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1 JOHDANTO 

Kokkolan kaupunki on aloittamassa kaavoitushanketta keskusta-alueen eteläpuolella sijaitse-

valle hankealueelle, nimeltään Kruunupyynharju. Tässä raportissa esitetään alueella kaavoi-

tusta ja maankäytön suunnittelua varten tehdyt luonto- ja perustilaselvitysten tulokset. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen perustilaselvitys sisältää arviot alueen maaperän 

ja pohjaveden tilasta. Tässä selvityksessä ei ole huomioitu perustilaselvityksessä esitettäviä 

toiminnan merkityksellisiä aineita, koska alueella tehtävää tulevaa toimintaa ei ole vielä sel-

villä. Selvityksessä on tehty kattava kirjallisuusselvitys ja maastotutkimus alueen maaperästä 

sekä pohja- ja pintavesistä. Selvitys sisältää runsaasti tietoa, jota voidaan myös hyödyntää 

mahdollisesti hankealueelle sijoittuvien toimijoiden ympäristölupahakeprosesseissa. Selvi-

tystä voidaan käyttää tulevaisuudessa pohja-aineistona alueelle tehtävälle tarkemmalle toi-

minnan perustilaselvitykselle. Alustava perustilaselvitysraportti on laadittu soveltaen Ympä-

ristöhallinnon ohjetta 8/2014 (Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys) (Ympäristö-

ministeriö, 2014).  

2 KOHDE 

2.1 SIJAINTI 

Hankealue sijaitsee valtatien 8 (Vaasantie) välittömässä läheisyydessä, noin 5,5 kilometriä 

Kokkolan keskusta-alueesta etelään. Hankealue rajautuu itä-länsisuunnassa valtatiehen 8 ja 

rautatiehen sekä etelässä Kruunupyyn kunnanrajaan. Kuvassa (Kuva 1) on esitetty hankealu-

een sijainti kartalla. Kuvassa hankealue on esitetty oranssilla. Hankealue rajautuu pohjoisessa 

ilmakuvassa (Kuva 2) esitetysti. Kokkolan kaupunki omistaa koko 137 hehtaarin maa-alueen. 

Hankealueen pohjoispuolella sijaitsevalla ”lisäselvitysalueella” tehtiin luontoselvitykset (Kuva 

2) mahdollista kaavoitustarvetta varten. Lisäselvitysalueen pinta-ala on noin 37,1 hehtaaria.  

Kuvassa (Kuva 3) on esitetty hankealueen ja lisäselvitysalueen kiinteistörajat ja -tunnukset. 

Hankealue sijoittuu kiinteistöille: 

• 272-404-7-125,  

• 272-401-4-216,  

• 272-417-11-28,  

• 272-417-10-28 ja  

• 272-404-7-125. 

Lisäselvitysalue sijoittuu seuraaville kiinteistöille: 

• 272-417-26-9 

• 272-417-43 

• 272-416-1-39 

• 272-416-5-30 

• 272-401-4-210 
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Kuva 1. Hankealueen sijainti. 

 

 

Kuva 2. Ilmakuva hankealueesta sekä lisäselvitysalueesta.  
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Kuva 3. Hankealueen ja sen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen kiinteistörajat ja -tunnukset.  

2.2 RAJAUKSET JA NAAPURUSTO 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä, Vaasantien länsipuolella sijaitsee lähin asuinraken-

nus, vain noin 20 m hankealueen rajasta. Noin 1 km etäisyydellä on kuitenkin varsin vähän 

asutusta tai lomarakennuksia. Lähin Kokkolan asuinalue, Isokylä, sijaitsee noin 3 km hankealu-

eesta koilliseen. Isokylän asuinalueella sijaitsee Isokylän ala-aste, kauppa sekä päiväkoteja. 

Laajalahden virkistysalue, jossa sijaitsevat mm. uimaranta, ulkoilu- ja lenkkeilyreitistö sekä lin-

tutorneja, on hankealueesta noin 3 km luoteeseen. Kuvassa (Kuva 4) on esitetty hankealueen 

läheisyydessä sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset.  
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Kuva 4. Asutus hankealueen läheisyydessä.  

2.3 ALUEEN HISTORIA 

Hankealueen pohjoisosassa on sijainnut Kronobyåsenin turkistarha-alue. Kokkolan kaupungin 

vanhoista ilmakuvista selviää, että alueella on ollut turkistarhaustoimintaa jo vuonna 1979. 

Kyseisenä vuonna alueella sijaitsi 37 varjotaloa. Seuraavassa kuvassa (Kuva 5) on ilmakuva 

vuodelta 1995, jolloin alueella sijaitsi 63 varjotaloa. Vuosien saatossa varjotalojen määrä alu-

eella on vähentynyt, mutta tarkkaa päivämäärää turkistarhaus toiminnan loppumiselle ei ole 

tiedossa. Peruskarttojen ja ilmakuvien tarkastelun perusteella turkistarha-alue oli keskittynyt 

hankealueen pohjoisosaan. Turkistarha-alue laajeni vuosien saatossa kohti etelää. Alueella si-

jainneet varjotalot ja muut turkistarhaukseen liittyvät rakenteet on nykyään pääosin purettu. 

Hankealueella sijaitsee edelleen turkistarhaukseen liittyviä rakenteita, joita ei ole poistettu. 

Alueella sijainneet turkistarhat eivät ole toiminta-aikanaan olleet ympäristölupavelvollisia, jo-

ten alueelta on varsin vähän ympäristöön liittyvää seurantatietoa saatavilla. Hankealueelle on 

kuitenkin asennettu pohjaveden havaintoputkia vuonna 1998 pohjaveden laadun seuraa-

miseksi.  
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Kuva 5. Hankealueen sijainti vuoden 1995 ilmakuvassa esitetty kuvassa oranssilla reunaviivalla.  

2.4 NYKYTILA 

Hankealue on rakentamatonta, suurimmaksi osaksi talousmetsää (mänty). Hankealueella si-

jaitsee kuivahkoja ojia ja uomia. Hankealueen eteläosassa sijaitsee pohjavesilammikko.  

Hankealueen eteläosassa on harjoitettu maa-ainesten (sora/hiekka) ottotoimintaa, jonka seu-

rauksena eteläosaan on muodostunut etelä-pohjoissuuntainen pohjavesilammikko. Alue on 

muuten rakentamatonta. Turkistarha-alueen eteläpuolella sijaitsee metsästysseuran lahti-

vaja. Hankealueen virkistyskäyttömuodot ovat varsin monipuolisia. Eteläosassa sijaitsee Kok-

kolan urheiluautoilijoiden jäärata. Lisäksi hankealueella harrastetaan vesihiihtoa, maastopyö-

räilyä sekä metsästystä.  
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Kuva 6. Nuorta mäntymetsää kasvamassa vanhojen varjotalojen paikalle.  

 

Kuva 7. Hankealueen eteläisen osan mäntymetsää.   
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Kuva 8. Vanhan varjotalon rakenteita alueella.  

 

Kuva 9. Alueella on edelleen pystyssä turkistarhojen vanhoja aitoja.  
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Kuva 10. Turkistarhauksen päätyttyä alueelta on purettu varjotalot, mutta paikoittain alueella on havaittavissa vielä tur-
kistarhojen rakenteita ja romuja. 

Hankealueella sijaitsee historiallinen Norrmossenin kiinteä muinaisjäännös, Salpietarilato 

(Kuva 11). Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muita muinaisjäännök-

siä tai muita arvokkaita rakennusperintökohteita.  

Lähin luonnonsuojelualue Laajalahden Natura-alue (FI1000004) sijaitsee noin 1,2 kilometrin 

päässä hankealueesta länteen. Natura-alue luokitellaan luontodirektiivin mukaiseksi eri-

tyiseksi luonnonsuojelualueeksi (SAC) ja lintudirektiivin mukaiseksi suojelualueeksi (SPA). Li-

säksi alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alue on lisäksi yksityinen 

luonnonsuojelualue. Lähimmät suojelualueet on esitetty kartalla kuvassa (Kuva 11). 
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Kuva 11. Hankealuetta lähimmät luonnonsuojelualueet sekä muinaisjäännöskohteet.  

2.5 KAAVOITUS 

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoitusta on tehty vaiheittain. Nykyisin voimassa olevia vai-

hekaavoja on neljä, ja viidesvaihe maakuntakaavaan on aloitettu. Maakuntakaavan 1. vaihe-

kaava on vahvistettu 24.10.2003, 2. vaihekaava 29.11.2007, 3. vaihekaava 8.2.2012 ja 4. vai-

hekaava 22.6.2016. Vahvistettujen vaihemaakuntakaavojen yhdistelmässä hankealue on osoi-

tettu merkinnällä TP, työpaikka-alue suurta maapinta-alaa vaativille toiminnoille. 
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Kuva 12. Maakuntakaavan yhdistelmä (vahvistettujen 1.-4. vaihekaavojen yhdistelmä). 4. vaihekaava on vahvistettu 
22.6.2016. 

Kokkolan keskustaajamalle ollaan laatimassa uutta yleiskaavaa, johon hankealue kuuluu. Han-

kealueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.  

3 YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 

3.1 TOPOGRAFIA 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä, valtatien luoteispuolella sijaitsee dyynimäinen har-

jumuodostuma, joka on havaittavissa myös seuraavassa kuvassa (Kuva 13). Seuraavassa koh-

dassa (3.2) on esitetty tarkemmin kyseisen harjumuodostuman geologiset tiedot. Dyynimuo-

dostuma jatkuu hankealueen pohjoisosaan. Hankealueen maaperän pinnan muoto on muuten 

hyvin tasaista ja alueen maanpinnan korko vaihtelee + 13 … + 20 mpy.  
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Kuva 13. Hankealueen maaperäolosuhteet.  

 

Kuva 14. Viistoilmakuva turkistarha-alueelta pohjoiseen. Avomaalla on sijainnut varjotaloja. 
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3.2 GEOLOGIA 

Hankealue sijoittuu GTK:n kallioperäkarttojen (1:200 000) perusteella alueelle, jonka kalliope-

rän kivilajina on kiilleliuske. Seuraavassa kuvassa (Kuva 15) on esitetty hankealueen ja sen lä-

hiympäristön kallioperäkartta. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita tai suojeltavia 

kallioperän muodostumia. Kalliopinnantaso hankealueen pohjoisosassa on noin tasolla +2,92 

m (N2000) (GTK, 2009). 

 

Kuva 15. Hankealueen kallioperä.  

Hankealue sijaitsee GTK:n maaperäkarttojen (1:20 000) mukaan alueella, joka maaperä on 

pääasiallisesti hiekkaa (Hk) (Kuva 16). Alueen pohjois- ja keskiosissa sijaitsee alueita, joiden 

pintamaalajina on rahkaturve (St) ja pohjamaalajina hiekka (Hk). Hankealueen itäosassa sijait-

see alue, jonka pintamaalaji on rahkaturve (St) ja pohjamaalaji karkea hieta (KHt). Hankealu-

een läheisyydessä ei ole arvokkaita tai suojeltavia maaperän muodostumia.  

Hankealue sijaitsee harjujaksolla, joka nousee Pohjanlahdesta Kokkolan Harrinniemeltä ja jat-

kuu Kruunupyyn ja Kaustisen kautta Veteliin. Harju on syntynyt nykykäsityksen mukaan hie-

man yli 10 000 vuotta sitten. Harjumuodostumaan kuuluvien sora- ja hiekkakerrostumien le-

veys itä-länsisuunnassa vaihtelee n. 500 – 1 500 m välillä. Harjujakso on vettä keräävä muo-

dostuma (GTK, 2009).  
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Kuva 16. Hankealueen pinta- ja pohjamaalajit.  

 

Hankealueen itäpuolella sijaitsee Patamäen pohjavesialue. Sen ja Öjanjärven välisellä alueella, 

jolla myös hankealue on, esiintyy useita aallokon hiekasta muovaamia rantavalleja, joiden vä-

lialueet ovat paikoitellen soistuneet. Kuvassa (Kuva 17) on esitetty valtatien 8:n länsipuolisten 

maa-alueiden olosuhteet. (GTK, 2009) 

Maatutkaluotausten ja pohjavesipintamallin perusteella Öjanjärven ja Patamäen pohjavesi-

alueen välillä ei ole yhtenäistä pohjaveden virtausta länteen patoavia moreeni- tai kallioalu-

eita. Alueella kuitenkin esiintyy hiekkojen alapuolisia drumliinimaisia moreeniselänteitä. (GTK, 

2009) 
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Kuva 17. Maaperän korkokuvakartta (GTK, 2009). Seuraavassa kuvassa (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.) on esitetty 
poikkileikkaus kohdasta 11. (GTK, 2009) 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 18) on esitetty edellisen kuvan (Kuva 17) maaperän poikkileikkaus 

kohdasta Kuva 11, joka sijaitsee hankealueen välittömässä läheisyydessä. Poikkileikkausalu-

eella kulkee viistokerroksellisissa etelään/lounaaseen viettäviä rantakerrostumahiekkoja, joi-

den paksuus on enimmillään noin 10 m. (GTK, 2009) 

 

Kuva 18.Maaperän poikkileikkauskuva kohdasta 11(GTK, 2009) 

 

GTK:n aineistojen perusteella hankealue sijaitsee alueella, jossa happamien sulfaattimaiden 

esiintymisen todennäköisyys on pieni tai hyvin pieni. Seuraavassa kuvassa (Kuva 19) hanke-

alue ja happamat sulfaattimaat on esitetty kartalla.  
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Kuva 19. Happamat sulfaattimaat ja hankealue esitettynä kartalla. (GTK 2019) 

Opinnäytetyössä Metallit maaperässä (Kanala, 2003) on selvitetty Kokkolan alueen maaperän 

metalleja. Opinnäytetyössä piste 27, Kvikant, Seksmannintie on lähimpänä hankealuetta. Piste 

sijaitsee Öjanjärven ja hankealueen välissä, hankealueesta länteen. Pisteestä on analysoitu ar-

seeni (As), barium (Ba), elohopea (Hg), kadmium (Cd), koboltti (Co), kromi (Cr), kupari (Cu), 

lyijy (Pb), nikkeli (Ni) ja sinkki (Zn). Tulosten perusteella pitoisuudet ovat alhaisia, eikä ns. pi-

laantuneiden maa-ainesten arviointiin tarkoitetun asetuksen (Vna 214/2007) kynnys- tai oh-

jearvojen ylityksiä ole. Asetuksen mukaan kynnysarvojen soveltamisessa voidaan maaperän 

pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioida, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoi-

suus maaperässä ylittävä kynnysarvon. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneen, jos yhden 

tai useamman aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Pilaantuneisuuden arvioinnissa 

kuitenkin tulee lähtökohtaisesti huomioida, että aiheuttaako kyseiset pitoisuudet haittaa tai 

riskiä terveydelle, ympäristölle ja maankäytölle. 

Taulukko 1. Metallit maaperässä opinnäytetyön tulokset pisteessä 27 (Heidi Kanala, opinnäytetyö, Metallit maaperässä 
taustapitoisuusselvitys Kokkolan alueella, 2003). 

 As Ba  Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn 

Kynnysarvo (mg/kg) 5 600 * 0,5 1 20 100 100 60 50 200 

Piste27 (mg/kg) <10 11,3 <0,01 <0,5 1,1 9,8 2,4 <5 3,2 10,5 

*Opinnäytetyössä esitetty raja-arvo. 
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3.3 HYDROGEOLOGIA 

Hankealueen itäpuolella sijaitsee Patamäen (1027251) luokiteltu pohjavesialue. Seuraavassa 

kuvassa (Kuva 21) on esitetty hankealueen sijainti Patamäen pohjavesialueeseen nähden. Pa-

tamäen pohjavesialue on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi 1-luokan pohjavesi-

alueeksi. Patamäen pohjavesialue on lähimmillään hankealuetta pohjoisosassa, noin 600 met-

rin päässä. Patamäen pohjavesialue sijaitsee harjujaksolla, joka kulkee Kokkolasta Kruunupyyn 

ja Kaustisen kautta Veteliin asti. Pohjavesialueen pinta-alan on määritetty olevan noin 25,51 

m2. Pohjavesialueella on kolme vedenottamoa: Patamäki, Saarikangas ja Galgåsen. Tällä het-

kellä käytössä on vain Patamäen ottamo. Muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 

11 000 m3/d. Patamäen vedenotto käsittää Kokkolan kantakaupungin vedentarpeen. Seuraa-

vassa kuvassa (Kuva 21) on esitetty pohjaveden virtaussuunnat, joita on tutkittu GTK:n Pata-

mäen pohjavesialueen geologisen rakenneselvityksen yhteydessä. GTK:n tutkimuksen yhtey-

dessä tehtiin geofysikaalisia tutkimuksia pohjavesialueella ja sen läheisyydessä. Hankealue on 

sisältynyt osittain näihin tutkimusalueisiin, joten pohjaveden virtaussuunnista on GTK:n rapor-

tissa arvioita myös pohjavesialueiden ulkopuolelta. Hankealueen pohjaveden arvioidaan osit-

tain purkautuvan Öjanjärveen, mutta maaperän paikoittainen hienorakeisuus ja soistumat vä-

hentävät alueen läpi kulkeutuvan ja siellä muodostuvan pohjaveden määrää ja virtausno-

peutta huomattavasti. Hankealueella GTK:n tutkimuksen mukaan pohjavedet virtaavat etelä-

osassa luoteeseen (kohti Laajalahtea) ja pohjoisosassa koilliseen. (GTK,2009) 

Pohjaveden virtaus 

Hankealueen eteläosaan on syntynyt pohjavesilammikko maa-ainesten ottotoiminnan seu-

rauksena. Maaperää ja pohjavettä suojaavan maakerroksen poistaminen muuttaa pohjave-

den muodostumisolosuhteita sekä lisää myös pohjaveden likaantumisherkkyyttä. Pohjavesi-

lammikko voi näin ollen aiheuttaa riskin alueen pohjaveden laadulle. Kuitenkin suurin riski 

hankealueen pohjaveden pilaantumiselle voidaan lähtötietojen pohjalta arvioida olevan val-

tatie 8. Valtatie on ns. VAK-reitti (vaarallisten aineiden kuljetus reitti) ja hankealueella ei val-

tatien varressa ole pohjavesisuojauksia. (GTK, 2014) Pohjaveden virtaukset alueella ovat kui-

tenkin poispäin Patamäen pohjavesialueesta, joten hankealueesta ei lähtökohtaisesti arvioida 

aiheutuvan riskiä Patamäen pohjavesialueelle. 
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Kuva 20. Hankealueen eteläosassa sijaitseva pohjavesilammikko, jossa harrastetaan mm. jäärata-ajoa. 

 

 

Kuva 21. Hankealue ja pohjavesialue. GTK:n rakenneselvityksestä nuolet. 
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Pohjaveden korkeus 

Patamäen pohjavesialueen geologisen rakenteen selvityksessä on tutkittu pohjavesialueen ja 

sen lähiympäristön pohjavedenpinnantasoja. Pohjavedenpinnan syvyys maanpinnasta on esi-

tetty seuraavassa kuvassa (Kuva 22). Hankealueen pohjavedenpinnan syvyys maanpinnasta 

vaihtelee 1,5 - 6 metrin välillä. Hankealueen kaakkoisosissa pohjavedenpinnan syvyys maan-

pinnasta on alle 1,5 m ja keski- ja luoteisosissa 3-6 m. Kuvassa (Kuva 23) on esitetty pohjave-

denpinnan tasot (m mpy, N60) hankealueen läheisyydessä. (GTK, 2009) 

Kuvassa (Kuva 25) esitettyjen havaintoputkien pinnankorkeudet toukokuussa 2019 ovat olleet 

GTK9 +17,28 m (N2000) ja Vesi9503 +17,48 m (N2000). 

 

Kuva 22. Pohjavedenpinnan syvyys maanpinnasta. (GTK, 2009.) 
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Kuva 23. Pohjavedenpinnan taso. (GTK, 2009) 

Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy on laatinut vuonna 1972 yhteenvedon Kokkolan Laajalahden 

alueella suoritetusta pohjavesitutkimuksesta. Laajalahti sijaitsee hankealueesta n. 1,7 km 

länsi-luoteeseen. Tutkimuksessa mitattiin pohjavedenpinnankorkeuksia sekä analysoitiin poh-

javeden laatu. Tutkimuksen perusteella pohjavedenpinta viettää alueelta melko tasaisesti län-

teen, kohti Öjanjärveä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 24) on esitetty tutkimusalueen havainto-

putket ja niistä mitatut pohjaveden pinnankorkeudet. (Insinööritoimisto Maa ja Vesi, 1972) 



Kruunupyynharjun selvitykset 

 

24 

 

Kuva 24. Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n tekemä tutkimus vuodelta 1972. Kartalla on esitetty pohjaveden havaintoput-
ket (Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, 1972). 

Edellä esitettyjen lähtötietojen perusteella voidaan arvioida, että hankealueen pohjavesipin-

nan korkeustaso sijoittuu Patamäen pohjavesialueen ja Laajalahden alueen pohjavesipintojen 

välille. 

Pohjaveden laatu 

Patamäen ja Harrinniemen pohjavesialueilla on monia pohjaveden havaintoputkia, joista on 

otettu näytteitä 1990-luvulta lähtien. Kokkolan pohjaveden yhteistarkkailuun osallistuu alu-

een toimijoita ja raportoinnista vastaa Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Osa lähimmistä Pata-

mäen pohjavesialueen havaintoputkista ja hankealueen rajaus on esitetty seuraavassa ku-

vassa (Kuva 25). Yhteistarkkailun havaintoputkia ei sijaitse hankealueella. Lähimmät havain-

toputket (GTK9 ja Vesi9503) sijaitsevat hankealueesta itään.  
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Kuva 25. Kokkolan Patamäen ja Harrinniemen yhteistarkkailun pohjaveden havaintoputket. Kuvassa hankealue on esitetty 
oranssilla reunaviivalla (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, 2019).  

Havaintoputkista otetaan pohjavesinäytteitä pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä 

ja syksyllä. Kaikista havaintoputkista otettavista näytteistä tutkitaan pH, sameus, johtokyky, 

kloridi, ammoniumtyppi ja sinkki. Yhteistarkkailun pohjavedenlaatua on verrattu Valtioneu-

voston asetuksen (Vna 341/2009; vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muutta-

misesta) pohjavettä pilaavien aineiden ympäristönlaatunormeihin (EQS). 

Havaintoputkesta GTK9 otettujen pohjavesinäytteiden analyysituloksia keväältä ja syksyltä 

2018 on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, 2019). 

Tuloksia on verrattu ympäristönlaatunormeihin niiltä osin kuin ne on annettu.  

Taulukko 2. Yhteistarkkailutulokset pisteestä GTK9 (308563-7078952, ETRS-TM35FIN).  

Näytepiste Päivämäärä Sähkönjoh-
tavuus 

pH Ammo-
niumtyppi 

Kloridi Sinkki, liu-
koinen 

Lämpötila Sameus 

  mS/m  mg/l mg/l mg/l °C FTU 

 EQS-arvo   0,2 25 60   

GTK9 23.5.2018 6,5 6,58 0,0025 0,93 0,86 4,7 5,5 

GTK9 31.5.2017 8,3 6,71 0,0025 0,96 3,4 4,7 1,5 

GTK9 19.9.2018 6,7 6,69 0,0025 0,79 1,8 7,0 17,0 

GTK9 20.9.2017 6,5 6,70 0,0025 0,73 1,2 5,3 17,0 

 

Havaintoputkesta Vesi9503 otettujen pohjavesinäytteiden analyysituloksia vuosilta 2010–

2018 on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 26, Kuva 27). Tuloksia on verrattu ympäristönlaa-

tunormeihin niiltä osin kuin ne on annettu. Kuvaajissa on analyysien määritysrajan alittaneet 
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pitoisuudet esitetty määritysrajan puolikkaina. Tämän lisäksi putkista on analysoitu kloridi-, 

sinkki-, sulfaatti-, mangaani-, rauta-, fosfaattifosforipitoisuudet ja veden kovuus.  

 

Kuva 26. Pohjavesiputken Vesi9503 ammoniumtypen ja sähkönjohtavuuden arvot vuosina 2010–2018. (Hertta-tietokanta, 
2019) 

Sähkönjohtavuus havaintoputkessa Vesi9503 on vaihdellut tarkastelujaksolla välillä 5–25 

mS/m. Havaintoputken Vesi9503 ammoniumtyppipitoisuus on pysynyt tasaisena tarkastelu-

jakson aikana. Tulokset ovat olleet välillä 0,05–0,15 alittaen ympäristönlaatunormin (EQS, 0,2 

mg/l). (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, 2019) 

 

Kuva 27. Pohjavesiputken Vesi9503 sameuden ja pH:n arvot vuosina 2010–2018. (Hertta-tietokanta, 2019) 

Havaintoputkessa Vesi9503 pH-arvot ovat pysyneet tasaisena vuodesta 2010 lähtien. Sameus 

on vaihdellut havaintoputkessa Vesi9503 paljon. Sameus on vaihdellut tarkastelujaksolla vä-

lillä 0,34–64 NTU/FTU. Pohjavesissä happea on ollut vähän (0-3,7 mg/l) koko tarkastelujakson 

ajan ja useilla näytekerroilla happipitoisuudet ovat olleet alle määritysrajan (<0,2 mg/l). Suuret 

mangaani- ja rautapitoisuudet johtunevat pohjaveden huonosta happitilanteesta. (Pohjan-

maan vesi ja ympäristö ry, 2019) 

Havaintoputkesta Vesi9503 otetuissa näytteissä kloridipitoisuus on ollut tarkasteluajanjak-

solla matala. Kloridipitoisuudet ovat olleet välillä 0–5 mg/l alittaen ympäristölaatunormin 

(EQS, 25 mg/l). Sinkkipitoisuudet havaintoputkessa Vesi9503 ovat tarkastelujakson aikana ol-

leet pieniä. Tulokset ovat vaihdelleet välillä 0-40 µg/l alittaen ympäristölaatunormin (EQS, 60 

µg/l). (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, 2019) 

Sulfaattipitoisuudet havaintoputkessa Vesi9503 ovat olleet melko tasaisia koko tarkastelujak-

son aikana. Pitoisuudet vaihtelivat välillä 10-60 mg/l. Vuodesta 2016 lähtien pitoisuudet ovat 
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pysyneet alle 20 mg/l. Tulokset ovat alittaneet ympäristönlaatunormin (EQS, 150 mg/l). (Poh-

janmaan vesi ja ympäristö ry, 2019) 

Havaintoputken Vesi9503 rautapitoisuus on vaihdellut suuresti tarkastelujaksolla, sillä tulok-

set ovat olleet välillä 10 - 25 mg/l. Rautapitoisuudet ylittävät selvästi talousveden laatusuosi-

tuksen (<200 µg/l). Mangaanipitoisuudet havaintoputkessa Vesi9503 ovat olleet vuosina 

2010–2018 välillä 0,05–0,2 mg/l. Tarkastelujakson aikana mangaanipitoisuudet ovat laske-

neet. Mangaanipitoisuudet ylittivät kuitenkin talousveden laatusuosituksen (<50 µg/l). Ha-

vaintoputken Vesi9503 fosfaattifosforipitoisuus on pysynyt matalalla tarkastelujakson aikana. 

Tulokset ovat olleet välillä 0–0,1 mg/l. Veden kovuus on pysynyt melko tasaisena koko tarkas-

telujakson ajan. Kovuus on vaihdellut välillä 0,1–0,4 mg/l. (Pohjanmaan vesi ja ympäristö, 

2019) 

Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietokannasta löytyi aikaisempia analyysitietoja (Tau-

lukko 3) hankealueella sijaitsevista pohjavesiputkista (Turkis 1–6). Taulukossa on lisäksi esi-

tetty kaikista Suomen pohjavesiasemista tehdyt analyysikeskiarvot vuosina 1975–1997 sekä 

Patamäen yhteistarkkailutulosten keskiarvo vuosina 2009–2017. Näitä arvoja voidaan käyttää 

taustana arvioitaessa pitoisuuksia turkistarha-alueella. Taulukossa on myös esitetty Vna:n ym-

päristönlaatunormit (EQS). Turkis 1–6 pohjavesiputkien putkikortit ovat liitteestä 4. 

Taulukko 3. Hankealueella sijaitsevien pohjavesinäytteiden analyysitulokset vuodelta 1998 (13. lokakuuta), lisäksi taulu-
kossa esitetty taustatietona kaikista Suomen pohjavesiasemista tehdyt analyysikeskiarvot vuosina 1975-1997, Patamäen 
yhteistarkkailutuloksien keskiarvo vuosina 2009-2017 ja pohjavesiputken Vesi9503 kevään ja syksyn pitoisuudet vuonna 
2018. (Suomen ympäristökeskus, Hertta-tietokanta, 2019, Pohjanmaan vesi ja ympäristö, 2019).  

  Turkis EQS Vesi9503 Patamäki Suomi 

  1 2 3 4 5 6  2018 ka ka 

pH  6,3 6,7 7,4 6,7 8,6 5,7  6,2-6,4 6 6,3 

CODMn mg/l 17 4,2 4,6 3,1 3,1 1,1   9,9  
Biokemiallinen 
hapenkulutus mg/l 2 2 6,5 2,4 5,1 2     

Kiintoaine mg/l 30 320 66 92 44 3,2   4957  

Fosfaattifosfori µg/l 38 4 6 8 4 4  54-58 410 15 

Kokonaisfosfori µg/l 120 15 39 160 14 6   720 20 

Ammoniumtyppi µg/l 3900 20000 51 63 77 2700 200 80-110 4600 40 

Nitraatti-nitriitti-
typpi µg/l 7 14000 16 11 6 4  6-7,4 170  

Kokonaistyppi µg/l 4200 35000 600 360 330 2700   10000 370 

 

Kuten edellisen taulukon tuloksista voi havaita, että pohjaveden typpipitoisuudet turkistarha-

alueella ovat olleet todella korkeita vuonna 1998, ylittäen nykyisen EQS-arvon paikoin jopa 

100 kertaisesti. Patamäen ja Harrinniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailutuloksissa kes-

kiarvoinen ammoniumtyppi on kuitenkin samalla pitoisuustasolla vuoden 1998 turkisalueen 

näytteiden kanssa. Huomioitavaa on kuitenkin, että ammoniumtypen pitoisuus Patamäen ja 

Harrinniemen pohjavesialueen yhteistarkkailun keskiarvotuloksissa on huomattavan korkea 

verrattuna Suomen pohjavesiasemien keskiarvoon ja ympäristölaatunormiin. Tämä johtuu 
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siitä, että Patamäen ja Harrinniemen pohjavesialueilla, erityisesti pohjoisosissa on toimintaa, 

joka nostattaa ravinteiden pitoisuuskeskiarvoa. Patamäen pohjavesialueen eteläosissa ammo-

niumpitoisuudet alittivat pääasiassa EQS-arvon vuonna 2018, kuten taulukosta voidaan ha-

vaita pohjavesiputken Vesi9503 osalta. Vaikka tarkentavaa vertailua 20 vuoden taakse ei voida 

suoraan tehdä yhteistarkkailutulosten ja Turkis1-6 -pohjavesiputkien osalta, voidaan kuiten-

kin turkistarha-alueen pohjavesinäytteiden tuloksista päätellä, että alueelta on päässyt 

imeytymään runsaasti ravinteita (typpeä sekä fosforia) pohjaveteen.  

Tyypillisesti turkistarhauksen ympäristövaikutuksia ovat nimenomaan ravinnepäästöt, joita 

kohdistuu niin maaperään, pinta- ja pohjavesiin kuin ilmaankin. Suomessa tehdyissä vesien-

hoitosuunnitelmissa turkistarhauksen aiheuttamaksi vesistöjen ravinnekuormitukseksi on ar-

vioitu noin 430 tonnia typpeä ja 19 tonnia fosforia vuodessa, jotka ovat noin 1-2 % ihmisen 

aiheuttamasta fosfori- ja typpikuormituksesta. Turkistarhauksesta syntyvien maatuvien jättei-

den (eläinten ulosteet, urea) sisältämä orgaaninen typpi biohajoaa maaperään päätyessään 

nopeasti, jolloin syntyy epäorgaanista ammoniumia. Osa ammoniumista pidättyy maaperään, 

osa kulkeutuu sade- ja sulamisvesien mukana pohjaveteen ja osa hapettuu bakteeritoiminnan 

seurauksena nitriitiksi ja nitraatiksi (SYKE, 2012; Ympäristöministeriö, 2018). Kuten edelle esi-

tettyjä tuloksia tarkasteltaessa voidaan tehdä johtopäätöksiä, että todennäköisesti pohjave-

dessä näkyvät korkeat ravinnepitoisuudet ovat peräisin turkistarhauksen maatuvista jätteistä, 

joita hankealueelle on sijoitettu tarha-alueen läheisyyteen.  

3.4 HYDROLOGIA 

Hankealue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen päävaluma-alueelle (84) kuuluvaan välialuee-

seen (84.043). Välivaluma-alueen pinta-ala on noin 15,75 km². Valuma-aluejako on esitetty 

kuvassa (Kuva 28). Valuma-alueen läpi virtaa Kvikantbäckenpuro, jota pitkin valuma-alueen 

vedet purkautuvat Öjanjärveen. Öjanjärvi on vuonna 1969 merenlahdesta padottu makean-

vedenallas Kokkolan edustalla.  

Valuma-alueen yläpuoliset vedet kerääntyvät Pekkasbäckenpuroon, josta vedet virtaavat 

Kvikantbäckenpuroon. Kaikki valuma-alueen pintavedet virtaavat pohjoiseen, päätyen lopulta 

Öjanjärveen. Kuvassa (Kuva 28) on esitetty Kvikantbäckenin reitti, näytteenottopisteitä vuo-

delta 1991 (SYKE, 2019) ja taulukossa (Taulukko 4) analyysitulokset kyseisistä pisteistä. Taulu-

kossa on esitetty myös Suomen ympäristökeskuksen esittämät luokkarajat ravinteiden koko-

naispitoisuuksien osalta pienille kangasmaiden ojille (SYKE, 2012). 
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Kuva 28. Hankealueen valuma-alue. 

Taulukko 4. Kvikantbäckenpuron näytteenoton (4.11.1991) analyysitulokset vuodelta 1991 ja vertailuarvoina käytetty 
jokien ravinteiden luokkarajat pienten kangasmaiden jokien osalta. jokivesistön tila: E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyy-
dyttävä, V = välttävä ja Hu = huono. (Suomen ympäristökeskus, Hertta-tietokanta, 2019; SYKE, 2012) 

  Kvikantbäcken Ravinteiden luokkarajat 

  3 4 5 E/Hy Hy/T T/V V/Hu 

Alkaliniteetti  mmol/l 0,16 0,15 0,13     

pH  6,3 5,8 5,9 5,8 5,6 5,1 4,9 

Kokonaistyppi µg/l 620 690 840 335 800 1400 2400 

Nitriittityppi µg/l 17 11 32     

Nitraattityppi µg/l 110 153 94     

Ammoniumtyppi µg/l 240 248 150     

Kokonaisfosfori µg/l 77 20 29 15 35 55 85 

Fosfaattifosfori µg/l 63 - 220     

 

Kvikantbäckenin tulokset ovat vuodelta 1991, jolloin hankealueella oli turkistarhaustoimintaa. 

Turkistarhaustoiminta näkyy pintavesien tuloksissa ravinteiden kohonneina arvoina. Pintave-

situlosten perusteella alueen vedet ovat lievästi happamia. Verrattaessa tuloksia Suomen ym-

päristökeskuksen esittämiin luokkarajoihin kokonaisravinnepitoisuuksien osalta voidaan arvi-

oida, että kokonaistypen osalta Kvikantbäckenin ojavesi oli yläjuoksulla tyydyttävää ja alajuok-

sulla hyvää. Kokonaisfosforin osalta hankealueelta virtaava vesi oli luokiteltavissa hyväksi ja 

alajuoksun näytepisteellä välttäväksi. Edellä mainittu tarkastelu kohdistuu ainoastaan yhden 
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näytekierroksen näytteisiin, joten analyysituloksista ei tule vetää pitkälle meneviä johtopää-

töksiä, mutta ravinnepitoisuudet olivat koholla erityisesti kokonaistypen osalta. 

4 SÄÄTILA VUONNA 2019 

Seuraavassa on esitetty tutkimusajankohdalta (tammi-heinäkuu 2019) sadanta ja lämpötila-

mittaukset hankealuetta lähimmillä sääasemilla. Hankealuetta lähin sääasema, jossa on tehty 

sademittauksia vuosilta 2018–2019 sijaitsee Kaustisen Tastulassa. Vuoden 2019 sadanta ajan-

jaksolla tammi-heinäkuun oli runsassateinen verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjak-

soon. Vuoden 2019 lämpötila ajanjaksolla tammi-heinäkuu oli huomattavasti lauhempi/leu-

dompi verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon.  

Lähin sadetta mittaava ilmatieteen laitoksen virallinen asema sijaitsee sisämaassa, jonka takia 

eroavaisuus sademäärissä voi olla huomattava. Kesä 2019 oli Kokkolan kantakaupungin alu-

eella vähäsateinen ja kuiva. Kuvassa (Kuva 30) esitetty epävirallisen projektisääaseman läm-

pötila- ja sademittaukset Kokkolan Lohtajalla (Nutturakangas) kesä-elokuussa 2019. Kuukau-

sittaiset sademäärät eroavat melkoiset Tastulan aseman tuloksista. Lohtajan sademäärät oli-

vat seuraavat: 

• kesäkuu 26 mm 

• heinäkuu 6,8 mm (asema pois käytöstä 6 vrk:ta) 

• elokuu 33 mm 

 

Kuva 29. Tammi-heinäkuun kuukausisadanta Kaustisen Tastulassa vuonna 2019 ja kuukausisadanta vuonna 2018 sekä 
tammi-heinäkuun kuukausilämpötila Kruunupyyssä ja Tankarissa vuonna 2019 ja kuukausilämpötila Kruunupyyssä vuonna 
2018 (Ilmatieteenlaitos 2019).  
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Kuva 30. Lohtajan Nutturakankaan projektisääaseman mitatut ulkolämpötilat ja sademäärät kesä-elokuussa 2019. 

Ilmatieteenlaitos mittaa lumensyvyyden Kaustisen Tastulan sääasemalla. Kuvassa (Kuva 31) 

on esitetty lumen syvyydet (cm) tammi-heinäkuussa vuosina 2018-2019. Syvimmillään lunta 

oli huhtikuussa 2018, jolloin lumensyvyys oli 46 cm. Vuonna 2019 huhtikuussa lumensyvyys 

oli vain 15 cm.  

 

Kuva 31. Lumitilanne (cm) Kaustisen Tastulan sääasemalla tammi-heinäkuussa vuonna 2018 ja 2019 (Ilmatieteenlaitos 
2019).  

Näiden säätietojen ja maastohavaintojen perusteella voidaan arvioida, että pohjavesipinnat 

ovat laskeneet kesän 2019 aikana Kokkolan alueella kuivan kesän seurauksena. Myös pintave-

siä keräävät ojastot ovat olleet kuivina kesäkuukausien ajan. 
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5 ARVIOT TIEDON RIITTÄVYYDESTÄ 

Maaperän pintaosien geologia ja rakenne on hankealueella varsin hyvin tunnettua harjumuo-

dostuman ja läheisen pohjavesialueen vuoksi. Hankealueella on ollut maaperää pilaavaa toi-

mintaa (turkistarhaus), jonka loppumisen jälkeen hankealueella ei ole tehty tarkempia maa-

perän pilaantuneisuuteen liittyviä tutkimuksia. Muuten hankealue on lähinnä metsätalous-

käytössä ja tästä syystä voidaan arvioida, että maaperän mahdollista pilaantuneisuutta ei juu-

rikaan turkistarha-alueiden ulkopuolella esiinny. 

Hankealueen itäpuolella sijaitsee Patamäen pohjavesialue, jonka pohjavesioloja on vuosien 

mittaan tutkittu ja seurattu runsaasti mm. GTK:n toimesta. Hankealue on samaa harjumuo-

dostumaa Patamäen pohjavesialueen kanssa ja on arvioitu, että pohjavesialueelta virtaa poh-

javettä länteen hankealueelle purkautuen Laajalahden alueella Öjanjärveen. Lisäksi hankealu-

een turkistarha-alueelle on asennettu pohjavesiputkia, joista on seurattu turkistarhauksen 

vaikutuksia pohjaveteen. Tosin näyte- ja analyysimäärät kyseisistä putkista otetuista näyt-

teistä ovat vähäiset. Voidaan arvioida, että pohjavedestä on melko kattava tausta-aineisto 

hankealueelta ja sen läheisyydestä. Pintavesien osalta olemassa oleva tutkimus- ja seuranta-

aineisto kohdistuu Kvikantbäckeniin ja tiedossa olevia näytteenottokertoja on alueelta vain 

yksi. Voidaan arvioida, että pintavesien osalta olemassa aineisto on määrällisesti vähäistä sekä 

vanhaa.  

Alueen pohjavedestä (laadusta, virtaussuunnista jne.) on olemassa melko kattavasti taustatie-

toa. Alueen maaperästä ja pintavesistä ei ollut saatavilla riittävästi taustatietoa, jonka vuoksi 

alueella päätettiin tehdä kevään ja kesän 2019 aikana ympäristöteknisiä tutkimuksia.  

6 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET 

6.1 MAAPERÄTUTKIMUKSET 

6.1.1 Näytepisteet ja näytteenotto 

Maaperän tutkimuspisteet sijoitettiin alueelle paikkatieto-ohjelmiston avulla siten, että pis-

teiden määrä ja laajuus antoivat mahdollisimman monipuolisen ja kattavan tarkkuuden han-

kealueen maaperästä ja maaperän mahdollisista haitta-aineista. Tutkimuspisteiden sijoittami-

sessa otettiin huomioon myös alueen historiatiedot, joiden perusteella osa pisteistä sijoitettiin 

lähelle vanhoja varjotaloja ja muita turkistarharakenteita. 

Maaperänäytepisteiksi valikoitui karttatarkastelun perusteella 41 eri pistettä (M1-M30, M35-

M39, M41-M44, M48-M49). Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5) on esitetty näytepisteiden 

koordinaatit ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa ja kuvassa (Kuva 32) pisteet maastokartalla. 

Maaperänäytteet otettiin käsikairalla kahdesta eri syvyydestä. Ensimmäinen näyte otettiin sy-

vyydestä 0,3 m–0,7 m (nimetty ”pinta”) ja toinen syvyydestä 0,7 m–1,1 m (nimetty ”pohja”). 

Näytteet säilöttiin tiiviisti näytteenottopusseihin.  
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Taulukko 5. Maaperänäytepisteiden koordinaatit ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.  

Näyte-
piste 

X-koordinaatit 
ETRS-TM35FIN 

Y-koordinaatit 
ETRS-TM35FIN 

Näyte-
piste 

X-koordinaatit 
ETRS-TM35FIN 

Y-koordinaatit 
ETRS-TM35FIN 

M1 306610 7079808 M22 306616 7078950 

M2 306513 7079636 M23 306683 7078871 

M3 306691 7079640 M24 306857 7078888 

M4 306866 7079644 M25 305801 7078742 

M5 306504 7079444 M26 305957 7078779 

M6 306695 7079448 M27 306229 7078766 

M7 306883 7079445 M28 306464 7078763 

M8 307069 7079447 M29 306620 7078748 

M9 306344 7079299 M30 306732 7078826 

M10 306499 7079273 M35 306529 7078571 

M11 306683 7079262 M36 306694 7078572 

M12 306865 7079260 M37 305797 7078577 

M13 307044 7079280 M38 306040 7078531 

M14 306238 7079079 M39 306323 7078576 

M15 306346 7079048 M41 306008 7078425 

M16 306516 7079144 M42 306321 7078249 

M17 306726 7079079 M43 306563 7078081 

M18 306896 7079141 M44 306268 7078215 

M19 305946 7078898 M48 306726 7078988 

M20 306131 7078887 M49 306579 7079386 

M21 306308 7078890    

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 32) on esitetty vanhoista peruskartoista paikkatieto-ohjelmalla di-

gitoidut turkistarha-alueen varjotalot ja muut rakennukset. Kuvaan on lisätty näytteenottopis-

teet. 
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Kuva 32. Maaperän näytteenottopisteet maastokartalla. 

6.1.2 Havainnot ja tulokset  

Maaperänäytteet analysoitiin XRF–kenttämittarilla (Olympus Innov–X Delta). Kenttämittari 

mittaa alkuaineiden pitoisuuksia maanäytteissä röntgenfluoresenssin perusteella. Jokainen 

näyte mitattiin kolme kertaa. Tuloksena on esitetty kolmen mittauksen keskiarvo. XRF-kent-

tämittauksen tulokset ns. PIMA-metallien (arseeni, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki, anti-

moni, elohopea, kadmium, koboltti ja vanadiini) osalta on esitetty liitteessä 1.  

Lisäksi muutamista kokoomanäytteistä haluttiin analysoida typpipitoisuuksia. Kokoomanäyte 

tehtiin yhdistämällä pisteen pinta- ja pohjanäyte yhdeksi näytteeksi. Näytepisteiden M48, 

M49, M15 ja M16 kokoomanäytteistä analysoitiin ALS Finland Oy:n akreditoidussa laboratori-

ossa typpiyhdisteitä (ammoniumtyppi, nitraattityppi ja liukoinen kokonaistyppi). Lisäksi pistei-

den M48 ja M36 kokoomanäytteistä analysoitiin laboratoriossa PIMA-metallit kenttämittaus-

ten varmistamiseksi. Laboratoriotulokset on esitetty taulukoissa (Taulukko 6, Taulukko 7). 

Maaperänäytteenoton yhteydessä muutamista kairauspisteistä levisi voimakas lannan haju. 

Näytteenoton aikaiset havainnot ovat esitetty raportin liitteessä 1.  

Näytteiden tuloksia verrattiin Valtioneuvoston ns. ”PIMA-asetuksen” (Vna 214/2007) kynnys- 

ja ohjearvoihin metalleille. XRF-kenttämittauksessa arseeni-, kromi-, kupari-, lyijy-, nikkeli-, 

sinkki-, elohopea-, koboltti- ja vanadiinipitoisuudet alittivat PIMA-asetuksen mukaiset kyn-

nys- ja ohjearvot jokaisessa näytteenottopisteessä. Antimonipitoisuudet ylittivät alemman 

ohjearvon (10 mg/kg) näytteissä M4 (pohja) ja M36 (pinta), mutta muissa näytepisteissä pitoi-

suudet alittivat kynnysarvon. Kadmiumpitoisuudet ylittivät alemman ohjearvon (10 mg/kg) 
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pisteissä M13 (pinta) ja M29 (pinta). Pisteissä M36 (pinta) ja M4 (pohja) kadmiumpistoisuudet 

ylittivät kynnysarvon (1 mg/kg), mutta muissa pisteissä pitoisuudet alittivat kynnysarvon. 

Näytteiden, joiden tulokset ylittivät kynnysarvon tai alemman ohjearvon, on poimittu seuraa-

vaan taulukkoon (Taulukko 6). 

Maaperänäytteet, joissa mitattiin kynnys- tai alemman ohjearvon ylityksiä, sisälsivät elope-

räistä maa-ainesta (multa). Orgaaninen aines voi aiheuttaa XRF-kenttämittaukselle mittaus-

virhettä, joka voi vääristää tulosta. Kaksi kokoomanäytettä lähetettiin laboratorioon varmis-

tettavaksi metallien osalta ja laboratoriotuloksissa pitoisuudet olivat alle kynnysarvon (Tau-

lukko 6).  

Taulukko 6. Maaperänäytteiden XRF- ja laboratorio tulokset esitettynä taulukossa kynnys- tai ohjearvon ylittäneiden 
osalta.  

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 7) analysoituja typpipitoisuuksia viidestä kokoomanäyt-

teestä. Kuten taulukon tuloksista on havaittavissa, että suurin osa analyyseistä on alle labora-

torion määritysrajojen. Analysoidut pitoisuudetkin ovat huomattavan pieniä. 

Taulukko 7. Kokoomanäytteistä (M49, M48, M15, M16, M36) analysoidut ammoniumtyppi, nitraattityppi ja liukoisen 
typen pitoisuudet. 

  M49 M48 M15 M16 M36 

Ammoniumtyppi mg/kg < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Nitraattityppi mg/kg < 1,0 1,5 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Liukoinen typpi mg/kg < 2,0 2,6 < 2,0 3,4 3,4 

 

 

6.2 POHJAVESITUTKIMUKSET 

6.2.1 Näytepisteet ja näytteenotto 

Hankealueella sijaitsee kuusi pohjavesiputkea. Pohjavesiputket on asennettu alueelle PIMA 

havaintoputkiksi Kronobyåsenin turkista-alueelle vuonna 1998. Pohjavesiputkien putkikortit 

on liitetty raportin liitteeseen 4. Pohjavesiputkista otettiin näytteistä kaksi kertaa kesän 2019 

aikana  

As Cr Cu Pb Ni Zn Sb Hg Cd Co V

1 31 22 5 17 31 0,02 0,005 0,03 8 38

5 100 100 60 50 200 2 0,5 1 20 100

50 200 150 200 100 250 10 2 10 100 150

100 300 200 750 150 400 50 5 20 250 250

Pistetunnus Maalaji arvio Kosteus Haju As Cr Cu Pb Ni Zn Sb Hg Cd Co V

0…3 0…3 (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

M4 POHJA Multa 2 0 <3,3 <8 <4,9 <2,7 <9 <3,5 14 <2,3 10 <12 <1,8

M13, PINTA Multa 2 0 <3,2 <8 <4,7 <2,6 <8 <3,0 <12 <2,4 19 <15 <1,7

M29, PINTA Multa/hiekka 2 0 <3,2 <8 <4,7 <2,6 <9 <2,9 <12 <2,4 11 <14 <1,7

M36, PINTA Multa/hiekka 1 0 <3,2 <8 <5,0 <2,6 <9 <3,2 19 <2,4 9 <17 <1,9

M36, KOKOOMA Hiekka/multa 2 0 <4,3 <14 <6 3,6 <11 <4,3 <18 <3,3 <11 <21 12,8

M36, LABORATORIO Hiekka/multa 2 0 <0,5 8,86 2,8 1,6 3,7 15 <0,5 <0,2 <0,4 2,79 9,38

M48, KOKOOMA Hiekka/multa 2 0 <5,5 49 <8 8,1 <14 17 <27 <3,9 <16 <46 27

M48, LABORATORIO Hiekka 1 3 1,01 5,48 1,6 1,9 2,4 35,6 <0,5 <0,2 <0,4 1,85 7,28

Vertailuarvot

luontainen pit. 

kynnysarvo

alempi ohjearvo

ylempi ohjearvo
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Hankealueella sijaitsevista kuudesta pohjavesiputkesta kaksi on muoviputkea ja neljä rauta-

putkea. Näytteenoton yhteydessä havaittiin, että muoviputket Turkis2 ja Turkis5 olivat hyvä-

tuottoisia. Rautaputkien Turkis1, Turkis3, Turkis4 ja Turkis6 kannet olivat ruostuneet kiinni 

putkeen. Pohjavesiputkien Turkis1, Turkis3 ja Turkis6 kannet jouduttiin lopulta sahaamaan irti. 

Pohjavedenpinnankorkeuden määrittämisessä on otettu huomioon putkien poistettu osuus. 

Rautaputket olivat yleisesti ottaen huonotuottoisia. Pohjavesiputkien sijainnit on esitetty ku-

vassa (Kuva 33). Kuvassa on lisäksi esitetty vanhoista peruskartoista paikkatieto-ohjelmalla 

digitoidut turkistarha-alueen varjotalot ja muut rakennukset.  

 

Kuva 33. Hankealueella sijaitsevat Kronobyåsenin pohjaveden havaintoputket.  

Pohjavesinäytteitä otettiin tutkimuksen aikana kaksi kertaa, touko- ja kesäkuussa jokaisesta 

hankealueella sijaitsevasta pohjaveden havaintoputkesta (6 kpl). Näytteenotto suoritettiin 

yleisten näytteenotto-ohjeiden mukaisesti. Pohjavesiputket pumpattiin tyhjäksi päivää ennen 

näytteenottoa, jonka jälkeen niiden annettiin täyttyä uudelleen ennen varsinaista näytteen-

ottoa. Pohjavesinäytteistä analysoitiin ALS Finland Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa sa-

meus, ammoniumtyppi, kokonaistyppi, nitraatti, nitriitti sekä liukoiset metallit (Vna 

1040/2006). Lisäksi näytteistä mitattiin YSI-kenttämittarilla näytteenoton yhteydessä lämpö-

tila, pH sähkönjohtavuus ja liuennut happi. Pohjaveden pinnankorkeudet mitattiin Heron Inst-

ruments INC little dipper2, joka antaa äänimerkin mittanauhan päässä olevan anturin osuessa 

veden pintaan.  
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6.2.2 Havainnot ja tulokset  

Pohjaveden analyysitulokset on koottu taulukkoon, joka on esitetty liitteessä 2. Taulukossa 

on esitetty pisteiden nimet ja koordinaatit, pinnankorkeudet, havainnot sekä tulokset. Ammo-

nium- ja ammoniumtyppipitoisuudet olivat jokaisella havaintoputkella, molemmilla näytteen-

ottokerroilla yli raja-arvojen 0,25 mg/l ja 0,2 mg/l (Vna 1040/2006). Havaintoputkesta Turkis5 

otettujen näytteiden ammonium- ja ammoniumtyppipitoisuudet (6,98 mg/l ja 5,42 mg/l) oli-

vat yli kymmenkertaisia raja-arvoihin (0,25 mg/l ja 0,2 mg/l) verrattuna. Metallien osalta ha-

vaintoputkesta Turkis5 otettujen näytteiden kromipitoisuus 11,2 mg/l ylitti lievästi raja-arvon 

10 mg/l. Muut analysoidut metallipitoisuudet alittivat raja-arvot. 

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 8) on koottu kesän 2019 analyysitulokset pH:n, ammonium-

typen, nitraattitypen ja kokonaistypen osalta sekä vuoden 1998 tulokset samoista putkista. 

Vertailuarvoksi on esitetty lähimmän yhteistarkkailuputken (Vesi9503) ja Patamäen pohjave-

sialueen yhteistarkkailun (2009-2017) keskiarvotuloksia. 

Taulukko 8. Pohjavesinäytteiden analyysituloksia.  

 
Päivämäärä pH 

Ammoniumtyppi 
NH4-N (mg/l) 

Kokonaistyppi 
Nkok (mg/l) 

Nitraattityppi 
NO3 (mg/l) 

EQS   - 0,2 - - 

Patamäki ka  6 4,6 10 - 

Vesi9503 

toukokuu 1993 6,1 0,25 - - 

syyskuu 2018 6,2 0,110 - - 

toukokuu 2018 6,38 0,08 - - 

Turkis1 

27.5.2019 7,93 0,357 1,13 <0,5 

18.6.2019 7,03 0,362 0,91 <0,5 

13.10.1998 6,3 3,9 4,2 0,007 

Turkis2 

27.5.2019 6,99 1,74 2,38 <0,5 

18.6.2019 6,82 1,4 2,19 <0,5 

13.10.1998 6,7 20 35 14 

Turkis3 

27.5.2019 7,04 0,839 1,36 <0,5 

18.6.2019 6,83 0,737 1,46 <0,5 

13.10.1998 7,4 0,051 0,6 0,016 

Turkis4 

27.5.2019 7,21 0,695 1,05 <0,5 

18.6.2019 6,82 0,754 1,27 <0,5 

13.10.1998 6,7 0,063 0,36 0,011 

Turkis5 

27.5.2019 6,3 5,26 5,56 <0,5 

18.6.2019 6,48 5,42 7,09 <0,5 

13.10.1998 8,6 0,077 0,33 0,006 

Turkis6 

27.5.2019 7,14 0,784 1,18 <0,5 

18.6.2019 6,83 0,596 1,24 <0,5 

13.10.1998 5,7 2,7 2,7 0,004 

 

Tuloksista voidaan havaita, että ammoniumtyppipitoisuudet olivat koholla hankealueen 2019 

näytteenotossa verrattuna vertailuputkeen (Vesi9503) Patamäen pohjavesialueella. Kuitenkin 

verrattuna Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailutulosten keskiarvoihin kokonaistyppi on 
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selvästi alle keskiarvon ja ammoniumtyppi on keskiarvoa matalampi kaikissa muissa pohjave-

siputkissa paitsi Turkis5. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että turkistarhauustoimin-

nasta on vielä havaittavissa vaikutuksia hankealueen pohjaveden laatuun.  

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 9) on esitetty pohjaveden pinnankorkeustietoja touko-

kuulta ja kesäkuulta 2019. Lisäksi vertailutietoina on hankealueella ja hankealueen länsipuo-

lella sijaitsevien pohjavesilammikoiden vedenpintojen korkeustiedot. Vertailuksi on myös esi-

tetty Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailun pinnankorkeustiedot lähimmistä pohjave-

siputkista. 

Taulukko 9. Hankealueen pohjavesiputkien, lähimpien yhteistarkkailuputkien ja pohjavesilammikoiden pohjaveden pin-
nan korkeudet (N2000) touko-kesäkuussa 2019. 

Näytepiste Päivämäärä Pohjavedenpinta, m (N2000) Sijainti 

GTK9 toukokuu 2019 + 17,28 hankealueen itäpuolella 

JB2 toukokuu 2019 + 10,4 hankealueen koillispuolella 

Vesi2010 toukokuu 2019 + 9,65 hankealueen koillispuolella 

Vesi9503 toukokuu 2019 + 17,48 hankealueen itäpuolella 

PVlammikko1 toukokuu 2019 + 14,85 hankealueella 

PVlammikko2 toukokuu 2019 + 9,89 hankealueen länsipuolella 

Turkis1 
toukokuu 2019 + 12,99 

hankealueen rajalla 
kesäkuu 2019 + 12,85 

Turkis2 
toukokuu 2019 + 14,91 

hankealueella 
kesäkuu 2019 + 14,76 

Turkis3 
toukokuu 2019 + 13,87 

hankealueella 
kesäkuu 2019 + 13,85 

Turkis4 
toukokuu 2019 + 15,73 

hankealueella 
kesäkuu 2019 + 15,60 

Turkis5 
toukokuu 2019 + 14,46 

hankealueella 
kesäkuu 2019 + 14,37 

Turkis6 
toukokuu 2019 + 15,21 

hankealueella 
kesäkuu 2019 + 15,08 

 

Taulukon tuloksista voidaan havaita, että pohjaveden pinta laski hankealueella kuukaudessa 

(toukokuusta ja kesäkuuhun) maksimissaan 15 cm. Huomioiden aiemmin esitetyt säätiedot, 

voidaan arvioida, että pohjaveden pinnan laskivat selvästi alueella kuivan kesän aikana. Tulok-

sista voidaan havaita myös, että hankealueen pohjaveden pinta oli matalammalla tasolla, kuin 

Patamäen pohjavesialueen. Tästä voidaan päätellä, että pohjaveden virtaussuunnat pohjave-

sialueelta ovat pohjavesialueen suuntaisesti pohjoiseen, mutta myös länteen ja luoteeseen. 

Mitatuista pinnankorkeuksista tehtiin korkeusmalli, joka on esitetty seuraavassa kuvassa 

(Kuva 34). Kuvan ja mittaustulosten perusteella hankealueella pohjaveden pinnantaso laski 

toukokuussa länsiluoteeseen. Lisäksi, kun huomioidaan aiemmat selvitykset ja että Laajalah-

den alueella pohjaveden pinnankorkeudet ovat selvästi hankealuetta matalammalla, voidaan 

arvioida, että mitatut tulokset tukevat aiempia selvityksiä. Pohjaveden päävirtaukset alueella 

ovat länteen, kohti Öjanjärveä. Saadut tulokset vastaavat GTK:n rakenneselvityksen tuloksia. 
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Kuva 34. Pohjaveden pinnankorkeuksien arvot pisteittäin ja tietojen pohjalta tehty pinnan korkeusmalli. 

 

6.3 PINTAVESITUTKIMUKSET 

6.4 NÄYTEPISTEET JA NÄYTTEENOTTO 

Pintaveden tutkimuspisteet sijoitettiin alueelle siten, että arvioitiin saatavan mahdollisimman 

kattava selvitys alueen pintavesistä. Pintavesinäytepiste (Piste6) sijoitettiin samaan pistee-

seen, jota oli aiemmin käytetty näytepisteenä (Kvikantbäcken 4). Pintaveden näytepisteet 

(Piste2 ja Piste3) sijoitettiin hankealueella turkistarha-alueen purku-uomaan sekä sen lähei-

syyteen. Pisteiden sijoittamisella pyrittiin löytämään mahdolliset ne ojat, joihin kohdistuu 

vielä tarha-alueelta kuormitusta. Pintavesinäytteitä haettiin kaksi kertaa, touko- ja kesä-

kuussa. Kolmas suunniteltu näytteenottokerta jouduttiin perumaan ojien kuivumisen vuoksi. 

Pintavesinäytepisteistä mitattiin lisäksi veden virtaus ja vedenpinnan korkeus. Uomien poikki-

leikkaus mallinnettiin QGIS-ohjelmistossa. Ojien poikkileikkausta ja siitä laskettavaa poikki-

pinta-alaa käytettiin virtaaman laskemisessa. Pintavesinäytteistä analysoitiin ALS Finland Oy:n 

akkreditoidussa laboratoriossa kokonaistyppi, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, sameus, 

kiintoaine sekä metallit. Lisäksi näytteistä mitattiin YSI-kenttämittarilla lämpötila, pH, sähkö-

johtavuus ja liuennut happi. 

Näytteenottopisteiden lisäksi hankealueelle sijoitettiin kolme pistettä (Piste1, Piste4 ja 

Piste5), joista määritettiin pH, sähkönjohtavuus, happi sekä lämpötila YSI-kenttämittarilla. 

Tutkimuspisteet ja Kvikantbäcken on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 35). Näytteiden 
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pitoisuuksia verrattiin Kvikantbäckenpuron aikaisempiin tuloksiin (Hertta-palvelu), SYKE:n ra-

vinteiden luokkarajoihin (SYKE, 2012) sekä Valtionneuvoston asetuksessa (1308/2015, EQS) 

määrättyihin ympäristönlaatunormeihin kadmiumin, nikkelin ja lyijyn osalta. 

 

Kuva 35. Pintavesinäytteenottopisteet maastokartalla.  

6.4.1 Havainnot ja tulokset  

Hankealueella sijaitsevien ojastojen perusteella voitiin päätellä, että turkistarha-alueelta pin-

tavedet pääosin valuvat etelään, Norrmossen-suolle ja siitä edelleen kuivatusojien kautta ko-

koomaojaan, joka johtaa vedet hankealueelta rautatien alitse itään Pekkasbäckeniin. Pekkas-

bäcken virtaa radan itäpuolella pohjoiseen ja muuttuu lopulta Kvikantbäckeniksi. Tutkimus-

pisteiden uomien poikkileikkauskuvista voidaan nähdä mm. uoman syvyys maanpinnasta. Pis-

teessä 2 mitattiin ojan maksimisyvyydeksi noin 90 cm. Kyseisen pisteen lähellä sijaitsee myös 

pohjavesiputki Turkis6. Turkis6 pohjavesiputken vedenpinnan taso maanpinnasta 32 cm. Tä-

män perusteella voidaan arvioida, että erityisesti hankealueen itä- ja kaakkoisosassa, jossa 

pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa, pohjavesi pääsee purkautumaan syviin kuivatusojiin. 

Kuivatusojat näin ollen osaltaan myös laskevat pohjavesipintaa alueella. Pintavesien näytteen-

ottokierroksella oli havaittavissa, että näytepisteissä ojien vedenpintojen korkeudet ja virtaa-

mat laskivat näytteenottoajanjaksolla selvästi. Tähän lienee merkittävästi vaikuttanut kuiva ja 

sateeton kesäkausi. Viimeisellä näytteenotto kerralla (heinäkuu) uomissa ei ollut ollenkaan 

vettä. Näytteenottoajanjakson sää oli helteistä ja sateetonta. 
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Kuva 36. Piste2 virtaus- ja pinnankorkeusmittaus.  

Pintaveden analyysitulokset on koottu taulukkoon, joka on esitetty liitteessä 3. Taulukossa on 

esitetty pisteiden nimet ja koordinaatit, havainnot, virtaamat, pinnankorkeudet sekä analyy-

situlokset. Yhteenveto analyyseistä ja tuloksista on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 

10). 

Taulukko 10. Pintavesinäytteenoton tuloksia kesältä 2019 sekä vuodelta 1991. Lisäksi vertailuarvoina käytetty jokien 
ravinteiden luokkarajat pienten kangasmaiden jokien osalta. Jokivesistön tila: E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyt-
tävä, V = välttävä ja Hu = huono. (Suomen ympäristökeskus, Hertta-tietokanta, 2019; SYKE, 2012) 

 

Päivämäärä 
Pinnankor-

keus 
Virtaama 

Q 
pH 

Ammoniumtyppi 
(NH4-N) 

Kokonaistyppi 
(NKOK) 

  m m³/h  mg/l mg/l 

E/Hy    5,8  0,335 

Hy/T    5,6  0,8 

T/V    5,1  1,4 

V/Hu    4,9  2,4 

Kvikantbäcken 4 4.11.1991 - - 5,8 0,248 0,69 

Piste6 
28.5.2019 0,43 228 6,16 0,029 1,8 

18.6.2019 0,37 0 6,16 <0,02 1,6 

Piste2 
28.5.2019 0,65 279 5,63 0,119 2,6 

18.6.2019 0,54 0 6,36 0,796 5,2 

Piste3 
28.5.2019 0,57 167 5,84 0,957 5,5 

18.6.2019 0,52 0 6,14 0,088 5,4 

Piste4 
28.5.2019 - - 5,55 - - 

18.6.2019 - - 5,77 - - 

Piste5 
28.5.2019 - - 4,8 - - 

18.6.2019 - - 5,08 - - 

Piste1 
28.5.2019 - - 5,54 - - 

18.6.2019 - - 5,88 - - 
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Pintavesituloksia on verrattu Kvikantbäckenpuron tuloksiin ja SYKE:n esittämiin luokkarajoihin 

kangasmetsien pieniin jokiin. Pisteessä 5 on mitattu matalimmat pH:t, joka viittaisi jopa huo-

noon veden laatuun. Kuitenkin pisteissä 6, 2, 3 ja 1 veden laatu on ollut erinomaista pH:n 

osalta. Tarkasteltaessa ojavesien kokonaistyppipitoisuuksia, voidaan todeta, että pitoisuudet 

pisteissä 2 ja 3 ovat olleet niin korkeat, että ne ylittävät jopa huonoksi vedenlaaduksi luokitel-

lun arvon. Pisteet sijaitsevat turkistarha-alueen kaakkois- ja eteläpuolella, joten voidaan arvi-

oida, että jossain määrin alue kuormittaa vieläkin ojastoa, erityisesti kaakkoisosassa. Tosin 

Norrmossenin kuivatusojat nostavat myös purkuvesissä typpipitoisuuksia. 

Pisteistä Piste1, Piste2, Piste3 mitatut sameusarvot olivat todella sameita. (savisameita). Kiin-

toainetta oli paljon. Kokonaistyppipitoisuudet ovat korkeita, joka kertoo siitä, että vedet ovat 

reheviä ja hyvin humuspitoisia, mikä on myös merkki siitä, että vedet tulevat osittain ojitetulta 

suoalueelta. Ammoniumtyppipitoisuudet ovat vaihdelleet mittausajanjakson ajan suuresti. 

Sähkönjohtavuus on pysynyt mittauspisteillä tasaisena ja normaalilla tasolla. Pisteistä Piste2, 

Piste3 ja Piste6 mitatut pinnankorkeudet ja virtaamat ovat laskeneet selvästi kesän aikana. 

Vähäsateinen kesä vaikuttaa vedenpinnankorkeuden laskemiseen. Erityisesti pisteiden 2 ja 3 

alueella voidaan arvioida, että osa ojiin purkautuu myös pohjavesiä, kuten aiempana on esi-

tetty. 

7 ALUEEN PERUSTILAN MÄÄRITTELY 

7.1 MAAPERÄ 

Hankealueen ympäristöä ja maaperä voidaan pääosin pitää lähes neitseellisessä tilassa. Han-

kealueella ovat sijainneet Kronobyårsenin turkistarhat yli 10 vuotta sitten. Maaperätutkimus 

alueella suoritettiin siten, että näytteenottopisteet kattoivat tasaisesti koko hankealueen.  

maaperän perustilan. Tuloksia on verrattu PIMA-asetuksen (Vna 214/2007) mukaisiin kynnys- 

ja ohjearvoihin. Kaikista alueelta otetuista maaperänäytteistä määritettiin alkuaineiden, eri-

tyisesti metallien pitoisuudet XRF-kenttämittarilla. Lisäksi neljästä kokoomanäytteestä (M48, 

M49, M15 ja M16) analysoitiin ravinteet sekä kahdelle kokoomanäytteille (M48 ja M36) on 

tehty metallianalyysit laboratoriossa. Kenttämittausten ja laboratorioanalyysien perusteella 

hankealueella ei ole havaittavissa maaperän pilaantuneisuutta tutkittujen parametrien osalta. 

Kenttämittauksissa kahdessa näytteessä antimonipitoisuus ja kahdessa näytteessä kadmium-

pitoisuus ylittivät alemman ohjearvon, mutta kyseiset pisteet sijaitsivat turvamaisilla alueilla, 

jonka seurauksena kenttämittaus ei välttämättä anna luotettavia tuloksia. Lisäksi pisteet si-

jaitsevat lähtökohteisesti kaukana mahdollisista kuormituslähteistä. Laboratorioanalyyseilla 

varmistettiin lisäksi yksi näytteistä ja sen pitoisuudet alittivat kaikkien tutkittujen parametrien 

osalta kynnysarvot. Kokoomanäytteistä tutkittiin ravinteet turkistarha-alueelta. Tulosten pe-

rusteella ei ollut havaittavissa, että kyseisissä pisteissä olisi korkeita ravinnepitoisuuksia 

(merkkinä turkistarhaustoiminnasta). Yleisesti ravinteet huuhtoutuvat pintavesien mukana tai 

imeytyvät vajoveden mukana pohjaveteen. Osaltaan myös kasvillisuus- ja maaperän bakteeri-

toiminta hyödyntää maaperässä olevia ravinteita ajan myötä.  
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Tutkimuksen perusteella alueella ei havaittu sellaisia haitta-aineita tai pitoisuuksia, joilla olisi 

vaikutuksia alueen maankäyttöön tulevaisuudessa. Huomioitavaa on kuitenkin, että alueella 

on ollut turkistarhaustoimintaa, josta edelleen alueella muistuttavat useat erilaiset rakenteet 

ja jätteet, joita ei ole poistettu alueelta. 

7.2 POHJAVESI 

Hankealueen pohjaveden havaintoputkista otettujen näytteiden analyysituloksia on verrattu 

ympäristölaatunormeihin (VNA 1040/2006), aiempiin tuloksiin ja lähellä oleviin vertailuput-

kien näytteisiin. Tuloksista oli nähtävissä, että turkistarhaustoiminta on vaikuttanut hankealu-

een pohjavedenlaatuun. Pohjavesituloksissa oli korkeita ammoniumtyppi- ja kokonaistyppipi-

toisuuksia, jotka todennäköisesti ovat peräisin alueella sijainneesta turkistarhaustoiminnasta. 

Analyysitulosten perusteella nitraattityppipitoisuudet olivat alle määritysrajojen.  

Hankealueen pohjavedestä on vähän tarkkailutuloksia. Tulosten perusteella ammoniumtyppi- 

ja kokonaistyppipitoisuudet ovat kohonneet pisteessä 5, joka on pohjaveden virtaussuunnassa 

turkistarha-alueen länsipuolella. Turkistarha-alueella pohjaveden typpipitoisuudet olivat 

myös jonkin verran kohonneita. Tutkimusten perusteella pohjaveden laatu ylittää useam-

massa havaintoputkessa pohjaveden kemialliselle tilalle asetetut ympäristönlaatunormit (am-

moniumtypen osalta). Pohjaveden laadun parantamiseksi ei nähdä tarpeelliseksi suunnitella 

jatkotoimenpiteitä. 

Ympäristöteknisten tutkimusten sekä aikaisempien selvitysten mukaan, että pohjaveden vir-

taus hankealueella on länteen, kohti Öjanjärveä ja poispäin Patamäen pohjavesialueesta. Näin 

ollen voidaan todeta, että pohjavedessä havaituista pitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan riskiä 

vedenhankinnan kannalta tärkeälle Patamäen pohjavesialueelle ja sen pohjaveden laadulle. 

Hankealueen pohjavettä ei käytetä talousvetenä.  

7.3 PINTAVESI 

Hankealueelta oli vähän aiempia pintavesitietoja. Hankealueen pintavesistä otettujen näyttei-

den analyysituloksia on verrattu aikaisempiin tuloksiin alueelta (Kvikantbäckenpuro), SYKE:n 

ravinteiden luokkarajoihin sekä valtioneuvoston asetukseen (1308/2015). Pintavesinäytteiden 

analyysitulosten mukaan näytteissä on runsaasti typpeä, jolla on vesistöissä rehevöittävä vai-

kutus. Hankealueen kaakkoisosan syviin kuivatusojiin arvioidaan myös purkautuvan pohjave-

siä. Pintavedet kuitenkin virtaavat Kvikantbäckenpuron kautta hankealueelta pohjoiseen ja lo-

pulta laskien Öjanjärveen. Hankealueen pohjoispuolella ojastossa virtaava vesi on osittain lai-

mentunutta, joten typpipitoisuudet ovat jo matalat. Alueen pintavesistä ei arvioida aiheutu-

van riskiä läheiselle Patamäen pohjavesialueelle. Pekkasbäckenin/Kvikantbäckenin tukkeutu-

miset esim. Galgåsenin alueella voivat johtaa pintavesiä alueella sijaitseviin pohjavesilammi-

koihin, joten oja/puro tulisi aika ajoin perata veden virtauksen varmistamiseksi. 
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8 EPÄVARMUUSTARKASTELU JA LAADUNVARMISTUS 

Perustilaselvityksen suurin epävarmuustekijä liittyy näytteenottoon. Näytteenotosta aiheutu-

via virheitä pyrittiin vähentämään tarkalla suunnittelulla. Suunnitteluun osallistui sertifioitu 

näytteenottaja. 

Kesä 2019 maaperänäytteenotossa käytetty menetelmä (käsikairaus) on vähemmän käytetty 

ja rajoittaa myös osaltaan näytteenottoa (kairaussyvyys). Kuitenkin todettiin, että käsikairan 

näytteenottosyvyys on riittävä tähän hankkeeseen ja menetelmällä saatiin otettua hankealu-

een maaperästä kattavat ja edustavat näytteet. Näytteiden kenttäanalysointiin käytetty mit-

talaite (XRF) on huollettu ja kalibroitu säännöllisesti, mikä vähentää mittausepävarmuutta. Li-

säksi viisi maaperänäytettä toimitettiin laboratorioon varmennettavaksi. Ravinne- ja metalli-

pitoisuudet on analysoitu julkisen valvonnan alaisessa akkreditoidussa laboratoriossa. Näin ol-

len maaperänäytteenoton toteuttamiseen ja analyyseihin ei liity merkittäviä epävarmuuksia. 

Maaperän laatua tutkittiin koko hankealueelle sijoitetulla näytepisteverkostolla. Hankealue 

on suurimmilta osin luonnontilaista metsämaata. Hankealueella sijainneille varjotalojen lähei-

syyteen lisättiin näytepisteitä. Näin ollen voidaan katsoa, että maaperän perustilan arviointia 

varten koko hankealueen perustila on saatu selvitettyä.  

Hankealueella sijaitsee viisi pohjaveden havaintoputkea (Turkis2, Turkis3, Turkis4, Turkis5 ja 

Turkis6) ja alueen välittömässä läheisyydessä havaintoputki Turkis1. Pohjaveden havaintoput-

kista Turkis1, Turkis3, Turkis4 ja Turkis6 on rautaputkia, joihin liittyy mittausepävarmuutta. 

Havaintoputkien putkimateriaali vaikuttaa vesinäytteen veden laatuun. Tämän perusteella 

muoviputkista Turkis2 ja Turkis5 otettuja näytteitä voidaan pitää luotettavina. Näiden lisäksi 

Patamäen pohjavesialueella ja sen lähiympäristössä sijaitsee useita muita pohjaveden havain-

toputkia. Pohjaveden havaintoputkia pumpattiin tyhjäksi riittävän kauan, jotta otettu näyte 

edusti pohjavesivyöhykkeen vedenlaatua, eikä putkeen jäänyttä vettä. Hankealueella sijain-

neet rautaputket olivat huonosti vettä tuottavia, joten putket pumpattiin tyhjäksi ennen näyt-

teenottoa. Näytteiden kenttäanalysointiin käytetty YSI-kenttämittari on huollettu ja kalibroitu 

säännöllisesti. 

Pohjaveden havaintoputkien alueellinen kattavuus oli hyvä ja pohjaveden laatu alueella oli 

yleisesti tiedossa. Näin ollen voidaan arvioida, että pohjaveden perustilan selvitys on ollut riit-

tävän kattava huomioiden alueella sijainneet aiemmat toiminnot. 

9 LUONTOINVENTOINTI 

 

9.1 SELVITYSALUE 

Hankealueen lisäksi luontoinventoinnit kohdennettiin myös ns. lisäalueelle, jotka on esitetty 

kuvassa (Kuva 2).  
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9.2 AINEISTOT JA MENETELMÄT 

Kruunupyynharjun kasvillisuus ja luontotyypit kartoitettiin 7.8.2019. Selvityksen suoritti luon-

tokartoittaja (EAT) Tuomas Väyrynen Envineer Oy:stä. Kartoituksessa tutkittuun pääpiirteis-

sään läpi koko hankealue ja sen lisäalue. 

Linnusto- ja lepakkokartoituksen alueella suoritti Toni Uusimäki Envineer Oy:stä. Linnustokar-

toituksessa sovellettiin kartoituslaskentamenetelmää. Laskennat hanke- ja lisäalueella toteu-

tettiin kolmena laskentakertana. Lepakkokartoitus suoritettiin kahtena yönä. Apuna lepakko-

kartoituksessa käytettiin ns. lepakkodetektoria. Tarjouspyynnössä esitetystä (3 tarkkailupis-

tettä) poiketen kartoitus tehtiin alueen metsäautoteitä ja polkuja hyödyntäen pyrkien siihen, 

että kartoitus kattaa mahdollisimman laajalti hankealuetta. 

9.3 TULOKSET 

9.3.1 Kasvillisuus luontotyypit  

Alueen maisemakuva on esitetty kohdassa 3.1. Karttakuvassa (Kuva 37) on esitetty tarkaste-

lualueen huomionarvoisat luontokohteet (kohteet 1–6). Muu osa alueesta on kuivaa tai kui-

vahkoa mäntykangasta tai ojitettuja entisiä puustoisia soita. Suot ovat hyvin pitkälti muut-

tuneet ojitusten seurauksena turvekankaiksi ja voidaan käytännössä pitää metsinä. Koko alue 

on talousmetsäkäytössä. Vanhoja metsiä alueella ei ole.    

 
Kuva 37. Kartta alueesta. 
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Kohteet 

1. Hietikot 

Alueelta löytyy muutamin paikoin hyvin kuivia hiekkakankaita ja niillä on avoimia hiekkakent-

tiä. Edustavimmat näistä on esitetty kuvassa (Kuva 37) numerolla 1 (neljä kohdetta). Hiekka-

kentillä vallitsee kasviton paljas hiekkapinta ja paikoin kasvaa jossain määrin kuivilla alueilla 

viihtyviä heiniä ja ruohoja (lampaannata, maitohorsma) tai varpuja (sianpuolukka). Suurim-

man hiekkakentän alueella puusto on hyvin nuorta, mutta muilla kohteilla melko luonnonti-

laisen kaltaista. 

2. Tupasvillarämemuuttuma 

Alueen alkuperäistä suokasvillisuutta on parhaiten säilynyt radan läheisyydessä olevalla koh-

teella nro 2. Suo on metsäinen räme, jonka luonnontila on jonkin verran muuttunut ympäry-

sojien kuivatusvaikutuksesta. Alun perin luontotyyppi lienee ollut tupasvillarämettä. Suon kas-

villisuus on tavanomaista ja luontoarvot vähäisiä.  

 

 
Kuva 38. Kohteen 1 avoin pohjoisin hiekkakenttä.  
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Kuva 39. Kohteen 1 laajin hiekkakenttä. 

 

9.3.2 Arvokkaat elinympäristöt  

Alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain tai vesilain suojaamia arvokkaita elinympäristöjä tai 

metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alueella ei myöskään esiinny suojelulli-

sesti arvokkaita lajeja.  

 

9.3.3 Linnustoselvitys 

Alueella tehtyjen kartoituslaskentojen perusteella alueen (hankealue ja lisäalue) linnustollinen 

arvo on vähäinen. Lajisto on tyypillistä talousmetsien metsälinnustoa. Yleisimpinä lajeina 

peippo, pajulintu, metsäkirvinen, punakylkirastas. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 11) on 

esitetty pesimälajisto ja arvio reviireistä alueella. Liitteessä 5 on esitetty reviirien sijainnit las-

kentojen perusteella yhdistettynä. 

Tuoreimman uhanalaisuusluokituksen (2019) mukaan tervapääsky on erittäin uhanalainen laji 

Suomessa ja hankealueella on mahdollisia pesimäpaikkoja vanhoissa männiköissä. Myös hö-

mötiainen on ns. metsätiainen, joka viihtyy alueella olevissa sekametsissä. Töyhtötiainen on 

mäntykankaiden laji ja on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut. Västäräkki on uhanalais-

luokitukseltaan silmällä pidettävä. Alueen soranottoalueet ovat tyypillisiä västäräkin elinym-

päristöjä. 
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Taulukko 11. Alueella havaitut todennäköiset pesimälajit ja reviirimääräarvio laskentojen perusteella. Lajien uhanalai-
suusluokat: EN erittäin uhanalainen, VU vaarantunut, NT silmällä pidettävä, 

Laji Reviirit Uhanalaisuusluokka 

Telkkä 2  

Rantasipi 1  

Sepelkyyhky 1  

Käki 1  

Käpytikka 1  

Tervapääsky 1 EN 

Västäräkki 1 NT 

Metsäkirvinen 13  

Leppälintu 1  

Punarinta 5  

Rautiainen 2  

Harmaasieppo 4  

Pensastasku 1 VU 

Punakylkirastas 11  

Mustarastas 1  

Laulurastas 4  

Räkättirastas 4  

Kulorastas 2  

Tiltaltti 1  

Pajulintu 18  

Sirittäjä 1  

Hippiäinen 1  

Sinitiainen 2  

Töyhtötiainen 4 VU 

Talitiainen 8  

Hömötiainen 5 EN 

Peippo 29  

Vihervarpunen 3  

Keltasirkku 6  

YHTEENSÄ 134  

 

Hankealueella ja lisäalueella ei kartoituksen perusteella ole merkittäviä linnustollisia arvoja, 

joilla olisi vaikutusta alueen maankäyttöön. 

9.3.4 Direktiivilajit  

Selvitys kohdennettiin lepakoihin ja liito-oravaan. Liito-oravan mahdollisia elinympäristöjä 

kartoitettiin kasvillisuusselvityksen yhteydessä, mutta alueella ei havaittu sopivia elinympäris-

töjä liito-oravalle eikä lajista tehty havaintoja esim. papanoista. 

Lepakkoja kartoitettiin kahtena yönä lepakkodetektorin avulla. Alueella liikuttiin kattavasti 

alueen metsäautoteitä pitkin ja havainnointiin detektorin avulla. Kartoituksessa ei havaittu 
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lepakoita hankealueella eikä lisäalueella. Luototyyppikartoitusten yhteydessä tarkasteltiin 

myös sopivia elinympäristöjä lepakoille, mutta niitä ei alueelta todettu. 

9.3.5 Nisäkäslajisto 

Linnustokartoitusten yhteydessä hankealueella havaittiin nisäkkäistä metsäjänis ja orava. Li-

säksi hankealueella oli hirven ulosteita paikoin metsäpoluilla. 

9.4 SUOSITUKSET 

Luontoselvitysten perusteella hankealueella tai sen lisäalueella ei löytynyt luonnonsuojelulain 

tai vesilain suojaamia arvokkaita elinympäristöjä tai metsälain mukaisia erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä. Alueella ei myöskään esiinny suojelullisesti arvokkaita lajeja. Tämän perus-

teella ei alueelle ole tarvetta tehdä erityisiä rajauksia tai suosituksia alueen maankäytön 

osalta. 

10 YHTEENVETO 

Kruunupyynharjulle on tehty ympäristönsuojelulain 82 §:ä mukaileva alustava perustilaselvi-

tys. Selvityksessä on arvioitu alueen maaperän, pohja- ja pintaveden nykytila aikaisempien ai-

neistojen sekä kesällä 2019 tehtyjen ympäristöteknillisten tutkimusten perusteella. Alustavan 

perustilaselvityksen perusteella hankealueen maaperän nykytila edustaa lähes luonnontilaista 

maaperää eikä alueella ole merkkejä maaperän pilaantumisesta. Tutkimuksissa maaperän 

haitta-ainepitoisuudet alittivat pääosin PIMA-asetuksen mukaiset kynnys- ja ohjearvot kai-

kissa tutkituissa näytteissä. Tutkimuksissa ei tullut esiin sellaista maaperän pilaantumista, joka 

edellyttäisi PIMA-asetuksen mukaista maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-

ointia tai ympäristönsuojelulain mukaista maaperän kunnostustoimenpiteitä tai muuten ra-

joittaisi alueen tulevaa maankäyttöä.  

Hankealueelle asennetuista pohjaveden havaintoputkista on otettu pohjavesinäytteitä ke-

väällä ja kesällä 2019. Pohjavesiputket on asennettu alueella sijainneiden turkistarhojen ha-

vaintoputkiksi. Otetuissa pohjavesinäytteissä havaittiin korkeita ammoniumtypen ja kokonais-

typen pitoisuuksia. Pohjaveden laadun osalta ei ole tullut esiin sellaisia seikkoja, jotka edellyt-

täisivät kuitenkaan erityisiä ympäristönsuojelullisia jatkotoimenpiteitä. Alueen pohjavedellä 

ei ole vaikutuksia läheisen Patamäen pohjavesialueeseen ja sen pohjaveden laatuun. 

Tutkimuksissa oli havaittavissa, että alueelta poisvirtaavissa pintavesissä on typpeä. Lisäksi ar-

vioitiin, että pohjavettä pääsee purkautumaan hankealueen kaakkoisosan kuivatusojiin. Pin-

tavesillä ei kuitenkaan nähty aiheuttavan riskiä läheiselle pohjavesialueelle.  

Alueella tehtyjen selvitysten perusteella maaperästä, pohjavedestä ja pintavesistä ei aiheudu 

riskiä alueen nykyisen maankäyttötavan muuttumiselle. Huomioitavaa alueelle rakentami-

sessa on se, että erityisesti alueen kaakkoisosassa pohjavesipinta on hyvin lähellä maanpintaa. 

Lisäksi turkistarha-alueella sijaitsee edelleen rakenteita ja jätteitä, jotka tulee poistaa asian-

mukaisesti alueelta alueen rakentamisen yhteydessä. Lisäksi hankealueella sijaitsee olemassa 

olevia pohjavesiputkia, joista kahta voidaan tarvittaessa hyödyntää alueen 
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pohjavesitarkkailussa. Eteläosassa sijaitseva pohjavesilammikko on suorassa yhteydessä poh-

javeden kanssa. Tämä tulee tarvittaessa huomioida alueen suunnittelussa. 

Luontoselvitysten perusteella alueella ei esiinny suojeltavia luontotyyppejä ja lajistoa. Sen pe-

rusteella ei alueelle ole tarvetta tehdä rajauksia tai suosituksia alueen maankäytön osalta. 
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Pistetunnus Maalaji Kosteus Haju Luonnon Vertailuarvot As Cr Cu Pb Ni Zn Sb Hg Cd Co V

arvio vai luontainen pit. 1 31 22 5 17 31 0,02 0,005 0,03 8 38

täyttömaa kynnysarvo 5 100 100 60 50 200 2 1 1 20 100

alempi ohjearvo 50 200 150 200 100 250 10 2 10 100 150

ylempi ohjearvo 100 300 200 750 150 400 50 5 20 250 250

vaarallisen jätteen raja-arvo 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500

0…3 0…3 L/T Lisätietoja / havainnot (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

M1, PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 1 0 <5,8 <22 <8 10,4 <14 9,3 <28 <4,3 <16 <39 26

M1, POHJA 0,6 - 1,2 Hiekka 1 0 <5,5 <20 <7 9,2 <14 14,1 <27 <4,2 <16 <38 17

M2, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 0 <5,6 <20 <8 9,1 <14 8,1 <27 <4,0 <15 <32 30

M2, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 1 0 <5,6 <21 <8 9,3 <14 14 <27 <4,1 <15 <40 19

M5, PINTA 0,3 - 0,8 Hiekka 0 0 <5,8 24 <8 9,3 <14 14 <28 <4,2 <16 <45 25

M5 POHJA 0,8 - 1,2 Hiekka 0 0 <5,9 24 <8 10 <14 13 <29 <4,2 <16 <37 23

M3 PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 0 <5,6 <20 <8 12,9 <13 11,5 <26 <3,7 <15 <34 28

M3 POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 2 0 <5,2 44 <8 10,1 <13 10,4 <26 <3,9 <15 <33 <13

M11 PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 0 <6,0 32 <8 12,7 <14 40 <28 <4,3 <16 <47 40

M11 POHJA 0,7 - 0,9 Hiekka 1 0 <5,5 <20 <8 8,9 <14 8,2 <27 <3,9 <16 <34 26

M6 PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 1 0
Näyte hienojakoisempaa 

hiekkaa/tummempaa.
<5,4 55 <7 9,9 <13 16,4 <27 <3,7 <15 <36 24

M6 POHJA 0,6 - 1,1 Hiekka 2 0
Näyte hienojakoisempaa 

hiekkaa/tummempaa.
<5,6 51 <8 7,5 <14 15,5 <27 <3,8 <15 <39 <19

M10 PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 0 0 <5,6 <21 <8 7 <14 17 <27 <4,1 <16 <37 17

M10 POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 0 0 <5,8 41 <8 9,4 <15 15 <29 <4,3 <16 <42 41

M12 PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 0 <6 36 <8 13,2 <14 13 <28 <4,2 <16 <42 25

M12 POHJA 0,7 - 0,9 Hiekka 1 0 <5,8 23 <8 11,9 <14 8,4 <28 <4,2 <16 <42 24

M17 PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 1 Hieman tummaa hiekkaa. <5,6 <22 <8 10,4 17 11,4 <27 <4,0 <15 <37 26

M17 POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 1 1 <6 <28 <8 14,4 19 19 <27 <4,3 <16 <87 39

M7 PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 1 0 <5,6 <22 <8 7 <14 19 <28 <4,1 <16 <41 28

M7 POHJA 0,6 - 1,1 Hiekka 1 0 <5,6 31 <8 10,5 <14 9 <27 <4,2 <16 <39 27

M4 PINTA 0,3 - 0,7 Multa 2 0 <3,2 <8 <4,9 <2,7 <9 <3,1 <13 <2,3 <8 <11 <1,7

M4 POHJA 0,7 - 1,1 Multa 2 0 <3,3 <8 <4,9 <2,7 <9 <3,5 14 <2,3 10 <12 <1,8

M22, PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 1 1 <5,2 24 <8 9,7 <13 104 <25 <3,9 <14 <36 22

M22, POHJA 0,6 - 1,1 Hiekka 1 1 <4,9 38 <7 7,9 <13 26 <24 <3,6 <14 <27 20,4

M16, PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 0 3 Näyte haisee voimakkaasti lannalta <5,5 <20 <8 10,1 <14 37 <27 <4,1 <15 <35 23

M16, POHJA 0,6 - 1,1 Hiekka 0 3 Näyte haisee voimakkaasti lannalta <5,4 <21 <8 7,9 <14 13,1 <27 <4,0 <15 <38 23

M23, PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 1 0 <5,1 22 <8 7,4 <13 7,6 <26 <3,9 <15 <27 14,2

M23, POHJA 0,6 - 1,1 Hiekka 1 0 <5,1 26 <8 7 <13 10,2 <27 <3,9 <15 <26 16,5

M24, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 0 <4,9 <18 <7 7 <13 10,8 <25 <3,7 <14 <31 23

M24, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 1 0 <5,0 33 <7 10,1 <13 <4,7 <23 <3,4 <13 <23 16,1

M8, PINTA 0,3 - 0,7 Multa/hiekka 2 0 Näyte multaa/hiekkaa <5,1 33 8 7,7 <13 10,7 <25 <3,7 <14 <36 25

M8, POHJA 0,7 - 1,1 Multa/hiekka 2 0
Näyte multaa/hiekkaa, kuoppa täyttyi 

vedellä/savella
<6 47 10 9,3 <16 8 <31 <4,4 <18 <42 22

M13, PINTA 0,3 - 0,7 Multa 2 0 <3,2 <8 <4,7 <2,6 <8 <3,0 <12 <2,4 19 <15 <1,7

M13, POHJA 0,7 - 1,1 Multa 2 0 <4,4 <20 <7 <3,6 <12 11,2 <19 <3,1 <11 <52 16,7

M21, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 0 <5,6 24 <8 8,6 <14 10 <27 <4,0 <15 <41 20

M21, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 1 0 <5,4 <19 <8 9,2 <13 5,8 <26 <3,9 <15 <26 16,6

M49, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekkka 1 3 Haisee voimakkaasti <5,9 31 <8 6,7 <15 19 <28 <4,3 <16 <54 35

M49, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 1 3 Haisee voimakkaasti <5,4 22 <8 9 <14 12,8 <26 <4,0 <15 <39 25

M18, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 0 2
Haisee hieman lannalta, hieman 

oranssia
<5,6 27 <8 6,5 <14 13,5 <27 <4,0 <16 <47 27

M18, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 0 2
Haisee hieman lannalta, hieman 

oranssia, savimaa vastaan
<5,7 29 <8 7,1 <14 7,3 <28 <4,3 <16 <39 21

M9, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 0 <5,8 26 <8 13,7 <14 7,9 <28 <3,9 <16 <29 24

M9, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 1 0 <5,6 24 <8 7,6 <14 8,4 <28 <4,0 <16 <36 26

M48, PINTA 0,3 - 0,5 Hiekka 1 3 Haisee voimakkaasti <5,5 22 <8 7,5 <15 32 <28 <4,1 <16 <37 22

M48, POHJA 0,5 - 1,1 Hiekka 1 3 Haisee voimakkaasti <5,7 34 <8 9,7 <14 66 <28 <4,1 <16 <41 27

M14, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 0 1 Hiekka todella kuivaa ja hienojakoista <5,6 33 <8 7 <15 23 <28 <4,1 <16 <45 25

M14, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 0 1 Hiekka todella kuivaa ja hienojakoista <5,3 <19 <8 8,2 <14 6,9 <27 <4,2 <15 <32 18

M15, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 0 3 Haisee voimakkaasti, hienoa hiekkaa <5,5 29 <8 6,1 <14 21 <27 <4,1 <15 <45 24

M15, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 0 3 Haisee voimakkaasti, hienoa hiekkaa <5,4 <20 <8 8 <14 9,5 <27 <3,9 <15 <30 23

M19, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 0 <5,6 <23 <8 9,1 <15 15 <28 <4,2 <16 <48 25

M19, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 1 0
Hiekka muuttui oranssiksi mitä 

syvemmälle kairasi.
<5,4 <20 <8 7,2 <14 7,8 <27 <3,9 <15 <36 20

M20, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 0 <5,4 <22 <8 6,7 <15 10,7 <27 <4,1 <15 <44 30

M20, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 1 0 <5,4 <20 <8 9,9 <14 8,5 <27 <4,0 <15 <32 22

M25, PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 0 0 Ruskeaa hiekkaa <5,4 <24 <8 6,4 <14 13 <27 <4,2 <16 <58 24

M25, POHJA 0,7 - 1,0 Hiekka 0 0 Hieman keltaista/ruskeaa <5,7 <24 <8 8,9 <15 11,2 <28 <3,9 <16 <53 26

Syvyys (m)

Kenttämittari (XRF)
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M26, PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 0 0
Ei saatu pohjanäytettä (hiekka varisi 

pois kairasta), ruskeaa
<5,6 <24 <8 9,5 <15 21 <27 <4,1 <15 <56 26

M27, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 1 <5,2 30 <7 7,7 <14 7,5 <25 <3,7 <14 <36 24

M27, POHJA 0,7 - 1,0 Hiekka 1 1 <5,6 <20 <7 11,1 <14 10,8 <26 <3,9 <15 <33 25

M28, PINTA 0,3 - 0,7 Multa/hiekka 2 0
Pintamaa multaa, hiekkaa n. 0,4 m 

syvyydessä
<5,1 24 <7 10,9 <13 6,6 <25 <3,7 <14 <31 25

M28, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 2 0 <4,9 36 <7 7,9 <12 4,9 <24 <3,6 <14 <26 13,7

M29, PINTA 0,3 - 0,7 Multa/hiekka 2 0
Pintamaa multaa, hiekkaa n. 0,6 m 

syvyydessä
<3,2 <8 <4,7 <2,6 <9 <2,9 <12 <2,4 11 <14 <1,7

M29, PINTA_UUSI 0,3 - 0,7 Hiekka 2 0
Pintamaa multaa, hiekkaa n. 0,6 m 

syvyydessä
<3,2 <8 <4,7 <2,6 <9 <3,1 <12 <2,4 13 <18 <2,3

M29, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka/savi 2 0
Hiekka muuttui harmaaksi (seassa 

savea?)
<4,9 37 <7 8,8 <12 9,7 <23 <3,5 <13 <31 16,8

M30, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 1 Karkearakeista hiekkaa, ruskeaa <5,7 <21 <8 10,8 <14 20 <27 <4,1 <15 <39 24

M30, POHJA 0,7 - 0,8 Hiekka 1 1 Karkearakeista hiekkaa, ruskeaa <5,3 <20 <7 5,8 <14 27 <26 <3,7 <15 <30 27

M35, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 1 1 Ruskeaa hiekkaa <5,2 <19 <7 11 <13 8,2 <25 <3,7 <14 <30 19

M35, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 1 1 Ruskeaa hiekkaa <5,2 <20 <8 6,1 <14 12,3 <26 <3,9 <15 <34 21

M36, PINTA 0,3 - 0,7 Multa/hiekka 1 0
Pintamaa multaa, hiekkaa n. 0,5 m 

syvyydessä
<3,2 <8 <5,0 <2,6 <9 <3,2 19 <2,4 9 <17 <1,9

M36, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 2 0 Hiekkaa/savea, todella kosteaa <5,1 31 <7 9,6 <13 10 <26 <3,7 <15 <30 20

M37, PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 0 0 Ruskeaa ja hienoa hiekkaa <5,5 31 <8 9,6 22 16 <26 <4,2 <15 <50 37

M38, PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 0 0 Ruskeaa ja hienoa hiekkaa <5,7 <26 <8 9,5 <15 22 <28 <4,1 <16 <67 31

M38, POHJA 0,6 - 1,0 Hiekka 0 0 Ruskeaa ja hienoa hiekkaa <5,7 <22 <8 9,8 <14 12,2 <28 <4,2 <16 <43 24

M39, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka/multa 2 0
Pintamaa multaa, hiekkaa n. 0,4 m 

syvyydessä
<5,6 34 <8 11,7 <14 29 <27 <4,0 <15 <39 30

M39, POHJA 0,7 - 1,1 Hiekka 2 0 Ruskeaa hiekkaa <5,3 30 <8 8,5 <14 13,2 <26 <3,9 <15 <38 24

M41, PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 0 0 Ruskeaa ja hienoa hiekkaa <5,5 43 <8 7,6 <14 11,1 <27 <3,9 <15 <42 29

M41, POHJA 0,6 - -0,9 Hiekka 0 0 Ruskeaa ja hienoa hiekkaa <5,5 24 <8 9,8 <14 12,6 <27 <4,1 <15 <44 31

M42, PINTA 0,3 - 0,6 Hiekka 0 0 Ruskeaa hiekkaa <5,5 26 <8 9,8 <14 9,8 <26 <4,0 <15 <43 25

M42, POHJA 0,6 - 0,9 Hiekka 0 0 Ruskeaa hiekkaa <5,5 22 <8 6,6 <14 10,9 <28 <3,9 <16 <38 25

M43, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 0 0 Ruskeaa hiekkaa <5,8 <23 <8 12,6 <15 14 <27 <4,3 <16 <48 27

M43, POHJA 0,7 - 1,0 Hiekka 0 0 Ruskeaa hiekkaa <5,5 <21 <8 7,5 <14 16 <27 <4,1 <16 <42 28

M44, PINTA 0,3 - 0,7 Hiekka 0 0 Ruskeaa hiekkaa <5,5 33 <8 9,1 <15 11,8 <26 <3,9 <15 <51 34

M44, POHJA 0,7 - 0,8 Hiekka 0 0 Ruskeaa hiekkaa <5,5 39 <8 8,3 <14 9,3 <27 <4,2 <15 <42 26

M48 KOKOOMA 0,3 - 0,9 Hiekka 0 3 <5,5 51 <8 9,2 <14 52 <26 <3,9 <15 <39 23

M15, KOKOOMA 0,3 - 1,1 Hiekka 0 3 <5,6 30 <8 8,2 <14 12,9 <27 <3,9 <15 <38 36

M16, KOKOOMA 0,3 - 1,1 Hiekka 0 3 <5,4 21 <8 7,9 <14 24 <27 <4,1 <15 <43 20

M49, KOKOOMA 0,3 - 1,1 Hiekka 0 3 <5,5 49 <8 8,1 <14 17 <27 <3,9 <16 <46 27

M36, KOKOOMA 0,3 - 1,1 Hiekka/multa 2 0 <4,3 <14 <6 3,6 <11 <4,3 <18 <3,3 <11 <21 12,8

tulosten lukumäärä [n] 86 86 86 86 86 86

laskennallinen keskiarvo: 13 32 9 9 19 16

laskennallinen mediaani: 
13 31 9 9 19 12

laskennallinen minimi: 13 0 21 8 4 17 5

laskennallinen maksimi: 13 0 55 10 14 22 104

keskihajonta: 
13 9 1 2 3 14

Tulokset, joissa pitoisuudet alle viitearvojen: 86 86 86 86 86 86

Tulokset, joissa pitoisuudet kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä: 0 0 0 0 0 0

Tulokset, joissa pitoisuudet alempien ja ylempien ohjearvojen välillä: 0 0 0 0 0 0

Tulokset, joissa pitoisuudet ylempien ohjearvojen ja vaarallisen jätteen raja-arvojen välillä: 0 0 0 0 0 0

Tulokset, joissa pitoisuudet yli vaarallisen jätteen raja-arvojen: 0 0 0 0 0 0

S = SOIL = MAANÄYTE

101 = NÄYTENUMERO, KÄYTETÄÄN SATALUKUJA

KK = Koekuoppa

Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2002:

tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon

tulos ylittää ylemmän ohjearvon

tulos ylittää kynnysarvon

tulos ylittää alemman ohjearvon

X

XX

XXXX

XXX

Huomautukset:

1.-12. = kts. VNa 214/2007

13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset
Jos tulos

alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty

detektiorajaa

14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus

15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus

Kosteus:

0 = kuiva

1 = kostea
2 = märkä

3 = pv-tason alla

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:

0 = pilaantumaton

1 = lievä
2 = kohtalainen

3 = voimakas

3

L = Luonnonmaa

T = Täyttömaa
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Kruunupyynharjun pohjaveden tarkkailutulokset 2019

Yksikkö Raja-arvo

Putken pään korko (N2000) m

Sahatun putken pituus m -

Päivämäärä - 23.5.2019 27.5.2019 18.6.2019 22.5.2019 27.5.2019 18.6.2019 23.5.2019 27.5.2019 18.6.2019 22.5.2019 27.5.2019 18.6.2019 22.5.2019 27.5.2019 18.6.2019 23.5.2019 27.5.2019 18.6.2019

Ulkonäkö -
Sameaa, 

harmaata, 

hieman ka

Sameaa, 

kiintoainetta, 

harmaata

Sameaa, 

kiintoainetta, 

harmaata

Kellertävää, 

sameaa, 

hieman ka, 

harmahtavaa, 

puhdistui 

pumpattaess

a

Sameaa, 

paljon 

kiintoainesta, 

harmaata, 

savista

Sameaa, 

kiintoainetta, 

hieman 

harmaata/val

koista

Harmaata/m

ustaa, 

hieman ka, 

sameaa

Tummaa/har

maata, 

hieman 

kiintoainesta, 

sameaa

Valkoista/kelt

aista, hieman 

savista, 

kiintoainetta, 

sameaa

Mustaa, 

hieman ka, 

ruskeaa, 

lannan haju

Ruskeaa, 

sameaa, 

tummaa, 

kiintoainesta

Kellertävää, 

hieman 

sameaa ja 

kiintoainesta, 

himena 

ruskeaa

Kellertävää, 

harmaata, 

paljon ka, 

sameaa, 

kirkastui 

pumpattaess

a

Kellertävää, 

hieman 

sameaa, 

hieman 

kiintoainesta

Kellertävää, 

ei 

kiintoainesta, 

suht. Kirkasta

Mustaa, 

sameaa, ka

Mustaa/harm

aata, hieman 

kiintoainesta, 

sameaa

Harmaata, 

hieman 

kiintoainesta, 

sameaa

Veden korkeus putken päästä m - 1,32 1,34 1,48 1,79 1,85 2 1,87 1,81 1,94 2,10 2,10 2,12 3,00 3,00 3,09 1,21 1,23 1,36

Veden pinnan taso (N2000) m - 13,01 12,99 12,85 14,97 14,91 14,76 15,67 15,73 15,60 13,87 13,87 13,85 14,46 14,46 14,37 15,23 15,21 15,08

Lämpötila °C 4,7 5 8 5 5,7 7,3 4,2 5 5,6 4,3 4,6 5,4 5,0 5,7 7 4,7 6,2 7

pH 7,93 7,03 6,99 6,82 7,04 6,83 7,21 6,82 6,3 6,48 7,14 6,83

Sähkönjohtavuus mS/m 16,58 17,11 8,18 1,84 21 7,85 7,6 7,44 12,65 12,83 23,15 8,75

Happiliuennut mg O₂/l 1,89 1,58 3,65 4,56 2,31 3,28 1,82 2,13 2,4 1,98 1,27 1,27

Hapen kyllästysaste % 15,1 13,5 30,8 38,4 18,5 27,2 14,3 17,3 20,2 16,9 10,6 10,9

CODMn mg O₂/l

Sameus ZFn/NTU 1620 228 7100 288 472 262 1140 218 222 20,6 414 847

Ammonium mg/l 0,25 0,46 0,466 2,24 1,8 1,08 0,949 0,896 0,971 6,78 6,98 1,01 0,768

Ammoniumtyppi mg/l 0,2 0,357 0,362 1,74 1,4 0,839 0,737 0,695 0,754 5,26 5,42 0,784 0,596

Kjeldahl-typpi (kokonaistyppi) mg/l 1,13 0,91 2,38 2,19 1,36 1,46 1,05 1,27 5,56 7,09 1,18 1,24

Kokonaistyppi mg/l 1,1 <1,0 2,4 2,2 1,4 1,5 1,3 1,4 5,6 7,1 1,2 1,2

Nitraatti mg/l 50* <2,00 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Nitriitti mg/l 0,5* <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Nitriitti- ja nitraattityppi mg/l <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,225 0,129 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06

Nitraattityppi mg/l 11* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Nitriittityppi mg/l 0,15* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Elohopea (Hg) µg/l 0,06 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Koboltti (Co) µg/l 2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 1,27 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Kupari (Cu) µg/l 20 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <2,0 <2,0 <1,0 <1,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Vanadiini (V) µg/l <1,0 <1,0 1,2 1,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 40,9 44,2 <1,0 <1,0

Sinkki (Zn) µg/l 60 <2,0 <2,0 4,1 6 4,9 5,6 <2,0 3,7 13,2 11,8 6,6 5,7

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Kromi (Cr) µg/l 10 0,234 0,693 0,723 1,01 <0,4 <0,4 <0,2 0,27 11,2 11,2 <0,4 <0,4

Nikkeli (Ni) µg/l 10 <2,0 3,13 2,53 <2,0 <2,0 2,43 2,7 4,09 <2,0 <2,0 2,05 <2,0

Lyijy (Pb) µg/l 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Antimoni (Sb) µg/l 2,5 0,246 0,139 0,058 <0,05 0,14 <0,1 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 0,739 <0,1

Arseeni (As) µg/l 5 <1,0 <1,0 1,37 1,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,17 <1,0 <1,0

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (30.11.2006/1040) Liite 7 (20.5.2009/341) A Pohjavettä pilaavat aineet ja niiden ympäristölaatunormit

*Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) 4§ Liite1, taulukko 2

- -14,33 17,54 16,44

Turkis 2Turkis1 Turkis6Turkis 5Turkis 4Turkis3

16,76 15,97 17,4614,35 17,56 16,46

-
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Kruunupyynharjun pintaveden tarkkailutulokset 2019
Kvikantbäcken 4 

tulokset vuonna 

1991

Laatun

ormi
Yksikkö

X

Y

Päivämäärä 28.5.2019 18.6.2019 28.5.2019 18.6.2019 28.5.2019 18.6.2019 28.5.2019 18.6.2019 28.5.2019 18.6.2019 28.5.2019 18.6.2019

Ulkonäkö

Vesi 

kellertävää, 

hieman 

sameaa, 

hieman 

pohjaliejua 

(keltaista/oran

ssia sakkaa)

Vesi 

keltaista/ruske

aa, suht. 

Kirkasta, vesi 

seisoo

Vesi suht. 

Kirkasta, 

hieman 

kellertävää, ei 

kiintoainesta, 

hieman 

pohjaliejua 

mukana

Kellertävää, 

hieman 

kiintoainesta, 

hieman 

sameaa, vesi 

seisoo, outo 

haju

Vesi ruskeaa ja 

kellertävää, 

paljon 

pohjaliejua 

(oranssia/rusk

eaa sakkaa)

Hieman 

sameaa, 

keltaista/ruske

aa, hieman 

kiintoainesta,h

ieman sameaa, 

vesi seisoo

Vesi suht 

kirkasta, 

hieman 

harmaata, 

läpinäkyvää, ei 

kiintoainetta

Hieman 

kellertävää, 

suht. Kirkasta, 

todella 

matalaa

Vesi 

kellertävää, ei 

keltaista 

pohjamutaa, 

suht. Kirkasta, 

hieman 

kiintoainetta

Vesi ruskeaa/ 

tummaa

Vesi hieman 

kellertävää, 

suht. kirkasta, 

hieman sakkaa 

pohjasta ja 

pinnasta

Hieman 

kellertävää, ei 

kiintoainesta, 

suht. kirkasta, 

vesi seisoo 

Lämpötila °C 10,7 17,1 9,2 14,6 12 17,5 11,7 15 11,0 17,2 12,4 15,6

pH 5,8 5,54 5,88 5,63 6,36 5,84 6,14 5,55 5,77 4,8 5,08 6,16 6,16

Sähkönjohtavuus mS/m 7,38 13,82 6,97 13,43 11,23 13,98 30,67 13,89 4,33 4,39 20,68 7,1

Happiliuennut mg O₂/l 7,81 3,92 8,97 3,82 1 1,57 13,64 8,52 7,68 3,32 12,51 8

Hapen kyllästysaste % 71 40,7 79 37,6 65,2 16,5 125,9 84,7 70,1 34,7 117,3 80,7

Sameus ZFn (NTU) 7,35 85,7 156 107 9,52 23,2

Ammonium mg/l 0,153 1,02 1,23 0,114 0,037 <0,028

Ammoniumtyppi 0,248 mg/l 0,119 0,796 0,957 0,088 0,029 <0,02

Kjeldahl-typpi mg/l 2,33 5,24 5,54 5,36 1,84 1,62

Kokonaistyppi 0,69 mg/l 2,6 5,2 5,5 5,4 1,8 1,6

Nitraatti mg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Nitriitti mg/l <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Nitriitti- ja nitraattityppi mg/l 0,223 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06

Nitraattityppi 0,153 mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Nitriittityppi 0,011 mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Kiintoaine mg/l 5,2 52,4 79,4 38 12,8 34,8

Elohopea (Hg) µg/l 0,0054 <0,02 <0,02 <0,02 <0,005 <0,02

Koboltti (Co) µg/l 1,28 0,71 1,47 <0,5 5,01 2,25

Kupari (Cu) µg/l 3,4 2,3 1,8 <1,0 <2,0 1,8

Vanadiini (V) µg/l 6,4 34 32,8 35,7 3,4 7,2

Sinkki (Zn) µg/l 24,9 15,6 24,2 <2,0 15,2 7

Kadmium (Cd) 0,1 µg/l <0,04 <0,2 <0,2 <0,2 0,098 <0,2

Kromi (Cr) µg/l 2,21 10 10,1 15,1 1,87 <5,0

Nikkeli (Ni) 5 µg/l 2,44 <3,0 3,3 <3,0 2,32 <3,0

Lyijy (Pb) 1,3 µg/l <0,5 <1,0 <1,0 <1,0 <0,5 <1,0

Antimoni (Sb) µg/l 0,312 <1,0 <1,0 <1,0 0,279 <1,0

Arseeni (As) µg/l 2,61 13 1,7 2,2 <1,0 1

Luontaisen taustapitoisuuden arvion sekä ympäristönlaatunormin summa (Vna 1308/2015)

7079794

Piste1

306338

7078574

Piste 2

306710

7078683

Piste 3

306693

7078538

Piste4 Piste5

306843 306855,00
Koordinaatit (ETRS89)

Piste6

307043

7079758 7079738,00
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Perustiedot: 

Tunnus Turkis1 

Nimi Pima, Kronobyåsenin turkistarha 

Paikan id 53500 

Tyyppi Havaintoputki 

Paikkaryhmä Julkinen 

Kunta Kokkola 

Ympäristö-ELY Etelä-Pohjanmaan ELY ympäristö ja luonnonvarat 

Pohjavesialue 
 

Seuranta-asema 
 

Koordinaatit (YK) 7082729 - 3306556 

ETRS-TM35FIN 7079762 - 306462 

EUREF-FIN/WGS84 63.79171 - 23.07049 

Koordinaattien tarkkuus 7 

Korkeustiedot N2000 tasossa 26.11.2013 

Poistettu käytöstä Ei 

Karttalehti 232210 

TM35 karttalehtijako 1:25000 
 

Vesistöalue 84.043 

Vesienhoitoalue 3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalue 

Ylläpitävä organisaatio Etelä-Pohjanmaan ELY 

Lisätieto asennettu 22.9.1998 

Hk 7,0 > SrMr 12,0 > kallio, porattu 13,4m 

Automaattinen mittauslaite Ei 

Tekniset tiedot 
 

Havaittavat suureet ja niihin 
liittyvät tiedot 

 

   

Tyyppikohtaiset tiedot: 

 
Materiaali Rauta 

Halkaisija 51 mm 

Siivilän rakojen halkaisija 
[mm] 

 

Putken yläpää 14.35 m(N2000) 13.92 m(N60) 

Korkeus (maanpinta) 13.38 m(N2000) 12.95 m(N60) 

Siivilän yläpää 9.36 m(N2000) 

Siivilän alapää 7.36 m(N2000) 

Putken alapää 7.36 m(N2000) 

Kallion pinnan korkeus 
 

Viimeisin vaaituspvm 
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Perustiedot: 

Tunnus Turkis2 

Nimi Pima, Kronobyåsenin turkistarha 

Paikan id 53501 

Tyyppi Havaintoputki 

Paikkaryhmä Julkinen 

Kunta Kokkola 

Ympäristö-ELY Etelä-Pohjanmaan ELY ympäristö ja luonnonvarat 

Pohjavesialue 
 

Seuranta-asema 
 

Koordinaatit (YK) 7082434 - 3306740 

ETRS-TM35FIN 7079467 - 306646 

EUREF-FIN/WGS84 63.78917 - 23.07458 

Koordinaattien tarkkuus 7 

Korkeustiedot N2000 tasossa 26.11.2013 

Poistettu käytöstä Ei 

Karttalehti 232210 

TM35 karttalehtijako 1:25000 
 

Vesistöalue 84.043 

Vesienhoitoalue 3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalue 

Ylläpitävä organisaatio Etelä-Pohjanmaan ELY 

Lisätieto asennettu 22.9.1998 

Hk 6,5 > SrMr 14,2 > kallio, porattu 16,4m 

Automaattinen mittauslaite Ei 

Tekniset tiedot 
 

Havaittavat suureet ja niihin 
liittyvät tiedot 

 

   

Tyyppikohtaiset tiedot: 
 

Materiaali Muovi 

Halkaisija 53 mm 

Siivilän rakojen halkaisija 
[mm] 

 

Putken yläpää 16.76 m(N2000) 16.33 m(N60) 

Korkeus (maanpinta) 15.86 m(N2000) 15.43 m(N60) 

Siivilän yläpää 12.26 m(N2000) 

Siivilän alapää 8.26 m(N2000) 

Putken alapää 8.26 m(N2000) 

Kallion pinnan korkeus 
 

Viimeisin vaaituspvm 
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Perustiedot: 

Tunnus Turkis3 

Nimi Pima, Kronobyåsenin turkistarha 

Paikan id 53502 

Tyyppi Havaintoputki 

Paikkaryhmä Julkinen 

Kunta Kokkola 

Ympäristö-ELY Etelä-Pohjanmaan ELY ympäristö ja luonnonvarat 

Pohjavesialue 
 

Seuranta-asema 
 

Koordinaatit (YK) 7082150 - 3306775 

ETRS-TM35FIN 7079183 - 306681 

EUREF-FIN/WGS84 63.78665 - 23.07564 

Koordinaattien tarkkuus 7 

Korkeustiedot N2000 tasossa 26.11.2013 

Poistettu käytöstä Ei 

Karttalehti 232210 

TM35 karttalehtijako 1:25000 
 

Vesistöalue 84.043 

Vesienhoitoalue 3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalue 

Ylläpitävä organisaatio Etelä-Pohjanmaan ELY 

Lisätieto asennettu 22.9.1998 

Hk 12,7 > SrMr 16,6> 

Automaattinen mittauslaite Ei 

Tekniset tiedot 
 

Havaittavat suureet ja niihin 
liittyvät tiedot 

 

   

Tyyppikohtaiset tiedot:  
Materiaali Rauta 

Halkaisija 51 mm 

Siivilän rakojen halkaisija 
[mm] 

 

Putken yläpää 17.56 m(N2000) 17.13 m(N60) 

Korkeus (maanpinta) 16.70 m(N2000) 16.27 m(N60) 

Siivilän yläpää 11.56 m(N2000) 

Siivilän alapää 9.56 m(N2000) 

Putken alapää 9.56 m(N2000) 

Kallion pinnan korkeus 
 

Viimeisin vaaituspvm 
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Perustiedot: 

Tunnus Turkis4 

Nimi Pima, Kronobyåsenin turkistarha 

Paikan id 53503 

Tyyppi Havaintoputki 

Paikkaryhmä Julkinen 

Kunta Kokkola 

Ympäristö-ELY Etelä-Pohjanmaan ELY ympäristö ja luonnonvarat 

Pohjavesialue 
 

Seuranta-asema 
 

Koordinaatit (YK) 7082281 - 3306411 

ETRS-TM35FIN 7079314 - 306317 

EUREF-FIN/WGS84 63.78762 - 23.06811 

Koordinaattien tarkkuus 7 

Korkeustiedot N2000 tasossa 26.11.2013 

Poistettu käytöstä Ei 

Karttalehti 232210 

TM35 karttalehtijako 1:25000 
 

Vesistöalue 84.043 

Vesienhoitoalue 3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalue 

Ylläpitävä organisaatio Etelä-Pohjanmaan ELY 

Lisätieto asennettu 22.9.1998 

Hk 6,8 > SrMr 16,0 

Automaattinen mittauslaite Ei 

Tekniset tiedot 
 

Havaittavat suureet ja niihin 
liittyvät tiedot 

 

   

Tyyppikohtaiset tiedot:  
Materiaali Rauta 

Halkaisija 51 mm 

Siivilän rakojen halkaisija 
[mm] 

 

Putken yläpää 15.97 m(N2000) 15.54 m(N60) 

Korkeus (maanpinta) 15.17 m(N2000) 14.74 m(N60) 

Siivilän yläpää 11.97 m(N2000) 

Siivilän alapää 8.97 m(N2000) 

Putken alapää 8.97 m(N2000) 

Kallion pinnan korkeus 
 

Viimeisin vaaituspvm 
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Perustiedot: 

Tunnus Turkis5 

Nimi Pima, Kronobyåsenin turkistarha 

Paikan id 53504 

Tyyppi Havaintoputki 

Paikkaryhmä Julkinen 

Kunta Kokkola 

Ympäristö-ELY Etelä-Pohjanmaan ELY ympäristö ja luonnonvarat 

Pohjavesialue 
 

Seuranta-asema 
 

Koordinaatit (YK) 7082005 - 3306373 

ETRS-TM35FIN 7079038 - 306279 

EUREF-FIN/WGS84 63.78513 - 23.06769 

Koordinaattien tarkkuus 7 

Korkeustiedot N2000 tasossa 26.11.2013 

Poistettu käytöstä Ei 

Karttalehti 232210 

TM35 karttalehtijako 1:25000 
 

Vesistöalue 84.043 

Vesienhoitoalue 3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalue 

Ylläpitävä organisaatio Etelä-Pohjanmaan ELY 

Lisätieto asennettu 22.9.1998 

Hk 15 > 

Automaattinen mittauslaite Ei 

Tekniset tiedot 
 

Havaittavat suureet ja niihin 
liittyvät tiedot 

 

   

Tyyppikohtaiset tiedot: 
 

Materiaali 
 

Muovi 

Halkaisija 
 

53 mm 

Siivilän rakojen halkaisija [mm] 
 

Putken yläpää 17.46 m(N2000) 17.03 m(N60) 

Korkeus (maanpinta) 16.68 m(N2000) 16.25 m(N60) 

Siivilän yläpää 12.46 m(N2000) 

Siivilän alapää 8.46 m(N2000) 

Putken alapää 8.46 m(N2000) 

Kallion pinnan korkeus 
 

Viimeisin vaaituspvm 
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Perustiedot: 

Tunnus Turkis6 

Nimi Pima, Kronobyåsenin turkistarha 

Paikan id 53505 

Tyyppi Havaintoputki 

Paikkaryhmä Julkinen 

Kunta Kokkola 

Ympäristö-ELY Etelä-Pohjanmaan ELY ympäristö ja luonnonvarat 

Pohjavesialue 
 

Seuranta-asema 
 

Koordinaatit (YK) 7081645 - 3306840 

ETRS-TM35FIN 7078678 - 306746 

EUREF-FIN/WGS84 63.78217 - 23.07759 

Koordinaattien tarkkuus 7 

Korkeustiedot N2000 tasossa 26.11.2013 

Poistettu käytöstä Ei 

Karttalehti 232210 

TM35 karttalehtijako 1:25000 
 

Vesistöalue 84.043 

Vesienhoitoalue 3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalue 

Ylläpitävä organisaatio Etelä-Pohjanmaan ELY 

Lisätieto asennettu 23.9.1998 

Tv 0,8 > Hk 12,1 > SrMr 15,0 

Automaattinen mittauslaite Ei 

Tekniset tiedot 
 

Havaittavat suureet ja niihin 
liittyvät tiedot 

 

      

Tyyppikohtaiset tiedot:  
Materiaali Rauta 

Halkaisija 51 mm 

Siivilän rakojen halkaisija 
[mm] 

 

Putken yläpää 16.46 m(N2000) 16.03 m(N60) 

Korkeus (maanpinta) 15.55 m(N2000) 15.12 m(N60) 

Siivilän yläpää 12.46 m(N2000) 

Siivilän alapää 10.46 m(N2000) 

Putken alapää 10.46 m(N2000) 

Kallion pinnan korkeus 
 

Viimeisin vaaituspvm 
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