 
284-415-2-27, 284-409-1-140 ja 284-409-1-93 olevan maa-ainesalueen pohjois-
osassa on kotitarveottoa, pieniä kosteikkoja ja pienimuotoista ampumatoimintaa. 
Kuopan eteläosa on metsittynyt, mutta alueella on runsaasti vanhoja, öljyä vuota-
via koneita, säiliöitä, romua ja roskaa (Kuva 15). Kuopassa on kiireellinen kunnos-
tustarve (VARELY 2010). Kotitarveotosta ei ole tehty ilmoituksia ja ottoa tulee alu-
eella seurata ja kuopat kunnostaa. Romut, roskat ja koneet tulee poistaa kuopista. 
 
Sorvaston pohjavesialueella Sorvastontien itäpuolella on metsittynyt vanha maa-
aineskuoppa. Pohjavesialueen itäpäässä on muutama metsittynyt kuoppa, jossa 
yhdessä on pieni lähdelampi. Martintalon alueella olevassa kuopassa on ollut koti-
tarveottoa ja kuoppa tulisi tarvittaessa kunnostaa.  
 
Taulukko 11. Pohjavesialueille sijoittuvia kiinteistöjä, joilla on kotitarveottoa. Sinisellä kuopat, joista 
tehty ilmoitus. Oripäänkankaan osalta tätä tietoa ei ollut saatavilla. Kuoppien sijainnin liitteissä 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palainen 
Simalan-
nummi 

Liipola Säärensuo 
Hevonlinnan- 

kukkula 
Linturahka 

Oripään-
kangas 

480-413-2-69 480-419-1-31 284-415-3-48 284-417-10-2 
284-401-2-62/ 
284-401-4-18 

284-407-1-31 561-404-7-89 

480-413-2-50 480-419-1-14 284-415-2-49 

 

284-401-1-29 284-407-6-0 561-404-5-1 

480-413-2-51  284-415-2-27 284-411-3-13 430-476-2-4 561-404-9-131 

480-413-2-54 284-409-1-140 284-407-1-3 430-476-2-96 561-404-9-121 

480-413-2-75 284-403-5-41 
284-403-5-39 

284-407-1-31 430-476-2-97 561-404-1-167 

480-413-2-86 284-401-6-34 430-478-3-27 561-404-1-168 

  

284-401-4-4 430-478-1-66 
561-404-10-95/ 
561-404-10-174 

 480-420-9-4 
561-404-6-55/ 
561-404-5-48 
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Kuva 15. Liipolan pohjavesialueella olevia maa-aineskuoppia. Läntisin kuoppa (ylin), Tauselantien 
itäpuoleinen kuoppa (keskimmäinen) ja Salontien viereinen kuoppa (alin).  

 
 

Säärensuon pohjavesialueen uuden rajauksen seurauksena pohjavesialueen poh-
joispuolelle on jäänyt alueen laajimman maa-ainesalueet. Alueella ei ole voimassa 
olevia maa-aineslupia. Pohjavesialueella olevat pienialaiset kotitarvekuopat ovat 
pääosin metsittyneet ja muutamassa kuopassa on pieniä pohjavesilampia ja kos-
teikkoja. Pohjavesialueen keskivaiheilla olevaa pohjavesilammen alueella on va-
rastokasoja (Kuva 16). Alueen länsiosassa oleva pieni kotitarvekuoppa tulee tarvit-
taessa kunnostaa (Taulukko 11). Ruonantien sisäkaarteessa olevaan kuoppaan on 
tuotu sekajätettä sisältäviä maa-aineksia (VARELY 2010). 
 

 
 

Kuva 16. Säärensuon pohjavesialueen keskivaiheilla oleva pohjavesilampi. 
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Hevonlinnankukkulan alueella on runsaasti nykyisiä ja entisiä maa-ainesalueita 
ja kotitarvekuoppia (Taulukko 11 ja 12 sekä Kuva 17). Maa-ainesten otto on monin 
paikoin ulotettu pohjavedenpinnan alapuolelle, jonka seurauksena alueella on 
useita pieniä pohjavesilampia. Osa lammista on mökkilampia. Kahdessa maa-
aineskuopassa on sijainnut ampumarata, joista toinen on lopetettu. Alueen länsi-
osassa on sijainnut asfalttiasema. Useassa vanhassa kuopassa täyttöä on tehty 
osin huonolaatuisella maa-aineksella (VARELY 2010). Muutamassa kuopassa on 
vähäistä rakennusjätettä.  
 
Mäenpään Sora (284-401-1-29) on tehnyt kotitarveottoilmoituksen 5.8.2003. Ilmoi-
tuksen mukaan soraa otetaan 1200 m3. Vuonna 2004 Kosken rakennuslautakunta 
on katselmuksella todennut tilanomistajien suunnitelmiin kuuluvan vielä soranottoa 
kotitarpeisiin noin 1000–1500 m3. Käytössä on ollut myös kaksi muuta kuoppaa, 
joiden sijainneista ei ole ilmoituksia.  
 
Voimassa olevien maa-aineslupien lisäksi pohjavesialueen länsiosassa kiinteistöil-
le 284-407-1-31 ja 284-407-1-30 sijoittuvan vanhan ottoalueen maa-aineslupa on 
päättynyt vuonna 2004 mutta maisemointi on edelleen kesken. Alueella on kotitar-
veottoa, maa-aineskasa ja luiskauksia tekemättä.  

 

 
 

Kuva 17. Kotitarvekuoppa Koskentien länsipuolella Hevonlinnankukkulan pohjavesialueella.  

 
Maa-ainesluvat: 
 
Pohjavesialueen keskivaiheilla on kaksi maa-aineslupaa sekä vesitalouslupa maa-
ainesten ottoon (Taulukko 12 ja Kuva 18). Suuremman luvan ottoalue sijaitsee He-
vonlinnan vedenottamosta n. 450 metrin ja Uotilan vedenottamosta n. 950 metrin 
päässä. Suunnitelman mukaan pohjavedenpinnan yläpuolelle jää vähintään 4 met-
rin paksuinen koskematon sorakerros. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan 
maa-ainesten ottamisesta ei aiheudu alueen pohjavesille merkittävää haittaa. Ot-
toalueen pohjoiskulmassa sijaitsee lopetettu ampumarata. Oton syvyys harjun 
laesta tulee olemaan noin 15 metriä. Maa-ainesluvassa on annettu määräyksiä 
pohjaveden suojelemiseksi. (Kosken Tl kunta 2012) 
 
- Maa-ainesten ottotoiminta ei saa aiheuttaa muutoksia pohjaveden laadussa tai muo-

dostumisessa. Koska ottamisalue sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella ja kunnan ve-
denottamon läheisyydessä, on ottamistoimintaa harjoitettava erityisen huolellisesti. 

- Alueen siisteydestä tulee huolehtia, ettei alueelle muodostu luvatonta toimintaa kuten 
jätteiden hylkäämistä. Ottamisalueella tulee välttää ylimääräistä poltto- ja voiteluainei-
den, muiden kemikaalien sekä jätteiden varastointia. 

- Ottamisalueen maisemointia ja jälkihuoltotyötä tulee toiminnan niin salliessa tehdä jo 
ottamisen edetessä. 
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Taulukko 12. Voimassa olevat maa-ainesluvat ja niiden tiedot. Osassa on toimijana yksityishenkilö, 
jonka takia taulukossa on esitetty vain kiinteistöt. Sijainnit ovat liitteissä 4. 
 

Toimija / 
Kiinteistö 

Alin 
ottotaso 

Voimassa 
Määrä 

m3 

Kaivualueen 
pinta-ala, ha 

 

Hevonlinnankukkula 

Hevonlinna 1:34 
Hevonlinna II 5:26 

+94,5 7.6.2022 160 000  

Paukkula 1:40 
Jättälän sorakuoppa 1:28  
Hevonlinna 1:34 

+83 
10.6.2023 

25 000 1,46 

Vesitalouslupa 31.12.2022 

Kosken Autokeskus Oy 
Sorala 1:38 

+94,53 
 

5.7.2021  
 25 000 

 1,52, 
 Ottoalueen 

pinta-ala 

Oripäänkangas 

Super Asfaltti Oy 
Sikakivi 6:164 

+81 31.12.2020 
420 000 

kalliokiviaines 
3,97 

Pajukko 10:123 
Santanummi 10:124 

+94,6 1.5.2021 15 000 0,95 

Rudus Oy 
Santamäki 8:48 
Soranummi II 8:59 

+84...+86 19.4.2021 461 200 13,49 

Destia Oy 
Kivinen 7:63, Kivinen I 7:65, 
Kulmala I 7:64, Myrskylä I 
5:91 Saari 5:1 

n +91…+92 1.7.2023 320 000 13,9 

Rudus Oy 
Myrskylä I 5:91 
Soramaa II 37:1 

+84 24.5.2023 180 000 4,9 

Rudus Oy 
Kiljava 6:160 

 26.11.2023 976 000 13,4 

Maanrakennusliike Vähätalo 
Oy, Malminkangas 16:3 

+83,79 1.10.2025 29 000 1,8 

Rudus Oy  
Myrskylä 5:91 

 14.1.2021 250 000  

 
Pienempi lupa-alue (Taulukko 12) sijaitsee noin 0,5 km:n etäisyydellä idässä ole-
vasta Hevonlinnan ottamosta ja noin 1 km:n etäisyydellä länsiluoteessa olevasta 
Uotilan ottamosta. Pohjaveden päävirtaussuunta on länteen. Ottamisalueella on 
matala lampi, joka on kaivettu ennen maa-aineslain voimaantuloa. Oton tarkoituk-
sena on syventää lampi virkistyskäyttöön sopivaksi (Kuva 18). Pohjavesilammen 
syvyys tulee olemaan noin 4,5–8 metriä riippuen pohjaveden pinnankorkeudesta.  
Oton syvyys harjun laesta tulee olemaan noin 20 metriä. Maa-ainesluvassa on an-
nettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. (Kosken Tl kunta 2013)  
 

- Ottamisalueelle tulee asentaa havaintoputki ja suoritettava muut toimenpiteet pohjave-
den korkeuden ja laadun seuraamiseksi. 

- Aluehallintoviraston lupamääräysten mukaisesti pohjaveden pinnan korkeuden ja laa-
dun tarkkailu on aloitettava vähintään kaksi (2) kuukautta ennen maa-ainesten oton 
aloittamista. 

 

Maa-ainesalueelle varataan imeytysainetta ja vain käytössä olevaa kalustoa säily-
tetään ottoalueella. Pohjavedenpinnan alapuolinen otto toteutetaan laahakauhako-
neella. Lammen vesipinta-ala ei saa ylittää 0,94 hehtaaria ja vesipinnan alapuolei-
nen materiaali on mahdollisimman puhdasta hiekkaa ja soraa, jolloin vesi pysyy 
kirkkaana. Vesitalousluvassa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. 
(AVI 2013) 
 

- Pohjavedenpintaa ei saa kaivun yhteydessä alentaa. 
- Ottoalueelle ei saa läjittää orgaanista ainesta tai runsaasti hienoainesta sisältävää ma-

teriaalia. Pintaa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä jo otetun alueen viimeistelyyn 
ja muutoin sijoitettava alueen reunaosiin siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laadun 
huononemista.  

- Maa-ainesten otto on järjestettävä niin, että polttoaineiden, öljyjen tai muiden haitallis-
ten aineiden joutuminen maaperään estyy. Luvan saajalla on oltava öljyvahingon varal-
ta toimintasuunnitelma ja -valmius.  
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- Ottoalueella ei saa säilyttää polttoaineita, öljyä eikä muita pohjavettä pilaavia aineita. 
Tällaisia aineita ei saa käyttää siten, että pohjaveden pilaantuminen on mahdollista. Ot-
toalueella ei saa säilyttää, huoltaa tai tankata työkoneita tai kuljetuskalustoa.  

- Kaivun jälkeen tulee moottoriajoneuvojen pääsy lammen rantaan estää.  
- Maa-ainestenoton vaikutuksia on seurattava pohjavedenpinnan korkeuteen 4 kertaa 

vuodessa helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa ja laatua ainakin kerran vuodessa sa-
mana ajankohtana lammen viereen asennetusta havaintoputkesta, lammikosta ja tar-
vittaessa lähimmästä talousvesikaivosta. Vedestä analysoidaan haju, maku, väri, sa-
meus, pH, happi, permanganaattiluku/TOC, sähkönjohtavuus, rauta, mangani, sulfaatti, 
nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä 
koliformiset ja E.coli bakteerit. Tulokset tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun 
mennessä VARELY:n ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

 
 

Kuva 18. Maa-ainesalue Hevonlinnankukkulan pohjavesialueella. 
 

Kosken Autokeskus Oy:llä on voimassa oleva jatkolupa maa-ainesten otolle He-
vonlinnan ottamon luoteispuolella noin 300 metrin päässä ottamosta ja etäisyys ot-
tamisalueen luoteispuolella olevaan Uotilan ottamoon on noin 1,6 km (Taulukko 
12). Alueelta on otettu pääasiassa soraa ja hiekkaa sekä ohuissa kerroksissa 
esiintyvää hietaa, hiesua, silttiä ja savea. Maa-ainesluvassa on annettu määräyk-
siä pohjaveden suojelemiseksi. (Kosken Tl kunta 2016) 
 
- Ottamistoiminnan yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei maaperään eikä pohja- tai 

pintavesiin pääse ympäristölle haitallisia aineita. Pohjaveden pintaa ei saa alentaa kai-
vun yhteydessä. 

- Kaivualueelle johtuva ajoväylä on tarvittaessa varustettava lukittavalla puomilla. 
- Alueelta kuorittuja pintamaita ja muita orgaanista ainesta sisältävien ainesten varas-

tointi sorakuopan pohjalla ei ole sallittua. 
- Maa-ainesottoluvan haltijan tulee tarkkailla toiminnan vaikutusta lähimmän talousvesi-

kaivon veden laatuun ja määrään. Tarvittaessa kaivosta tulee ottaa vesinäyte. 
- Ottamisalueella ei saa säilyttää poltto- ja voiteluaineita eikä varastoida ja huoltaa ko-

neita. 
- Alueen maisemointi tulee toteuttaa luvan mukaisesti. 

 

8.7.4 Linturahkan pohjavesialue 

 
Alueen pohjoisosassa on useita entisiä laajoja maa-ainesalueita, joissa ottotoimin-
ta on loppunut ja alueet ovat pääosin metsittyneet. Alueella ei ole voimassa olevia 
maa-aineslupia. Alueella on entisiä ja käytössä olevia kotitarvekuoppia sekä useita 
pieniä pohjavesilampia (Taulukko 11 ja Kuva 19). Pohjavesialueen keskivaiheilla 
entisellä maa-ainesalueella säilytetään puita, kantoja, haketta ja alueella on vanho-
ja koneita, jotka tulisi poistaa. Alueella on sijainnut kunnostettu kaatopaikka ja tur-
peen pussitusalue. Alueen kuoppiin on tuotu romua, roskia sekä rakennusjätettä ja 
toiminnan aikana säilytetty väärin polttonesteitä (VARELY 2010). Pohjavesialueelle 
sijoittuu lisäksi kaksi turvetuotantoaluetta. Uudentalontien eteläpuoleisessa kuo-
passa on vanhoja, öljyä vuotavia koneita, jotka tulee poistaa (Kuva 19).  
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Kuva 19. Kotitarvekuoppa ja entinen ottoalue Linturahkan pohjavesialueella. 

  

8.7.5  Oripäänkankaan pohjavesialue 

 
Pihlavan vedenottamon ympäristö on lähes kokonaan nykyistä tai entistä maa-
ainesten ottoaluetta ja suuri osa harjusta on kaivettu pois. Alueella on lukuisia toi-
minnassa olevia luvanvaraisia maa-ainesalueita (Taulukko 12). Lisäksi yksi Rudus 
Oy:n maa-aineslupa on mennyt umpeen vuonna 2019. Myös pohjavesialueen kes-
kivaiheilla on runsaasti entisiä maa-ainesten ottoalueita, jotka on pääosin metsitty-
neet. Alueella on kotitarveottoa, toiminnassa oleva asfalttiasema ja murskaamo 
sekä entisiä murskaamoja, asfalttiasemia ja öljysora-asema (Taulukko 11 ja Kuva 
20). Pääosa toiminnasta sijoittuu ja on sijoittunut Pihlavan vedenottamon vaikutus-
alueelle. Lentokentän eteläpuolella on runsaasti toimintaa ja teollisuutta osittain 
entisissä maa-aineskuopissa. Vanhoilla ottoalueilla on varastokasoja ja koneita ja 
romuja, jotka tulee siivota. Kuopissa on hoidettu polttoaineen säilytys paikoin puut-
teellisesti ja alueella on pieniä täytettäviä lampia ja kosteikkoja (VARELY 2010).  
 

 

 
 

Kuva 20. Oripäänkankaan pohjavesialueella oleva asfalttiasema ja maa-ainesalue. 
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Maa-ainesluvat: 
 

Oripään vapaa-ajankeskuksen itäpuolella olevalla alueella on voimassa pieni maa-
aineslupa (Taulukko 12). Ottotoimintaa alueella ei ole kuitenkaan aloitettu. Maa-
ainesluvassa on annettu määräyksiä pohjavesien suojeluun (Oripään kunta 2016). 
 

- Orsivesikerroksia ei saa puhkaista ja niiden päälle on jätettävä 1,5 m suojakerros. 
- Alueella on noudatettava Pihlavan suoja-aluemääräyksiä. 
- Orsiveden pintaa tulee seurata 3 kk välein. 
- Orsiveden laatua tulee seurata vuosittain.  
- Tarkkailutulokset tulee toimittaa vuosittain Oripään kunnalle ja VARELY:n. 

 

Elementtitehtaan itäpuolella on Rudus Oy:n voimassa oleva maa-aineslupa. Ru-
duksella on lisäksi kaksi muuta maa-aineslupaa pohjavesialueella (Taulukko 12). 
Luvissa on annettu määräyksiä pohjaveden suojeluun. Pienimmän maa-ainesluvan 
mukaan (Oripään kunta 2018): 
 

- Alueella on noudatettava Pihlavan suoja-aluemääräyksiä. 
- Pohja- ja orsiveden pintaa tulee seurata 3 kk välein ja niiden päälle on jätettävä 4 m 

suojakerros. 
- Pohjaveden laatua tulee seurata vuosittain.  
- Tarkkailutulokset tulee toimittaa vuosittain Oripään kunnalle ja VARELY:n. 
- Alueella ei saa säilyttää öljytuotteita eikä huoltaa tai tankata koneita tai laitteita. Konei-

den ja laitteiden sekä säilytyspaikkojen sekä seulontalaitteiden alustat on suojattava.  
- Murskaus vaatii ympäristöluvan 

Suurimman Ruduksen luvan määräysten mukaan (Oripään kunta 2018): 
- Orsivesikerroksia ei saa puhkaista. 
- Pohjaveden laatua tulee seurata vuosittain.  
- Pohjaveden pintaa tulee seurata 3 kk välein ja sen päälle on jätettävä 4 m suojakerros. 

- Tarkkailutulokset tulee toimittaa vuosittain Oripään kunnalle ja VARELY:n. 
 

Pihlavan vedenottamon koillispuolella sijaitsee Destian maa-ainesalue (Taulukko 
12). Maa-ainesluvan määräysten mukaan (Oripään kunta 2018): 
 

- Alueella on noudatettava Pihlavan suoja-aluemääräyksiä. 
- Pohja- ja orsiveden pintaa tulee seurata 3 kk välein ja niiden päälle on jätettävä 4 m 

suojakerros. 
- Pohjaveden laatua tulee seurata vuosittain.  
- Tarkkailutulokset tulee toimittaa vuosittain Oripään kunnalle ja VARELY:n. 
- Orsivesikerroksia ei saa puhkaista. 
 

Pihlavan vedenottamon kaakkoispuolella on Maanrakennusliike Vähätalo Oy:n 
maa-ainesalue (Taulukko 12). Luvassa on annettu määräyksiä pohjaveden suoje-
lemiseksi (Oripään kunta 2019).   
 

- Ottamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, että maa- tai kallioperään tai pohja- tai 
pintavesiin ei pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita. Ottamisalueel-
la ei saa säilyttää romuja, jätteitä tai öljytuotteita eikä huoltaa koneita eikä tankata kul-
kuneuvoja. Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti tiiviillä 
alustalla ympäristölle aiheutuvan pilaantumisriskin välttämiseksi. 

- Mikäli maahan joutuu öljyä tai muuta ympäristölle vaarallista ainetta on siitä välittömästi 
ilmoitettava maa-ainesten oton valvontaviranomaiselle ja mahdollisesti saastunut maa 
on kuljetettava viipymättä pois alueelta. 

 

Murskaamo ja asfalttiasema  
 

Oripäänkankaan pohjavesialueella on tällä hetkellä toiminnassa Super Asfaltti 
Oy:n murskaamo ja asfalttiasema (Taulukko 12). Toiminta sijoittuu Letkunsuon 
ympäristöön orsivesialueelle. Super Asfaltti Oy:n kivenlouhimo ja murskaamo si-
jaitsee Oripäänkankaan pohjavesialueella noin 3,2 km päässä Pihlavan vedenot-
tamosta. Louhinta-alue on pääsiassa pohjaveden muodostumisalueella, mutta 
murskaus ja varastointialue sijoittuu muodostumisalueen ulkopuolelle. Louhinta-
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alueen pinta-ala on noin 5 ha ja murskausalueen noin 4 ha. Mursketta ja muita la-
jitteita tuotetaan keskimäärin 80 000 t/v ja ne sijoitetaan ottamisalueen lounaispuo-
lelle asfalttiaseman yhteyteen. Kevyttä polttoöljyä käytettään sähköntuottamiseen 
20 t/v ja työkoneisiin 17 t/v. Polttonestesäiliöt on varustettu ylitäytönestimellä sekä 
kaksoisvaipalla tai katetulla, säiliön tilavuisella suoja-altaalla. Alueelle on varattu 
imeytysturvetta mahdollisia vuotoja varten. Työkoneisiin säilytetään kerralla enim-
millään 9 000 l ja energiantuottamiseen 10 000 l polttonesteitä. Lisäksi pieniä mää-
riä voiteluaineita säilytetään lukkojen takana allastetulla alueella. Laitosalueella 
maanpinta on soraa ja pölynsidonnassa käytetään suolaa. (Oripään kunta 2003) 
 
Aluehallintovirasto on myöntänyt Super Asfaltti Oy:lle luvan pohjaveden muutta-
miskiellosta poikkeamiseen asiassa, joka koskee kalliokiviaineksen ottamisen ulot-
tamista kalliopohjaveden pinnan alapuolelle. Ottamisalueella tavataan noin 10 met-
riä pohjavesipintaa korkeammalla tasolla olevaa orsivettä. Kalliopohjaveden vir-
taussuunta on todennäköisesti itään ja kaakkoon eli pois pohjavesialueelta, eikä 
ottamisalueelta ole pohjavesiyhteyttä harjun ydinvyöhykkeessä olevaan pohjave-
teen. Räjähtämätön räjähdysaine voi sadeveden huuhtomana päätyä pohjaveteen 
aiheuttaen nitraattipitoisuuden nousua. Räjäytykset voivat aiheuttaa myös muutok-
sia kalliopohjaveden virtausreiteissä. Nitraatin vaikutusta louhosalueella pienennet-
tään kuljettamalla kiviaines pois alueelta. Hankkeen vaikutuksia seurataan mittaa-
malla vedenpintaa ja ottamalla vesinäytteitä kalliopohjaveden havaintoputkesta 
sekä broilerikasvattamon kallioporakaivosta. Ottamisalueen lähistön talousvesikai-
voissa ei ole todettu louhinnan vaikutuksia. (AVI 2011) 
 
Asfalttiasema sijaitsee pohjaveden muodostumisalueen sekä Pihlavan vedenotta-
mon kaukosuojavyöhykkeen rajalla noin 3,2 km päässä vedenottamosta. Alueen 
maaperä on soraa ja sen pinta-ala on noin 2 ha. Riskit pohjavedelle syntyvät pää-
osin bitumin käsittelystä sekä asfaltti- ja öljyjätteistä. Haitta-aineiden päätyminen 
syvälle maaperään ja pohjaveteen on niiden koostumuksen takia epätodennäköis-
tä. Alueelle on sijoitettu mursketta ja muita lajitteita. Vesitalousluvassa on annettu 
määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. (AVI 2011 ja Joronen 2011)  
 

- Kalliokiviaineksen otosta ja varastoinnista ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisvaa-
raa tai pohjavedenkorkeuden haitallista alenemista. Kalliokiviaineksen otto on järjestet-
tävä niin, että öljyjen tai muiden haitallisten aineiden joutuminen maaperään estyy.  

- Alueelta poistettavat pintamaat on käytettävä jo otetun alueen viimeistelyyn ja muutoin 
sijoitettava alueen reunaosiin siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laadun huonontu-
mista.  

- Luvan saajan on valvottava, ettei ottoalueelle kalliokiviaineksen oton aikana tuoda jät-
teitä ja ettei alueelle muutenkaan joudu pohjaveden laadulle haitallisia aineita. 

- Luvan saajan on tarkkailtava kalliokiviaineksen oton vaikutuksia kallioporakaivon ja ra-
kennetun kalliopohjaveden havaintoputken vedenlaatuun ja vedenkorkeuteen Varsi-
nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. 

 

8.7.6 Riskiarviointi 
 

Pohjavesialue Tietoa maa-ainesten otosta Riskiarvio  

Takalisto 

Pohjavesialueella on kolme vanhaa maa-ainesten ottoaluetta, joissa 
on kaikissa pohjavesilampia. Lammet toimivat mökkilampina entisen 
ottamon viereistä lampea lukuun ottamatta. Ottamon alueella on 
romua, roskaa, tynnyreitä sekä vanha kaivinkone ja kuopasta on 
otettu liikaa maa-aineita ottamorakennuksen ympäriltä.  

Pieni 

Lainummi 

Pohjavesialueella on vanhoja maa-aineskuoppia ja matalia osin 
täytettyjä pohjavesilampia. Alueella on myös vanha kaivinkone. 
Pohjavesialueen eteläpuolella on kotitarvekuoppia. Eteläosassa on 
pienimuotoista motocross ajelua.  

Pieni 

Palainen 
Alueella on kotitarveottoa ja entisiä maa-aineskuoppia, joista osa on 
kunnostettu ja osa metsittynyt. Kuopissa on varastokasoja, romua, 
rakennusjätettä ja rekan perävaunu sekä motocross ajelua.  

Pieni 
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Simalannummi 
Pohjavesialueella on muutama metsittynyt vanha maa-aineskuoppa 
sekä useampi kaivettu pieni pohjavesilampi. Kuoppiin on tuotu va-
haisiä määriä roskaa ja romua.  

Pieni 

Liipola 

Pohjavesialueella on kotitarveottoa entisillä osin jälkihoidetuilla maa-
ainesalueilla. Kuopissa on varastokasoja, sinne kuulumatonta maa-
ainesta, vanhoja öljyä vuotavia koneita ja romua, roskaa, säiliöitä 
sekä muuta tavaran säilytystä.  

Suuri 

Sorvasto 
Pohjavesialueella on muutama metsittynyt vanha maa-aineskuoppa. 
Pohjaveden virtaus on kohti ottamoa.  

Erittäin 
pieni 

Säärensuo 
Pienialaiset kotitarvekuopat ovat pääosin metsittyneet ja muutamas-
sa kuopassa on pieniä pohjavesilampia ja kosteikkoja. Yhteen 
kuoppaan on tuotu sekajätettä sisältäviä maa-aineksia.  

Erittäin 
pieni 

Hevonlinnan-
kukkula 

Alueella on 3 voimassa olevaa maa-aineslupaa sekä vesitalouslupa, 
joissa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. Alueella 
on lisäksi entisiä maa-ainesalueita ja kotitarvekuoppia ja useita 
pieniä pohjavesilampia. Kahdessa maa-aineskuopassa on sijainnut 
ampumarata, joista toinen on lopetettu. Alueen länsiosassa on si-
jainnut asfalttiasema. Lisäksi täyttöjä on tehty osin huonolaatuisella 
maa-aineksella. Pohjaveden päävirtaussuunta on nykyisilta maa-
ainesalueilta poispäin Hevonlinnan ottamosta kohti Uotilan ottamoa, 
mutta vedenotto voi vaikuttaa virtaussuuntiin.  

Kohtalainen 

Linturahka 

Pohjoisosassa on useita entisiä, suhteellisen laajoja metsittyneitä 
maa-ainesalueita ja käytössä olevia kotitarvekuoppia. Kuopissa 
säilytetään puita, kantoja, haketta ja vanhoja koneita. Kuopissa on 
kunnostettu kaatopaikka sekä entinen turpeen pussitusalue. Alueen 
kuoppiin on tuotu lisäksi vähäisiä määriä romua, roskia, rakennusjä-
tettä ja toiminnan aikana säilytetty väärin polttonesteitä. Pohjavesi 
virtaa kuopista kohti vedenottamoita.  

Pieni 

Oripään-
kangas 

Pihlavan vedenottamon ympäristö on lähes kokonaan nykyistä tai 
entistä maa-ainesten ottoaluetta. Myös pohjavesialueen keskivai-
heilla on runsaasti entisiä metsittyneitä maa-ainesalueita. Pohjave-
sialueella on luvanvaraista ottotoimintaa, kotitarveottoa, toiminnassa 
oleva asfalttiasema sekä murskaamo ja lisäksi entisiä murskaamoi-
ta, asfalttiasemia, sekä öljysora-asema. Pääosa toiminnasta sijoittuu 
ja on sijoittunut Pihlavan vedenottamon vaikutusalueelle ja pohjave-
den virtaussuunta on kohti ottamoa. Vanhoilla ottoalueilla on varas-
tokasoja ja entisiä koneita ja romuja. Kuopissa on hoidettu polttoai-
neen säilytys paikoin puutteellisesti.  

Suuri 

 

8.7.7 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 
 

Jätehuoltomääräykset: 
 
o Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 

 

Rakennusjärjestys: 
 
o Maan kaivussa pohjaveden ylimmän luonnollisen pinnan ja maanpinnan välille on jä-

tettävä riittävä suojakerros. (Loimaa, Pöytyä, Marttila ja Koski Tl) 
o Täyttöjä tehtäessä täyttömaa-ainesten on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia maa-

aineksia. (Loimaa, Pöytyä, Marttila ja Koski Tl) 
 

Pihlavan pohjavedenottamon suoja-aluemääräykset (Liite 3): 
 
Kaukosuojavyöhyke/lähisuojavyöhyke:  
o Alueelle ei saa perustaa öljysora- ja asfalttiasemia ilman ELY-keskuksen hyväksymiä 

erityisiä suojatoimenpiteitä. 
o Muu kuin voimassa olevaan asianmukaiseen lupaan perustuva maa-ainesten otto on 

tavanomaista kotitarveottoa lukuun ottamatta kielletty ilman vesioikeuden lupaa, ellei 
ottomäärän vähäisyyden takia tai muun syyn vuoksi ole päästy ottajan, Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen, Oripään kunnan ja hakijoiden kesken yksimielisyyteen siitä, 
miten maa-aineksia voidaan ottaa vaarantamatta pohjaveden puhtautta. Maa-
ainesten otossa on noudatettava erityistä huolellisuutta niin, että öljyjen, polttoainei-
den ja muiden pohjaveden laadulle vaarallisten aineiden joutuminen maaperään es-
tetään.  
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o Alueella ei sallita sellaista ojankaivua tai muuta maankaivua, josta voi aiheutua poh-
javeden likaantumista tai haitallista purkautumista. Luvan saajilla on oikeus maan-
omistajan kanssa sovittavalla tavalla tarvittaessa estää pintavesien pääsy suoja-
alueella sijaitseviin sorakuoppiin ja rakentaa pohjaveden laadun tarkkailulaitteita toi-
sen maa-alueelle. Mikäli asiasta ei päästä sopimukseen, asia voidaan saattaa vesioi-
keuden ratkaistavaksi.  

 
Lähisuojavyöhyke:  
o Alueelle ei saa perustaa yleisiä uimarantoja.  
o Alueella ei sallita tavanomaisten kotitarveoton osalta maa-ainesten oton ulottamista 

syvemmälle kuin kahden metrin päähän ylimmästä luonnontilaisesta pohjaveden pin-
nasta. 

 

Ympäristönsuojelumääräykset: (Pöytyä, Aura, Marttila, Koski Tl ja Loimaa) 
 
o Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa on kielletty pohjavesialueilla. 
o Ympäristölle vaarallisten aineiden (kemikaalien ja ongelmajätteiden; Loimaa), kuten 

esimerkiksi öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys tu-
lee järjestää kiinteistöllä siten (sekä kuljettaa asianmukaiseen käsittelyyn siten; Loi-
maa), että niiden pääsy maaperään ja ympäristöön on estetty. 

o Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa murskaamoa. 
o Kiinteistöllä ei saa varastoida käytöstä poistettuja esineitä, kuten hylättyjä ajoneuvo-

ja, vaan ne tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. (Loimaa) 
 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Takaliston ottamon alue tulee siistiä ja ottorakennus purkaa.   
o Lainummen kuopat tulee kunnostaa loppuun ja matalat pohjavesilammet täyttää. 
o Palaisten pohjavesialueella kuopista tulee siivota romut, rakennusjätteet ja koneet 

sekä kieltää motocross-ajelu ja ampumatoiminta.  
o Simalannummen pohjavesialueella roskat ja romut tulee siivota. 
o Liipolan pohjavesialueen kuopissa ampumatoiminta tulee kieltää, kotitarveottoa seu-

rata ja kuopat oton jälkeen kunnostaa. Romut, roskat ja koneet tulee poistaa kuopis-
ta. 

o Sorvaston ja Säärensuon pohjavesialueilla olevat kotitarvekuopat tulisi tarvittaessa 
kunnostaa. 

o Hevonlinnankukkulan pohjavesialueella olevat ottoalueet ja kotitarvekuopat tulee 
oton loputtua jälkihoitaa. Ottoalueet lupien mukaisesti. Vanhat koneet tulee poistaa.  

o Linturahkan ja Oripäänkankaan alueilta vanhat koneet ja romut tulee poistaa ja koti-
tarvekuopat kunnostaa toiminnan loputtua. Luvanvaraiset kuopat lupien mukaisesti. 

o Kotitarvekuoppien luvanvaraisuus sekä ilmoitusvelvollisuus tulee selvittää ja pohja-
vedenpinnan alaista maa-ainesten ottoa seurata.  

o Pohjavesialueilla olevat kuopat, joissa pohjavedenpinta on näkyvissä, tulee tarvitta-
essa ensisijaisesti täyttää tai muutoin syventää pohjaveden laadun suojelemiseksi.  

o Vanhojen soranottoalueiden väärinkäyttö esimerkiksi kaatopaikkoina, motocross-
ratoina sekä laittomina ottoalueina tulee mahdollisuuksien mukaan estää ajoteitä kat-
kaisemalla tai puomeja asentamalla. 

 
YLEISIÄ OHJEITA: 

 

- Jälkihoidossa on myös mahdollista jättää osa maa-ainesalueista metsittämättä, jolloin niihin ke-
hittyy paahdeympäristöjä.  

- Sorakuoppien ja pohjavesilampien täyttämisessä saa käyttää vain puhtaita karkearakeisia kiviai-
nesmaita, jotka eivät aiheuta vaaraa pohjaveden laadulle tai haittaa pohjaveden virtausta ja 
muodostumista.  

- Rakennusjätteiden ja saven käyttö täyttömateriaalina on kielletty.  

- Pohjavesilampien kunnostamisen yhteydessä tulee ottaa huomioon niissä mahdollisesti esiinty-
vät erityisesti suojeltavat lajit ja direktiivilajit, joiden tärkeitä esiintymispaikkoja tai lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää. Biologisesti arvokkaita elinympäristöjä voidaan 
pitää maa-aineslain tarkoittamina erikoisina luonnonesiintyminä. Pohjavesilampien täyttämisessä 
voidaan törmätä ristiriitaan luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin kanssa. Tietyt vesikovakuoriai-
set ja viitasammakko esiintyvät usein tällaisissa lammissa. Maisemoinnista kärsivät mahdollisesti 
myös törmäpääsky ja paahdeympäristöjen lajit.  
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- Pienimuotoinen kotitarveotto ei saa aiheuttaa veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.  

- Suojakerroksen paksuutta koskeva vähimmäistavoite on kaukosuojavyöhykkeillä 4,0 m. Lähisuo-
javyöhykkeillä soranottoa ei saisi olla lainkaan, mutta jo avatuilla vanhoilla ja kunnostettavilla 
aluilla suojakerroksen paksuuden tulisi olla vähintään 6,0 m. (Ympäristöministeriön ohjeistus) 

- Vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeillä maa-ainesten ottotoimintaa tai jälkihoitamattomia alueita 
ei saisi olla ollenkaan. (Ympäristöministeriön ohjeistus) 

- Kaukosuojavyöhykkeillä jälkihoitamattomien soranottoalueiden yhteispinta-ala ei saisi olla alueen 
maaperä- ja pohjavesiolosuhteet huomioon ottaen yli 10–20 % kaukosuojavyöhykkeen pinta-
alasta. (Ympäristöministeriön ohjeistus) 

- Maa-ainesten oton seurauksena syntyneet suuret pohjavesilammet tulee täyttää tai ruopata vä-
hintään 3 metriä syviksi, jotta pohjaveden hyvä laatu voitaisiin säilyttää.  

- Uusia maa-aineslupia myönnettäessä tulee ensiksi selvittää perusteellisesti maa-ainesten oton 
vaikutukset pohjaveteen ja ottolupien yhteydessä olisi maa-aineksen oton vaikutuksia pohjave-
teen hyvä seurata tehostetusti.  

- Vettä pidättäviä hienoaineskerroksia ei saa puhkaista.  

 

8.8 TURVETUOTANTO  

 
Turvetuotannon pohjavesialueille aiheuttamista haitoista suurimpia ovat pohjave-
denpinnan ja virtauksen sekä vedenlaadun mahdolliset muutokset. Turvetuotantoa 
varten suot kuivatetaan, jolloin suoalueen pohjavedenpinta alenee. Ojitus voi ai-
heuttaa pohjavedenpinnan alentumista tai virtaussuunnan muuttumista myös tuo-
tantoalueen ulkopuolella. Ojituksen seurauksena pohjavesi voi purkautua tuotan-
toalueelle ja pohjaveden saatavuus vähenee. Turvetuotantoalueiden vesien suo-
tautuminen pohjaveden muodostumisalueelle voi aiheuttaa rauta-, mangaani- tai 
humuspitoisuuden lisääntymistä ja vedenlaadun heikentymistä. 
 

8.8.1 Linturahkan pohjavesialue 

 
Kekkilä Oy:n Linturahkan turpeentuotantoalue sijaitsee Linturankan pohjavesialu-
een itä-/pohjoispuolella. Linturahkan turvetuotanto on aloitettu 1960-luvulla. Pohja-
vesialueen keskiosassa turpeennostoalueesta noin 4 ha sijaitsee pohjavesialueel-
la, kuitenkin muodostumisalueen ulkopuolella. Rahkion vedenottamo sijaitsee noin 
300 m päässä tuotantoalueen eteläpuolella ja Rahkio 2 -kaivo noin 120 m päässä. 
Pohjaveden virtaus on kohti ottamoa. Tuotannon laajennusalue ei sijaitse pohjave-
sialueella. Turvekerros on paksuimmillaan yli 6 metriä. Turvetuotantoalue on noin 
240 ha:n suuruinen ja koostuu seitsemästä lohkosta, auma-alueista ja pintava-
lutuskentästä (n. 15 ha), jota kautta kaikki turvetuotantoalueen kuivatusvedet joh-
detaan Niinijokeen. Pohjavesialueella sijaitseva turvealueen luoteiskulma on pois-
tunut tuotannosta 2010 ja alueen uudelleen luvittaminen on ollut harkinnassa pak-
sun turvekerroksen takia, koska alueen ottaminen peltoviljelyyn tai metsittäminen 
nykyisellä turvevahvuudella on vaikeaa. Eteläisemmät pohjavesialueelle ulottuvat 
tuotantoalueen osat (lohkot C ja H) ovat edelleen mukana tuotannossa, mutta eivät 
kovin aktiivisesti. Pohjavesialueella ojia ei syvennetä. Mikäli ojia ei enää syvenne-
tä, on koko tuotannon arvioitu päättyvän vuonna 2025. Pohjavesialueen muodos-
tumisalueella sijaitsee myös Linturahkan tukikohta. (Joronen 2011 ja Kekkilä 2018) 
 
Tehtyjen tutkimusten mukaan turvekerroksen paksuus harjun reunavyöhykkeellä 
on 0,5…2,5 m, jonka alapuolella on hiekkainen ohut noin 0,5 m paksu rantakerros-
tuma ja sen alla savea. Kairaukset ulotettiin 5–7,5 m syvyyteen. Heporahkan alu-
eella ei havaittu harjukerroksia 3,5–5 m syvyydessä ja Rahkion 2 -ottamon poh-
joispuolella reunavyöhykkeessä harjukerrostumat esiintyvät 1,7–2 m syvyydessä. 
Kaivua ei tulisi ulottaa näihin vettäjohtaviin kerrostumiin saakka. (Ramboll 2014)   
 
Turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, vir-
tausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta kokoo-
jaojiin. Laskeutusaltaasta vedet johdetaan kokooja-altaaseen ja siitä edelleen pois-
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toaltaaseen. Kaikkien sarkaojien päissä on lietesyvennys ja päisteputkeen kiinni-
tettävät lietteenpidättimet, joiden päät on varustettu virtausta säätelevillä sihdeillä. 
Parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) edustaa ympärivuotinen pintavalutuskent-
tä. Altaissa on pintapuomit. Alueella säilytetään enimmillään 200 l voiteluaineita 
sekä ajoittain yli 10 000 l polttoainetta. Alueella ei säilytetä ongelmajätteitä, eikä 
polttoainesäiliöt ole pohjavesialueella. Turvetuotantoalueelle on laadittu päästö-
tarkkailuohjelma. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2006 ja Kekkilä 2018)  
 
Linturahkan turvetuotantoalueella on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 
30.3.2006 myöntämä ympäristölupapäätös (Dnro LSY-2003-Y-219), joka on voi-
massa toistaiseksi. Turvetuotantoalueella on lisäksi Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen 6.5.2011 hyväksymä tarkkailusuunnitelma (Dnro VARELY/1125/ 
07.00/2010), jonka on viimeksi päivitetty 10.4.2018. Ympäristöluvassa on annettu 
määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2006 
ja Kekkilä 2018)  
 
- Tuotantoalueen kuivatus ja vesienkäsittelyrakenteiden kunnossapito on järjestettävä 

niin, ettei suovesiä suotaudu pohjaveteen eikä tuotannosta aiheudu haitallista pohjave-
den pinnan alenemista tai purkaantumista. Lohkojen A, C, G ja H pohjavesialueella si-
jaitsevien osien ojia ei saa syventää nykyisestä. 

- Tuotantoalueelle tai sen ympäristöön ei saa jättää tai päästää jätelain vastaisesti jätet-
tä, kuten peittomuoveja, jäteöljyä ja koneiden käytöstä poistettuja osia tai laitteita. 

- Poltto- ja voiteluaineet sekä jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on reunalli-
nen suojarakenne. Suojarakenteesta on säännöllisesti poistettava sadevedet. Polttoai-
netta tai jäteöljyä ei saa säilyttää pohjavesialueella. 

- Luvan saajalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien konevaurioiden tai on-
nettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan. 

- Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla on tarkkailtava hankealu-
een kuivatuksen vaikutusta pohjaveteen. Tarkkailutuloksista on laadittava yhteenveto, 
joka on toimitettava seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä ELY-keskukselle, 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä esitettävä vaadittaessa niille, joiden etua 
tai oikeutta asia saattaa koskea. 

 
Turvetuotantoalueen vaikutuksia pohjaveden laatuun seurataan kerran vuodessa. 
Vesi on ollut pidempään rauta- ja mangaanipitoista, lievästi hapanta ja kemiallinen 
hapenkulutus (CODMn) on paikoin koholla, mikä viittaa humusvaikutukseen. Poh-
javeden korkeustietoa on nähtävissä kuvista 5 ja 21. Pohjaveden tarkkailuohjel-
masta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 5.4.2 ja veden laadun seurannasta kap-
paleessa 5.5.9. (KVVY Tutkimus 2019) 
 

 
Kuva 21. Linturahkan turvetuotantoalueen tarkkailukaivojen vedenpinnankorkeudet vuosina 2014–
2018 (korkeusjärjestelmä N2000). (KVVY Tutkimus 2019) 

 
Garden Plant Oy:n turvetuotteiden pussitusalue on sijainnut Linturahkan pohjave-
sialueen keskiosissa vanhan kaatopaikan ja turvetuotantoalueen välissä. Alueella 
on muualta tuotuun turpeeseen sekoitettu savea, hiekkaa ja kalkkia (Suunnittelu-
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keskus Oy 2004). Turvekasat ovat sijainneet vanhassa sorakuopassa asfaltoidulla 
alustalla. Alueella on nykyään vanhoja koneita sekä puita, kantoja ja haketta. Hu-
muspitoisen aineksen säilyttämistä pohjavesikuopissa tulisi välttää.  
   
Raitalan Tila Oy:n turvetuotantoalue sijaitsee aivan Lintulan pohjavesialueen luo-
teiskulmassa muodostumisalueen ulkopuolella (Kuva 22). Alue on kooltaan noin 
21,5 ha, josta 19,1 ha on turvetuotantoaluetta. Vanhaa tuotannossa olevaa aluetta 
on hankealueesta noin 7,7 ha ja uutta tuotantoaluetta noin 12,4 ha. Harjun länsi-
laidalla sijaitseva alue on pääosin pohjavesialueen ulkopuolella. Pohjaveden vir-
taussuunta on harjussa kohti kaakkoa ja Rahkion vedenottamoa, joka on noin 3,8 
km päässä ja Rahkion kaivo 2 noin 3 km päässä. Turvetuotantoalueen eteläpuolel-
la olevan Kettusuon pohjoispään useat lähteet muodostavat yhden merkittävän 
pohjaveden purkautumisalueen. Pohjavesialueen pohjoisosassa on havaittu kallio 
pohjavesipinnan yläpuolella, mutta sen ei ole todettu katkaisevat hydraulista yh-
teyttä kokonaan. Pohjavesialueella ja sen läheisyydessä ei turvetuotantoalueen 
ojia tai salaojia saa kaivaa karkearakeiseen maaperään asti (AVI 2019).  
 
Turvetuotantoalueella on toistaiseksi voimassa oleva lupa (ESAVI/5485/2018). 
Kettusuon turvetuotantoalueesta ei ole ollut aikaisempaa ympäristölupaa, vaan alle 
10 ha:n turvetuotannosta on tehty ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle. Turve-
tuotannon arvioidaan päättyvän vuonna 2035. (AVI 2019) 
 

 
 

Kuva 22. Parravahantien viereisiä turvekasoja Raitalan turvetuotantoalueen reunalla. 

 
Alueella tuotetaan ympäristö- ja energiaturvetta, jotka nostetaan pääsääntöisesti 
mekaanisella kokoojavaunulla. Turvetuotantoalueen vedet johdetaan sarkaojissa 
lietetaskujen, päisteputkipidättimien ja virtaamansäätöpadon kautta erilliseen las-
keutusaltaaseen. Laskeutusaltaan vedet johdetaan pumppausaltaan kautta ympä-
rivuotisesti pumppaamalla pintavalutuskentälle. Laskeutusaltaat varustetaan vir-
tausta säätelevillä padoilla, pintapuomilla ja tyhjennetään vuosittain. Ympärysojilla 
erotetaan ympäristön valumavedet tuotantoalueen vesistä. Lisäksi asennetaan vir-
taamansäätöpadot ja mittapadot. Turvetuotantoalueen vedet virtaavat pintava-
lutuskentältä laskuojia myöten Harmatinojaan, josta edelleen Pohjankulmanojaan 
ja Kaulajokeen. (AVI 2019) 
 
Tuotantoalueella ei varastoida suuria määriä poltto- ja voiteluaineita. Kevyen polt-
toaineen kulutus tuotantokauden aikana on 8 000 litraa. Lisäksi käytetään voitelu-
öljyjä noin 15 litraa sekä muita voiteluaineita 3 kg. Tuotantokoneiden ja muiden 
tarvikkeiden säilytys tapahtuu pohjavesialueen ulkopuolella. Tuotantokauden aika-
na varastoalueen tukikohdassa on farmarisäiliö, jossa on valuma-allas. Polttoöljy 
varastoidaan irrallisessa ja siirrettävässä farmarisäiliössä. Paikka on rakenteeltaan 
sellainen, että aineet eivät pääse leviämään vesistöön tai pohjaveteen vahinkota-
pauksissa. Turvetuotannon vaikutuksia pohjaveden laatuun ja pohjavedenpinnan 
korkeuteen seurataan säännöllisesti vuoden välein. Ympäristöluvassa on annettu 
määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. (AVI 2019) 
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- Tuotantoalueen kuivatus ja vesienkäsittelyrakenteet on tehtävä siten, ettei suovesiä 
suotaudu tai purkaannu pohjaveteen eikä pohjaveden pinta alene haitallisesti Mellilän-
harjun pohjavesialueella. Aumoja ei saa sijoittaa pohjavesialueelle. 

- Tuotantoa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jät-
teestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

- Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on tiivisalustainen reu-
nallinen suojarakenne. Polttoainesäiliöiden on oltava tiiviillä alustalla siten, ettei poltto-
ainetta säilytyksen tai tankkauksen aikana pääse maaperään tai ojiin. Paikallaan pysy-
vien polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai valuma-altaalla varustettuja. Polt-
toainesäiliöissä on oltava ylitäytönestin ja laponestin. Luvan haltijan tulee puhdistaa 
mahdollisessa vahinkotilanteessa pilaantunut maaperä. 

- Luvan haltijalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien konevaurioiden tai on-
nettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan. 

- Vesistötarkkailu sekä pohjavesitarkkailu on tehtävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen hyväksymällä tavalla. 

 

8.8.2 Riskiarviointi 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8.3 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Pihlavan pohjavedenottamon suoja-aluemääräykset (Liite 3): 
 
Kaukosuojavyöhyke/lähisuojavyöhyke:  
o Alueella ei sallita sellaista ojankaivua tai muuta maankaivua, josta voi aiheutua poh-

javeden likaantumista tai haitallista purkautumista. Luvan saajilla on oikeus maan-
omistajan kanssa sovittavalla tavalla tarvittaessa estää pintavesien pääsy suoja-
alueella sijaitseviin sorakuoppiin ja rakentaa pohjaveden laadun tarkkailulaitteita toi-
sen maa-alueelle. Mikäli asiasta ei päästä sopimukseen, asia voidaan saattaa vesioi-
keuden ratkaistavaksi.  

 

Ympäristönsuojelumääräykset: (Pöytyä, Aura, Marttila, Koski Tl ja Loimaa) 
 
o Ympäristölle vaarallisten aineiden (kemikaalien ja ongelmajätteiden; Loimaa), kuten 

esimerkiksi öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys tu-
lee järjestää kiinteistöllä siten (sekä kuljettaa asianmukaiseen käsittelyyn siten; Loi-
maa), että niiden pääsy maaperään ja ympäristöön on estetty. 

 
 
 
 
 

Pohjavesialue Tietoa turvetuotantoalueista 
Riskiarvio 
vedenotto/ 
pohjavesi 

Linturahka 

Kekkilä Oy:n turvetuotantoalueesta vain noin 4 ha sijaitsee pohja-
vesialueella ja osa tuotanto pohjavesialueella on loppunut. Alue 
sijaitsee pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella suhteellisen 
lähellä Rahkion vedenottokaivoja, pohjaveden virtauksen ollessa 
kohti ottamoa. Varikkoalue sijaitsee muodostumisalueella. Pohja-
vesialueella ei saa luvan mukaan säilyttää polttonesteitä. Selvää 
turvetuotannon vaikutusta ei ole havaittavissa pohjavedessä.  

Kohtalainen 

Garden Plant Oy:n turvetuotteiden pussitusalue ei ole enää toi-
minnassa. Alueella säilytetään vanhoja koneita sekä puita, kantoja 
ja haketta. Alue on asfaltoitu. 

Ei aiheuta 
riskiä 

Raitalan Tila Oy:n turvetuotantoalue sijaitsee pohjaveden muo-
dostumisalueen ulkopuolella. Alueen vanhemmalla tuotantoalueel-
la ei ole ollut ympäristölupaa. Pohjaveden virtaussuunta on harjus-
sa kohti kaakkoa ja Rahkion vedenottamoa. Tuotantokoneiden ja 
muiden tarvikkeiden säilytys tapahtuu pohjavesialueen ulkopuolella 
mutta alueella säilytetään polttonesteitä.  

Pieni / 
Kohtalainen 
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Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Garden Plant Oy:n entisellä turvetuotteiden pussitusalueella humuspitoisen aineksen 

säilyttämistä tulisi välttää muualla kuin asfaltoidulla alueella ja vanhat koneet siivota 
pois. 

o Raitalan Tila Oy:n tuotantoalueella tulisi välttää polttonesteiden säilytystä ja turpeen 
kasaamista pohjavesialueella. Ympäristöluvan määräyksessä tulisi huomioida myös 
Linturahkan pohjavesialue; kuivatus ja vesienkäsittelyrakenteet on tehtävä siten, ettei 
suovesiä suotaudu tai purkaannu pohjaveteen eikä pohjaveden pinta alene haitalli-
sesti Mellilänharjun pohjavesialueella.  

o Mikäli pohjaveden tarkkailussa havaitaan turvetuotannon vaikutuksia pohjaveden 
laadussa, pinnankorkeuksissa tai virtaussuunnissa, tulee tarvittaviin toimenpiteisiin 
ryhtyä pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi.  

 
YLEISIÄ OHJEITA: 
 
- Turvetuotannon loputtua alueet tulee siistiä ja kunnostaa mahdollisesti tehtävien kunnostus-

suunnitelmien mukaisesti. Jälkitoimenpiteet eivät saa aiheuttaa suoveden purkautumista pohja-
veteen tai pohjaveden purkautumista.  

- Suovesiä ei saa johtaa harjumuodostumaan tai sen läpi.  

 

8.9 KAATOPAIKAT 

 
Yhdyskuntakaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen lisäksi pohjavesialueilla vanho-
ja maa-aineskuoppia on käytetty luvattomina kaatopaikkoina. Näihin tuotujen jät-
teiden ja romujen määrä on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin virallisten kaa-
topaikkojen. Sademäärän lisäksi kaatopaikan maaperän vedenjohtavuudella, maa- 
ja kallioperäolosuhteilla, pinnanmuodoilla, iällä, käytöllä ja jätteiden sijoittamisella 
sekä erityisesti jätteiden laadulla on suuri merkitys kaatopaikoilta liukeneviin ainei-
siin. Harjualueilla sijaitsevilla kaatopaikoilla vajovesivyöhyke toimii hyvänä suodat-
timena, minkä tehokkuuteen vaikuttaa vyöhykkeen paksuus ja materiaali. Jätteiden 
hajoaminen tapahtuu pääasiassa anaerobisesti ja hajoamistuotteina muodostuu 
lähinnä metaania ja hiilidioksidia. Anaerobisessa hajoamisessa välituotteet ovat 
orgaanisia happoja, minkä seurauksena kaatopaikkavesien pH on yleensä lievästi 
hapanta. Tämä voi puolestaan johtaa metallien liukenemiseen. Hapot voivat myös 
hidastaa hajottavien bakteerien toimintaa, minkä seurauksena vesissä voi esiintyä 
runsaasti hajoamiskelpoista orgaanista ainesta. Kaatopaikkavedet sisältävät 
yleensä öljy-yhdisteitä ja korkeita pitoisuuksia rautaa, mangaania, sinkkiä ja typ-
peä, joka anaerobisissa oloissa esiintyy suurimmaksi osaksi ammoniumtyppenä. 
Fosforipitoisuudet sekä muiden raskasmetallien pitoisuudet ovat yleensä alhaisia. 
Kaatopaikkavesissä on yleensä korkeita kloridipitoisuuksia ja korkea sähkönjohto-
kyky ja myös sulfaatteja ja sulfideja voi esiintyä runsaasti. Kaatopaikoilta on tavattu 
myös syanidia. Uusilla kaatopaikoilla esiintyy runsaasti bakteereja. 
 

8.9.1 Linturahkan pohjavesialue 

 
Mellilän vanhalle kaatopaikalle toimitettiin vuosina 1961–1977 yhdyskuntajätettä 
sekä teollisuudesta lähinnä teurasjätettä. Kaatopaikka-alue on kooltaan 0,2 ha ja 
se sijaitsee noin 800 m päässä Rahkio 2 vedenottamosta ja noin 1,5 km päässä 
Rahkio 1 ottamosta. Pohjaveden päävirtaussuunta on kohti kaakossa sijaitsevaa 
ottamoa. Entinen kaatopaikka-alue on muodostumisalueella ja harjun soraisella 
ydinalueella. Kaatopaikka kunnostettiin 12/1998–1/1999 siirtämällä kaatopaikan 
maatunut jätemassa ja peitemaa. Alueelta poistettiin metalliromua noin 6 t, ongel-
majätettä, kuten paristoja, akkuja ja maalipurkkeja 0,1 t, varsinaista jätettä 421 t, 
välpättyä maatunutta jätettä 2500 m³itd ja autonrenkaita 5 t. Jätetäytön alapuolisen 
maaperän puhtaus varmistettiin maaperänäyttein. Likaantuneiden massojen pois-
tamisen jälkeen alue tasattiin ja maisemoitiin. (Joronen 2011) 
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8.9.2 Oripäänkankaan pohjavesialue 

 
Meiskansuon lopetettu kaatopaikka-alue sijaitsee lentokentän itäpuolella noin 50 
m pohjavesialueen ulkopuolella. Alue on kooltaan noin 3 ha. Pohjavesi virtaa ete-
lään, jossa Pihlavan vedenottamo sijaitsee yli 5 km päässä. Alue sijaitsee suoalu-
eiden reunalla soramaastossa. Kaatopaikalle on toimitettu vuosina 1972–1996 yh-
dyskunta- ja teollisuusjätettä sekä lietettä. Kaatopaikka on kunnostettu muotoile-
malla ja peittämällä kaatopaikan jätetäytön pinta sekä lietealtaat tiiviillä maaker-
roksilla. Öljyinen liete käsiteltiin paikan päällä kompostoimalla ympäristölle haitat-
tomaksi. Kaatopaikka-alue kunnostettiin vuonna 2001. (Joronen 2011) 
 
Kaatopaikan pohjavesiseurannan mukaan pintaveden kokonaistyppipitoisuus on 
ollut ajoittain kohtalaisen suuri ja ammoniumtypen osalta vesi on ollut likaantunut-
ta. Raskasmetallien liukoiset pitoisuudet olivat vuonna 2018 alhaisia. Pohjavesi on 
hapanta ja ammoniumtyppipitoisuus on koholla, ylittäen ympäristönlaatunormin. 
Vedessä on runsaasti rautaa sekä mangaania, paikoin alumiinia ja kloridipitoisuus 
on osassa putkista koholla pitoisuuden ollessa suurempi kuin 2000-luvun alussa. 
Raskasmetallien liukoiset pitoisuudet ovat melko pieniä mutta arseenipitoisuus ylit-
tää paikoin ympäristönlaatunormin. (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus 
Oy 2017–2019).  
 
Oripäänkankaan vanha kaatopaikka toimi vuosina 1949–1973, jolloin alueelle 
toimitettiin yhdyskuntajätettä. Alueen koko on noin hehtaari ja pohjaveden päävir-
taussuunta on etelään kohti noin 4,3 km päässä olevaa Pihlavan vedenottamoa. 
Harjun soraisten ja hiekkaisten maakerrosten alueella sijaitsevan entisen kaato-
paikan eteläpuolella on pohjaveden virtaukseen vaikuttavia kalliopaljastumia. Kaa-
topaikka-alue todettiin vuonna 1997 tehdyissä tutkimuksissa pilaantuneeksi ja jäte-
täytön siirto aloitettiin marraskuussa 2000. Alueelta siirrettiin maatunutta jätettä 
1770 m³ ja maatumatonta yhdyskuntajätettä 185 t. Kaatopaikka-alueen viimeistely 
tehtiin keväällä 2001. (Joronen 2011) 
 

8.9.3 Riskiarviointi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.9.4 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Jätehuoltomääräykset: 
 
o Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 

 

Pohjavesialue Tietoa kaatopaikoista 
Riskiarvio 
vedenotto/ 
pohjavesi 

Linturahka 

Pohjavesialueella oleva entinen kaatopaikka-alue on muodostu-
misalueella ja harjun soraisella ydinalueella. Kaatopaikka on kun-
nostettu siirtämällä kaatopaikan maatunut jätemassa sekä peite-
maa. Maaperän puhtaus on varmistettu maaperänäyttein.  

Ei aiheuta 
riskiä 

Oripään-
kangas 

Meiskansuon lopetettu kaatopaikka-alue sijaitsee aivan pohjave-
sialueen rajan ulkopuolella. Pohjavesi virtaa etelää kohti yli 5 km 
päässä olevaa Pihlavan vedenottamoa. Kaatopaikan kunnostami-
sella on pienentänyt pohjavesiriskiä. Kaatopaikkaa on kunnostettu 
muotoilemalla ja peittämällä kaatopaikan jätetäytön pinta sekä 
lietealtaat tiiviillä maakerroksilla ja käsittelemällä öljyinen liete 
kompostoimalla ympäristölle haitattomaksi.  

Erittäin 
pieni / 

Kohtalainen 

Oripäänkankaan vanhan yhdyskuntajätekaatopaikan alue 
todettiin pilaantuneeksi ja jätetäytön kunnostettiin siirtämällä jäte-
massa. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelään kohti noin 4,3 km 
päässä olevaa Pihlavan vedenottamoa mutta kaatopaikan etelä-
puolella on pohjaveden virtaukseen vaikuttavia kalliopaljastumia.  

Ei aiheuta 
riskiä 
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Ympäristönsuojelumääräykset: (Pöytyä, Aura, Marttila, Koski Tl ja Loimaa) 
 
o Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa on kielletty pohjavesialueilla. (Pöytyä, 

Aura, Marttila ja Koski Tl) 
o Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja varastointipaikat sekä jätteiden käsittely-

paikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, etteivät ne aiheuta viihtyvyyshaittaa ja siten 
ettei jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä aiheudu ympäristön, maaperän tai pohja-
vesien pilaantumisvaaraa. (Loimaa) 

o Kiinteistöllä ei saa varastoida käytöstä poistettuja esineitä, kuten hylättyjä ajoneuvo-
ja, vaan ne tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. (Loimaa) 

 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Meiskansuon lopetetun kaatopaikan jätetäyttö tulee tarvittaessa poistaa ja alue puh-

distaa.   

 
YLEISIÄ OHJEITA: 
 
- Uudet kaatopaikat tulee sijoittaa pohjavesialueiden ulkopuolelle. 
- Kaatopaikkojen pohjavesiä tulee tarvittaessa tarkkailla säännöllisesti. 
- Kaatopaikkojen pintavesiä tulee ohjata pois pohjavesialueita ojitusten avulla, pintamaata tiivis-

tämällä tai pinnan kaltevuuden lisäämisellä.  
- Kaatopaikoilla syntyvien vesien pääsy pohjaveteen voidaan estää kokonaan esimerkiksi tiivistä-

mällä kaatopaikan pohja vettä läpäisemättömällä materiaalilla. 

 

8.10 HAUTAUSMAAT  

 
Hautaustoiminnan lisäksi hautausmailla käytettävät lannoitteet vaikutukset pohja-
vesiin. Hautaustoiminnasta peräisin olevia yhdisteitä ovat typpi, rikki ja fosfori. Mui-
ta hautaustoiminnasta johtuvia pohjaveden pilaantumisen tunnusmerkkejä ovat 
veden haju, korkea kemiallinen hapenkulutus, kohonnut hiilidioksidipitoisuus, or-
gaanisten yhdisteiden lisääntyminen ja mikrobien esiintyminen. Maaperään ja poh-
javeteen voi vapautua myös bakteereja ja viruksia. Suuren huokoskoon takia sora- 
ja hiekkamailla bakteerit eivät jää maaperän huokosiin vaan kulkeutuvat pohjave-
teen. Hampaiden amalgaamipaikkojen ei ole todettu kohottaneen pohjavesien elo-
hopeapitoisuuksia. Pohjavedenpinnan ja hautojen pohjien välillä olevan maaker-
roksen paksuus vaikuttaa pohjaveden pilaantumisriskiin.  
 

8.10.1 Palaisten pohjavesialue 

 
Palaisten pohjavesialueen eteläpäässä sijaitsee Ristinummen hautausmaa. Hau-
tausmaa sijaitsee muodostumisalueen ulkopuolella ja on pääosin pohjavesialueen 
eteläpuolella. Alueen pintamaana on maaperäkartan mukaan karkeaa hietaa. 
Suomen vapaan evankelisluterilaisen seurakuntaliiton hautausmaa-alueen pinta-
ala on vähän yli puoli hehtaaria. Alueelle on haudattu noin kymmenen vainajaa.  
 

8.10.2 Oripäänkankaan pohjavesialue  

 
Virttaan hautausmaa sijaitsee aivan Virttaan kylän pohjoisosassa pohjaveden 
muodostumisalueella noin 2 km etäisyydellä Penturan ottamosta ja noin 13 km 
päässä Pihlavan vedenottamosta. Pohjaveden päävirtaussuunta on kohti vedenot-
tamoita. Alueen pintamaana on maaperäkartan mukaan karkeaa hiekkaa.  
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8.10.3 Riskiarviointi 

 
 
 
 
 
 
 

 

8.10.4 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Pihlavan pohjavedenottamon suoja-aluemääräykset (Liite 3): 
 
Kaukosuojavyöhyke/lähisuojavyöhyke:  
o Alueelle ei saa perustaa hautausmaita eikä haudata eläinraatoja hyvin vettä läpäise-

ville alueille. 

 
YLEISIÄ OHJEITA: 
 
- Uusia hautausmaita ei saa sijoittaa pohjavesialueille.  
- Eläinraatojen hautaaminen on pohjavesialueilla kielletty.  
- Pohjavesialueilla olevilla suurilla hautausmailla tulee seurata pohjaveden laatua.  

 
 

8.11 TEOLLISUUS JA YRITYSTOIMINTA POHJAVESIALUEILLA 

 
Ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisten, turvatekniikan keskuksen ja pelas-
tuslaitosten tehtäviin kuuluvat kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvien ym-
päristöhaittojen valvonta ja ehkäisy. Toiminnanharjoittajan tulisi olla perillä toimin-
tansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähen-
tämismahdollisuuksista. Kemikaalien käsittely ja varastointi edellyttävät usein ke-
mikaaliturvallisuuslain (390/2005) ja sen muutosten (358/2015, 772/2019) sekä 
ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista lupaa. Vaarallisten kemikaalien laaja-
mittainen teollinen käsittely edellyttää lupaa turvatekniikan keskukselta sekä alu-
eelliselta ELY-keskukselta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Jos ky-
seessä on vähäinen kemikaalien käsittely ja varastointi, tulee asiasta ilmoittaa pai-
kalliselle pelastusviranomaiselle.   
 
Yritystoiminnan seurauksena liikennemäärät yleensä kasvavat ja haitallisten ainei-
den lastaus, varastointi ja kuljetus aiheuttavat riskiä pohjavedelle. Teollisuuden ai-
heuttamat pohjavesivahingot johtuvat yleensä huolimattomasta kemikaalien käsit-
telystä ja suojarakenteiden puuttumisesta. 
 

8.11.1 Tutkimusalueen pohjavesialueet 

 
Pohjavesialueille sijoittuu pääosin pienyritystoimintaa, joka on nähtävissä taulu-
kosta 13. Toimintojen aiheuttama riski syntyy lähinnä kemikaalien ja haitta-
aineiden varastoinnista ja käytöstä sekä työkoneista. Osassa kohteista oli tarkas-
tuskäynnin yhteydessä havaittavissa puutteellisesti säilytettyjä kemikaaleja ja öljy-
jä (Kuva 23). Tutkimusalueella sijaitseville pohjavesialueille ei sijoitu suuria ilman-
saastuttajia, vaan ilmansaasteet kulkeutuvat kaukokulkeutumalla tai liikenteen ai-
heuttamista päästöistä. 

 
 
 
 
 

 

Pohjavesialue Tietoa hautausmaista Riskiarvio  

Palainen 
Ristinummen hautausmaa on kooltaan ja vainajamäärältään 
erittäin pieni, eikä aluetta juurikaan hoideta.  

Erittäin 
pieni 

Oripään-
kangas 

Virttaan hautausmaa on kooltaan pieni ja kaukana vedenotta-
moista. Hautaustoiminnalla voi olla vaikutus lähialueen yksityiskai-
vojen vedenlaatuun. 

Erittäin 
pieni 
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Taulukko 13. Pohjavesialueille mahdollisesti riskiä aiheuttavat teollisuuslaitokset, yritykset ja kone-
hallit, puutarhat ym. Oripäänkankaan osalta etäisyys on esitetty riskikohdetta lähimpään vedenotta-
moon sekä Pihlavan ottamoon. Riskikohteiden sijainnit ovat nähtävissä liitteissä 4. 
 

Nro Nimi Toiminto 
Ymp. 
lupa 

Mahdolliset riskit 
Etäisyys 
veden-

ottamosta 

Riskiarvio 
vedenotto/ 
pohjavesi 

Hevonlinnankukkula 

1 
Koneurakointi 
Jussi Noki 

Konehalli / 
varasto 

- 
Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen ja 
koneiden huolto, korjaus ja pesu, 4 

suojaamatonta öljysäiliötä yht. 15500l  

1,4 km Uotila 
3 km Hevonlinna 

Ei riskiä / 
Kohtalainen 

2 
Harjutarhat 
Oy 

Puutarha - 

Biologinen kasvinsuojelu, biolämpö-
laitos. Lannoitteet 15 000 kg/v ja 

säilytetään kerralla 1500 kg, torjunta-
aineet 0-10 kg/v, nestemäinen hiilidi-
oksidi 10 000 kg, polttoneste 2 700 l  

980 m Uotila 
2,3 km  

Hevonlinna 

Ei riskiä / 
Kohtalainen 

Linturahka 

3 Themica Oy Puualan yritys - Kemikaalit, öljyt 
700 m Lintula 
2,3 km Rahkio 

Erittäin 
pieni 

4 Kekkilä Oy Konehalli / varikko - 
Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen ja 
koneiden huolto, korjaus ja pesu 

1,3 km Rahkio 2 
2 km Rahkio 1 

Pieni 

5 Kekkilä Oy 
Turvetuotanto-
alueen varikko 

- 
Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen ja 
koneiden huolto, korjaus ja pesu 

170 m Rahkio 2 
830 m Rahkio 1 

Kohtalainen 

Oripäänkangas 

6 
Konehalli / 
varasto 

Konehalli /  
varasto 

- 
Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen ja 
koneiden huolto, korjaus ja pesu 

1 km, Pentura 
12 km Pihlava 

Kohtalainen 

7 
Konehalli / 
varasto 

Konehalli /  
varasto 

- 
Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen ja 
koneiden huolto, korjaus ja pesu 

610 m, Pentura 
11,5 km Pihlava 

Kohtalainen 

8 Autopurkaamo 
Pienkorjaamo-

toimintaa 
- 

Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen 
huolto, korjaus ja pesu, romu 

210 m, Pentura 
11 km Pihlava 

Pieni 

9 
Kuljetus ja 
jätehuolto 
Mäkiö Oy 

Kuljetus ja jäte-
huoltoyrityksen 

varikko 
- 

Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen ja 
koneiden huolto, korjaus ja pesu 

4,3 km Pihlava Pieni 

10 
Metallialan 
yritys 

Metallipaja  - Öljyt, polttonesteet ja kemikaalit 3,8 km Pihlava Kohtalainen 

11-
15 

Varasto /  
varikko 

Varasto / varikko - 

Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen ja 
koneiden huolto, korjaus ja pesu. 

Kiinteistöllä 561-404-10-143  
runsaasti rakennusjätettä 

3,7 km Pihlava Pieni 

16 
Oripään 
hakepalvelu 

Puun haketus / 
varikko 

- 
Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen ja 
koneiden huolto, korjaus ja pesu 

3,6 km Pihlava Kohtalainen 

17 
Oripään 
hakepalvelu 

Puun haketus / 
puuaineksen 

vastaanottoasema 
- 

Öljy, polttonesteet ja  
rakennusjäte 

3,2 km Pihlava Pieni 

18 
Supernostot 
Oy 

Konevuokraus / 
varikko 

- 
Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen ja 
koneiden huolto, korjaus ja pesu 

3,6 km Pihlava Kohtalainen 

19 
Super  
Asfaltti Oy 

Varasto / varikko - 
Öljy, polttonesteet, ajoneuvojen ja 
koneiden huolto, korjaus ja pesu 

3,5 km Pihlava Kohtalainen 

20 Viljavarasto Varasto / varikko - Öljy ja polttonesteet 3,6 km Pihlava Kohtalainen 

21 
Lavasuutarit 
Oy 

Kuormalavojen 
kierrätys ja  

korjaus 
- 

Öljy, polttonesteet ja 
rakennusjäte 

3,7 km Pihlava Kohtalainen  

22 
Oripään  
Elementti Oy 

Betonielementtien 
valmistus 

On 
Öljy, jätevesi, pesuvedet ja -liete, 

muottiöljy ja betonijäte 
3,3, km Pihlava Suuri 

23 
Muovialan 
yritys 

Muovituotteiden 
valmistus 

- Öljyt ja kemikaalit 3,5 km Pihlava Pieni 

24 
Oksasen 
puutarha 

Puutarha - 

Suljettu vesikierto, biologinen kasvin-
suojelu ja biolämpölaitos, 3000 l 
öljysäiliö, 25000 kg nestekaasua, 

lannoitteita 3000 kg, torjunta-aineita 
2 kg, öljyjä 200 l. Lannoitteita 12 500 

kg/v ja torjunta-aineita 3 kg/v. 

3,2 km Pihlava Kohtalainen 

25 
Martin  
Tarha Oy 

Puutarha - 
Suljettu vesikierto ja biolämpölaitos. 

Kemiallisten kasvunsääteiden ja 
torjunta-aineiden käyttö vähäistä. 

3,6 km Pihlava Kohtalainen 

26 Ylitalo Oy Puutarha - 

Suljettu vesikierto ja biolämpölaitos. 
Kemiallisten kasvunsääteiden ja 
torjunta-aineiden käyttö vähäistä. 

Lannoitteita 1 000 – 6 000 kg, typpi-
happoa max 960 l, 40 000 l öljysäiliö 
suoja-altaassa. Lannoitteita 30 – 40 
tn/v, torjunta-aineita 150 – 200 kg/v. 

4,2 km Pihlava Kohtalainen 
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Kuva 23. Puutteellisesti säilytettyjä kemikaaleja Oripäänkankaan teollisuusalueella. 

 
 

Oripään Elementti Oy:n elementtitehtaalla on toistaiseksi voimassa oleva ympä-
ristölupa. Betoni tuodaan tehtaalle muualta. Elementtien valmistus suoritetaan hal-
leissa. Tehtaalla on otettu 2019 käyttöön sisätiloissa oleva elementtien pesupaik-
ka, josta pesuvedet kiintoaineen laskeutuksen jälkeen johdetaan viemäriin. Aiem-
min pesuvedet on johdettu maaperään. Valmiit elementit on säilytetty ulkona sora-
peitteisellä piha-alueella. Raaka-aineita ja tuotteita kuljetetaan ajoittain. Kemikaalit 
varastoidaan betonilattiaisessa lattiakaivottomassa varastorakennuksessa. Muot-
tiöljyä varastoidaan enintään 1000 l ja pintahidastinta sekä muottien irrotusainetta 
enintään 500 l. Lisäksi polttoöljyä varastoidaan betonilattiaisessa lattiakaivotto-
massa ulkorakennuksessa enintään 4000 l kahdessa säiliössä ja työkoneiden 
tankkaus suoritetaan käsipumpulla. Betonijätettä muodostuu 4–8 m3 vuodessa, jo-
ta on varastoitu ulkona. Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä pohjaveden suo-
jelemiseksi (Oripään kunta 2019).  
 
- Materiaalien käsittelystä ei saa aiheutua roskaamista tai haittaa ympäristölle.  
- Tarvittaessa maaperän mahdollinen pilaantuminen on selvitettävä ennen maanraken-

nustöihin ryhtymistä.  
- Liikennöitävät piha-alueet on asfaltoitava tai muuten tiivistettävä ja hulevedet tulee joh-

taa tiiviisti öljynerotuskaivon kautta eteenpäin mielellään muodostumisalueen ulkopuo-
lelle. Kaivoja on tarkkailtava säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.  

- Polttoaineita ja kemikaaleja on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu 
haittaa maaperälle tai pinta- ja pohjavedelle. Koneiden ja laitteiden tulee olla siten huol-
lettuja ja suojattuja ettei niistä pääse onnettomuustilanteissa aiheutumaan maaperän ja 
pohjaveden pilaantumista.  

- Tulipaloon, öljy- ja kemikaalivahinkoon tulee varautua ennalta. Vuotona ympäristöön 
päässeet aineet on poistettava välittömästi.  

- Prosessi- ja pesuvedet tulee kierrättää ensisijaisesti prosessissa. 
- Pesulietettä, jätebetonia yms. saa varastoida alueella ainoastaan väliaikaisesti. Varas-

toalueen alusta on suojattava asianmukaisesti ja alueen tulee olla katettu. Valumave-
det on johdettava siten, etteivät ne pääse maaperään tai pohjaveteen.  

- Öljylämmityslaitteisto tulee katsastaa vuosittain. Öljysäiliöiden tulee olla maanpäällisiä 
2-vaippaisia säiliöitä tai ne tulee sijoittaa tiiviiseen, katettuun suoja-altaaseen. Säiliö on 
varustettava ylitäytönestolla ja vuodonilmaisujärjestelmällä. Putkistojen tulee myös olla 
suojakaukalolla varustettuja.  

- Tehtaan alapuolelle tulee asentaa pohjavesiputki, josta pohjaveden laatua ja korkeutta 
seurataan kaksi kertaa vuodessa. Pohjavedestä määritellään ainakin ulkonäkö, haju, 
lämpötila, sameus, sähkönjohtavuus, pH, väriluku, kloridi- ja sulfaattipitoisuus sekä ais-
tinvaraisesti öljy. Tulokset tulee toimittaa vuosittain kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle sekä ELY-keskukseen. 

- Toiminnan päätyttyä maaperän ja pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus tulee selvit-
tää.  
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8.11.2 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 
 

Jätehuoltomääräykset: 
 
o Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava; vähin-

tään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä aina tarvittaessa (Pöytyän, Auran ja 
Marttilan) / ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa (Koski Tl, 
Loimaa, Oripää). Erotuskaivojen hälyttimet on tarkistettava säännöllisesti ja pidettävä 
kunnossa. Suodatinkaivot on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa ja suodatinmassa on vaihdettava tarvittaessa käyttö- ja huolto-ohjeen mu-
kaisesti (Koski Tl, Loimaa, Oripää). 

o Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoite-
tuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestet-
tä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle ja katetulle alustalle. 
(Pöytyän, Auran, Marttilan, Koski Tl, Loimaa ja Oripää) 

 

Rakennusjärjestys: 
 
o Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoit-

taa maan päälle ja varustaa (nestetilavuutta vastaavalla katetulla, Oripää) suoja-
altaalla (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl). 

o Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoit-
taa maan päälle ja rakentaa 2-vaippaisena rakenteena tai varustaa sellaisella suoja-
altaalla, joka estää suorat valumat maastoon säiliön rikkoutuessa tai muun vahingon 
yhteydessä ja niin, ettei niistä ole pohjaveden pilaantumisvaara. (Loimaa) 

 

Ympäristönsuojelumääräykset: (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl) 
 
o Ajoneuvojen, koneiden, veneiden ja vastaavien laitteiden pesusta ei saa aiheutua 

haittaa tai vaaraa ympäristölle tai pohjavedelle. Pohjavesialueilla ajoneuvojen, venei-
den, koneiden ja vastaavien laitteistojen pesu liuotinpohjaisilla pesuaineilla on sallittu 
vain, jos pesuvedet voidaan johtaa hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen vie-
märiin tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan käsittelyyn. 

o Ympäristölle vaarallisten aineiden (kemikaalien ja ongelmajätteiden; Loimaa), kuten 
esimerkiksi öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys tu-
lee järjestää kiinteistöllä siten (sekä kuljettaa asianmukaiseen käsittelyyn siten; Loi-
maa), että niiden pääsy maaperään ja ympäristöön on estetty. 

o Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa uusia maanalaisia öljy-, kemikaali- tai polttoainesäi-
liötä.  

o Pohjavesialueella maanpäällisten säiliöiden tulee olla vuodonilmaisujärjestelmällä va-
rustettuja kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on sijoitettava tiiviisiin valuma-altaisiin, joissa 
on katos. Valuma-altaan tulee olla tilavuudeltaan vähintään yhtä suuri kuin siihen si-
joitettavan säiliön tilavuus. Säiliöt tulee varustaa ylitäytönestimillä. 

 
Loimaa 
o Pohjavesialueilla ja alueilla, joista pesuvedet voivat joutua suoraan vesistöön, on 

ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu sallittu ainoastaan öl-
jyn ja hiekanerotuskaivoin varustetuilla pesupaikoilla. Liuotinpesuaineita käytettäessä 
pesu on sallittu ainoastaan hiekan- ja öljynerotuskaivoin varustetulla pesupaikalla 
riippumatta siitä, miten laajasta pesutoiminnasta on kyse. Liuotinpesu saadaan suo-
rittaa ainoastaan Öljyalan keskusliiton hyväksymillä aineilla. 

o Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja varastointipaikat sekä jätteiden käsittely-
paikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, ettei jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä ai-
heudu ympäristön, maaperän tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. 

o Kiinteistön tai muun alueen haltijan on huolehdittava lähialueensa siisteydestä. Kiin-
teistöllä ei saa varastoida käytöstä poistettuja esineitä, kuten hylättyjä ajoneuvoja, 
vaan ne tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. 
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Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Polttonesteiden säilytykseen tulee kiinnittää huomiota ja säiliöt varustaa määräysten 

mukaisin suojauksin.  
o Kiinteistöt tulee siivota ylimääräisistä romuista ja roskista. 
o Betonituotetehtaiden pesuvesiä tai sakkaa ei saa johtaa pohjavesialueille tai läjittää 

pohjavesialueella.  
o Varikoilla / korjaamoilla huoltotoimenpiteitä tulisi suorittaa vain öljynerotuskaivoilla va-

rustetuissa huoltohalleissa.  
o Yrityskiinteistöjen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus tulee tarpeen vaatiessa 

selvittää toiminnan loppuessa. 

 
YLEISIÄ OHJEITA: 

 

- Uudet riskiä aiheuttavat teollisuuslaitokset on sijoitettava kaavoituksessa ensisijaisesti pohjave-
sialueiden ulkopuolelle.  

- Kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa pohjavesien suojelun tulee noudattaa turvatekniikan kes-
kuksen (TUKES) antamaa ohjeistusta. 

- Laitosalueilla kemikaaliajoneuvojen kulkureittien ja lastauspaikkojen maaperä tulee olla tiivistetty 
sekä asfaltoitu ja viemäröinti tulee olla asianmukaisesti järjestetty, jotta vuodon sattuessa aineet 
voitaisiin kerätä talteen.  

- Kaikille riskejä aiheuttaville laitoksille tulee järjestää riittävä pohjaveden tarkkailu. Pohjaveden 
tarkkailu tulee suorittaa pohjaveden virtaussuunnassa teollisuuslaitoksen ylä- ja alapuolella.  

- Teollisuuslaitoksilla tulee olla valmiussuunnitelmassa toimenpiteet onnettomuus- ja poikkeusti-
lanteisiin.  

 
 

8.12 PILAANTUNEET MAA-ALUEET JA ROSKAAMINEN 

 
Pilaantunut maa-alue (PIMA) on alue, jossa haitallisen aineen tai tekijän pitoisuus 
ylittää huomattavasti kyseessä olevan alueen luontaisen pitoisuuden ja aineen ko-
konaismäärä maaperässä on merkittävä tai pilaantuminen aiheuttaa alueen maa-
käytöstä ja ympäristöolosuhteista johtuen merkittävää välitöntä tai välillistä vaaraa 
luonnolle, ympäristölle tai terveydelle. Mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita ovat 
mm. vanhat kaatopaikat, jakeluasemat, kyllästämöt, sahat ja muut alueet, joilla on 
käsitelty ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ilman asianmukaista maaperän suo-
jausta. Haitallisia aineita on saattanut joutua maaperään ja pohjaveteen vahinko-
jen, onnettomuuksien, pitkäaikaisen vähittäisen päästön seurauksena tai jätteitä 
on saatettu haudata maahan. Kiinteistöllä puutteellisesti säilytetyt autonromut, ko-
neet, tynnyrit polttonestesäiliöt ja muut romut sekä roskat aiheuttavat myös pohja-
veden pilaantumisriskiä. Maaperän pilaantumisen aiheuttamat haitat voidaan pois-
taa puhdistamalla pilaantunut alue, estämällä haitallisten aineiden leviäminen ym-
päristöön tai rajoittamalla haitallisille aineille altistumista esim. maankäytön suun-
nittelulla. Pilaantuneiden maa-alueiden haitat ja riskit tulee vähentää alueen 
maankäytöstä riippuen viranomaisen määrittelemälle tasolle. 
 

8.12.1 Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteet 

 
Pohjavesialueilla olevat MATTI-kohteet ovat taulukossa 14. Näiden lisäksi taulu-
kossa 13 on esitetty toiminnassa olevat yritykset, joissa on mahdollisesti maape-
rää ja pohjavettä pilaavaa toimintaa. Osassa taulukoiden kiinteistöistä toiminta on 
myös muuttunut ajan saatossa. Pohjavesialueilla on vain yksi toimintansa lopetta-
nut yritys, joka ei ole MATTI-tietojärjestelmässä. Näiden lisäksi pohjavesialueilla 
on varikkoja/varastoja maatiloilla, joissa säilytetään ja huolletaan koneita. Pohja-
vesialueilla olevilla kiinteistöillä polttonesteiden säilytys on usein puutteellista ja 
kiinteistöillä ja maa-aineskuopissa on romua ja roskia.  
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Taulukko 14. Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteet pohjavesialueittain sekä sinisellä toi-
mintansa lopettaneet yritykset, jotka eivät ole MATTI-tietojärjestelmässä. Oripäänkankaan osalta 
etäisyys on esitetty riskikohdetta lähimpään vedenottamoon sekä Pihlavan ottamoon. Sijainnit ovat 
liitteissä 4. 
 

Nro Nimi Tila ID Lisätiedot 
Etäisyys 
veden-

ottamosta 

Riskiarvio 
vedenotto/ 
pohjavesi 

Sorvasto 

1 Santion saha 
Lopetettu / 
kunnostettu 

70746 

Kunnostettu valtion jätehuolto-
työnä 2009.  Saharakennuksen 
perustusten alle jäi pitoisuuksia.  

Haitta-aineinen purukerros 
eristettiin bentoniittieristeellä. 

Tukkikentällä romun, rakennus-
jätteen, säiliöiden ja koneiden 

varastointia (Kuva 24).  

200 m Kohtalainen 

2 
Kylläspuu Oy 
Impwood ltd 

Lopetettu / 
kunnostettu 

70773 

Kohteen öljyinen maaperä 
puhdistettu kesällä 2016 mutta 
kiinteistölle jäi metallipitoisuuk-

sia. Riskinarvion perusteella 
metallien kulkeutuminen pohja-
veteen on mahdollista, mutta 
erittäin hidasta ja pitoisuudet 
ovat alhaisia. Alueella raken-

nusjätettä, muuntamoita, puuta 
ja haketta.  

 700 m Kohtalainen 

3 
Autokorjaamo Pekka 
Kanasuo ky 

Lopetettu 72068 Maaperässä ollut öljyläikkiä. 1,2 km Pieni 

4 
Sorvastontie 88A 
muuntamovahinko 

Lopetettu / 
kunnostettu 

20006919 
Muuntamon öljyvuoto, joka 
kunnostettu vuonna 2015 

kaivamalla maata 27,05 tonnia 
Ottamolla Ei riskiä 

5 Entinen korjaamo Lopetettu  
Alueella ollut polttonesteiden ja 
öljyjen säilytystä. Maaperässä 

ollut öljyläikkiä 
300 m Pieni 

Hevonlinnankukkula 

6 
Kosken Tl Eränkävi-
jät ry ampumarata 

Toimiva 70792 

Voimassa oleva ympäristölupa 
ja tarkkailusuunnitelma. Alue on 
todettu pilaantuneeksi. Puhdis-
tustarve on arvioitava toiminnan 

päättyessä. 

2.3 km 
Hevonlinna 

Erittäin 
pieni / 

Kohtalainen 

7 
Kosken Tl reserviup-
seerien ampumarata 

Lopetettu 70793 
Rata purettu. Maaperää ei ole 

tutkittu. 
500 m 

Hevonlinna 
Pieni 

8 
Hevonlinnan  
asfalttiasema 

Lopetettu 71320 
Asfalttiasema toiminut alueella 
1980- ja 1990-lukujen taittees-

sa. 

1,6 km 
Hevonlinna 

Ei riskiä / 
Erittäin 
pieni 

Linturahka 

9 
Mellilän vanha  
kaatopaikka 

Lopetettu / 
kunnostettu 

72065 
Toiminnassa 1961–1977.  
Kunnostettu vuonna 1999 

massanvaihdolla. 

800 m Rahkio 2 
1,5 km Rahkio1  

Ei riskiä 

10 Garden Plant Oy  Lopetettu  

Asfaltoitu turvetuotteiden ent. 
pussitusalue. Alueella säilyte-

tään vanhoja koneita sekä 
puita, kantoja ja haketta 

600 m Rahkio 2 
1,3 km Rahkio1 

Ei riskiä 

Oripäänkangas 

11 
Turun lentokerho 
ry:n lentokenttä 

Toimiva 70135 
Lentokonebensiinin säilytys ja 

koneiden huolto.  
4,2 km Pihlava Pieni 

12 Asfalttiasema Lopetettu 70136 Bitumin käsittely.  3,8 km Pihlava 
Erittäin 
pieni 

13 
Vesikankaan  
öljyvahinkoalue 

Lopetettu / 
kunnostettu 

70137 
Entinen murskaamo. Kunnos-

tettu vuonna 1999. 
330 m Oripää 
6,6 km Pihlava 

Ei riskiä 

14 
Superasfaltti Oy 
asfalttiasema 

Toimiva 70241 
Bitumin käsittely sekä asfaltti- ja 

öljyjätteet. 
3,2 km Pihlava Kohtalainen 

15 
Kauppapuutarha 
Ylitalo Oy 

Toimiva 70242 

Suljettu vesikierto ja biolämpö-
laitos. Kemiallisten kasvunsää-

teiden ja torjunta-aineiden 
käyttö vähäistä. Lannoitteita 
1 000–6 000 kg, typpihappoa 
max. 960 l, 40 000 l öljysäiliö 
suoja-altaassa. Lannoitteita 
30–40 tn/v, torjunta-aineita 

150–200 kg/v. 

4,2 km Pihlava Kohtalainen 
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16 
Oripäänkankaan 
ampumarata 

Lopetettu 70795 

Toiminut 1970–1989.  Harjoitel-
tu haulikko-, kivääri- ja pistoo-
liammuntaa. Tutkittu Maaperä 
kuntoon-hankkeessa. Todettu 
ylemmän ohjearvon ylittäviä 

kupari- ja lyijypitoisuuksia sekä 
antimonia.  

840 m Pruuka  
4,7 km Pihlava 

Pieni 

17 
Meiskansuon  
kaatopaikka   

Lopetettu / 
kunnostettu 

71035 

Toiminut 1972–1996 ja kunnos-
tettu vuonna 2001. Jätetäytön 
päälle rakennettiin eristekerros 

ja alueella sijaitsevat 
jätealtaat (2 kpl) täytettiin puh-
tailla kitkamailla. Lietealtaiden 

öljyiset lietteet käsiteltiin 
kompostoimalla. 

2,2 km Pruuka 
5 km Pihlava  

Kohtalainen 

18 
Oripäänkankaan 
vanha kaatopaikka  

Lopetettu / 
kunnostettu 

71036 

Toiminnassa vuosina 1949–
1973. Todettu vuonna 1997 
pilaantuneeksi. Jätetäyttö 

siirretty vuonna 2000. 

4,3 km Pihlava Ei riskiä 

19 Ent. Nostocat Oy   Lopetettu 71038 

Ent. konepaja. Kiinteistöllä 
toimii Supernostot Oy:n kone-

vuokraus / varikko, jossa öljyjen 
ja polttonesteiden säilytystä ja 
ajoneuvojen ja koneiden huol-

toa, korjausta ja pesua. 

3,6 km Pihlava Kohtalainen 

20 
Lemminkäinen Oy 
asfalttiasema 

Lopetettu 71039 Bitumin käsittely. 3,8 km Pihlava 
Ei riskiä / 
Erittäin 
pieni 

21 

Oripään  
Elementti Oy  
ent. Oripään 
rakennuspuu 

Toimiva 71041 

Betonielementtien valmistus, 
elementtien ja säilytys. Riskiä 

aiheuttaa öljy, jätevesi, pesuve-
det ja -liete, muottiöljy ja betoni-

jäte. 

3,3, km Pihlava Suuri 

22 Öljysora-asema Lopetettu 71325 Bitumin käsittely 2,5 km Pihlava 
Erittäin 
pieni 

23 Powerman Oy 
Lopetettu / 
kunnostettu 

20002216 
Öljyvahinkoalue, joka  

kunnostettu 2009.  
1,2 km Oripää 
7,9 km Pihlava 

Ei riskiä 

24 
Virttaan saha  
(kastelualtaan 
alue) 

Lopetettu / 
kunnostettu 

70734 

Kunnostus massanvaihdolla 
1997. Kunnostus koskee aino-

astaan sinistymisenestoon 
käytetyn kastelualtaan aluetta. 

Toiminnassa 1929–1983. 
Puunsinistymänestoaineena 

käytetty KY-5. 

1,2 km Pentura 
12 km Pihlava 

Ei riskiä 

25 Virttaan saha Lopetettu 131213 

Kaikki kiinteistöt Virttaan sahan 
alueella, jotka eivät ole kunnos-

tettu kuuluvat 
riskikohteisiin. Toiminta lopetet-

tu 1981. Kastelualtaan 
maaperää puhdistettu. 

1,2 km Pentura 
12 km Pihlava 

Kohtalainen 

26 Ent. Virttaan Shell Lopetettu 71372 

Toiminnassa 1967–1998. Osit-
tain kunnostettu massanvaih-
dolla 2001. Huolto-/pesuhalli 
kunnostamatta, maaperässä 

raskaita hiilivetyjä. Pilaantuneita 
maita poistettu 3040 t ja hiilive-

tyjä 1079 kg. 

1,2 km Pentura 
10 km Pihlava 

Pieni 

27 
Virttis, polttoaineen 
jakelu 

Lopetettu 71378 
Lopetettu 1975. Kunnostettu 

massanvaihdolla JASKA-
ohjelmassa 2014.  

1,3 km Pentura 
12 km Pihlava 

Ei riskiä 

28 Virttaan S-kauppa Lopetettu 71381 

Maanalainen säiliö nostettu ylös 
1990 ja säiliön tilalle laitettu 

uutta hiekkaa. Polttoainemyynti 
lopetettiin, maanpäällinen ehjä 
polttoöljysäiliö myytiin 1990. 

Maanalainen bensiinisäiliö 7000 
l ja maanpäällinen polttoöljysäi-

liö 2000 l olivat ehjiä. 

1,6 km Pentura 
13 km Pihlava 

Kohtalainen 

29 Ent. murskaamo Lopetettu  Öljy, alueella romua 
700 m Oripää 
7,3 km Pihlava 

Erittäin 
pieni 

30 
Ent.  
öljysora-asema 

Lopetettu  Öljyjen ja polttonesteiden käyttö 2,6 km Pihlava 
Erittäin 
pieni 

31 Ent. murskaamo Lopetettu  Öljyjen ja polttonesteiden käyttö 3,7 km Pihlava 
Erittäin 
pieni 

32 Ent. puutarha Lopetettu  Kiinteistöllä autonromuja 3,5 km Pihlava Pieni 
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Kuva 24. Santion sahan vanhalla tukkikentällä olevaa rakennusjätettä, koneita ja romua. 

 

8.12.2 Roskaaminen 

 
Pohjavesialueilla roskaaminen kohdistuu usein entisiin maa-aineskuoppiin, joita 
käytetään tai on käytetty laittomina kaatopaikkoina. Myös yrityskiinteistöille sekä 
vanhojen yritysten kiinteistöille on kertynyt jätettä, mitkä tulisi kiinteistönomistajan 
toimesta siivota. Näistä on kerrottu tarkemmin muiden kappaleiden yhteydessä. 
Näiden lisäksi yksityisillä kiinteistöillä ja maatiloilla on monesti koneiden, polttones-
teiden, romujen ja roskien säilytyksessä puutteita (Taulukko 15).  

 
Taulukko 15. Pohjavesialueilla olevat yksityiset kiinteistöt, jotka eivät ole maa-ainesalueita, yrityskiin-
teistöjä tai mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita ja joilla on roskaa ja romua. Sijainnit liitteissä 4. 
 

Kiinteistö Lisätietoa 
Etäisyys 

vedenottamosta 
Riski vedenotto / 

pohjavesi 

Palainen 

480-413-2-42 Autonromuja 
370 m Palainen 

1,2 Kerko 
Erittäin pieni 

Liipola 

284-415-3-87 Puhtaan metalliromun keräyspiste Ei ottamoa Erittäin pieni 

284-409-1-93 
Hallin/varaston pihalla vähän  

rakennusjätettä ja romua.  
Ei ottamoa Erittäin pieni 

 

8.12.3 Entiset saha-alueet 

 
Kylläspuu Oy:n kiinteistöllä on ollut kyllästämötoimintaa 1930-luvun alusta lähtien 
ja se on päättynyt vuonna 2014 (Taulukko 14). Kohteessa on painekyllästetty pu-
helinpylväitä ja muuta puutavaraa 2000–3000 m3/vuosi käyttämällä kupari-, kromi- 
ja arseenikyllästeitä noin 16 tonnia/vuosi. Alueella on ollut osaksi maapohjainen 
vanha kyllästämörakennus, uudempi suoja-altailla varustettu kyllästämö sekä usei-
ta kyllästetyn puutavaran varastokenttiä. Alueella on säilytetty työkoneita, kemi-
kaaleja sekä kyllästyssylinterin pohjalta kaavittua puuainesta ja alueella on sijain-
nut maanpäällinen lämmitysöljysäiliö. (FCG 2018) 
 
Kiinteistöllä on suoritettu pilaantuneen maaperän kunnostustoimenpiteitä massan-
vaihdolla vuonna 2016. Alueella pohjaveden arseenipitoisuus on koholla. Kaikkien 
tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet kaikissa tutkimuspisteissä alittavat käytetyt 
viitearvot. Santion ottamolta on seurattu arseenin, kromin ja kuparin pitoisuuksia 
ainakin vuodesta 1985 lähtien ja pitoisuudet ovat alittaneet tänä aikana talousve-
den kemialliset laatuvaatimukset. Riskiarvion perusteella metallien kulkeutuminen 
edelleen pohjaveteen on mahdollista mutta erittäin hidasta ja pitoisuudet tulevat 
pysymään alhaisina. Kiinteistöllä säilytetään nykyään rakennusjätettä, muuntamoi-
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ta, puuta ja haketta ja se toimii lämpölaitoksen ja sähköurakoitsijan varastoaluee-
na. (FCG 2018)  
 
Alueen maaperän pintaosa on pääosin täyttömaata noin 0,5–3,2 metrin syvyyteen 
asti, jonka alapuolella on hiekkaa ja moreenia. Pohjavedet virtaavat luotee-
seen/pohjoiseen ja paikoin lähellä maanpintaa oleva kallionpinta vaikuttaa pohja-
veden virtaukseen. Vedenpinta on kyllästämöalueen pohjoispuolella noin 6 metrin 
syvyydellä maanpinnasta. (FCG 2018) 
 
Santion sahalla on käytetty sinistyksen estoon KY-5 -ainetta vuosina 1951–1984, 
jonka jälkeen siirryttiin käyttämään Fennotoxia ja Kemtoxia. Aineita varastointiin 1 
m3 metallisäiliöissä. Puutavara käsiteltiin aluksi suihkuttamalla saharakennuksen 
länsipuolella olevan kuljettimen kohdalla ja myöhemmin samalla alueella noin 6 
metriä pitkään puualtaaseen upottamalla. Käsittelyn jälkeen puutavara varastoitiin 
piha-alueella, Sorvastonjärven puolella. Vuonna 1963 piha-alueen keskiosassa oli 
käytössä metallinen kasteluallas ja myöhemmin lisäksi myös toinen allas.  
 

Alue on kunnostettu valtion jätehuoltotyönä vuonna 2009. Saharakennuksen pe-
rustusten alle jäi pitoisuuksia ja haitta-aineinen purukerros eristettiin bentoniittieris-
teellä. Saha-alueen itäpuolella on laaja tukkikentällä, jossa säilytetään romua, ra-
kennusjätettä, säiliöitä ja vanhoja koneita (Kuva 24).  
 
Virttaan saha on ollut toimintaa vuosien 1929–1983 aikana. Oripäänkankaan poh-
javesialueella sijaitsevan alueen maaperä on todettu pilaantuneeksi ja alue on osin 
kunnostettu sinistymisenestoon käytetyn kastelualtaan alueella massanvaihdolla 
vuonna 1997. Pohjaveden muodostumisalueella sijaitsevan alueen maaperä on 
hyvin vettä läpäisevää hiekkaa ja soraa, joten haitta-aineet ovat imeytyneet suo-
raan maaperään. Sahalla on sinistymisen estoon käytetty kloorifenoleita sisältäviä 
aineita (KY-5), joita on tutkimuksin todettu korkeina pitoisuuksina kastelualtaan ja 
käsitellyn puutavaran lastausalueen maaperässä. Lisäksi polttonesteen jakelupis-
teessä olleiden maanalaisten öljysäiliöiden kohdalla todettiin öljyhiilivedyillä pilaan-
tunutta maa-ainesta. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2001)  
 

8.12.4 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Jätehuoltomääräykset: 
 
o Jätteen hautaaminen maahan on kielletty 
o Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoite-

tuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestet-
tä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle ja katetulle alustalle.  

 

Rakennusjärjestys: 
 
o Jos tontin (tai ympäröivän alueen) maaperä on pilaantunut tai sen epäillään pilaantu-

neen, maaperän tila on selvitettävä ja puhdistustarve arvioitava. Tarvittaessa maape-
rä on puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Jos rakennustyön aikana maa-
perässä havaitaan haitallisia yhdisteitä, siitä on ilmoitettava viipymättä ympäristön-
suojeluviranomaiselle. (Pöytyä, Marttila ja Koski Tl) 

o Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoit-
taa maan päälle ja varustaa (nestetilavuutta vastaavalla katetulla, Oripää) suoja-
altaalla (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl). 

o Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoit-
taa maan päälle ja rakentaa 2-vaippaisena rakenteena tai varustaa sellaisella suoja-
altaalla, joka estää suorat valumat maastoon säiliön rikkoutuessa tai muun vahingon 
yhteydessä ja niin, ettei niistä ole pohjaveden pilaantumisvaara. (Loimaa) 
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Ympäristönsuojelumääräykset: (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl) 
 
o Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa on kielletty pohjavesialueilla. 
o Ympäristölle vaarallisten aineiden (kemikaalien ja ongelmajätteiden; Loimaa), kuten 

esimerkiksi öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys tu-
lee järjestää kiinteistöllä siten (sekä kuljettaa asianmukaiseen käsittelyyn siten; Loi-
maa), että niiden pääsy maaperään ja ympäristöön on estetty. 

o Pohjavesialueella maanpäällisten säiliöiden tulee olla vuodonilmaisujärjestelmällä va-
rustettuja kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on sijoitettava tiiviisiin valuma-altaisiin, joissa 
on katos. Valuma-altaan tulee olla tilavuudeltaan vähintään yhtä suuri kuin siihen si-
joitettavan säiliön tilavuus. Säiliöt tulee varustaa ylitäytönestimillä. 

 
Loimaa 
o Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja varastointipaikat sekä jätteiden käsittely-

paikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, ettei jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä ai-
heudu ympäristön, maaperän tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. 

o Kiinteistön tai muun alueen haltijan on huolehdittava lähialueensa siisteydestä. Kiin-
teistöllä ei saa varastoida käytöstä poistettuja esineitä, kuten hylättyjä ajoneuvoja, 
vaan ne tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. 

 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Santion vanhan sahan tukkikentän käyttö kaatopaikkana ja romuvarastona tulee es-

tää tai toiminnalle hakea lupaa.  
o Santion vanhan sahan alueella on voimassa bentoniittimaton rikkomiskielto ja velvoi-

te jatkaa kunnostusta, jos saharakennus puretaan. 
o Kylläspuu Oy:n entiseltä kiinteistöltä tulee poistaa rakennusjätteet.  
o Maaperän tilan tietojärjestelmää (MATTI) tulee päivittää. 
o MATTI-tietojärjestelmässä olevien kohteiden ja sinne lisättävien kohteiden maaperän 

ja pohjaveden pilaantuneisuus tulee tarvittaessa selvittää.   
o Pohjavesialueilla olevat roskaantuneet kiinteistöt tulee siivota, koneet ja autoromut 

poistaa ja maaperän sekä pohjaveden pilaantuneisuus tarpeen vaatiessa selvittää. 
o Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus tulisi selvittää viimeistään alueiden raken-

tamisen tai kaavoituksen yhteydessä.   
o Polttonesteiden säilytyksen tulee olla määräysten mukaista ja maatiloilla koneiden 

huollot tulee suorittaa kiinteällä alustalla.    

 
YLEISIÄ OHJEITA: 

 

- Ympäristönsuojelulain (527/2014) 14 luvussa on annettu määräyksiä pilaantuneen maaperän ja 
pohjaveden puhdistamisesta.  

- Viranomaisvalvonnan avulla tulee huolehtia siitä, että alueilla ei sallita pohjaveden pilaantumis-
riskiä aiheuttavaa toimintaa. 
 
 

8.13 MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ ELÄINTILAT 

 
Maanviljelyn pohjavedelle aiheutumat riskit syntyvät lannoitteiden ja torjunta-
aineiden käytöstä, lietelannan levittämisestä sekä koneiden mahdollisista vuodois-
ta. Lietelannan lisäksi pelloille levitetään myös virtsaa ja kemiallisia lannoitteita. 
Karjanpito, eläinsuojat, kauppapuutarhat sekä lanta- ja tuorerehusäiliöt tuovat 
omat riskinsä pohjavedelle. Asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin 
olevien päästöjen rajoittamisesta korvasi 1.4.2015 vanhan nitraattiasetuksen. Ase-
tus määrittelee lainsäädännölliset vähimmäisvaatimukset lannan ja lannoitevalmis-
teiden varastoinnille ja käytölle. Lietelannan levitystä pohjavesialueilla on rajoitettu 
usein myös ympäristöluvissa sekä ympäristönsuojelumääräyksissä. Lannan levit-
tämisestä pelloille voi seurata bakteerien runsas lisääntyminen pohjavedessä. Hy-
vin vettä läpäisevät maalajit ja lannoitteiden runsas käyttö johtavat yleensä pohja-
vesien nitraattipitoisuuksien nousuun. Asumisjätevesien ja teollisuuden jätteiden 
levittäminen pelloille voi myös lisätä typen määrää. Jos lannoitteita käytetään sopi-
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vasti, ne vastaavat kasvien tarpeita ja ravinteet tulee käytettyä tehokkaasti. Lan-
noitteiden varastointi voi tulipalotilanteissa aiheuttaa räjähdysvaaran ja sammutus-
vesien mukana maaperään voi päätyä suuria määriä nitraattia.   
 
Rikkakasveja, tuhohyönteisiä ja kasvitauteja vastaan käytetään torjunta-aineita. 
Pohjavesissä torjunta-ainepitoisuudet ovat yleensä pieniä ja yleisin havaittu aine 
on atratsiini. Osa kielletyistä aineista on kestäviä sekä biokerääntyviä ja niiden py-
syviä muuttumistuotteita tavataan edelleen. Torjunta-aineen huuhtoutumisriskiä 
pohjaveteen lisäävät aineen vesiliukoisuus, heikko sitoutuminen maapartikkeleihin 
sekä hidas hajoaminen maaperässä. Erikoisviljelyyn käytetään perinteisesti 
enemmän torjunta-aineita kuin viljanviljelyyn. Pohjavesissä esiintyvät torjunta-
aineet voivat olla peräisin myös vanhojen tien- ja radanvarsien vesakontorjunnas-
ta. TUKES päättää kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymi-
sestä ja käytön ehdoista Suomessa. Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä löytyy 
lista pohjavesialueilla rajoitetuista tai kokonaan kielletyistä kasvinsuojeluaineista. 
Peltopalstoilla viljeltävät kasvit voivat vaihdella vuosittain, joten haitta-aineita on 
saattanut päätyä pohjaveteen pidempänä ajanjaksona. Jotta pohjavesialueilla ole-
vaa maataloutta ei rajoitettaisi liikaa, olisi alueiden pohjavesiolosuhteet hyvä tietää. 
 
Metsätalouden toimenpiteet voivat lisätä ravinteiden huuhtoutumista pohjavesiin, 
vaikka metsiä ei yleensä pohjavesialueilla lannoiteta. Hakkuut voivat nostaa pohja-
vedenpintaa ja lisätä typpi- ja fosforihuuhtoumaa hakkuutähteistä ja maaperästä. 
Ojitukset saattavat myös vaikuttaa pohjavedenpinnan korkeuteen. Lisäksi työko-
neiden vuodoista ja tankkauksista voi päätyä pohjaveteen haitta-aineita. Metsän ja 
pintamaan poistaminen lisäävät pohjaveden muodostumista ja osaltaan haitta-
aineiden imeytymistä maaperään ja pohjaveteen. 
 

8.13.1 Pöytyän ja Auran pohjavesialueet 

 
Laihian pohjavesialue on pääosin maatalouskäytössä. Pohjavesialueella oleilla 
peltolohkoilla on vuosina 2017–2019 viljelty viljaa. Alueella sijaitsee lisäksi He-
vosAnttilan pieni hevosalan yritys ja sen pieni hevostalli. Ottamo on ollut mukana 
maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten seurannassa. Veden ammoniumtyppi ja 
nitraattityppi ovat hieman koholla mutta alle raja-arvojen, eikä vedessä ole todettu 
torjunta-aineita vuonna 2008 otetussa näytteessä.  

 
Uudenkartanon pohjavesialueella on peltolohkoja pohjois- ja eteläosassa pääosin 
pohjaveden muodostumisalueella. Pohjavesialueen keskiosa ja reuna-alueet ovat 
metsäaluetta. Pohjoisosan peltolohkoilla on vuosina 2017–2019 viljelty viljaa ja 
eteläosassa erikoiskasveja (tärkkelysperunaa) sekä nurmea. Vedessä ei ole todet-
tu torjunta-aineita.  
 
Takaliston pohjavesialueen pohjoisosa on metsätalousaluetta ja eteläosa pääosin 
viljelysaluetta. Junaradan pohjoispuolella olevilla peltolohkoilla on vuosina 2017–
2019 viljelty itäosissa viljaa ja länsiosa on ollut kesannolla, kuten myös eteläosan 
peltolohkot. Eteläosassa pohjavesilampien ympärillä on luomu erikoiskasvinvilje-
lyä, jossa käytetään lannoitteita noin 100 kg/vuosi. Alueella on kasvihuone ja viljel-
lään luomuna tarhahernettä, mansikka ja omenaa. Kesantona olevia peltolohkoja 
ei lannoiteta ja lohkoilla voi olla mm. suojavyöhykenurmea, viherlannoitusnurmea 
tai riistakesantoa. 
 
Lainummen pohjavesialue on metsätalousaluetta ja vanhaa maa-ainesaluetta. 
Alueen koilliskulmassa pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle sijoittuu pieni 
peltoala, jolla on viljelty vuosina 2017–2018 viljaa.     
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Käyrän vedenottokaivo on peltoalueella ja sen ympäristö on pääosin peltoaluetta.  
Alueella on erikoiskasvinviljelyä ja viljellään puutarhakasveja mansikkaa ja tarha-
hernettä. Vedessä ei ole todettu vuosina 2018–2019 torjunta-aineita ja nitraattipi-
toisuus on ollut 4,1–4,2 mg/l eli alle talousveden raja-arvon 50 mg/l ja vesienhoi-
don riskirajan 15 mg/l.  
 

8.13.2 Marttilan pohjavesialueet 

 
Palaisten muodostumisalue on pääosin metsäaluetta ja vanhaa maa-ainesaluetta. 
Muodostumisalueella on muutama peltolohko ja pohjavesialueen reunoilla sekä 
ympäristössä on runsaasti peltoalueita. Pohjavesialueen rajalla tai rajan läheisyy-
dessä viljeltiin vuonna 2019 ruista, mallas- ja rehuohraa, kauraa, kevät- ja syys-
vehnää ja osa pelloista oli suojavyöhykkeitä, viher- ja avokesantoja, luonnonhoito-
peltonurmia sekä kuivaheinä- ja säilörehunurmia. Ruskolaisissa viljellään sokeri-
juurikasta, mutta alue jää Palaisten ja Simalannummen alueiden väliin. Pohjavesi-
alueen länsirajalla olevalla tilalla on muutamia peltolohko pohjavesialueella, mutta 
pääosa pelloista on pohjavesialueen ulkopuolella. Tilan peltoja lannoitetaan ja tar-
vittaessa käytetään torjunta-aineita, joita säilytetään sisällä tiiviillä pohjalla. 
 
Simalannummen pohjavesialue on lähes kokonaan metsätalousaluetta. Alueelle 
ei sijoitu peltolohkoja eikä viljelyä.  
 

8.13.3 Kosken Tl pohjavesialueet 

 
Liipolan muodostumisalue on metsää ja vanhaa maa-ainesaluetta. Pohjavesialu-
een reunaosiin ja pohjaveden keskivaiheille sijoittuu peltoalueita. Pohjavesialueella 
ja sen ympäristössä sijaitsee muutamia entisiä ja toiminnassa olevia eläintiloja. 
Pohjavesialueen länsiosassa muodostumisalueella ja osin myös pohjavesialueen 
ulkopuolella sijaitsee broilerikasvattamo. Purhaannummen pohjoispuolella viljel-
lään heinää ja on luonnonhoitopeltoja. Pohjavesialueella ja sen lähellä viljellään 
sokerijuurikasta. 
 
Eläintilat 
 
Broilerikasvattamon ympäristölupa on myönnetty 60 000 broilerille. Alueella on 
kaksi broilerikasvattamoa, jotka on rakennettu ja tuotanto aloitettu vuosina 1997 ja 
2002. Toinen kasvattamorakennuksista ja kuivalantala sijaitsevat Liipolan pohjave-
sialueella. Kooltaan 950 m3 suuruinen kuivalantala on katettu, betoniseinät ovat 
1,5 metriä korkeat ja siinä on betonilattia sekä ajoluiska. Lantala sijaitsee pohjave-
den muodostumisalueella. Lantalassa ei varastoida säännöllisesti broilerinlantaa, 
vaan lantala toimii pääosin polttoaineena käytetyn hakkeen välivarastona. Broileri-
kasvattamon pesuvedet (arvio noin 50 m3 vuodessa) johdetaan olemassa oleviin 
yhteistilavuudeltaan noin 50 m3 pesuvesisäiliöihin, jotka ovat pohjavesialueella, ja 
edelleen pumppauskaivon kautta noin 350 m3:n katettuun lietesäiliöön. Pohjavesi-
alueella oleville pelloille (6 ha) ei levitetä lantaa eikä pesuvesiä. Tilalla on pohjave-
sialueen ulkopuolella kolme laponestolaitteilla varustettua, betonilaatan päällä ole-
vaan polttoainesäiliötä, joiden yhteistilavuus on 14 700 litraa. Lisäksi tilalla on noin 
200 litraa muita öljytuotteita, joita säilytetään varastorakennuksessa. Tuotantora-
kennuksissa käytettävä vesi otetaan kunnan vesijohtoverkosta. Pohjaveden pää-
virtaussuunta on alueella kaakkoon kohti tutkitun vedenottamon paikkaa mutta 
eläinsuojan kohdalla pohjaveden paikallisia virtaussuuntia ei ole tutkittu. Ympäris-
töluvassa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. (AVI 2011) 
 
- Eläinsuojien ja lannan varastointitilojen rakenteiden tulee estää lannan ja jätevesien 

joutuminen pinta- ja pohjavesiin. 
- Lantaa ja pesuvesiä ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. 
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- Rehut ja niiden raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsi-
teltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, 
kohtuutonta hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavedelle ei-
kä muutakaan haittaa ympäristölle. Polttonestevarastojen tulee soveltua käyttötarkoi-
tukseensa ja niiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein. Kemikaalien, kuten torjunta- ja 
pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttötur-
vallisuusohjeita. 

- Toiminnan mahdollisia vaikutuksia pohjaveden tilaan on tarkkailtava Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.  
 

Liipolan pohjavesialueen ja Liipolanjärven eteläpuolella on sikala noin 80 m pääs-
sä pohjavesialueesta. Lisäksi järven pohjoispuolella pohjavesialueesta noin 210 m 
päässä on sikala.  
 
Sorvaston pohjavesialueen kaakkoisosa sekä länsiosa ovat metsäalueita ja pelto-
alueita on pohjavesialueen reuna-alueilla sekä keskiosassa, jossa peltoja on myös 
muodostumisalueella. Pohjavesialueen lounaispuolella noin 70 metrin päässä poh-
javesialueen rajasta sijaitsee emolehmätila, jolla on ympäristölupa 100 emoleh-
mään, 15 hiehoon (12-24 kk), 3 siitossonniin ja 50 vasikkaan (<6 kk).  Luomutilalla 
on tällä hetkellä 70 lehmää ja sillä viljellään pääasiassa nurmea, kauraa ja hernet-
tä. Osa pelloista sijaitsee pohjavesialueella Santion ottamon länsipuolella. Tilalla ei 
käytetä kemiallisia lannoitteita eikä torjunta-aineita. Laidunalueita sijaitsee aivan 
vedenottamon länsipuolella. 
 
Pohjavesialueen keskivaiheilla viljellään ainakin viljaa ja Länsitalon alueella oleval-
la tilalla säilytetään lannoitteita 0–20 t ulkona ilman suojarakenteita. Eteläosassa 
viljellään vehnää, ohraa, kauraa, rypsiä ja ruista. Myllyojan alueella kiinteistöillä 
säilytetään lannoitteita noin 25 000 kg sekä torjunta-aineita noin 50 l sisällä reu-
nakorokkeellisessa suojakaukalossa/-altaassa. Pohjavesialueen eteläpäässä viljel-
lään ohraa, kauraa, rypsiä ja pelloilla käytetään lannoitteita ja torjunta-aineita.    
 
Eläintilat  
 
Emolehmäkasvattamo sijaitsee pohjavesialueen itäpäässä noin 4,2 km päässä ot-
tamosta. Tilalla on 150 emolehmää, 60 hiehoa ja 150 nuorkarjapaikkaa. Lanta va-
rastoidaan osittain kestokuivikkeena kasvattamojen makuuosissa sekä kasvatta-
moiden yhteydessä sijaitsevissa kuivalantaloissa. Katetut kuivalantalat ovat tila-
vuudeltaan noin 540 m3, 385 m3 ja kattamaton kuivalantala noin 1 620 m3. Tarhaan 
kertyvä virtsa ja sadevedet kootaan kolmeen yhteensä 1 430 m3:n liete-
/virtsasäiliöön, josta 300 m3 on katettu. Tilalla on 5 000 litran polttoainesäiliö, joka 
on varustettu katoksella ja suoja-altaalla. Tarkastuskäynnin aikana tilalla oli useita 
käytössä olevia ja poistettuja säiliöitä. Sorvaston pohjavesialueella sijaitseva lai-
dunala on noin 20 hehtaaria ja pelloista noin 20 hehtaaria sijaitsee pohjavesialu-
eella eikä niille ole levitetty lantaa. Tuotantorakennuksissa käytettävä vesi otetaan 
kunnan vesijohtoverkosta. Harjumuodostuman itäosassa pohjaveden virtaus suun-
tautuu harjumuodostuman suuntaisesti kohti luoteessa olevaa vedenottamoa. Ym-

päristöluvassa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. (Lounais-

Suomen ympäristökeskus 2008)  
 
- Kaikki eläinsuojista, rehuvarastoista ja muista eläinsuojan toimintaan liittyvistä tiloista 

muodostuva lanta, pesuvedet ja muut toiminnassa syntyvät jätevedet, kuten puriste-
nesteet, on varastoitava vesitiiviissä lannan varastointitiloissa. 

- Lanta sekä pesu- ja jätevedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei 
niitä joudu ympäristöön. 

- Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä kovapohjaisella alustalla. Rakenteiden 
ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana 
pääse tapahtumaan vuotoja. 

- Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. 
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- Laitumella, sisäänkäyntien edessä, tulee olla tiivispohjaista aluetta 300 m2. Tiivispoh-
jaiselle alustalle kertyvä lanta on poistettava säännöllisesti ja se on varastoitava asi-
anmukaisessa lantavarastossa. Tiivispohjainen alue tulee muotoilla siten, että alueelle 
kertyvä virtsa sekä sade- ja sulamisvesi voidaan kerätä ja johtaa vesitiiviiseen säiliöön. 

- Laiduntaminen on toteutettava siten, että pintavesien pilaantumisen vaara on mahdolli-
simman vähäinen eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa synny. 

- Kiertävän ruokintapaikan etäisyys vesistöön ja talousvesikaivoon tulee olla vähintään 
100 metriä ja valtaojaan vähintään 20 metriä. 

- Jaloittelutarhan tiivispohjaiselle alustalle kertyvä lanta on poistettava säännöllisesti ja 
se on varastoitava asianmukaisessa lantavarastossa. Tiivispohjainen alue tulee muo-
toilla siten, että alueelle kertyvä virtsa sekä sade- ja sulamisvesi voidaan kerätä ja joh-
taa vesitiiviiseen säiliöön. 

- Keräilyä odottava eläinjäte tulee säilyttää asianmukaisesti peitettynä ja haittaeläimiltä 
suojattuna tiivispohjaisella alustalla, josta valumavedet voidaan kerätä. 

- Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä 
tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuuton-
ta hajuhaittaa tai saastumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavedelle eikä muuta-
kaan haittaa ympäristölle. Polttonestevarastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa 
ja niiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuai-
neiden varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvalli-
suusohjeissa annettuja ohjeita. 

 
Säärensuon pohjavesialue on pääosin metsää mutta pohjavesialueen kaakkois-
osassa on muutamia pohjavesialueen reuna-alueilla olevia peltoja. Alueella on si-
jainnut yksi eläintenpidon aikoinaan lopettanut navetta. 
 
Hevonlinnankukkulan pohjaveden muodostumisalue on pääosin metsää sekä 
maa-ainesaluetta ja peltoja sijaitsee reuna-alueilla. Pohjavesialueen lounais- ja 
luoteisosassa on vuosina 2017–2019 viljelty viljaa sekä luomukauraa ja osa pel-
loista on ollut kesannolla ja suojavyöhykenurmella. Koskentien itäpuolella harjun 
eteläreunalla viljellään viljaa, nurmea ja käytetään lannoitteita ja torjunta-aineita. 
Pellot ovat puoliksi pohjavesialueella. Pohjavesialueen itäosassa ampumaradan 
lounaispuolella pellot ovat kesannolla. Koskentien länsipuolella viljellään pohjave-
sialueen ulkopuolella ainakin ohraa, vehnää, kauraa ja nurmisiementä. Pohjavesi-
alueella ja sen lähellä viljellään myös sokerijuurikasta. Pohjavesialueella on myös 
muutaman hevosen talli.  
 
Puutarha 
 
Pohjavesialueen etelärajalla on Harjutarhat Oy:n puutarha, jolla käytetään pääosin 
biologista kasvinsuojelua ja alueella on pohjavesialueen ulkopuolella biolämpölai-
tos, jossa olevassa säiliössä on noin 10 000 kg nestemäistä hiilidioksidia, sekä 
2 700 l polttonestesäiliö (Taulukko 13). Puutarhassa viljellään salaattia. Lannoittei-
ta käytetään noin 15 000 kg/v ja säilytetään kerralla noin 1500 kg ja torjunta-aineita 
käytetään 0–10 kg/v.  
 
Eläintila 
 
Koskentien itäpuolella olevalla tilalla on 25 nautaa ja tiivispohjainen liete-
/virtsasäiliö, jonka tilavuus on 400 m3. Pienen eläinmäärän takia tila ei tarvitse ym-
päristölupaa eikä vaadi ilmoitusmenettelyä. Tilalla viljellään nurmea ja viljaa. Pellot 
ovat lähes kokonaan pohjavesialueen ulkopuolella ja vain osittain pohjavesialueel-
la. Tilalla käytetään lannoitteita noin 8 000 kg/v ja torjunta-aineita noin 20 kg/v. 
Näitä säilytetään sisällä reunakorokkeellisessa tiiviissä suojakaukalossa/-altaassa. 
Pohjavesialueen eteläpuolella noin 160 metrin päässä pohjavesialueen rajasta si-
jaitsee sikala. 
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8.13.4 Linturahkan pohjavesialue 

 
Pohjavesialueen reuna-alueilla sijaitsee peltoja pohjavesialueen eteläpuolella, jos-
sa on viljelty vuosina 2017–2019 viljaa ja osa pelloista on kesannolla. Myös pohja-
vesialueen itäpäässä on peltoja. Muodostumisalue on pääosin metsää sekä maa-
ainesaluetta.  
 

8.13.5 Oripäänkankaan pohjavesialueella  

 
Pohjavesialueella peltoalueet sijaitsevat pääosin pohjavesialueen reuna-alueilla 
muodostumisalueen ulkopuolella. Pihlavan vedenottamon ympäristössä vain vä-
hän peltoja sijoittuu pohjavesialueelle. Eniten pohjavesialueella olevia peltoalueita 
on Letkunsuon kaakkoispuolella, Myllykylän alueella ja pohjavesialueen pohjois-
osassa. Oripään alueella pellot ovat pääosin viljan viljelyssä ja kesantona. Letkun-
suon kaakkoispuolella on myös rehunurmen viljelyä. Lentokentän ympärillä pohja-
vesialueilla ei ole juurikaan peltoalueita, vaan reuna-alueet ovat suoalueita. Mylly-
kylän alueella viljellään pääosin viljaa ja peltoja on kesannolla, mutta alueella on 
myös sokerijuurikkaan viljelyä. Alueella käytetään kyselyn mukaan lannoitteita noin 
400–600 kg/ha ja tarvittava määrä torjunta-aineita, jotka säilytetään sisällä tiiviillä 
pohjalla. Myllykylän ja Virttaan välisellä alueella viljellään länsilaidalla viljaa ja pel-
toja on myös kesannolla. Kiinteistökyselyn mukaan peltolohkoilla käytetään lan-
noitteita ja torjunta-aineita. Itäreunalla viljellään pääosin viljaa ja perunaa. Virttaan 
alueella peltolohkot ovat pääosin viljanviljelyssä ja kesannolla. Aivan pohjoisrajalla 
viljellään härkäpapua. Alueella käytetään lannoitteita sekä torjunta-aineita. Virttaan 
alueella olevalla maatalouskiinteistöllä säilytetään sisällä tiiviissä reunakorokkeelli-
sessa suojakaukalossa/-altaassa lannoitteita noin 21 000 kg ja kasvinsuojeluainei-
ta noin 75 l.  
 
Puutarhat  
 
Pohjavesialueella sijaitsee kolme kauppapuutarhaa Oksasen puutarha, Martin 
Tarha Oy ja Ylitalo Oy (Taulukko 13). Puutarhoissa on suljettu vesikierto, bioläm-
pölaitokset ja pääosin biologinen kasvinsuojelu.  
 
Oksasen puutarhalla on maanpäällinen 3 000 l öljysäiliö sekä 25 000 kg nestekaa-
susäiliö ja kiinteistöllä säilytetään lannoitteita noin 3 000 kg, torjunta-aineita 2 kg ja 
muita öljyjä 200 l. Aineita säilytetään sisällä tiiviissä reunakorokkeellisessa suoja-
kaukalossa/-altaassa. Kasvihuoneessa viljellään vihanneksia ja käytetään lannoit-
teita noin 12 500 kg/v ja torjunta-aineita 3 kg/v.  
 
Ylitalo Oy:n puutarhalla säilytetään lannoitteita 1 000–6 000 kg, typpihappoa max 
960 l ja kasvinsuojeluaineita. Näitä säilytetään sisällä ja ulkona tiiviillä pohjalla ja 
osin suojakaukalossa/-altaassa. Kiinteistöllä on myös 40 000 l öljysäiliö suoja-
altaassa. Puutarhassa viljellään kukkivia orvokkikasveja. Viljelyyn käytetään lan-
noitteita 30–40 tn/v ja torjunta-aineita 150–200 kg/v. Myös Martin Tarha Oy:n puu-
tarhalla käytetään kemiallisia kasvunsääteitä ja torjunta-aineita.  
 
Eläintilat  
 
Oripäänkankaan pohjavesialueella sijaitsee ympäristöluvanvarainen broilerikasvat-
tamo sekä sikala. Eläintiloille ei ole määrätty ympäristöluvissa pohjaveden seuran-
tavelvoitetta. Myllylähteen ympäristössä on toiminut kalanviljelylaitos sekä kolme 
sikalaa, jotka eivät ole toiminnassa. Yhden entisen sikalan alueella Myllylähteen 
itäpuolella on pieni hevostalli. Pohjavesialueen ulkopuolella on Oripäässä broileri-
kasvattamo ja Niittykulman alueella sikala ja navetta, mutta näillä ei ole vaikutusta 
pohjavesialueeseen.  
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Broilerikasvattamo sijaitsee Letkunsuon itäpuolella noin 3 km päässä Pihlavan ve-
denottamosta. Eläinsuoja sijaitsee pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. 
Pintamaalajina alueella on karkea hieta, savi ja pohjaveden päävirtaussuunta on 
kohti Pihlavan ottamoa. Ympäristölupa on myönnetty 75 000 broilerin kasvattamol-
le. Ympäristölupapäätöksen mukaan tilalla on noin 500 m³ suuruinen katettu kuiva-
lantala sekä yhteensä 10 000 l polttoainetilavuutta vastaavat suoja-altailla, katok-
silla, lukituksilla, ylitäytönestimillä ja laponestolaitteilla varustetut säiliöt. Broileri-
kasvattamon pesuvedet (n. 170 m³/v.) johdetaan noin 110 m³:n avosäiliöön ja levi-
tetään pellolle tai mahdollisesti tulevaisuudessa kuljetetaan jätevesipuhdistamolle. 
Tuotantorakennuksissa käytettävä vesi otetaan kunnan vesijohtoverkosta. Broileri-
kasvattamosta tuleva lanta (n. 1 125 m³/v.) viedään joko jatkojalostukseen tai levi-
tetään pelloille.  
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 22.2.2018 antamal-
laan päätöksellä (dnro VARELY/1102/2015) tarkastanut hakijan ympäristönsuoje-
lulain 80 §:n mukaisen selvityksen ja määrännyt toiminnanharjoittajan jättämään 
luvan tarkistamista koskevan hakemuksen aluehallintovirastolle viimeistään 
31.8.2018. Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. 
(Lounais-Suomen ympäristökeskus 2008) 
 

- Broilerikasvattamon toiminnassa muodostuva lanta, pesuvedet ja muut jätevedet on 

varastoitava vesitiiviissä lannan varastointitiloissa. 
- Lanta ja pesuvedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei niitä joudu 

ympäristöön. 
- Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. Rakenteiden 

ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana 
pääse tapahtumaan vuotoja. 

- Lantaa ei saa levittää luokitetuilla pohjavesialueilla sellaiselle peltoalueelle, jonka etäi-
syys pohjaveden ottamosta on alle 300 metriä tai jolta lähtevä oja kulkee lähempänä 
kuin 300 metrin päässä pohjaveden ottamosta. 

- Lannan syyslevitys pohjavesialueilla sijaitseville pelloille ja tulvaherkille pelloille on kiel-
letty. 

- Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä 
tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuuton-
ta hajuhaittaa tai saastumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavedelle eikä muuta-
kaan haittaa ympäristölle. Polttonestevarastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa 
ja niiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuai-
neiden varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvalli-
suusohjeita. 

 
Sikala sijaitsee pohjavesialueen rajalla ja osittain sen ulkopuolella. Harjualueen 
reunalla olevan sikalan etäisyys Oripään vedenottamosta on noin 2,2 km ja Pihla-
van ottamosta noin 8,5 km. Sikalaa on laajennettu 850 emakkoon ja 2 000 lihasi-
kaan ja uusien sikaloiden sijoituspaikat eivät ole pohjavesialueella, mutta pohjave-
sialueen raja kulkee emakkosikalan vierestä. Osa maatilan rakennuksista ja polt-
tonestesäiliöistä on pohjavesialueella. Sikaloiden lietesäiliöiden varastointitilavuut-
ta on yhteensä 14 204 m3 ja toiminnassa lietettä syntyy 9 950 m3 vuodessa. Tilan 
pelloista 8 hehtaaria on pohjavesialueella. Emakkosikalan läheisyydessä on kol-
messa paikassa yhteensä viisi (1, 3, 4, 5 ja 10 m3) öljysäiliötä, jotka ovat betonilaa-
talla ja niissä on ylitäytönestimet. Välikasvattamon ja lihasikalan lämpökeskuksen 
läheisyydessä on lisäksi 10 000 litran öljysäiliö, joka on betonilaatalla ja siinä on 
ylitäytönestin. Yhteensä tilalla on öljysäiliötilavuutta 33 000 litraa. Tilalla varastoi-
daan muita öljytuotteita enintään 400 litraa, jotka säilytetään konehallissa. Vesi 
otetaan pääosin kunnan vesijohdosta ja noin neljännes omista kaivoista. Ympäris-
töluvassa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. (Lounais-Suomen 
ympäristökeskus 2002 ja AVI 2015) 
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- Eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen rakenteiden tulee olla vesitii-
viitä. 

- Pohjavesialueelle tai sen reuna-/suojavyöhykkeelle ei tule sijoittaa uusia eläinsuojia tai 
lantaloita, ellei maaperäselvitysten perusteella osoiteta, ettei pohjavesien pilaantumista 
tai sen vaaraa aiheudu. 

- Kuivalantalan seinämät ja pohja on muotoiltava niin, etteivät lantavedet pääse valu-
maan lantalasta ympäristöön.  

- Lannan kuormaaminen kuljetusajoneuvoon ja separointi tulee tehdä tiivispohjaisella 
alustalla. 

- Tärkeille ja vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ei saa levittää lietelantaa. 
Talousvesikaivojen ympärille on jätettävä 30 – 100 m vyöhyke, jolle lantaa ei levitetä. 

- Rehut ja niiden raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsi-
teltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, 
kohtuutonta hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavedelle ei-
kä muutakaan haittaa ympäristölle. 

- Kemikaalit ja vaaralliset jätteet, kuten jäteöljy, öljynsuodattimet, akut ja käyttökelvotto-
mat torjunta-aineet on säilytettävä katetussa lukitussa varastointipaikassa, erillisissä 
suljetuissa merkityissä astioissa tiiviillä alustalla. 

- Tankkaukseen käytettävien polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai vaihto-
ehtoisesti säiliöt tulee sijoittaa katetulle, kantavalle alustalle suoja-altaaseen, jossa on 
kemikaaleja läpäisemätön tiivis pinnoite tai vastaava rakenne. Suoja-altaaseen ei saa 
kertyä vettä tai lunta. Suoja-altaan tulee olla niin laaja, että se suojaa myös pumpun ja 
täyttöventtiilin sijoituskohdat. Polttonestesäiliöt tulee asettaa alustalle siten, että mah-
dolliset vuodot voidaan havaita. Polttonestesäiliöiden on oltava lukittavia ja ne on va-
rustettava ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolla. Tankkausalueen tulee olla 
tiivispohjainen. 
 

Navetta on pohjavesialueen pohjoisosassa Palon alueella. Tilalla on alle 50 leh-
mää. Kiinteistöllä on tiivispohjainen lantala/lietesäiliö, jonka tilavuus on alle 100 m3. 
Wc-vesiä käytetään viljelymaiden lannoituksiin. Kiinteistöllä on kaksi öljysäiliötä ja 
siellä säilytetään torjunta-aineita ja lannoitteita alle 4 000 kg. Yleinen ilmoitusme-
nettely astui voimaan 1.2.2019, jonka mukaan eläinsuoja kuuluu ilmoismenettelyn 
piiriin, jos se on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle. Toimintaan so-
velletaan ilmoitusmenettelyä, mikäli se ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankin-
takäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Pohjavesialueella olevalle toiminnalle on 
haettava ympäristölupa. 
 

8.13.6 Riskiarviointi 

 

Pohjavesialue Tietoa viljelystä ja metsätaloudesta Riskiarvio  

Laihia 

Pääosin maatalouskäytössä, viljan viljelyä ja pieni hevostalli. 
Mukana maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten seurannas-
sa; ammoniumtyppi ja nitraattityppi hieman koholla mutta alle 
raja-arvojen, vedessä ei torjunta-aineita. 

Kohtalainen 

Uudentalon-
kartano 

Maa- ja metsätaloutta, pohjoisosan peltolohkoilla viljaa ja etelä-
osassa erikoiskasveja (tärkkelysperuna) sekä nurmea, ei todet-
tu torjunta-aineita.  

Kohtalainen 

Takalisto 
Pohjoisosa metsätalousaluetta ja eteläosa viljelysaluetta, pää-
osin viljaa ja kesantoa, eteläosassa kasvihuone ja luomuviljelyä; 
tarhahernettä, mansikka ja omenaa.  

Pieni 

Lainummi 
Metsätalousaluetta, koilliskulmassa pieni peltoala, jossa viljan-
viljelyä. 

Erittäin 
pieni 

Käyrän 
Vedenottokaivo on peltoalueella ja sen ympäristö on pääosin 
peltoaluetta, erikoiskasvinviljelyä mansikkaa ja tarhahernettä, 
vedessä ei torjunta-aineita ja nitraattipitoisuus 4,1–4,2 mg/l. 

Kohtalainen 

Palainen 

Pääosin metsäaluetta, pohjavesialueen reunoilla sekä ympäris-
tössä peltoalueita, ruista, mallas- ja rehuohraa, kauraa, kevät- 
ja syysvehnää sekä suojavyöhykkeitä, viher- ja avokesantoja, 
luonnonhoitopeltonurmia sekä kuivaheinä- ja säilörehunurmia. 

Pieni 

Simalannummi Metsätalousaluetta, ei sijoitu peltolohkoja eikä viljelyä. 
Erittäin 
pieni 
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8.13.7 Pohjavesien suojelutoimenpiteet, suojelumääräykset ja toimenpidesuositukset 

 

Jätehuoltomääräykset: 
 
o Jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsit-

telemättömänä peltoon (Pöytyä, Aura ja Marttila) 
o Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää hygieeniseksi käsiteltynä ja lan-

noitustarkoituksessa (omassa hallinnassa olevaan; Koski Tl, Loimaa, Oripää) pel-
toon. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuo-
jeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on 
noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jätteen haltija saa omien 
lietteidensä ohella ottaa edellä mainituin edellytyksin käsiteltäväkseen enintään 10 
(Pöytyä, Aura ja Marttila) / 5 (Koski Tl, Loimaa, Oripää) lähellä sijaitsevan asuinkiin-
teistön lietteet. Kieltoja ympäristönsuojelumääräyksissä alla.   

o Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoite-
tuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestet-
tä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle ja katetulle alustalle. 

 

Pihlavan pohjavedenottamon suoja-aluemääräykset (Liite 3): 
 
Kaukosuojavyöhyke/lähisuojavyöhyke:  
o Alueelle rakennettavissa karjasuojien lanta- ja virtsasäiliöissä on oltava varastointiti-

laa vähintään 12 kuukauden varastointiaikaa varten. Rakennettavat tuorerehusäiliöt 
on varustettava tiiviillä pohjilla. Tuorerehun puristeneste on otettava talteen ja käytet-
tävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa pohjaveden laadulle. 

o Alueella ei saa käyttää jätevettä tai lietelantaa kasteluun, sadetukseen, lannoituk-
seen, maanparannukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Samoin jätevesiliet-
teen käyttö on alueella kiellettyä. 

o Alueella ei saa käyttää väkilannoitteita tai torjunta-aineita muuhun kuin normaaliin 
peltoviljelykseen, metsänhoitoon yms. liittyvään toimintaan. 

 
Suojatoimenpiteet:  
o Luvan saajat saavat kustannuksellaan tiivistää rakennetut viemäröintilaitteet ja eläin-

suojien, lantaloiden ja tuorerehusäiliöiden pohjat. 
 

Ympäristönsuojelumääräykset: (Pöytyä, Aura, Marttila ja Koski Tl sekä Oripää) 
 
o Jätevesilietteiden levittäminen käsittelemättömänä pellolle on kielletty. Jätehuolto-

määräysten mukaisesti käsitelty jätevesiliete on sallittua levittää lannoitteeksi 
pellolle noudattaen asiasta annettuja jätehuoltomääräyksiä. Levittäminen ei 
kuitenkaan ole sallittua pohjavesialueelle. 

 

Liipola 
Muodostumisalue on metsäaluetta, reunaosissa ja keskivaiheil-
la viljelyä, ympäristöluvanvarainen broilerikasvattamo. Pohjave-
sialueella ja sen lähellä viljellään sokerijuurikasta. 

Viljely: 
Kohtalainen 

Eläintila: 
Suuri 

Sorvasto 
Kaakkoisosa ja länsiosa metsäalueita, peltoalueita pohjavesi-
alueen reuna-alueilla sekä keskiosassa, laidunalueita ottamon 
vieressä, ympäristöluvanvarainen emolehmäkasvattamo. 

Viljely: 
Pieni 

Eläintila: 
Suuri 

Säärensuo Pääosin metsää, reuna-alueilla muutama pelto.  
Erittäin 
pieni 

Hevonlinnan-
kukkula 

Muodostumisalue pääosin metsää, peltoja reuna-alueilla, viljaa, 
luomukauraa ja kesantoa sekä suojavyöhykenurmea, Harjutar-
hat Oy:n puutarha, pieni hevostalli. Pohjavesialueella ja sen 
lähellä viljellään sokerijuurikasta. 

Kohtalainen 

Linturahka 
Reuna-alueilla ja itäpäässä peltoja, viljaa ja kesantoa, muodos-
tumisalue pääosin metsää. 

Erittäin 
pieni 

Oripäänkangas 

Peltoalueet pääosin reuna-alueilla, metsätaloutta muodostu-
misalueella, kolme kauppapuutarhaa, entisiä eläintiloja ja ka-
lanviljelylaitos, hevostalli, ympäristöluvanvarainen broilerikas-
vattamo sekä sikala. Pääosin viljan viljelyä ja kesantopeltoja 
mutta myös erikoiskasvinviljelyä, perunaa ja sokerijuurikasta. 

Viljely: 
Kohtalainen 

Eläintilat: 
Suuri 
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o Eläinsuojien ja maitohuoneiden pesuvedet on käsiteltävä tarkoitukseen suunnitellus-
sa erillisessä käsittelyjärjestelmässä tai yhdessä talousjätevesien kanssa yhteiskäyt-
töön suunnitellussa käsittelyjärjestelmässä. Eläinsuojien ja maitohuoneiden pesuve-
det sekä jalostukseen kelpaamaton maito voidaan myös johtaa liete- tai virtsasäilöön, 
jos säiliöiden mitoitus on riittävä tulevalle jätevesi- ja maitomäärälle. Tällöin pesuve-
det tulee käyttää lannoitteena pellolla ja levityksessä tulee noudattaa asetuksen 
931/2000 määräyksiä. 

o Ympäristölle vaarallisten aineiden, kuten torjunta-aineiden varastointi ja säilytys tulee 
järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy maaperään ja ympäristöön on estetty. 
(Aura, Pöytyä, Marttila, Koski Tl ja Loimaa) 

o Lanta on siivottava ulkotarhoista ja ratsastuskentiltä lantalaan säännöllisesti. Ulkotar-
hojen ja ratsastuskenttien pintamaa on uusittava tarpeen mukaan. 

o Uudet ulkotarhat ja ratsastuskentät tulee vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi raken-
taa asianmukaisesti ja sijoittaa riittävän etäälle vesistöistä, valtaojista sekä talousve-
den hankintaan käytettävistä kaivoista ja lähteistä. Tarvittava suojavyöhykkeen le-
veys riippuu eläinten määrästä, ulkoilualueen pinta-alasta, päivittäisestä ulkoiluajas-
ta, maaston kaltevuusolosuhteista sekä maalajista. 

o Luokitelluille pohjavesialueille ei tule perustaa uusia eläinsuojia, ulkotarhoja eikä lan-
taloita. Kielto koskee myös olemassa olevien eläinsuojien, ulkotarhojen ja lantaloiden 
laajentamista. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen kieltoon pe-
rustaa tai laajentaa eläinsuojaa, ulkotarhaa tai lantalaa pohjavesialueelle, mikäli vaih-
toehtoista sijoituspaikkaa ei ole ja pohjavesien pilaantuminen on estetty riittävän te-
hokkaasti esimerkiksi viemäröimällä alueelta muodostuvat vedet pohjavesialueen ul-
kopuolelle. 

o Pohjavesialueella lietelannan levittäminen on kielletty. Kuivikelannan levittäminen on 
sallittua pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella. 

o Lantapatterien sijoittaminen on kielletty tulvanalaisille paikoille, pohjavesialueille sekä 
taajaan rakennetulle alueelle. 

o Pohjavesialueilla lietelannan ja virtsan levitys on kielletty (Loimaa).  
o Oripään ympäristönsuojelumääräyksissä tullaan kieltämään lietelannan ja virtsan le-

vitys 1 ja 2-luokan pohjavesialueilla. (Oripää) 
 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Loimaan ympäristönsuojelumääräyksissä on mahdollista niitä päivitettäessä huomi-

oida viljely, eläintilat ja hevostallit.  
o Erikoiskasvien viljelyä ja laidunalueita tulee välttää ottamoiden läheisyydessä sekä 

pohjaveden muodostumisalueilla. 
o Tärkeille pohjavesialueille ei tule luvittaa uusia ympäristöluvanvaraisia eläintiloja, tur-

kistarhoja, hevostalleja, kauppapuutarhoja tai muita eläinsuojia tai tuorerehusäiliöitä.  
o Peltojen lannoitusta vedenottamoiden ympäristössä tulee välttää tai tarvittaessa alu-

eille tulisi perustaa suojavyöhykkeitä maataloudesta peräisin olevien riskien pienen-
tämiseksi.  

o Tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla ei saa käyttää valmisteita, 
joilla on pohjavesirajoitus. Pohjavesirajoituksesta on maininta valmistepakkauksessa. 

o Avohakkuita ja ojituksia tulee välttää pohjavesialueilla. 
 

YLEISIÄ OHJEITA: 
 

Metsänhoito 

- Metsänhoidolliset toimenpiteet pohjavesialueella edellyttävät erityistä varovaisuutta.  

- Hakkuutoimenpiteille ei ole yleensä estettä, mutta pohjavesialueilla on mahdollista toteuttaa pin-
ta-alaltaan vain suppeaa kevyttä maanmuokkausta. 

- Kaivua ei tule ulottaa kivennäismaahan siten, että toimenpiteistä saattaa aiheutua haitallista poh-
javeden purkautumista tai suovesien imeytymistä harjuun. 

- Pohjavesialueella mahdollisesti oleville metsälain tai vesilain tarkoittamille pienvesille ei saa ai-
heuttaa haittaa.   

- Mikäli pohjavesialueella suunnitellaan ojitusta, suunnitelmasta tulee tehdä vesilain mukainen oji-
tusilmoitus ELY-keskukselle. Ojitusilmoituksen käsittelyn yhteydessä arvioidaan vesilain mukai-
sen luvan tarve. 

- Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat, tankkauspaikat ja polttoaineiden säilytys on ensisijaisesti si-
joitettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Jos tämä ei ole mahdollista, koneiden ja polttoaineiden 
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säilytys- ja tankkauspaikat suojataan asianmukaisesti. Pohjavesialueilla toimivissa työkoneissa 
tulisi käyttää biohajoavia öljyjä. 

- Pohjavesialueiden metsänhoidossa ei saa käyttää lannoitteita tai torjunta-aineita. 
 

Maatalous 

- Maataloudesta peräisin olevien riskien pienentämiseksi on pohjavesialueilla mahdollisuus perus-
taa suojavyöhykkeitä, joihin on saatavilla ympäristötukea.  

- Tiloilla on noudatettava asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014), joka korvasi 1.4.2015 vanhan nitraattiasetuksen. Lisäksi pohjavesi-
alueiden käyttöä erikseen rajoittavia tekijöitä löytyy maatalouden tukijärjestelmän täydentävistä 
ehdoista. 

 
Torjunta-aineet: 

- Torjunta-aineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla olisi hyvä välttää.   

- Ainoastaan pohjavesialueilla sallittuja torjunta-aineita on mahdollista käyttää kohtuudella. Jos 
valmisteessa olevan tehoaineen on todettu kertyvän maaperään, tulee valmisteen käyttö kieltää 
samalla peltopalstalla peräkkäisinä vuosina. 
 

Lannan levitys ja varastointi: 

- Lietelannan, virtsan, puristenesteen ja yhdyskuntalietteen levitys tulisi kieltää pohjavesialueilla, 
ellei ensin ole tutkimuksin todettu, ettei toiminnasta aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 
Kuivalannan levitys on mahdollista sallia pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuo-
lella, ellei lannanlevitys aiheuta tutkitusti pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

- Lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilaa, tuotantoeläinten 
jaloittelualueita ja ulkotarhojen ruokinta- ja juottopaikkoja ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, ellei 
maaperäselvitysten perusteella osoiteta, että tällaiselle alueelle sijoittaminen ei aiheuta pohjave-
sien pilaantumista tai sen vaaraa. (1250/2014, 4 §) 

- Orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen 
vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. 
(1250/2014, 6 §) 

- Lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilojen, lantakourujen ja 
muiden lannan johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitiiviit. Kompostointi on tehtä-
vä tiivispohjaisella alustalla tai rakenteiden tulee olla muutoin vesitiiviit. Jaloittelualueita on hoi-
dettava siten, ettei pinta- ja pohjavesiin aiheudu ravinnepäästöjä. (1250/2014, 7 §) 

- Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston kor-
keussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30-100 metrin levyinen vyö-
hyke, jota ei lannoiteta lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla. (1250/2014, 10 §) 
 

Muut suojelutoimenpiteet: 

- Työkoneiden huollot ja tankkaukset tulee suorittaa vettä läpäisemättömällä alustalla. 

- Ympäristöluvanvaraisille toiminnoille tulisi määrätä pohjaveden seurantavelvoite.   

- Pohjavesialueille ei saa haudata eläinraatoja, vaan itsestään kuolleet ja lopetetut tuotantoeläimet 
(siat, siipikarja, märehtijät, hevoset) on hävitettävä sivutuoteasetuksen ja Ruokaviraston anta-
mien ohjeiden mukaisesti. 

 
 

9 TOIMENPITEET VAHINKOTAPAUKSISSA 

 
Vedenhankinnan kriisi- ja häiriötilanteiden estämiseksi tulee pohjavesiä suojella 
ennakoivasti. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on vaikeaa, hidasta ja kal-
lista. Vesilaitoksilla tapahtuvat lyhytaikaiset toimintahäiriöt ovat normaaleja ja ne 
voivat aiheutua esimerkiksi laitteiden vioista, vuodoista tai sähkökatkoksista. Suu-
remmat vesihuollon häiriötilanteet voivat vaikuttaa tärkeisiin yhdyskunnan toimin-
toihin sekä teollisuuteen. Vahingon sattuessa nopea tiedonkulku kunnan sisällä on 
tärkeää. Pelastusviranomaisten tulee olla tietoisia pohjavesioloista, jotta onnetto-
muustilanteissa osattaisiin pohjaveden suojelemiseksi toimia nopeasti ja toimenpi-
teet osattaisiin kohdistaa oikein. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden 
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) astui voimaan 27.11.2015 
(Kappale 5.4). Asetuksessa on määrätty vesilaitosten desinfiointivalmiudesta ja 
tarkennettu terveydensuojeluviranomaisten terveydensuojelulain 8 §:n nojalla te-
kemien erityistilannesuunnitelmien laatimista. Asetuksessa lisäksi korostetaan en-
tisestään laitoksen erityispiirteiden ja riskinarvioinnin huomioimista talousveden 
laadun valvonnassa ja käyttötarkkailussa. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen 
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on laadittava erityistilannesuunnitelma talousveden aiheuttamien terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Erityistilannesuunnitelma pitää sovittaa yhteen 
vesihuoltolaitosten, muiden viranomaisten ja kunnan varautumiseen liittyvien 
suunnitelmien kanssa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutki-
muksista antaman asetuksen muutos (683/2017) astui voimaan 27.10.2017. Uusi 
asetus tuo talousveden valvontaan lisää joustavuutta ja edellyttää ottamaan huo-
mioon paremmin paikalliset veden laatua uhkaavat vaarat. Riskienhallinta on jat-
kossa entistä tärkeämpää talousveden säännöllisessä laadunvalvonnassa. Ris-
kienhallinta perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) ns. Water Safety Plan-
periaatteeseen talousveden laatua uhkaavien vaarojen tunnistamiseksi, riskien ar-
vioimiseksi ja riskien hallintakeinojen määrittämiseksi. Ohjelman tarkoituksena on 
tunnistaa koko vedentuotannon toimintaympäristöön ja vedentuotantoketjuun liitty-
vät riskit ja hallita riskejä talousveden laadun turvaamiseksi. WSP pyrkii varmista-
maan koko vedentuotantoketjun turvallisuuden aina raakaveden muodostumisalu-
eelta veden käyttäjän hanaan saakka. WSP:n avulla voidaan parantaa vesihuollon 
sekä ympäristönterveydenhuollon toimialojen varautumista vaaratilanteisiin. Poh-
javeden suojelusuunnitelma tukee WSP:n laatimista pohjaveden muodostumisen 
ja raakavedenoton osalta tarjoamalla lähtötietoja ja valmiita riskiarvioita. 
  
Kosken Tl vesihuoltolaitos vastaa kunnan vedenhankinnasta. Vesilaitoksella ei 
ole ajantasaista varautumissuunnitelmaa eikä WSP riskienhallintasuunnitelmaa. 
Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma, valmiussuunnitelma ja kriisivesiohje 
ovat vuosilta 2010–2011 (Kosken Tl vesihuoltolaitos 2011).  
 
Pöytyän, Auran ja Marttilan vesihuollosta vastaavat Parravahan Vesi Oy sekä 
Auran - Pöytyän vesilaitos kuntayhtymä. Parravahan Vesi Oy toimittaa vettä Pöy-
tyän, Marttilan ja Liedon kuntiin Rahkion ja Linturahkan (Vesiperän) vedenottamoil-
ta Linturahkan pohjavesialueelta. Pöytyälle ja Auraan toimitetaan vettä Auran - 
Pöytyän vesilaitos kuntayhtymän omistamalta Pihlavan pohjavedenottamolta. Pöy-
tyän kunta saa lisäksi vettä Laihian pohjavesialueella olevalta vedenottamolta. 
Pöytyän kunnan vesihuollon valmiussuunnitelma on vuodelta 2005, eikä WSP:tä 
ole vielä laadittu (Pöytyän vesihuoltolaitos 2019). 
 
Erityistilannesuunnitelmaan tulee sisällyttää vähintään seuraavat tiedot: 
(1352/2015, 683/2017, 13 §). 
 

1) riskinarvioinnin perusteella laadittu luettelo häiriötilanteista, joista voi aiheutua talousve-
den saastumisen vaaraa talousvettä toimittavien laitosten vedenjakelualueilla, 

 

2) häiriötilanteissa toimivien viranomaisten, laitosten sekä vastuuhenkilöiden nimet ja ajan-
tasaiset yhteystiedot; 
 

3) häiriötilanteissa toteutettavat toimenpiteet ja vastuunjako toimijoiden kesken; 
 

4) viestintä häiriötilanteiden aikana ja niiden jälkeen; 
 

5) häiriötilanteissa toteutettavien toimenpiteiden säännöllinen harjoittelu. 
 

Erityistilannesuunnitelmassa tulee esittää toimintatavat: 
 

1) häiriötilanteen sattuessa häiriön hallinnan edellyttämien toimenpiteiden aloittamiseksi 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa; 

 

2) eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnan sovittamiseksi yhteen niin, että häiri-
ön vaikutukset saadaan rajoitettua mahdollisimman vähäisiksi; ja 

 

3) häiriöistä toipumisen saamiseksi käyntiin mahdollisimman nopeasti. 
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Suunnitelmaan sisältyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. Suunnitelma on tarkistettava ai-
na, kun sitä olosuhteiden tai suunnitelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen takia on pidet-
tävä tarpeellisena. Häiriötilanteen jälkeen kunnan terveydensuojeluviranomaisen on arvioi-
tava tilanteen aiheuttamat muutostarpeet häiriötilannesuunnitelmaan, valvontatutkimusoh-
jelmiin ja laitosten omavalvontaan yhdessä niiden talousvettä toimittavien laitosten kanssa, 
joita häiriötilanne on koskenut. 

 
Pohjavesialueilla sattuneista öljy- ja kemikaalivahingoista ilmoittaminen ja 
tiedonkulku: 
 
- Ilmoitusvelvollisuus on kaikilla, jotka huomaavat tai saavat tietää vahingosta.  
 

- Vahingon sattuessa tiedon tulisi kulkeutua Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle, Var-
sinais-Suomen ELY-keskukselle, ympäristönsuojelusta ja terveydensuojelusta vastaa-
ville viranomaisille, vesihuollosta vastaavalle, maan ja kiinteistön omistajalle sekä 
mahdollisesti vahingon aiheuttajalle.    

 

- Tukesiin pitää ilmoittaa onnettomuudesta, jos teollista käsittelyä tai varastointia harjoit-
tavassa tuotantolaitoksessa sattuneesta onnettomuudesta on seurauksena kuolema, 
vakava loukkaantuminen taikka muu kuin vähäinen omaisuus- tai ympäristövahinko. 
Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle.  
 

- Asiasta tulisi ilmoittaa myös poliisiviranomaiselle, mikäli vahingon aiheuttajaa ei saada 
selville tai mikäli on syytä epäillä, että vahinko on tapahtunut tahallisesti tai huolimat-
tomuudesta.  

 

- Vahinkotapauksissa torjuntatoimenpiteistä vastaa pelastusviranomainen, toimia koor-
dinoi ja valvoo ELY-keskus sekä kunnan ympäristöviranomainen.  

 

- Päätökset torjuntatyön aloittamisesta ja lopettamisesta tekee pelastusviranomainen. 
Vahingon laajuudesta, olosuhteista ja haitallisuudesta riippuu, mihin jatkotoimenpitei-
siin tulee ryhtyä.   
 

- Terveydensuojeluviranomainen päättää talousveden käyttörajoituksista ja terveysval-
vonnan johtaja päättää tiedottamisesta niissä tapauksissa, joissa talousvesi saattaa ai-
heuttaa terveyshaittaa tai tiedottaminen on muusta syystä tarpeellista.  

 
Suojaustoimenpiteet vahinkotapauksissa:  
 
- Haitta-aineen pääsy maaperään tulee estää tukkimalla vuoto ja estämällä haitta-aineen 

kulkeutuminen pintavaluntana. 
 

- Säiliöauto-onnettomuudessa säiliö tulee tyhjentää. 
 

- Aineen imeytyminen maaperään tulee estää esimerkiksi imeyttämällä aine turpeeseen 
tai sahajauhoon ja poistamalla lammikoitunut neste. Osa aineista voidaan myös lai-
mentaa sellaiseksi, että ne voidaan jättää ympäristöön. 

 

- Helposti haihtuvia aineita ei saa peittää vaan likaantunut maa-aines tulee poistaa ja le-
vittää esim. muovikalvon päälle haihtumisen nopeuttamiseksi. 

 

- Sammutukseen käytetty vaahto voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaraa, sillä se si-
sältää perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS). Sammutusvaahtojen käyttöä tulisi välttää 
pohjavesialueilla, mikäli se on mahdollista. 

 

- Maaperään ja mahdollisesti pohjaveteen päässeen aineen määrä ja laatu sekä aineen 
ominaisuudet ja käyttäytyminen tulee selvittää.  

 

- Alueen maaperä ja pohjavesiolot sekä pohjavesiputket, kaivot ja vedenottamot tulee 
selvittää. 

 

- Vahinkoalueen laajuus tulee selvittää ja jatkotoimenpiteiden, kuten suojapumppausten 
tarpeellisuus määrittää.  
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- Likaantunut maaperä tulee poistaa heikentämättä mahdollisia suojakalvoja tai -
rakenteita ja maa-aines tulee kuljettaa asianmukaiseen käsittelylaitokseen.  

 

- Mikäli haitta-aine on päätynyt pohjaveteen, tulee se mahdollisesti poistaa pumppauksil-
la tai estää veden virtaus vahinkopaikalta.  

 

- Vahinkoalueella olevat vedenottamot ja vedenottokaivot tulee poistaa käytöstä, jotta li-
kaantunut vesi ei pääse vesijohtoverkkoon. 

 

- Puhdistuksen onnistuminen tulee varmistaa maaperä- ja vesinäyteanalyysein. 

 
Toimenpiteet pohjaveden likaantumistapauksissa:  
 
- Jos talousvesi ei täytä vedelle asetettuja laatusuosituksia tai mikrobiologisia laatuvaa-

timuksia, on laitoksen ilmoitettava siitä välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomai-
selle.  
 

- Jos ylitykseen voi liittyä terveyshaittoja, terveydensuojeluviranomainen voi asettaa ra-
joituksia veden käytölle, esimerkiksi määrätä laitoksen ryhtymään korjaustoimenpitei-
siin, antaa keittokehotuksen tai määrätä veden käyttökieltoon.  

 

- Terveydensuojeluviranomaisen ja vesilaitoksen on yhdessä selvitettävä viipymättä syy 
laatuvaatimusten ylittymiseen. Vesilaitoksen on korjattava tilanne pikaisesti.  

 

- Riippumatta siitä, liittyykö ylitykseen terveyshaittaa vai ei, on veden käyttäjille tiedotet-
tava veden laatusuositusten ylityksestä ja sen merkityksestä. Vedenkäyttäjille on tiedo-
tettava varsinkin silloin, kun tilanne on ennakoitavissa (esimerkiksi värin, sameuden tai 
raudan todennäköiset ylitykset verkoston huuhtelun yhteydessä).  

 

- Erityistä huomiota on kiinnitettävä nopeaan ja tehokkaaseen tiedottamiseen, joka ta-
voittaa kaikki vedenkäyttäjät. Vedenkäyttäjille on annettava viipymättä tarpeelliset oh-
jeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi.  

 
Mikäli vahinkotapauksissa maaperää tai pohjavettä ei saada kokonaan puhdistet-
tua, tulee ryhtyä jatkotoimenpiteisiin alueen puhdistamiseksi. Vahingon laajuutta ja 
sen etenemistä maaperässä ja pohjavedessä tulee tutkia konsultin toimesta. Va-
hingon laajuudesta, olosuhteista ja haitallisuudesta riippuu mihin jatkotoimenpitei-
siin tulee ryhtyä. Vesilaitoksen sekä pelastuslaitoksen tulee ottaa huomioon varau-
tuessaan kriisi- ja häiriötilanteisiin tässä suojelusuunnitelmassa esitetyt riskitekijät. 
Esitetyt riskit ja toimenpiteet tulee saattaa myös muiden pohjaveden suojeluun 
vaikuttavien tahojen tietoon.  
 

Toimenpidesuositukset (Taulukko 16): 
 
o Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat tulee päivittää.  
o Vesihuollon varautumissuunnitelmat sekä WSP tulee laatia/päivittää ja niissä ottaa 

huomioon pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tulokset.    
o Talousveden pumppaamot tulee olla suojattu riittävin toimenpitein. 

 
 

10 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 
Suurimmat riskit pohjavedelle tutkimusalueella aiheuttavat öljysäiliöt, maa-
ainesten ottoalueet ja niissä säilytettävät romut ja roskat, kemikaaleja käyttävät yri-
tykset, pilaantuneet maa-alueet, eläintilat ja viljely sekä liikenne ja tienpito, jonka 
vaikutukset ovat nähtävissä paikoin veden kohonneena kloridipitoisuutena. Riskien 
pienentämiseksi työssä määriteltiin toimenpidesuosituksia. Toimenpidesuosituk-
sissa on esitetty työn yhteydessä ilmenneitä puutteita sekä toimenpiteitä riskikoh-
teiden valvomiseksi. Kullekin toimenpiteelle on määritelty toteuttaja, valvoja ja ai-
kataulu. Toimenpidesuositusten toteuttamiseksi perustettiin ohjausryhmästä koos-
tuva seurantaryhmä. Toimenpidesuositukset ovat nähtävissä taulukosta 16. 
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Toimenpidesuositukset Toteuttaja Seuranta Aikataulu 

Pitkän aikavälin toimenpiteitä 

Pohjaveden laadun turvaamiseksi vedenottamoiden ympärille on mahdollista hakea aluehallintovirastolta 
suoja-alueita.  

Vesilaitokset Vesilaitokset / VARELY Tarvittaessa 

Mikäli tutkimusalueella havaitaan uusia pohjavedestä riippuvaisia pintavesi- tai maa-ekosysteemejä, tulee 
näiden alueiden E-luokkaan kuuluvuus selvittää. 

VARELY VARELY Jatkuva 

Kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä tulee tarvittaessa päivittää. Loimaan ympäristönsuojelumääräyk-
sissä on mahdollista niitä päivitettäessä huomioida viljely, eläintilat ja hevostallit. 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

Päivitettäessä 

Vedenottamoiden tarkkailuohjelmat tulee tarvittaessa päivittää ja muutokset hyväksyttää Varsinais-
Suomen ELY-keskuksessa.  

Vesilaitokset Vesilaitokset / VARELY Tarvittaessa 

Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Vesilaitokset Vesilaitokset / VARELY Vuosittain 

Pohjaveden laatutulokset ja pinnankorkeudet tulee päivittää Suomen ympäristökeskuksen Hertta-
palveluun.  

VARELY VARELY Jatkuva 

TAULUKKO 16: POHJAVESIALUEIDEN TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Toimenpidesuositukset Toteuttaja Seuranta Aikataulu 

Lyhyen aikavälin toimenpiteitä 

Pohjavesialueet tulisi merkitä maastoon pohjavesialuemerkein. Vanhoja merkkejä tulisi uusia ja uusia 
merkkejä asentaa niin, että ne sijoittuisivat ainakin pohjavesialueilla kulkevien teiden viereen pohjavesi-
alueen rajoille.   

Vesilaitokset VARELY 2020 

Vaaralan entiselle vedenottamolle myönnetylle ottoluvalle tulee hakea rauettamista. Pöytyän vesihuoltolaitos VARELY 2020 

Öljysäiliöiden määräaikaistarkastusten tarpeellisuudesta ja öljytuotteiden säilytyksestä tulee tiedottaa 
kuntalaisille internetsivuilla sekä paikallislehdissä.  

Varsinais-Suomen  
pelastuslaitos / Kunnat  

Varsinais-Suomen  
pelastuslaitos / Kunnat 

2020 

Pohjavesialueilta kerättyä tietoa öljysäiliöistä tulee ylläpitää ja täydentää.  
Varsinais-Suomen  

pelastuslaitos / Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

Varsinais-Suomen  
pelastuslaitos / Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 
2020-> 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat tulee päivittää.  Vesilaitokset Vesilaitokset 2020-2022 

Vesihuollon varautumissuunnitelmat sekä WSP tulee laatia/päivittää ja niissä ottaa huomioon pohjavesi-
alueiden suojelusuunnitelman tulokset.    

Vesilaitokset / Kuntien  
ympäristöterveydenhuolto 

Vesilaitokset / Kuntien  
ympäristöterveydenhuolto 

2020-2022 

Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on tullut vastata uusia vaatimuksia 
nykyisten säädösten mukaan 31.10.2019 mennessä.  

Kiinteistönomistaja 
Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 
31.10.2019 

Pohjavesialueilla suoritettua kiinteistökyselyä tulee käyttää hyväksi jätevesijärjestelmien valvonnassa.  
Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 
Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 
2020-> 

Kotitarvekuoppien luvanvaraisuus sekä ilmoitusvelvollisuus tulee selvittää ja pohjavedenpinnan alaista 
maa-ainesten ottoa seurata. 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

2020-> 

Pohjavesialueilla olevat roskaantuneet kiinteistöt tulee siivota, koneet ja autoromut poistaa ja maaperän 
sekä pohjaveden pilaantuneisuus tarpeen vaatiessa selvittää. 

Kiinteistönomistajat 
Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 
2020-> 

Maaperän tilan tietojärjestelmää (MATTI) tulee päivittää. VARELY VARELY 2020-> 

Kaikki pohjavesialueilla olevat pylväsmuuntamot tulisi vaihtaa puistomuuntamoiksi, eikä pohjavesialueille 
tulisi tulevaisuudessa asentaa mineraaliöljyä käyttäviä suojaamattomia muuntamoita.  

Energiayhtiöt Pelastusviranomaiset 2020/Jatkuva 
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Vedenlaadun valvontatutkimusohjelmat tulee tarvittaessa päivittää. 
Vesilaitokset / Kuntien  

ympäristöterveydenhuolto 
Vesilaitokset / Kuntien  

ympäristöterveydenhuolto 

Tarvittaessa, 
vähintään  
5 v. välein 

Pohjaveden laatua tulee mitata tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. Vesilaitokset VARELY Jatkuva 

Auran rakennusjärjestyksessä tulisi kieltää uudet maalämpöjärjestelmät alle 500 metrin etäisyydellä käy-
tössä olevasta Käyrän pohjavedenottamosta. Lisäksi maalämpöjärjestelmät tulisi kieltää 1- ja 2-luokan 
pohjavesialueilla. 

Auran  
rakennusvalvonta 

Auran  
rakennusvalvonta /  

ympäristönsuojeluviranomainen 
Päivitettäessä 

Jätehuoltomääräyksiä tulee päivittää. Esimerkiksi omassa asumisessaan syntyvän lietteen levittämistä 
käsiteltynä lannoitustarkoituksessa pohjavesialueella sijaitsevalle pellolle tulisi välttää. Lisäksi maaraken-
nuksessa ei pohjavesialueilla tulisi käyttää lajiteltua ja puhdasta betoni- ja tiilijätettä. Jätehuoltomääräyk-
sistä tulisi pyytää lausunto ELY-keskukselta. 

Lounais-Suomen  
jätehuoltolautakunta / 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

/ VARELY 
Päivitettäessä 

Vaarallisten aineiden kuljetuksia tulee välttää pohjavesialueilla ja erityisesti vedenottamoiden viereisillä 
tieosuuksilla. 

Toiminnanharjoittaja Toiminnanharjoittaja Jatkuva 

Vedenottamoiden lähistöllä ja vettä hyvin johtavilla alueilla teiden suolausta tulee mahdollisuuksien mu-
kaan vähentää ja kesäsuolan käyttämistä välttää. Tiesuolan käyttöalueilla kloridipitoisuutta tulee seurata 
ja tarvittaessa kohteet tulee liittää kloridiseurantaan. 

Tienpitäjä / 
 VARELY L-vastuualue 

Tienpitäjä / 
 VARELY L-vastuualue 

Jatkuva 

Ampumaratojen pilaantuneisuus ja puhdistamistarve tulee selvittää viimeistään toiminnan päätyttyä. Toiminnanharjoittaja 
Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 
Toiminnan 
loppuessa  

Maa-aineskuoppia ei saa käyttää luvattomina ampuma-alueina ja ampumaratojen ympäristöluvan tarpeel-
lisuutta tulee seurata. 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

Jatkuva 

Puolustusvoimien harjoituksia suunniteltaessa tulee huomioida niiden sijoittuminen pohjavesialueelle. Puolustusvoimat Puolustusvoimat Jatkuva 

Öljysäiliöt tulee tarkistaa määräysten mukaisesti ja säiliöiden olla määräysten mukaiset. Öljysäiliöiden 
ympäristön maaperä tulee tarvittaessa tutkia. Maatiloilla koneiden huollot tulee suorittaa kiinteällä alustal-
la.    

Kiinteistönomistajat 
Varsinais-Suomen  

pelastuslaitos / Kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaiset 

Jatkuva 

Siirtoviemärit tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jäteveden linja-
pumppaamoiden ylivuoto tulee mahdollisuuksien mukaan ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jäteve-
denpumppaamojen ylivuodoista tulisi aina tehdä häiriöilmoitus jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 
valvojalle. 

Vesilaitokset Vesilaitokset Jatkuva 

Pohjavesialueilla olevat kuopat, joissa pohjavedenpinta on näkyvissä, tulee tarvittaessa ensisijaisesti 
täyttää tai muutoin syventää pohjaveden laadun suojelemiseksi. 

Kiinteistönomistajat 
Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 
Tarvittaessa 

Vanhojen soranottoalueiden väärinkäyttö esimerkiksi kaatopaikkoina, motocross-ratoina sekä laittomina 
ottoalueina tulee mahdollisuuksien mukaan estää ajoteitä katkaisemalla tai puomeja asentamalla. 

Kiinteistönomistajat 
Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 
Jatkuva 

Varikoilla / korjaamoilla huoltotoimenpiteitä tulisi suorittaa vain öljynerotuskaivoilla varustetuissa huolto-
halleissa. 

Toiminnanharjoittaja 
Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 
Jatkuva 

Yrityskiinteistöjen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus tulee tarpeen vaatiessa selvittää toiminnan 
loppuessa. 

Toiminnanharjoittaja /  
Kiinteistönomistaja 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

/ VARELY 
Jatkuva 

MATTI-tietojärjestelmässä olevien kohteiden ja sinne lisättävien kohteiden maaperän ja pohjaveden pi-
laantuneisuus tulee tarvittaessa selvittää. Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus tulisi selvittää viimeis-
tään alueiden rakentamisen tai kaavoituksen yhteydessä.   

Toiminnanharjoittaja /  
Kiinteistönomistaja 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

/ VARELY 
Tarvittaessa 

Erikoiskasvien viljelyä ja laidunalueita tulee välttää ottamoiden läheisyydessä sekä pohjaveden muodos-
tumisalueilla. 

Maanviljelijä Kuntien maaseututoimet Jatkuva 
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Tärkeille pohjavesialueille ei tule luvittaa uusia ympäristöluvanvaraisia eläintiloja, turkistarhoja, hevostal-
leja, kauppapuutarhoja tai muita eläinsuojia tai tuorerehusäiliöitä. 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

/ Etelä-Suomen AVI 

Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

/ Etelä-Suomen AVI 
Jatkuva 

Peltojen lannoitusta vedenottamoiden ympäristössä tulee välttää tai tarvittaessa alueille tulisi perustaa 
suojavyöhykkeitä maataloudesta peräisin olevien riskien pienentämiseksi. 

Maanviljelijä Kuntien maaseututoimet Jatkuva 

Tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla ei saa käyttää valmisteita, joilla on pohjavesira-
joitus. Pohjavesirajoituksesta on maininta valmistepakkauksessa. 

Maanviljelijä Kuntien maaseututoimet Jatkuva 

Avohakkuita ja ojituksia tulee välttää pohjavesialueilla. Kiinteistönomistajat 
Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 
Jatkuva 

Talousveden pumppaamot tulee olla suojattu riittävin toimenpitein. Vesilaitokset Vesilaitokset Jatkuva 

Seurantaryhmän kokoontuminen ja suojelusuunnitelman päivittäminen. 
Vesilaitokset / Kuntien  

ympäristönsuojeluviranomaiset 

Vesilaitokset / Kuntien  
ympäristönsuojeluviranomaiset 

/ VARELY 
2025-2030 
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TAULUKKO 16: POHJAVESIALUEIDEN TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Toimenpidesuositukset Toteuttaja Seuranta Aikataulu 

Laihian pohjavesialue, 1 (Pöytyä) 

Kloridipitoisuutta tulisi seurata Laihian alueen viereisen Turuntien vierestä.  VARELY L-vastuualue VARELY Y-vastuualue 2020 

Takaliston pohjavesialue, 2 (Pöytyä) 

Takaliston ottamon alue tulee siistiä ja ottorakennus purkaa.   Kiinteistönomistaja / Vesilaitos 
Pöytyän  

ympäristönsuojeluviranomainen  
2020 – 
2021  

Lainummen pohjavesialue, E (Pöytyä) 

Santinkulman tuulivoimahankkeen vaikutukset pohjavesialueeseen tulee selvittää. Tuulivoimaloiden raken-
tamisesta ei saa syntyä vaikutuksia pohjaveteen. Voimaloiden teknisillä ratkaisuilla tulee varmistaa niiden 
riskittömyys pohjavedelle. 

Rakentaja VARELY Tarvittaessa 

Lainummen kuopat tulee kunnostaa loppuun ja matalat pohjavesilammet täyttää. Kiinteistönomistajat 
Pöytyän  

ympäristönsuojeluviranomainen 
2020 

Käyrän pohjavesialue, 1 (Aura) 

Kloridipitoisuus tulisi mitata Käyrän ottamoilta. Vedenottaja VARELY 2020 

Palaisten pohjavesialue, 1 (Marttila) 

Palaisten pohjavesialueella kuopista tulee siivota romut, rakennusjätteet ja koneet sekä kieltää motocross-
ajelu ja ampumatoiminta. 

Kiinteistönomistajat 
Marttilan  

ympäristönsuojeluviranomainen 
2020 

Simalannummen pohjavesialue, 2 (Marttila) 

Simalannummen pohjavesialueella roskat ja romut tulee siivota. Kiinteistönomistajat 
Marttilan  

ympäristönsuojeluviranomainen 
2020 

Liipolan pohjavesialue, 2E (Koski Tl) 

Maa-aineskuoppia ei saa käyttää luvattomina ampuma-alueina.  
Kosken  

ympäristönsuojeluviranomainen 
Kosken  

ympäristönsuojeluviranomainen 
2020 

Maa-aineskuoppien kotitarveottoa tulee seurata ja kuopat oton jälkeen kunnostaa. Romut, roskat ja koneet 
tulee poistaa kuopista. 

Kiinteistönomistajat 
Kosken  

ympäristönsuojeluviranomainen 
2020-> 

Sorvaston pohjavesialue, 1 (Koski Tl) 

Kloridipitoisuutta tulisi seurata Sorvaston pohjavesialueilta kulkevan Hämeentien vierestä ja Santion veden-
ottamolta.  

VARELY L-vastuualue VARELY Y-vastuualue 2020 

Pohjavesialueella olevat kotitarvekuopat tulisi tarvittaessa kunnostaa. Kiinteistönomistajat 
Kosken  

ympäristönsuojeluviranomainen 
2020-> 

Santion vanhan sahan tukkikentän käyttö kaatopaikkana ja romuvarastona tulee estää tai toiminnalle hakea 
lupaa. Vanhan sahan alueella on voimassa bentoniittimaton rikkomiskielto ja velvoite jatkaa kunnostusta, jos 
saharakennus puretaan. 

Toiminnanharjoittaja / Kosken  
ympäristönsuojeluviranomainen 

Kosken  
ympäristönsuojeluviranomainen 

2020 /  
Jatkuva 

Kylläspuu Oy:n entiseltä kiinteistöltä tulee poistaa rakennusjätteet.  
Toiminnanharjoittaja /  

Kiinteistönomistaja 
Kosken  

ympäristönsuojeluviranomainen 
2020 

Säärensuon pohjavesialue, 2 (Koski Tl) 

Pohjavesialueella olevat kotitarvekuopat tulisi tarvittaessa kunnostaa. Kiinteistönomistaja 
Kosken  

ympäristönsuojeluviranomainen 
2020-> 
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Hevonlinnankukkulan pohjavesialue, 1E (Koski Tl) 

Kloridipitoisuus tulisi mitata Hevonlinnan ottamoilta. Parravahan Vesi Oy VARELY 2020 

Kosken Tl Eränkävijät ry:n ampumaradan tarkkailusuunnitelmaa tulee suunnitellusti muuttaa toiminnan vaiku-
tusten seuraamisen tehostamiseksi. 

Eränkävijät ry 
Kosken 

ympäristönsuojeluviranomainen 
2020 

Kosken Tl reserviupseerien entisen ampumaradan maaperän pilaantuneisuus tulee selvittää. Kosken Tl reserviupseerit ry 
Kosken 

ympäristönsuojeluviranomainen 
2020 

Pohjavesialueella olevat ottoalueet ja kotitarvekuopat tulee oton loputtua jälkihoitaa. Ottoalueet lupien mukai-
sesti. Vanhat koneet tulee poistaa. 

Kiinteistönomistajat 
Kosken 

ympäristönsuojeluviranomainen 
Toiminnan 

loputtua 

Linturahkan pohjavesialue, 1 (Loimaa) 

Linturahkan (Vesiperän) ja Rahkion tarkkailuohjelman tulee tehdä valmiiksi ja lopullinen versio toimittaa ELY-
keskukseen. 

Parravahan Vesi Oy VARELY 2020 

Kekkilän turvetuotantoalueen pohjavesitiedot tulee toimittaa ELY-keskukseen ja päivittää HERTTA-palveluun Kekkilä Oy VARELY Jatkuva 

Vanhat koneet ja romut tulee poistaa ja kotitarvekuopat kunnostaa toiminnan loputtua. Kiinteistönomistajat 
Kuntien   

ympäristönsuojeluviranomaiset 
Toiminnan  

loputtua 

Garden Plant Oy:n entisellä turvetuotteiden pussitusalueella humuspitoisen aineksen säilyttämistä tulisi vält-
tää muualla kuin asfaltoidulla alueella ja vanhat koneet siivota pois. 

Kiinteistönomistaja /  
Toiminnanharjoittaja 

Loimaan  
ympäristönsuojeluviranomainen 

Jatkuva 

Raitalan Tila Oy:n tuotantoalueella tulisi välttää polttonesteiden säilytystä ja turpeen kasaamista pohjavesi-
alueella. Ympäristöluvan määräyksessä tulisi huomioida myös Linturahkan pohjavesialue; kuivatus ja vesien-
käsittelyrakenteet on tehtävä siten, ettei suovesiä suotaudu tai purkaannu pohjaveteen eikä pohjaveden pinta 
alene haitallisesti Mellilänharjun pohjavesialueella.  

Toiminnanharjoittaja VARELY Jatkuva 

Mikäli pohjaveden tarkkailussa havaitaan turvetuotannon vaikutuksia pohjaveden laadussa, pinnankorkeuk-
sissa tai virtaussuunnissa, tulee tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyä pohjaveden laadun ja määrän turvaamisek-
si. 

Toiminnanharjoittajat 
Loimaan  

ympäristönsuojeluviranomainen 
/ VARELY 

Jatkuva 

Oripäänkankaan pohjavesialue, 1E (Oripää) 

Parhaillaan päivitettävä Pihlavan vedenottamon tarkkailuohjelma tulee hyväksyttää ELY-keskuksella.  
Auran - Pöytyän  

vesilaitos kuntayhtymä 
VARELY 2020 

Tuulivoimaloiden rakentamisesta ei saa syntyä vaikutuksia pohjaveteen. Voimaloiden teknisillä ratkaisuilla 
tulee varmistaa niiden riskittömyys pohjavedelle. 

Rakentaja VARELY Tarvittaessa 

Oripään pienlentokentän pohjavesitarkkailua tulee suorittaa ympäristöluvan mukaisesti. Turun lentokerho ry 
Oripään   

ympäristönsuojeluviranomainen 
Jatkuva 

Kloridipitoisuus tulee mitata ja tarvittaessa pitoisuutta seurata Pihlavan ottamolta sekä kaukosuojavyöhyk-
keen pohjoisosasta Huovintieltä.   

VARELY L-vastuualue VARELY Y-vastuualue 2020 

Oripäänkankaan pilaantuneen ampumarata-alueen pohjaveden laatua tulee seurata. 
Toiminnanharjoittaja /  

Kiinteistönomistaja 
VARELY 2020-> 

Vanhat koneet ja romut tulee poistaa ja kotitarvekuopat kunnostaa toiminnan loputtua sekä luvanvaraiset 
kuopat lupien mukaisesti. 

Toiminnanharjoittajat 
Kuntien   

ympäristönsuojeluviranomaiset 
Toiminnan  

loputtua 

Meiskansuon lopetetun kaatopaikan jätetäyttö tulee tarvittaessa poistaa ja alue puhdistaa.   Oripään kunta 
Oripään   

ympäristönsuojeluviranomainen 
Tarvittaessa 

Betonituotetehtaiden pesuvesiä tai sakkaa ei saa johtaa pohjavesialueille tai läjittää pohjavesialueella. Toiminnanharjoittaja 
Oripään   

ympäristönsuojeluviranomainen 
Jatkuva 
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                      Liite 1. 
 

Pohjaveteen liittyvä lainsäädäntö sekä ohjeet ja suositukset 
                                   
 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

 
Maaperän pilaamiskielto 16 § 

 
Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöi-
tä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi 
aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vä-
hentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maape-
rän pilaamiskielto). 

 
Pohjaveden pilaamiskielto 17 § 
 
Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paik-
kaan tai käsitellä siten, että: 
 
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella poh-
javeden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 
taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua; 
 
2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tar-
koitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 
 
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai 
toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sellaisista 1 
momentissa tarkoitetuista aineista, jotka ovat ympäristölle ja terveydelle vaarallisia 
ja joiden päästäminen suoraan tai epäsuorasti pohjaveteen on kielletty. 
 
Vesilaki 27.5.2011/587 
 
Vesilain 3 luvun 2 §:n (vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus) mukaan vesita-
loushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön ase-
maa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka poh-
javeden laatua tai määrää, ja tämä muutos:  
 
2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai 
pohjavesiesiintymän tilan huononemista;  
 
5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan poh-
javesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka 
muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talous-
vetenä. 
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Aluehallintoviraston määräämät suoja-alueet, VL 4:11 
 
Lupaviranomainen voi veden ottamista koskevassa päätöksessä tai erikseen mää-
rätä pohjaveden ottamon ympärillä olevan alueen suoja-alueeksi. Suoja-alue voi-
daan määrätä, jos alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa veden laadun tai pohjavesi-
esiintymän antoisuuden turvaamiseksi. Suoja-aluetta ei saa määrätä laajemmaksi 
kuin on välttämätöntä. Vaatimuksen tai hakemuksen suoja-alueen määräämisestä 
voi tehdä hankkeesta vastaava, valvontaviranomainen tai asianosainen. VL 4:12 
mukaan suoja-alueen määräämistä koskevassa päätöksessä on annettava veden-
oton turvaamiseksi tarpeelliset määräykset suojatoimenpiteistä, muista suoja-
alueen käytön rajoituksista ja määräysten noudattamisen valvonnasta (suoja-
aluemääräykset). Määräykset eivät saa olla ankarampia kuin on välttämätöntä. 
Määräyksistä toiselle johtuva edunmenetys on vedenottamon omistajan tai haltijan 
korvattava. 
                       
Öljysäiliöt ja -vahingot sekä jakeluasemat: 
 
- Kauppa- ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja koskevassa asetuksessa N:o 1211/1995 ja 

Kauppa- ja teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevissa pää-
töksissä N:o 344/1983 ja 1199/1995 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951211 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850314 
- Öljyvahinkojen torjuntalaki, 29.12.2009/1673 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091673 
- Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta 249/2014 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140249 
- Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jake-
luasemalla 415/1998.  
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980415 
- Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 
444/2010. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100444 

 
Kemikaalit: 
 
- Kemikaalilaki 599/2013 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130599 

- Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390 ja 358/2015 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150358 

- Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 ja 685/2015 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990059 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150685 
- Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 13.3.2002/194 ja 737/2017 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020194 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170737 
- Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen 
muuttamisesta 342/2009, 868/2010, 1308/2015 ja 1090/2016 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090342, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100868, 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151308, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161090  

 
Jätevedet:  
 
- Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulko-

puolisilla alueilla (157/2017).  
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157  
- Ympäristönsuojelulaki 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527 
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Alueiden käytön suunnittelu: 
 
- Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 

        
Maatalous: 
 
- Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittami-

sesta 1250/2014, 1261/2015, 220/2015 ja 435/2015 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141250, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151261, 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150220, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150435 
- Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteiden käsittelystä 634/1994 sekä asetus 1022/2000 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940634 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20001022 
- Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen perustuesta 7698/1995 ja 
311/1996 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19950768 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960311 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta 647/2000 ja 
751/2005 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000647 
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050751 

- Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta 760/1995 ja 263/1996 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19950760 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960263 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maatalouden tuista annettujen maa- ja metsäta-
lousministeriön asetusten kumoamisesta 66/2014 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140066#Pidp450090944 
- Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta 29.6.2000/644 
ja 236/2015 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000644 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150236 
- Laki kasvinsuojeluaineista 29.12.2011/1563 ja 1329/2016  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111563 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161329 
 

Maa-ainestenotto ja maastoliikenne: 
 
- Maa-aineslaki 555/1981 ja sen muutokset sekä asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005, 

495/2000 ja 424/2015 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050926 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000495?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=495
%2F2000 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150424 
- Maastoliikennelaki 1710/1995.  
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951710 
 

Vesihuolto ja vesien hoito: 
 
- Vesihuoltolaki 119/2001 ja 681/2014 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010119 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140681 
- Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004, 1263/2014 ja 94/2017 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141263 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170094 
- Asetus vesienhoidon järjestämisestä 30.11.2006/1040, 926/2014, 1280/2014 ja 929/2016  
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061040 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140926 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141280 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160929 
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Talousvesi: 
 
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 

1352/2015 ja 683/2017 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151352 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170683 
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvon-
tatutkimuksista 401/2001.  
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010401 

 
Uimavesi 
 
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja val-

vonnasta 177/2008 ja 711/2014 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080177 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140711 
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista 
ja valvonnasta 354/2008 ja 710/2014 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080354 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140710 
 

Ympäristön- ja terveydensuojelu: 
 
- Kuntien/kaupunkien ympäristönsuojelumääräykset (527/2014) 202 § 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527 
- Terveydensuojelulaki 763/1994 ja terveydensuojeluasetus 1280/1994 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941280   
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                Liite 2/1. 
 

Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksen muuttamisesta 683/2017) 

 

Mikrobiologiset laatuvaatimukset 

Escherichia coli 0 pmy/100 ml   

Enterokokit 0 pmy/100 ml   

Kemialliset laatuvaatimukset   Huomautus 

Pääosin raakavedestä peräisin olevat muuttujat (A)   

Arseeni 10 μg/l   

Bentseeni 1,0 μg/l   

Boori 1,0 mg/l   

1,2-dikloorietaani 3,0 μg/l   

Elohopea 1,0 μg/l   

Fluoridi 1,5 mg/l   

Nitraatti (NO3-) 50 mg/l -1 

Seleeni 10 μg/l   

Syanidit 50 μg/l   

Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yhteensä 10 μg/l   

Torjunta-aineet 0,10 μg/l (2 ja 3) 

Torjunta-aineet yhteensä 0,50 μg/l (2 ja 4) 

Uraani 30 µg/l   

Desinfioinnin sivutuotteet (B)   

Bromaatti 10 μg/l -5 

Trihalometaanit yhteensä 100 μg/l (5 ja 6) 

Pääosin vedenkäsittelykemikaaleista ja verkostomateriaaleista peräisin olevat muuttujat 

pH 9,5 (B ja 7) 

Akryyliamidi 0,10 μg/l (C tai D) 

Epikloorihydriini 0,10 μg/l (C tai D) 

Vinyylikloridi 0,50 μg/l (C tai D) 

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt yhteensä 0,10 μg/l (D ja 8) 

Bentso(a)pyreeni 0,010 μg/l (D) 

Muuttujat, joihin kiinteistön vesilaitteisto voi vaikuttaa 
merkittäväsi 

(D)   

Antimoni 5,0 μg/l   

Kadmium 5,0 μg/l   

Kromi 50 μg/l   

Kupari 2,0 mg/l   

Lyijy 10 μg/l   

Nikkeli 20 μg/l   

Nitriitti (NO2-) 0,50 mg/l (1) 

Radioaktiivisuuden laatuvaatimukset     

Radon 1000 Bq/l (1 ja 2) 

Tritium 100 Bq/l -3 

Viitteellinen annos 0,10 mSv/vuosi -4 
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Näytteenottoa koskevat huomautukset 

A) Näyte voidaan tutkia vaatimusten täyttymiskohdan sijasta raakavedestä, vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä 

vedestä tai vedenjakeluverkostosta. 

B) Näyte voidaan tutkia vaatimusten täyttymiskohdan sijasta vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä tai 

vedenjakeluverkostosta. 

C) Muuttujan pitoisuus vedessä määritetään laskemalla. Pitoisuus lasketaan veden kanssa kosketuksissa olevas-

ta polymeeristä tuoteselosteen mukaan enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä. Jos muuttuja mitataan 

vedestä, enimmäispitoisuutena pidetään Maailman terveysjärjestön terveysperusteista raja-arvoa, jotka ovat ak-

ryyliamidille 0,50 µg/l, epikloorihydriinille 0,40 µg/l ja vinyylikloridille 0,30 µg/l. 

D) Näyte on tutkittava vaatimusten täyttymiskohdasta. 

 

Muut huomautukset 

1)  Nitriitin enimmäisarvo vedenkäsittelylaitokselta lähtevässä vedessä on 0,10 mg/l. Nitraattipitoisuus/50 + nit-

riittipitoisuus/3 ei saa ylittää arvoa 1. 

2)  Tarkoitetut yhdisteet ovat orgaanisia hyönteis-, rikkaruoho-, sieni-, ankerois-, punkki-, levä- ja jyrsijämyrk-

kyjä, orgaanisia limantorjunta-aineita sekä muita vastaavia tuotteita sekä yhdisteiden metabolia-, hajoamis- ja 

reaktiotuotteita. 

3)  Aldriinin, dieldriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin enimmäisarvo on 0,030 μg/l 

4) Muuttujalla tarkoitetaan kaikkien seurannassa havaittujen yksittäisten torjunta-aineiden, joiden pitoisuus on 

ilmaistu määrällisesti, yhteenlaskettua summaa. 

5)    Desinfiointitehoa vaarantamatta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tätä alempaan pitoisuuteen. 

6)  Tarkoitetut yhdisteet ovat kloroformi, bromoformi, dibromikloorimetaani ja bromidikloorimetaani. 

7) pH:n laatutavoitteesta säädetään tämän liitteen taulukossa 4. 

8)   Tarkoitetut yhdisteet ovat bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(ghi)peryleeni ja indeno-

(1,2,3cd)-pyreeni. 

 

Radioaktiivisuuden huomautukset 

1) Radonin laatutavoite on 300 Bq/l. Korjaavien toimenpiteiden tarpeellisuus on harkittava riskinarvioinnin pe-

rusteella, jos laatutavoite ei täyty. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä aina, jos laatuvaatimus ei täyty. 

2) Jos radonin aktiivisuuspitoisuus on vaatimusten täyttymiskohdassa suurempi kuin 100 Bq/l, pitoisuus on tut-

kittava raakavedestä tai vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä. 

3) Jos tritiumin laatuvaatimus ei täyty, vedestä on mitattava myös muita keinotekoisia radionuklideja. Säteily-

turvakeskus määrittelee mitattavat nuklidit. 

4) Viitteellisellä annoksella tarkoitetaan talousvedestä aiheutuvan efektiivisen annoksen kertymää yhden vuo-

den aikana saadulle määrälle kaikkia talousvedessä havaittuja luonnollisia ja keinotekoisia radionuklideja, lu-

kuun ottamatta tritiumia, kalium-40:tä, radonia ja radonin lyhytikäisiä hajoamistuotteita. 
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          Liite 2/2. 
 
 
 
 

 

Laatutavoitteet 

  Enimmäispitoisuus Huomautus 

Mikrobiologiset muuttujat 

Koliformiset bakteerit (1) 0 pmy/100 ml (B ja 1) 

Clostridium perfringens,mukaan lukien itiöt 0 pmy/100 ml (A, 1 ja 2) 

Pesäkkeiden lukumäärä (22°C) (1) ei epätavallisia muutoksia (B ja 3) 

Veden syövyttävyyteen vaikuttavat muuttujat 

pH 6,5–9,5 (A) 

Kloridi alle 250 mg/l (A ja 4) 

Sulfaatti alle 250 mg/l (A ja 4) 

Sähkönjohtavuus alle 2 500 μS/cm (A, 4 ja 5) 

Muut muuttujat, joihin vedenkäsittely voi vaikuttaa merkittävästi 

Alumiini alle 200 μg/l (A) 

Ammonium (NH4+) alle 0,50 mg/l (A) 

Natrium alle 200 mg/l (A) 

Veden laadun yleisindikaattorit 

Haju ja maku (1) 
ei epätavallisia muutoksia 
ja käyttäjien hyväksyttä-
vissä 

(B) 

Väri (1) 
ei epätavallisia muutoksia 
ja käyttäjien hyväksyttä-
vissä 

(B) 

Sameus (2) 
ei epätavallisia muutoksia 
ja käyttäjien hyväksyttä-
vissä 

(B, 3 ja 6) 

Lämpötila alle 20 °C (B ja 7) 

Muuttujat, joihin kiinteistön vesilaitteisto voi 
vaikuttaa merkittävästi 

    

Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) (2) ei epätavallisia muutoksia (B ja 3) 

Hapettuvuus (CODMn-O2) (2) alle 5,0 mg/l (B ja 3) 

Mangaani (2) alle 50 μg/l (B ja 3) 

Rauta (2) alle 200 μg/l (B ja 3) 

(1) Kiinteistön vesilaitteisto voi vaikuttaa merkittävästi näihin muuttujiin.                               
(2) Vedenkäsittely voi vaikuttaa merkittävästi näihin muuttujiin. 
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Näytteenottoa koskevat huomautukset 

A) Näyte voidaan tutkia vaatimusten täyttymiskohdan sijasta vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä tai ve-
denjakeluverkostosta. 

B) Näyte on tutkittava vaatimusten täyttymiskohdasta. 

 

Muut huomautukset 

1) Tavoitetason ylittyminen edellyttää aina jatkotutkimuksia veden mikrobiologisesta laadusta ja talousveden 
mahdollisen saastumisen selvittämistä. 

2) Tutkitaan, jos vesi on otettu pintavesimuodostumasta tai pintavesi vaikuttaa veteen. 

3) Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi asettaa muuttujalle vedenjakelualuekohtaisen enimmäisarvon toimi-
tetun veden pitoisuuden vaihtelun ja pitkän aikavälin kehityssuunnan perusteella. 

4) Muuttujan arvo on asetettu veteen aiheutuvan maun ehkäisemiseksi. Vesi ei kuitenkaan saa olla syövyttävää. 
Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi tulisi kloridipitoisuuden olla alle 25 mg/, sulfaattipitoisuuden al-
le 150 mg/l ja sähkönjohtavuuden alle 250 μS/cm. 

5) Pitoisuudella tarkoitetaan muuttujan arvoa 20 °C lämpötilassa. 

6) Pintaveden käsittelylaitokselta lähtevän veden sameudessa tulisi pyrkiä arvoon alle 1 NTU. 

7) Lämpötila mitataan yhden minuutin veden juoksuttamisen jälkeen. Muuttujaa käytetään vain sen arvioimiseksi, 
miten kiinteistön vesilaitteisto vaikuttaa veden lämpötilaan. 
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          Liite 2/3. 
 
 
 
 

Pohjavedelle vaaralliset aineet ja aineryhmiin kuuluvat vaaralliset aineet, joi-
ta ei saa päästää pohjaveteen  
(Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun ase-
tuksen muuttamisesta VNA 342/2009)  

 
1. Organohalogeeniyhdisteet ja aineet, jotka vesiympäristössä voivat muodostaa 
sellaisia yhdisteitä; 
 
2. orgaanofosforiyhdisteet; 
 
3. orgaaniset tinayhdisteet; 
 
4. aineet ja valmisteet tai niiden hajoamistuotteet, joilla osoitetaan olevan karsino-
geenisia tai mutageenisiä ominaisuuksia tai ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa 
steroidien tuotantoon, kilpirauhaseen, lisääntymiseen tai muihin sisäeritykseen liit-
tyviin toimintoihin vesiympäristössä tai sen välityksellä; 
 
5. hiilivedyt sekä pysyvät, kertyvät ja myrkylliset orgaaniset aineet; 
 
6. syanidit; 
 
7. metallit ja niiden yhdisteet; 
 
8. arseeni ja sen yhdisteet; 
 
9. biosidit ja kasvinsuojeluaineet; 
 
10. suspendoituneet aineet; 
 
11. rehevöitymistä aiheuttavat aineet (erityisesti nitraatit ja fosfaatit); 
 
12. happitasapainoon epäedullisesti vaikuttavat aineet (jotka ovat mitattavissa 
muuttujilla kuten BHK ja KHK); 
 
13. piiyhdisteet; 
 
14. fluoridit; 
 
15. aineet, joilla on haitallinen vaikutus pohjaveden makuun tai hajuun, ja yhdis-
teet, jotka mahdollisesti vedessä muodostavat tällaisia aineita ja tekevät vedestä 
ihmisen käyttöön soveltumatonta. 
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Pohjavettä pilaavat aineet ja niiden ympäristönlaatunormit¹ 
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen  

muuttamisesta 341/2009 

Aine   
Pohjaveden 
ympäristön-
laatunormi 

Yksik-
kö 

1. Nitraatit  50 mg/l 

2. Torjunta-aineiden vaikuttavat aineet ja niiden (merkitykselliset) 
aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteet 

0,1, 0,5 
yhteensä² 

µg/l 

3. Bentseeni 0.5 µg/l 

4. Tolueeni 12 µg/l 

5. Etyylibentseeni 1 µg/l 

6. Ksyleenit (Σorto-, meta- ja paraksyleeni) 10 µg/l 

7. Antraseeni 60 µg/l 

8. Naftaleeni 1,3 µg/l 

9. Bentso(a)pyreeni 0.005 µg/l 

10. ΣBentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bent-
so(g,h,i)peryleeni ja indeno-(1,2,3-cd)-pyreeni 

0.05 µg/l 

11. PCB-yhdisteet (Σ kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 
180) 

0.015 µg/l 

12. ΣTrikloorieteeni ja tetrakloorieteeni 5 µg/l 

13. 1,2-dikloorieteeni  25 µg/l 

14. 1,2-dikloorietaani 1,5 µg/l 

15. Dikloorimetaani (metyleenikloridi) 10 µg/l 

16. Vinyylikloridi (kloorieteeni) 0,15 µg/l 

17. Hiilitetrakloridi 2 µg/l 

18. Kloroformi (trikloorimetaani) 100 µg/l 

19. Klooribentseeni 3 µg/l 

20. 1,2-diklooribentseeni 0,3 µg/l 

21. 1,4-diklooribentseeni 0,1 µg/l 

22. Triklooribentseeni (Σ1,2,3-, 1,2,4- ja 1,3,5-triklooribentseeni) 2,5 µg/l 

23. Pentaklooribentseeni 1,2 µg/l 

24. Heksaklooribentseeni  0.024 µg/l 

25. Monokloorifenolit 0,05 µg/l 

26. Dikloorifenolit 2,7 µg/l 

27. ΣTri-, tetra- ja pentakloorifenoli 5 µg/l 

28. MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 7,5 µg/l 

29. TAME (tert-amyylimetyylieetteri) 60 µg/l 

30. Öljyjakeet (C10-40) 50 µg/l 

31. Elohopea 0,06 µg/l 

32. Kadmium 0,4 µg/l 

33. Koboltti 2 µg/l 

34. Kromi 10 µg/l 

35. Kupari 20 µg/l 

36. Lyijy 5 µg/l 

37. Nikkeli 10 µg/l 

38. Sinkki 60 µg/l 

39. Antimoni 2,5 µg/l 

40. Arseeni 5 µg/l 

41. Ammonium NH4+ tai                                                                             
Ammoniumtyppi NH4N 

0.25 (NH4+)                              
0.20 (NH4N) 

mg/l 

42. Kloridi 25 mg/l 

43. Sulfaatti 150 mg/l 
1 Pohjaveden ympäristönlaatunormilla tarkoitetaan tässä asetuksessa sekä yhteisön 
tasolla vahvistettua pilaavan aineen, pilaavien aineiden ryhmän tai pilaantumisen indi-
kaattorin pitoisuutta pohjavedessä ilmaistuna laatunormina, jota ihmisen terveyden tai 
ympäristön suojelemiseksi ei saa ylittää sekä kansallisesti vahvistettua direktiivin 
2006/118/EY artiklassa 2 kohdassa 2 tarkoitettua raja-arvoa. 

2Yhteensä tarkoittaa kaikkien seurannassa havaittujen ja mitattujen yksittäisten torjunta-
aineiden summaa mukaan luettuna niiden merkitykselliset aineenvaihdunta-, hajoamis- 
tai reaktiotuotteet. 
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                   Liite 3. 
 

 
PIHLAVAN VEDENOTTAMON SUOJA-ALUEMÄÄRÄYKSET  

(40/1993/4)  
 

Kaukosuojavyöhyke:  
1) Alueelle ei saa rakentaa vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetussa 
asetuksessa eikä terveydenhoitoasetuksen 3 luvun 17 §:ssä tarkoitettuja tehtaita, laitoksia 
tai varastoja ilman Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymiä suojatoimenpiteitä. Te-
ollisuuslaitosten osalta tulee tällöin ottaa huomioon jätehuoltolain 21 §.  

 
2) Alueelle ei saa rakentaa kemikaalilain (744/89) 11 ja 12 §:ssä tarkoitettuja kemikaaleja 
käyttäviä tehtaita, laitoksia tai varastoja.  

 
3) Muu kuin voimassa olevaan asianmukaiseen lupaan perustuva maa-ainesten otto on ta-
vanomaista kotitarveottoa lukuun ottamatta kielletty ilman vesioikeuden lupaa, ellei otto-
määrän vähäisyyden takia tai muun syyn vuoksi ole päästy ottajan, Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen, Oripään kunnan ja hakijoiden kesken yksimielisyyteen siitä, miten maa-
aineksia voidaan ottaa vaarantamatta pohjaveden puhtautta. Maa-ainesten otossa on 
noudatettava erityistä huolellisuutta niin, että öljyjen, polttoaineiden ja muiden pohjaveden 
laadulle vaarallisten aineiden joutuminen maaperään estetään.  

 
4) Alueelle ei saa perustaa öljyjen, fenolien, nestemäisten polttoaineiden, maantiesuolan 
tai muun pohjaveden laadulle haitallisen aineen varastoa lukuun ottamatta pohjaveden 
suojalaittein varustettuja tilakohtaisia varastoja tai säiliöitä. Luvan saajilla on oikeus tarkas-
taa jo rakennetut varastot ja tehdä niihin kustannuksellaan tarpeelliset suojaustoimenpi-
teet.  

 
5) Alueelle ei saa perustaa nestemäisten polttoaineiden jakelupaikkoja, yleisiä huoltoase-
mia, huoltoalueita, konevarastoja, autokorjaamoja eikä öljysora- ja asfalttiasemia ilman ve-
si- ja ympäristöpiirin hyväksymiä erityisiä suojatoimenpiteitä.  

 
6) Rakennettavat tai uusittavat kiinteistökohtaiset öljy- ja polttoainesäiliöt on omistajan kus-
tannuksella sijoitettava rakennuksen sisällä olevaan öljysäiliötilaan tai maan päälle suoja-
altaaseen. Öljysäiliötilan tai suoja-altaan on tällöin pystyttävä keräämään tai pidättämään 
suurinta tilassa olevaa säiliötä vastaava öljymäärä ja valuma-altaan on muuten oltava ra-
kennusvalvontaviranomaisen antamien ohjeiden mukainen. Luvan saajilla on oikeus tarkis-
taa jo rakennetut öljy ja polttoainesäiliöt ja niiden suojalaitteet ja tehdä kustannuksella sel-
laiset suojatoimenpiteet, jotka eivät öljylämmityslaitteistoja koskevan asetuksen 276/83 
mukaan tai muusta syystä kuulu säiliön omistajalle tai haltijalle. säiliön saa upottaa maa-
han vain vesioikeuden hakemuksesta myöntämällä luvalla.  

 
7) Alueelle ei saa rakentaa uusia jätevedenpuhdistamoja. Alueelle rakennettavien uusien 
rakennusten jätevedet on johdettava tiiviissä viemärissä tai muuten kuljetettava suoja-
alueen ulkopuolelle, mikäli viemäriverkkoon liittymismahdollisuuksia ei ole. Jos yleinen 
viemäri on vahvistettu rakennuskaava-alueella 15 metriä lähempänä kiinteistön rajaa, on 
kiinteistön liityttävä yleiseen viemäriin viemärilaitoksen liittymisehtoja noudattaen. Edellä 
esitetty koskee myös teollisuuslaitoksia. Vanhojen rakennusten jätevesien osalta luvan 
saajilla on oikeus omalla kustannuksellaan suorittaa sellaiset toimenpiteet, jotka ovat tar-
peen jätevesien maaperään pääsyn estämiseksi. Viemäriverkko on alueella rakennettava 
tiiviiksi.  

 
8) Alueelle rakennettavissa karjasuojien lanta- ja virtsasäiliöissä on oltava varastointitilaa 
vähintään 12 kuukauden varastointiaikaa varten. Rakennettavat tuorerehusäiliöt on varus-
tettava tiiviillä pohjilla. Tuorerehun puristeneste on otettava talteen ja käytettävä siten, ettei 
siitä aiheudu vaaraa pohjaveden laadulle.  

 
9) Alueella ei saa käyttää jätevettä tai lietelantaa kasteluun, sadetukseen, lannoitukseen, 
maanparannukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Samoin jätevesilietteen käyttö 
on alueella kiellettyä.  
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10) Alueella ei saa käyttää väkilannoitteita tai torjunta-aineita muuhun kuin normaaliin pel-
toviljelykseen, metsänhoitoon yms. liittyvään toimintaan.  

 
11) Alueelle ei saa perustaa hautausmaita eikä haudata eläinraatoja hyvin vettä läpäisevil-
le alueille.  

 
12) Alueella ei sallita sellaista ojankaivua tai muuta maankaivua, josta voi aiheutua pohja-
veden likaantumista tai haitallista purkautumista. Luvan saajilla on oikeus maanomistajan 
kanssa sovittavalla tavalla tarvittaessa estää pintavesien pääsy suoja-alueella sijaitseviin 
sorakuoppiin ja rakentaa pohjaveden laadun tarkkailulaitteita toisen maa-alueelle. Mikäli 
asiasta ei päästä sopimukseen, asia voidaan saattaa vesioikeuden ratkaistavaksi.  

 
13) Alueelle ei saa rakentaa yleiselle liikenteelle tarkoitettuja teitä tai pysäköintipaikkoja, 
mikäli niitä ei vettä läpäisevien maalajien kohdalla varusteta rakennuttajan kustannuksella 
asianmukaisin suojarakentein. Luvan saajilla on oikeus tehdä vanhoihin teihin tienpitäjän 
kanssa sovittavalla tavalla tarvittavat suojatoimenpiteet.  

 
14) Öljyjen ja jätelipeän käyttö kadun ja tien rakentamisessa ja kunnossapidossa on kiellet-
ty.  

 
Lähisuojavyöhyke:  
15) Alueella on noudatettava edellä mainittuja määräyksiä 1 – 14.  

  
16) Alueelle ei saa perustaa autojen pesupaikkoja, leiriytymisalueita, eikä yleisiä uimaran-
toja.  

 
17) Alueella ei sallita tavanomaisten kotitarveoton osalta maa-ainesten oton ulottamista 
syvemmälle kuin kahden metrin päähän ylimmästä luonnontilaisesta pohjaveden pinnasta.  

 
Ottamoalue:  
18) Ottamoalue on aidattava ja alueella sallitaan ainoastaan pohjavedenottoon ja veden 
käsittelyyn liittyvä toiminta. Pohjaveden käsittelyn ja sitä varten tarvittavien kemikaalien ja 
muiden hoitoaineiden säilytyksen on tapahduttava tarkoitusta varten suunnitelluissa tiloissa 
niin, että em. aineet eivät pääse maaperään.  

 
Suojatoimenpiteet:  
19) Luvan saajat saavat kustannuksellaan johtaa asuinrakennuksista tulevat jätevedet tii-
viissä viemärissä suoja-alueen ulkopuolelle sekä tiivistää rakennetut viemäröintilaitteet ja 
eläinsuojien, lantaloiden ja tuorerehusäiliöiden pohjat.  

 
20) Luvan saajilla on oikeus tarkistaa jo rakennetut öljy- ja polttoainesäiliöt ja niiden suoja-
laitteet ja tehdä kustannuksellaan tarpeelliset suojatoimenpiteet. Öljylämmityslaitteistoja 
koskevan asetuksen (nro 276/83) mukaan maanalaisen lämmitysöljysäiliön omistaja tai 
haltija vastaa säiliön määräaikaistarkistuksista, niiden kustannuksista ja mahdollisista kor-
jaustoimenpiteistä.  

 
21) Luvan saajilla on oikeus tiivistää tienpitäjän kanssa sovittavalla tavalla vanhojen teiden 
tienvarsiojat ja –luiskat ja tehdä muut tarpeelliset suojatoimenpiteet.  
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Tutkimusalueella olevat pohjavesialueet ja niiden pohjavesiluokat 
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             Liite 5. 
 
Lausunnot ja vastineet 
 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1263/2014) määräyk-
sen (10 f §) mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa 
tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää 
siitä mielipiteensä. Kuulutus suojelusuunnitelman ehdotuksesta on julkaistu 
20.3.2020 Auramaan Viikkolehdessä sekä Pöytyän, Auran, Marttilan, Kosken Tl, 
Loimaan ja Oripään kuntien internetsivuilla. Ehdotus suojelusuunnitelmaksi on ol-
lut nähtävillä 20.3.-20.4.2020 välisen ajan Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelun 
sähköisellä ilmoitustaululla. Lain mukaan suojelusuunnitelmaa koskevasta ehdo-
tuksesta on pyydettävä lausunto niiltä kunnilta, joita suojelusuunnitelma voi kos-
kea, sekä suojelusuunnitelman alueella toimivaltaiselta ELY-keskukselta ja alue-
hallintovirastolta. 
 
Laaditusta suojelusuunnitelmasta lähetettiin lausuntopyynnöt Pöytyä, Auran, Mart-
tilan, Kosken Tl ja Oripään kunnille, Loimaan kaupungille, Varsinais-Suomen ELY-
keskukselle, Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, Käyrän vankilalle, Turun Seu-
dun Vedelle sekä Uudenkartanon vesiosuuskunnalle. Pöytyä, Loimaa, Oripää ja 
Turun Seudun Vesi toimittivat lausunnot määräpäivään mennessä. Pöytyä, Auran, 
Marttilan ja Kosken Tl kunnilla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksella oli edus-
tus suunnitelman ohjausryhmässä, joten erillistä lausuntoa ei tarvittu. Kuntalaisilla 
ei ollut kommentoitavaa suunnitelmasta. 

 
 Pöytyä: 

Pöytyän kunnanhallitus päätti lausuntonaan ilmoittaa, ettei ole huomautettavaa 
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta.  

  
Loimaa: 
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Loimaan kaupungilla ei ole huomaut-
tamista suunnitelmaan. 
 
Turun Seudun Vesi Oy: 
Suojelusuunnitelmassa Turun Seudun Vesi Oy:n Oripään vedenottamo ja Oripään 
kunnan Pruukan ottamo on mainittu muutaman kerran, mutta näitä ottamoita ei ole 
kuitenkaan otettu huomioon samassa mittakaavassa kuin Pihlavan ja Penturan ot-
tamot. Esimerkiksi taulukoissa, joissa on ilmoitettu etäisyys vedenottamoista on 
mukana vain Pihlava ja Pentura. Turun Seudun Vesi Oy:n Oripään ottamon ve-
denottomäärä on Pihlavan tai Penturan ottamoita suurempi 2400 m3/vrk (lupa 
5000 m3/vrk). Selvityksen lopussa oleviin karttaliitteisiin voisi lisätä myös vedenot-
tamoiden sijainnit, koska ne ovat keskeinen osa suojelusuunnitelmaa. Oripään-
kankaan osalta karttaliitteen pohja on vanha. Nykyisin sorakuopat ovat huomatta-
vasti laajemmat kuin esitetyssä kartassa. Turun Seudun Vesi Oy:n kaivon vieressä 
on puistomuuntamo, joka puuttuu kartoista. Muuntamo on muutettu vanhasta pyl-
väsmuuntamosta turvalliseksi puistomuuntamoksi muutama vuosi sitten. 
 
Vastine: 
Suojelusuunnitelma-alueen kuntien Pöytyän, Auran, Marttilan ja Kosken Tl pohja-
vesialueiden lisäksi kuntien vedenhankintakäytössä ovat Parravahan Vesi Oy:n 
Rahkion ja Linturahkan (Vesiperän) vedenottamot, jotka sijaitsevat Linturahkan 
pohjavesialueella. Pohjavesialue sijaitsee pääosin Loimaalla. Parravahan Vesi 
Oy:n omistavat Marttilan, Liedon ja Pöytyän kunnat, joille vettä toimitetaan. Käy-
tössä on lisäksi Auran-Pöytyän vesilaitos kuntayhtymän omistama Pihlavan pohja-
vedenottamo, joka sijaitsee Oripään kunnassa Oripäänkankaan pohjavesialueella.  
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Oripäänkankaan pohjavesialueelta suojelusuunnitelma päätettiin päivittää Pihla-
van vedenottamon pohjoispuoleiselle valuma-alueelle, jossa sijaitsee myös muita 
vedenottamoita. Pääpaino oli riskikartoituksessa ja Pihlavan vedenottamossa. 
Penturan ja muut ottamot on mainittu, mikäli ne ovat olleet riskipistettä lähinnä 
oleva vedenottamo. Penturan ottamon ympärillä sijaitsee enemmän riskipisteitä, 
kuin esimerkiksi Turun Seudun Vesi Oy:n Oripään ottamon ja tämän takia ottamo 
on mainittu useammin. Asiaa on selkeytetty myös suunnitelman taulukoissa.    
 
Ohjausryhmän loppukokouksessa päätettiin poistaa riskikartoilta ja pohjakartoilta 
vedenottamoiden sijainnit ja merkit turvallisuussyistä, koska suunnitelma on ylei-
sesti nähtävillä. Ottamoiden sijainnit ovat kuitenkin kaikkien viranomaisten tiedos-
sa ja aiemmissa riskikartoissa nähtävillä. Oripäänkankaan sekä muiden pohjave-
sialueiden karttapohjat ovat ELY-keskuksen karttapalvelusta, eikä pohjakarttaan 
voi vaikuttaa. Pohjakartat on ladattu palvelusta kuukauden sisällä laatimisesta, jo-
ten uudempia karttapohjia ei palvelussa ole saatavilla. Suojelusuunnitelmasta 
puuttuu vielä Carunan muuntamoiden tiedot Marttilan pohjavesialueita lukuun ot-
tamatta. Muuntamotiedot tullaan lisäämään suunnitelmaan, kun ne ovat saatavilla.  
 

 Oripään kunta, lausunnon antoi kunnan puolesta Säkylän ympäristötoimisto: 
 Oripään Elementti Oy:n osalta suojelusuunnitelmassa on vanhentunutta tieto, joka 
tulee päivittää. Suunnitelman mukaan Oripään Elementti Oy:n pesuvedet imeyte-
tään maaperään. Oripään Elementti Oy:llä on 2019 otettu käyttöön sisätiloissa pe-
supaikka betonielementeille, josta pesuvedet kiintoaineen laskeutuksen jälkeen 
johdetaan kunnan viemäriin. Suojelusuunnitelman toimenpidesuositusten mukaan 
Oripään ympäristönsuojelumääräyksissä on mahdollista huomioida viljely, eläintilat 
ja hevostallit. Oripään ympäristönsuojelumääräyksissä tullaan kieltämään lietelan-
nan ja virtsan levittäminen 1- ja 2-luokan pohjavesialueille. Muilta osin pohjavesi-
alueiden viljelyn, eläintilojen ja hevostallien osalta noudatetaan mitä asiaankuulu-
vassa lainsäädännössä määrätään.   

 
Suojelusuunnitelman toimenpide-ehdotusten mukaan Oripään päivitettävässä ra-
kennusjärjestyksessä tulisi kieltää uudet maalämpöjärjestelmät 1- ja 2-luokan poh-
javesialueilla. Oripään rakennusjärjestys on käsittelyssä ja siihen ei ole tulossa 
pohjavesialueille suunniteltujen maalämpöjärjestelmien ehdotonta kieltoa, joten vi-
ranomaisvalvonta siltä osin jää valtion viranomaisille. Rakennusjärjestys ei ole oi-
kea sääntö ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisen 
sääntelyyn. Suojelusuunnitelman toimenpidesuositusten toteutumisen valvontaa 
varten on perustettu seurantaryhmä. Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolla tulee 
olla edustus seurantaryhmässä ja sen kokouksissa. Lisäksi ympäristölautakunta 
toivoo saavansa kiinteistökyselyn tulokset Oripään osalta, jotta niitä voidaan hyö-
dyntää ympäristönsuojelun valvonnassa.  
 
Vastine: 
Oripään Elementti Oy:n ympäristöluvasta saatu vanhentunut tieto on päivitetty 
suojelusuunnitelmaan lausunnon mukaisesti. Oripään päivitettävien ympäristön-
suojelumääräysten sisällöstä ei suojelusuunnitelman laatimisen aikana ollut tietoa. 
Suunnitelmassa ollut toimenpidesuositus koskien Oripään ympäristönsuojelumää-
räyksiä sekä viljelyä, eläintiloja ja hevostalleja on poistettu ja suunnitelmassa on 
huomioitu määräyksiin tuleva lietelannan ja virtsan levittämisen kieltäminen. Koska 
Oripään rakennusjärjestyksessä ei tulla kieltämään maalämpökaivoja, on toimen-
pidesuositus tähän liittyen poistettu. Seurantaryhmän kokoonkutsujana toimii Kos-
ken kunnan ympäristönsuojelu, joka kutsuu Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston 
kokouksiin. Kiinteistökyselyn tulokset ovat Kosken kunnan ympäristönsuojelussa, 
josta ne voidaan toimittaa tarvittaessa Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoon.   

 
Turussa 27. päivänä huhtikuuta 2020 
Lauri Joronen 


