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1 JOHDANTO

Tämän  työn  tarkoituksena  on  ollut  päivittää  Karkkilan  kaupungin  pohja
vesialuetietoja  ja  tarkistaa  pohjavesialueiden  luokitusta.  Työ  on  toteutettu
yhteistyössä  Karkkilan  kaupungin  kanssa.  Karkkilan  kaikille  pohjavesialu
eille ei  lähdetty laatimaan suojelusuunnitelmaa koska  lukumääräisesti riski
tekijät  ovat  vähäisiä  niillä  pohjavesialueilla,  joilla  suojelusuunnitelmaa  ei
ole  tehty.  Työtä  ovat  ohjanneet  Uudenmaan  ympäristökeskuksesta  Esko
Nylander ja Timo Kinnunen ja Karkkilan kaupungista Aarno Salonen, Mik
ko Aho, Nicole Ahtokivi, Markku Kytäjä, Matti Koskinen, Arto Saari ja Jari
Arvila.

Perustiedot Karkkilan pohjavesialueista on saatu Uudenmaan ympäristökes
kuksen  Karkkilan  kaupungin  pohjavesialueiden  kuntakansiosta,  pohjavesi
alueille  laadituista  suojelusuunnitelmista  sekä  ympäristöhallinnon  Hertta
tietokannasta. Lisäksi työhön on koottu viimeisimmät tiedot pohjavesialueil
la  tehdyistä  tutkimuksista  ja  mahdollisista  uusista  pohjavettä  vaarantavista
riskitoiminnoista. Kootut pohjaveden pinta ja laatutiedot on tallennettu ym
päristöhallinnon  pohjavesitietojärjestelmään  (POVET).  Työn  yhteydessä
tarkasteltiin  pohjavesialueiden  tutkimustarpeita  tulevaisuudessa  ja  joitain
ehdotuksia  tutkimusten  aloittamiseksi  on  esitetty.  Myös  pohjavesialueiden
käyttöä ja hoitoa on käyty läpi aluekohtaisesti.

Pohjavesialueiden  lisätarkastelussa käytiin  läpi kaikki Karkkilan  luokitellut
pohjavesialueet. Karkkilassa on yksitoista  Iluokan, kahdeksan IIluokan  ja
kaksi IIIluokan pohjavesialuetta. Tarkistuksen yhteydessä kuusi IIIluokan
pohjavesialuetta poistettiin kokonaan luokituksesta ja kolme IIIluokan alu
etta nostettiin IIluokkaan (Kaavio 3.).

Työn yhteydessä tehtiin useita maastokäyntejä Karkkilan pohjavesialueille.
Maastokäynneillä  tarkistettiin  kahden  pohjavesialueen  rajaukset,  kartoitet
tiin  pohjavesialueilla  sijaitsevia  lähteitä,  vaaittiin  pohjavesiputkia  ja  mitat
tiin  pohjaveden  pinnankorkeuksia  pohjavesiputkista.  Seitsemästä  pohja
vesikohteesta otettiin  vedenlaatunäytteet. Kahdesta pohjavesinäytteestä  tut
kittiin myös torjuntaaineet.

2 POHJAVEDET

2.1 Pohjavesialueluokitus

Pohjavesialueet  on  luokiteltu  käyttökelpoisuutensa  ja  suojelutarpeensa  pe
rusteella seuraavasti:

I     Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Alueen vettä käytetään tai tullaan käyttämään vähintään 10 asuinhuoneiston
vesilähteenä
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II    Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Yhteisvedenhankintaan soveltuva alue, jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa
käyttöä yhdyskuntien vedenhankinnassa

III   Muu pohjavesialue
Alue, jolla voi olla vedenhankinnallista merkitystä

2.2 Vesipuitedirektiivi (2000/60/EY)

Vesipuitedirektiivin  tarkoituksena  on  luoda  pinta  ja  pohjavesien  suojelua
varten puitteet,  joiden  avulla edistetään  vesivarojen kestävää käyttöä,  este
tään pohjavesien pilaantuminen sekä vähennetään jo tapahtunutta pohjavesi
en pilaantumista. Jäsenvaltioiden on pantava  täytäntöön  tarvittavat  toimen
piteet  pilaavien aineiden pääsyn ehkäisemiseksi  ja  rajoittamiseksi pohjave
teen. Tavoitteena on saavuttaa pohjaveden hyvä määrällinen ja kemiallinen
tila  kaikissa  pohjavesimuodostumissa  vuoteen  2015  mennessä.  Direktiivin
mukainen  pohjavesimuodostumien  ominaispiirteiden  lisätarkastelu  sekä
ihmistoiminnan  pohjavesivaikutuksia  koskeva  tarkastelu  tehdään  alueilla,
jotka alkutarkastelujen perusteella on yksilöity ns. riskialueiksi. Näitä tietoja
pohjavesialueilta  on  kerätty  aiemmin  laadituissa  Karkkilan  suojelusuunni
telmissa,  jotka  kattavat  yksitoista  pohjavesialuetta.  Uudenmaan  ympäristö
keskuksessa  on  asiantuntijaarvioinnin  perusteella  Karkkilan  pohjavesialu
eista nimetty yksitoista Iluokan ja neljä IIluokan pohjavesialuetta riskialu
eiksi. Karkkilan syrjäisillä  ja  harvaan asutuilla pohjavesialueilla  riskitekijät
ovat vähäisiä. Niille ei ryhdytty laatimaan suojelusuunnitelmaa vaan päädyt
tiin  pohjavesialueiden  ominaispiirteiden  lisätarkasteluun  koska useimmiten
ainoana pohjavettä vaarantavana toimintona on maaainestenotto.

2.3 Pohjavedensuojelua koskeva lainsäädäntö

Pohjavedensuojelu  perustuu  pääasiassa  ympäristönsuojelulakiin  (86/2000)
ja –asetukseen (169/2000) sekä vesilakiin (264/1961). Näiden lisäksi pohja
veden  suojeluun  liittyviä  säännöksiä  on  maaaineslaissa,  maankäyttö  ja
rakennuslaissa,  terveydensuojelulaissa  sekä  jäte  ja  kemikaalilaissa  sekä
öljyvahinkojen  torjuntalainsäädännössä.  Pohjaveden  suojelua  käsitellään
myös valtioneuvoston asettamissa valtakunnallisissa maankäyttötavoitteissa.
Yllä mainituista säädöksistä pohjaveden suojelun kannalta tärkeimpiä kohtia
ovat:

2.3.1 Pohjaveden pilaamis ja muuttamiskielto

Pohjaveden  pilaamiskiellosta  säädetään  ympäristönsuojelulain  1  luvun  8
§:ssä. Sen mukaan tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohja
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vesialueella ainetta tai  energiaa ei  saa panna  tai  johtaa  sellaiseen paikkaan
tai käsitellä siten, että pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi  tai kel
paamattomaksi  sellaiseen  tarkoitukseen,  johon  sitä  muuten  voitaisiin  käyt
tää.  Kielto  koskee  myös  toisen  kiinteistöllä  olevaa  pohjavettä.  Myös  toi
menpiteet, jotka aiheuttaisivat yleisen tai toisen edun loukkaamisen, on kiel
letty. Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton, eikä mikään viranomainen voi
myöntää lupaa siitä poikkeamiseen.

Pohjaveden muuttamisesta säädetään vesilain 1 luvun 18 §:ssä. Sen mukaan
ilman  ympäristölupaviraston  lupaa  ei  saa  ryhtyä  toimenpiteisiin,  joista  voi
aiheutua  jonkin  pohjavettä  ottavan  laitoksen  vedensaannin  vaikeutuminen,
tärkeän  tai  muun  vedenhankintakäyttöön  soveltuvan  pohjavesiesiintymän
antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttömahdollisuuden
muu huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeu
tuminen. Kielto koskee myös maaainesten ottamista ja muuta toimenpidet
tä, jos siitä ilmeisesti voi aiheutua edellä mainittu seuraus.

2.3.2  Maaperän  pilaamiskielto  ja  selontekovelvollisuus  pilaantuneesta
alueesta

Maaperän pilaamista ja pilaantuneiden alueiden kunnostusta ohjaavista sää
döksistä keskeisimpiä ovat ympäristönsuojelulaki  ja –asetus,  jotka kieltävät
maaperän ja pohjaveden pilaamisen. Maahan ei saa ympäristönsuojelulain 7
§ mukaan  jättää tai päästää  jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seura
uksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaa
raa  tai  haittaa  terveydelle  tai  ympäristölle,  viihtyisyyden  melkoista  vähen
tymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Maa
alueen  luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä YSL 104 § mukaan uudelle
omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toi
minnasta  sekä  jätteistä  tai  aineista,  jotka  saattavat  aiheuttaa  maaperän  tai
pohjaveden pilaantumista.

2.3.3 Öljysäiliöitä koskeva lainsäädäntö

Tärkeillä pohjavesialueilla  sijaitsevista  öljysäiliöistä  sekä niiden  tarkastuk
sista  on  säädetty  kauppa  ja  teollisuusministeriön  öljylämmityslaitteistoja
koskevassa  asetuksessa  (1211/1995)  ja  kauppa  ja  teollisuusministeriön
maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevassa päätöksessä
(344/1983).

Tärkeällä pohjavesialueella olevan maanalaisen öljysäiliön asentamisesta on
säiliön  omistajan  tai  öljylämmityslaitteiston  asentajan  ilmoitettava  Keski
Uudenmaan  pelastuslaitokselle.  Pelastusviranomaiselle  on  varattava  tilai
suus tarkastaa säiliön sijoitus ennen säiliön peittämistä. Tärkeillä pohjavesi
alueilla  olevat  maanalaiset  öljysäiliöt  on  tarkastettava  määräajoin.  Säiliön
omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että määräaikaistarkastukset suo
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ritetaan ajallaan. Ensimmäisen kerran säiliö on tarkastettava 10 vuoden ku
luttua käyttöönotosta. Tarkastustiedot tulee toimittaa pelastusviranomaiselle.
Kunnossa oleva, Aluokan säiliö on sen jälkeen tarkastettava 5 vuoden (me
tallisäiliöt)  tai  10  vuoden  (muut  materiaalit)  välein.  Jos  säiliön  kunnossa
havaitaan  puutteita  on  uusintatarkastus  tehtävä  2  vuoden  kuluttua.  Säiliö,
joka määräaikaistarkastuksessa havaitaan öljyvahingonvaaraa aiheuttavaksi,
on korjattava  tai poistettava käytöstä. Välitöntä vaaraa aiheuttava säiliö on
heti poistettava käytöstä.

Jos  öljylämmityslaitteisto  vaurioituu  siten,  että  seurauksena  on  henkilö,
omaisuus tai ympäristövahinko on omistajan, haltijan tai käyttäjän ilmoitet
tava siitä viipymättä valvontaviranomaiselle, jonka on tarvittaessa määrättä
vä asiantuntija suorittamaan paikalla tutkimus.

2.3.4 Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaissa  ja  asetuksessa  mainitaan  toiminnat,  joille  tulee
hakea  ympäristölupa.  Jos  ympäristönsuojeluasetuksessa  mainittu  toiminta
sijoitetaan  tärkeälle  tai  muulle  vedenhankintakäyttöön  soveltuvalle  pohja
vesialueelle  ja  toiminnasta  voi  aiheutua  pohjaveden  pilaantumisen  vaaraa,
on  sille  haettava  ympäristölupa  myös  siinä  tapauksessa,  että  toiminta  on
asetuksessa mainittua vähäisempää.

2.3.5 Maaaineslaki

Maaainesten  ottoa  säätelevät  maaaineslaki  (555/1981)  ja  sen  muutokset
(463/1997  ja  495/2000).  Toimintaan  tarvitaan  maaainesten  ottolupa,  jota
varten tulee tehdä ottosuunnitelma. Tärkeälle pohjavesialueelle sijoittuvasta
maaaineksen ottohankkeesta on pyydettävä  lausunto alueelliselta  ympäris
tökeskukselta.

Maaaineslain osittaisuudistuksen  (463/1997)  tavoite  on  maaainesten  kes
tävän käytön huomioon ottaminen. Maaainesten ottamisesta ei saa aiheutua
kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen
tai  erikoisten  luonnonesiintymien  tuhoutumista,  huomattavia  tai  laajalle
ulottuvia  vahingollisia  muutoksia  luonnonolosuhteissa,  eikä  tärkeän  tai
muun  vedenhankintakäyttöön  soveltuvan  pohjavesialueen  vedenlaadun  tai
antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

2.3.6 Jätevedenkäsittely haja ja vapaaajanasunnoissa

Vuoden 2004 alussa voimaan tullut Valtioneuvoston asetus hajaasutuksen jäte
vesien  käsittelystä  (542/2003)  edellyttää  kiinteistöjen  jätevesien  puhdistuslait
teiden  tehostamista.  Asetuksella  säädetään  vähimmäisvaatimukset  kiinteistö
kohtaisten talousjätevesien käsittelylle. Vaatimukset koskevat kaikkia kiinteistö
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jä, joita ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäröintijärjestelmään. Kunnan ym
päristönsuojelumääräyksissä  voidaan antaa erillismääräyksiä  jätevesien käsitte
lystä vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla.

2.3.7 Muut säädökset

Pohjavedensuojelun kannalta muita tärkeitä säädöksiä ovat mm.

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999
Asetus öljyvahinkojen  ja  aluskemikaalivahinkojen  torjunnasta 636/1993  ja  sen
muutos 705/2000
Kauppa  ja  teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä  ja
varastoinnista jakeluasemalla 415/1998
Kemikaalilaki 744/1989
Laki  maaalueilla  tapahtuvien  öljyvahinkojen  torjumisesta  378/1974  ja  sen
muutokset 90/1985, 20571987, 1298/1989, 701/1995m 694/2000 ja 936/2001
Maa  ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta
647/2000
Maa ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus ja lisätoimenpiteis
tä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta 646/2000
Maa ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteiden käsittelystä 634/1994
Maa  ja  metsätalousministeriön  päätös maatalouden  ympäristötuen  perustuesta
7698/1995
Maastoliikennelaki 1710/1995
Sosiaali  ja  terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden  laatuvaa
timuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001
Sosiaali ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvon
tatutkimuksista 461/2000
Sosiaali  ja  terveysministeriön  päätös  vaarallisten  aineiden  luettelosta
1059/1999
Terveydensuojelulaki 763/1994 ja terveydensuojeluasetus 1280/1994
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn
rajoittamisesta  931/2000,  joka perustuu  Euroopan  yhteisöjen  neuvoston direk
tiiviin (91/676/ETY)
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta 760/1995
Ympäristöministeriön  päätös  pohjavesien  suojelemisesta  eräiden  ympäristölle
tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 364/1994

2.4 Vedenottamot ja suojaalueet

Karkkilan  kaupungin  vedenotto  perustuu  toistaiseksi  Toivikkeen  ja  Haaviston
pohjavedenottamoihin.  Vattolan  pohjavesialueelle  on  rakennettu  uusi  vedenot
tamo  ja  vedenottohanke on käynnistymässä. Järvenpään, Kuonjoen, Hongiston
ja  Nummensyrjän  pohjavesialueilla  on  tutkitut  vedenottopaikat,  joiden  käyt
töönottoa on harkittu. Haaviston vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1977.
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Ottamolla  on  kaksi  siiviläputkikaivoa.  Kaivoista  pumpattu  vesi  johdetaan
Toivikkeen pohjavedenottamolle, jossa on ottamoiden yhteinen vesien alka
lointi  ja UVdesinfiointi. Toivikkeen vedenottamo on otettu käyttöön vuon
na 1970. Ottamolla on kolme siiviläputkikaivoa.  Lisäksi kaupunki omistaa
entisen Haaviston koulun kaivon,  joka on nykyisin Pyydysmäen vedenotta
mo.  Ottamon  vettä  käyttää  muutama  talous.  Ympäristölupa  Pyydysmäen
vedenottamon laajemmalle käytölle on vireillä.

Toivikkeen ja Haaviston pohjavedenottamoilla on LänsiSuomen vesioikeu
den  vahvistamat  suojaalueet  (LSVEO  146/1975).  Suojaalueet  jaetaan
yleensä  vedenottamoalueeseen  sekä  lähisuoja  ja  kaukosuojavyöhykkee
seen.  Vedenottamoalueet on  varattu  yksinomaan  vedenhankintakäyttöön  ja
ne käsittävät alueet, joilla sijaitsee tai joille on myöhemmin tarkoitus sijoit
taa vedenottokaivot ja niihin  liittyvät  laitteet. Kaukosuojavyöhykkeet käsit
tävät  vedenottamoiden  valumaalueet.  Lähisuojavyöhykkeet  tulee  säilyttää
mahdollisimman  luonnontilaisina  eikä  alueille  tule  myöntää  lupia  maa
ainesten ottamiseen. Suojavyöhykkeellä ei  saa  suorittaa  sellaista  toimintaa,
joka voi vahingollisella tavalla huonontaa ottamosta saatavan veden laatua.
Suojavyöhykkeellä on myös rajoitettu rakentamista ja varastointia.

3 KARKKILAN POHJAVESIALUEET

3.1 Iluokan pohjavesialueet:

3.1.1 PolariToivike A 0122401 I lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Kahdesta rinnakkaisesta reunamuodostumasta  ja niihin liittyvästä pitkittäis
harjusta  koostunut  pohjavesialue.  Terävänsyrjänharjun  reunaselänne  koos
tuu  pääasiassa  hiekasta;  soraa  tavataan  välikerroksina.  Tämän  itäpuolinen
Keskinummen  pienempi  reunaselänne  on  ainekseltaan  hieman  karkeampi
liepeiden ollessa pääasiassa hienoa hiekkaa. Lehmussuon itäpuolella kallio
perä on lähellä maanpintaa. Karkein aines tavataan kuitenkin luoteesta reu
namuodostumaan  pistävässä  pitkittäisharjussa,  jossa  aines  suurelta  osin on
hyvin  vettä  johtavaa  soraa.  Kallionpinnan  korkeustaso  vaihtelee  alueella
voimakkaasti. Ylimmillään kallionpinta on Lehmussuon itäpuolella. Harjun
suuntaisena  muodostuman  poikki  kulkee  todennäköisesti  suuri  kallioperän
murrosvyöhyke.

Pohjavesien virtaus suuntautuu Polarin alueella pääsiassa länteen kohti käy
töstä poistettua Polarin vedenottamoa ja osaksi myös  itäpuoliselle peltoalu
eelle. Pohjavettä purkautuu maanpinnalle entisen vedenottamon eteläpuolel
la ja Kotosuon reunalla sijaitsevasta lähteestä. Polarin alueen arvioitu antoi
suus on 1 400 m³/vrk. Alueella on hyödyntämättömiä vesivaroja ja tulevai
suutta  ajatellen  uuden  ottamopaikan  pohjavesiselvitykset  ovat  tarpeellisia.
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Pohjaveden virtausolosuhteiden selvittämiseksi alueelle olisi hyvä asentaa 4
 5 havaintoputkea.

Polarin osaalueella pohjavesialueen etelälaidan rajausta tarkennettiin teolli
suuskylän ja 2tien kohdalla tämän työn yhteydessä.

Riskit:
Polarin alueelle on tehty suojelusuunnitelma 2003. Pohjavesialueen suojelu
toimenpiteet  sekä  toimenpiteet  vahinkotapauksissa  löytyvät  suojelusuunni
telman luvuista 10 ja 11.

Riskialttiilla  paikalla  sijaitsevan  Polarin  vedenottamon  käyttö  lopetettiin
vuonna 1995 kun ottamo jäi Karkkilan keskustan liittymätien alle. Liittymän
kohdalla Valtatie 2 on perussuojattu noin 100 metrin matkalla tien molem
min puolin. Suojauksena on suojauskalvo ja 0,5 metrin paksuinen maatiivis
te. Seututie 133:lla on perussuojaus ja pohjavesisuojaus koko pohjavesialu
een  poikki  kulkevalla  tieosuudella.  Teollisuutta  varten  alueelle  on  tehty
asemakaava.  Teollisuusalueella  on  kaksi  Helvar  Oy  Ab:n  havaintoputkea,
joista  on  selvitetty  leikkuunesteen  pääsyä  maaperään.  Päästö  pohjaveteen
tapahtui vuonna 1995. Metso Drives Oy:n teollisuuslaitoksella on ympäris
tölupa  ja  se  sijaitsee  pohjavesialueen  eteläosassa.  Alueella  sijaitsee  kaksi
huoltoasemaa. Esso Masuunille on myönnetty ympäristölupa sen aloittaessa
toimintansa  vuonna  1997.  Alueella  ei  ole  enää  maaainestenottoa  mutta
vanhat ottoalueet muodostavat riskin pohjavedenlaadulle.

Pohjavedenlaatu:
Käytöstä  poistetun  Polarin  pohjavedenottamon  analyysitulosten perusteella
pohjaveden rautapitoisuus on ollut melko korkea. Myös kloridipitoisuus on
ollut koholla. Muuten pohjavesi on ollut hyvälaatuista.

Tarkkailu:
Metso Drives Oy:n tehtaan alueella olevasta havaintoputkesta otetaan sään
nöllisin väliajoin pohjavesinäytteet joista tutkitaan pohjaveden öljyhiilivety
pitoisuuksia.

3.1.2 PolariToivike B 0122401 I lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Toivikkeen  pohjavesialue  on  pitkittäisharju,  jossa  tavataan  karkeita,  hyvin
vettä johtavia aineksia. Alueen arvioitu antoisuus on 1 100 m³/vrk. Toivik
keen  alueella  pohjavesien  virtaussuunta  on  lännestä  ja  luoteesta  kohti  ve
denottamoa.  Toivikkeen  vedenottamolla  on  LänsiSuomen  vesioikeuden
vahvistama suojaalue (1976). Alueella on maisemaarvoa. Pohjavesialuees
ta  itään,  sen  rajojen  ulkopuolella  ollut  joskus  antoisuudeltaan  hyvä  lähde,
kesäkuussa 2005 sitä ei enää löytynyt.
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Riskit:
Pohjavesialueelle on tehty suojelusuunnitelma 1997.

Soranottoa on alueen luoteispäässä ja vedenottamon eteläpuolella. Vedenot
tamon  lähellä  oleva  tie  (ID  134001)  on  eristetty  bentoniitilla  ja  kuitukan
kaalla kriittisimmällä tieosuudella.

Pohjavedenlaatu:
Pohjavedenlaatu on ollut hyvä. Toivikkeen vedenottamolla vesi alkaloidaan
alhaisen pH:n vuoksi. Vesi täyttää hyvän talousveden laatuvaatimukset.

Tarkkailu:
Toivikkeen  vedenottamolla  on  kolme  kaivoa.  Tarkkailu  toimii,  vesipinnat
mitataan kuudesta pohjavesiputkesta  ja  vedenlaatunäytteet otetaan ottamon
kaivoista kerran kuussa. Toivikkeen vedenottamon eteläpuolella sijaitsevas
sa Jokitöyrän sorakuopassa on kolme havaintoputkea, jotka vaaittiin.

3.1.3 Haavisto 0122402 I lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Luoteesta  Ahmoolammen  itäpuolitse  kulkeva  harju,  joka  etelässä  laajenee
leveäksi deltaksi. Aines on pääosin hyvin vettä johtavaa hiekkaista soraa ja
hiekkaa. Aluetta rajaavat idässä ja kaakossa kallioalueet. Muodostuman ete
läreunaa sivuten kulkee suuri kallioperän ruhjelinja. Karkein aines tavataan
linjalta  Ruostenokka    vedenottamo.  Pohjaveden  virtaus  suuntautuu  etelä
kaakkoon ja purkautumista tapahtuu pääasiassa vedenottamon eteläpuolisel
le  suoalueelle.  Pohjavesialueen  antoisuudeksi  on  arvioitu  2  000  m³/vrk.
Haaviston vedenottamolla on LänsiSuomen  vesioikeuden  vahvistama suo
jaalue.

Riskit:
Haaviston alueelle on tehty suojelusuunnitelma 1997.

Tällä  hetkellä  alueen  soranotto  on  keskeytynyt  mutta  soranoton  lupahake
mus  on  vireillä.  Maaainestenottoa  on  kuitenkin  ollut  paljon  ja  sen  jäljiltä
alueella on osin jälkihoidettuja kuoppia.

Pohjavedenlaatu:
Haaviston pohjavedenottamon veden laatua on seurattu vuodesta 1973. Vesi
täyttää  hyvän  talousveden  laatuvaatimukset.  Soranottoalueilla  on  havaittu
kohonneita rauta ja mangaanipitoisuuksia.

Tarkkailu:
Haaviston vedenottamolla on kaksi kaivoa. Vedenlaatunäytteet otetaan ker
ran  kuussa  ottamolta.  Vedenottamon  tarkkailussa  pohjavedenpinnat  mita
taan  yhdeksästä  pohjavesiputkista,  kolmesta  kaivosta  sekä  Parsilanjärvestä
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ja  Ahmoolammista. Soranottajilta  on  myös pohjavedenpinta  ja  laatutietoja:
Lohja Rudus Oy Ab:n Haavisto II (KymiKymmene) alueelta kuudesta put
kesta.  Pohjavesialueen  kaakkoiskulmassa  sorakuopassa  on  viisi  pohja
vesiputkea, joista on pintatietoja. Putken päiden korkotiedot puuttuvat.

3.1.4 Nummensyrjä A, B ja C 0122403 I lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Ahmoon ja Haaviston välillä sijaitseva suuri deltamuodostuma. Alueelle on
syntynyt laajoja kaivualueita laajamittaisen maaainesten ottotoiminnan seu
rauksena.  Kaivualueet  kattavat  huomattavan  osan  pohjaveden  muodostu
misalueen pintaalasta  ja kaivutoiminnasta aiheutuvat pohjaveden  laatuvai
kutukset ovat mahdollisia. Luonnontilaiset maastokohdat kohoavat ylimmil
lään  noin 50  metriä  ympäröivää  maastoa korkeammalle.  Alueen  halki kul
kee  ruhje  linjalla  KotosuoSuokannansuoKiteenoja  ja  karkeimmat  maa
ainekset  ovat  kerrostuneet  tälle  vyöhykkeelle.  Maaperä  on  paikoin  erittäin
karkeaa kivikkoa,  soraa  ja karkeaa  hiekkaa. Reunaalueilla on  vallitsevana
hiekka. Deltan kaakkois ja luoteisosissa aines on hienorakeista. Kerrospak
suudet vaihtelevat TVL:n tekemien seismisten luotausten mukaan 13,540,0
metriin. Pohjoisessa ja etelässä muodostumaa rajoittavat monin paikoin kal
lioselänteet.  Deltamuodostuman  kohdalla  kallionpinnan  korkeustasovaihte
lut  ovat  huomattavan  suuret.  Alimmillaan  kallionpinta  on  ruhjepainanteen
kohdalla, ylimmillään alueen pohjois  ja  lounaisosissa. Alueella on seismi
sin  mittauksin  määritetty  pohjaveden  virtausta  rajoittavia  kalliokynnyksiä,
jotka  jakavat pohjavesiesiintymän erillisiksi valumaalueiksi. Tästä  johtuen
pohjavesiesiintymä on jaettu kolmeen osaalueeseen.

Pohjaveden virtaus suuntautuu valumaalueen reunoilta kohti keskellä sijait
sevaa  ruhjetta,  jossa  virtauksen  suunta  on    pääasiassa  itäkaakkoon,  missä
Nummelan tilan eteläpuolella on merkittävä purkautumisalue. Purkautumis
ta  tapahtuu  myös  Aholan  eteläpuolelle.  Pohjavesialueen  ulkopuolella  Ko
tosuolla on pohjaveden purkautumispaikkoja. Näistä kolmesta lähteestä yksi
on enää ennallaan, yksi on hävinnyt ja toinen pienentynyt ojituksen seurauk
sena.

Suunnittelukeskus Oy:n mukaan pohjavesiesiintymän kokonaisantoisuus on
noin  2  000  m³/vrk.  Kalliokynnysten  jakamien  pohjavesivarojen  hyödyntä
minen kokonaan vaatii useamman ottamokaivon rakentamista. Suunnittelu
keskus Oy on tehnyt pohjavesitutkimuksia alueella 2003  2004 aikana,  ta
voitteenaan  selvittää  vedenottoalueilta  jatkuvasti  käyttöön  saatavan  pohja
veden määrä  ja  laatu sekä vedenoton ympäristövaikutukset. Osaalueella B
on suoritettu koepumppaus pohjavesiputkesta TL1/99. Pumpattu vesimäärä
oli 300  350 m³/vrk.
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Riskit:
Nummensyrjän alueelle on tehty suojelusuunnitelma 2000. Pohjavesialueen
suojelutoimenpiteet  sekä  toimenpiteet vahinkotapauksissa  löytyvät  suojelu
suunnitelman luvuista 11 ja 12.

Osaalueella A on maaainestenottoa. Kaivutoiminnasta aiheutuvat pohjave
den laatuvaikutukset ovat mahdollisia. Alueella sijaitsevalla seututie 133:lla
käytetään suolaa liukkauden torjuntaan.

Pohjavedenlaatu:
Pohjavesi  on  lähes  neutraalia  ja  hyvin  pehmeää.  Kloridipitoisuus  on  ollut
koholla  Nummelan  alueella.  Soistuneeseen  maastoon  rajoittuvalla  Lammi
lanmäen alueella rauta ja mangaanipitoisuudet ovat korkealla.

Tarkkailu:
Aalueella on pohjavesiputkia joista pohjavedenpintaa seurataan. Soranotta
jilta  on  vedenpintatietoja  Nummensyrjän  B  osaalueelta:  Tieliikelaitoksen
Haaviston Patapään soraalueelta kolmesta putkesta ja yhdestä kaivosta.

3.1.5 Vattola 0122404 I lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Alue on Toisen Salpausselän soravaltainen reunamuodostuma, jossa karkein
aines  on  luultavasti  sijoittunut  Saarlammen  ja  Kalattoman  välille.  Itä  ja
eteläosat  on  hiekkavaltaisia.  Pohjaveden  virtaus  suuntautuu  luoteeseen  ja
suurin osa pohjavedestä purkautuu Saarlampeen. Alueella on uusi vedenot
tamo Vattola. Kaivo on jo rakennettu ja vedenottohanke on käynnistymässä.
Pohjavesiselvityksissä Vattolan antoisuudesta on esitetty erisuuruisia lukuja.

Riskit:
Alueelle on tehty suojelusuunnitelma 1997.

Alueelle on suuri rapuviljelmä.

Pohjavedenlaatu:
Laadultaan erittäin pehmeää vettä (IIIluokka, Fe). 1970luvun lopussa otet
tujen vedenlaatunäytteiden perusteella pohjavesi on hyvälaatuista.

3.1.6 Hongisto 0122405 I lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Alue käsittää Toiseen Salpausselkävyöhykkeeseen kuuluvan kapean  reuna
muodostumaselänteen,  johon  on  liittynyt  laaja  glasifluviaalinen  harjumuo
dostuma.  Moreeniselänteen  aines  on  pintaosistaan  heikosti  lajittunutta  ja
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paikoin esiintyy moreenilaattoja. Pintaosassa on myös huomattavasti lohka
reita. Syvemmällä aines on pääasiassa hiekkaa. Patalukon alueen deltamai
sen  levenemän  aines  on  yleisesti  hiekkavaltaista,  ydinosassa  soravaltaista.
Kallionpinnan  korkeustaso  vaihtelee  alueella  voimakkaasti.  Korkeimmat
kohdat ovat pohjavesiesiintymän pohjoisreunalla sekä etelä  ja  lounaisosis
sa, matalimmat alueen keskiosissa. Lähteenmäen ja Pattaissuonharjun välis
sä  maaperä  koostuu  kairausten  perusteella  kerroksittaisesta  silttisestä  hie
nosta hiekasta, hiekkaisesta sorasta ja soramoreenista. Syrjänlähteen ja Pata
lukon välisessä harjumuodostumassa koostumus vaihtelee silttisestä hienos
ta hiekasta kiviseen soraan. Maaperä on heikosti lajittunutta ja karkeimmis
sa  maakerroksissa  on  paljon  hienoainesta.  Maakerrosten  paksuus  on  suu
rimmillaan Syrjänlähteen  länsipuolella, pienimmillään Multamäen alueella.
Maaperä on rakenteeltaan vaakakerroksellista. Pohjaveden virtaus suuntau
tuu  koillisesta  ja  etelästä  kohti  Syrjänlähteen  aluetta  mikä  on  huomattavin
purkauspaikka,  tästä  virtaus  suuntautuu  luoteeseen.  Osa  vesistä  purkautuu
suoraan Ahmoolammiin. Esiintymän arvioitu kokonaisantoisuus on noin
1 500 m³/vrk.

GTK on selvittänyt pohjavesialueen rakennetta painovoimamittausten avulla
vuonna  2002.  Suunnittelukeskus  Oy  on  tehnyt  koepumppauksia  alueella
vuosien 2003  2004 aikana, tavoitteenaan selvittää vedenottoalueilta jatku
vasti käyttöön saatavan pohjaveden määrä ja laatu sekä vedenoton ympäris
tövaikutukset.  Koepumppauspaikkaa  (S3)  ei  kuitenkaan  voida  hyödyntää
vedenhankinnassa  pohjavesinäytteistä  löydettyjen  torjuntaaineiden  takia.
Alueelta pitäisi tutkia uusi mahdollinen vedenottopaikka.

Riskit:
Alueelle on tehty suojelusuunnitelma 2003. Pohjavesialueen suojelutoimen
piteet  sekä  toimenpiteet  vahinkotapauksissa  löytyvät  suojelusuunnitelman
luvuista 10 ja 11.

Alueen pohjoispäässä on maaainestenottoa ja kaksi taimitarhaa. Pohjavesi
alueella sijaitsevalla seututiellä 134 käytetään suolaa talviaikana liukkauden
torjuntaan.

Pohjavedenlaatu:
2002  tehtyjen  vesinäytteenottojen  perusteella  Pattaissuonharjun  lammikon
veden  rauta  ja  mangaanipitoisuudet  ylittävät  talousvedelle  asetetut  laatu
vaatimukset,  myös  kloridipitoisuus  on  koholla.  Syrjänlähteen  vedessä  am
moniumtyppipitoisuus  ylittää  talousveden  laatuvaatimukset  ja  kloridi  on
selvästi koholla. Muilta osin vesi on hyvälaatuista. Pohjavesiputkesta S3 ja
kaivo K104:stä heinäkuussa 2005 otetuista näytteistä löytyi pestisidejä. Put
kessa  S3  todettiin  talousveden  laatuvaatimukset  ylittävä  pitoisuus  2,6
diklooribentsoamidia  0,55  g/l,  kaivossa  104  pitoisuus  oli  0,02  g/l.  Vuo
den 2004 syksyllä putkesta S3 otetuissa näytteissä oli talousveden laatuvaa
timukset  ylittävät  pitoisuudet  2,6diklooribentsoamidia  (0,38  g/l)  ja  gly
fosaattia (0,13  g/l).
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Tarkkailu:
Torjuntaaineiden seurantaa jatketaan.

3.1.7 Vuotinainen 0122406 I lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Voutinaisen  ja  Kovelonjärven  välillä  sijaitseva  järvien  rikkoma  pohjavesi
alue. HelsinkiPori valtatien suuntaisena alueen poikki kulkee matala ja ka
pea pitkittäisharju. Vettä johtavaa ainesta esiintyy myös Lananmäen  ja La
nannummen  alueella  Valkjärven  luoteispuolella.  Etelässä,  idässä  ja  koilli
sessa aluetta rajaavat kallioselänteet. Muodostuman paksuus on kallioperän
läheisyyden  vuoksi  vähäinen.  Sijoittamalla  vedenottopaikka  Valkjärven
rannalle,  voidaan  pienehköä  luonnollista  antoisuutta  merkittävästi  lisätä.
Vuotinaisen  ja  Ruokjärven  pohjavesialueiden  rajan  lähellä  on  ollut  antoi
suudeltaan hyvä lähde, kesäkuussa 2005 paikalla oli seisova vesi eikä ylivir
taamaa.

Toistaiseksi pohjavesialueen  vesivarojen selvittämisellä ei ole  akuuttia  kii
rettä Karkkilan vesihankinnan turvaamiseksi.

3.1.8 Järvenpää 0122408 I lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Kallioruhjeisiin kerrostunut pienialainen, Toisen Salpauselkävaiheen  koilli
nenlounas  suuntainen  reunamuodostuma.  Alueen  keskiosan poikki  kulkee
lähes  itälänsi  suuntainen  kallioperän  ruhje.  Kairaustulosten  perusteella
maaaines  on  pääasiassa  hiekkavaltaista  ja  maaperässä  tavataan  paikoin
voimakasta  vaakakerroksellisuutta.  Kairaussyvyydet  vaihtelevat  12.217.5
metrin välillä. Alueen luoteisosassa, Satulinmäellä maaaines on maastoha
vaintojen  perusteella  karkeampaa,  koostumukseltaan  soraista  hiekkaa  –
hiekkaista soraa. Lajittuneet vettäjohtavat kerrokset ovat alueen reunaosissa,
ruhjepainanteen kohdalla osin  tiiviin  savi    silttikerroksen alla.  Kallionpin
nan korkeusvaihtelut ovat alueella suuret. Ylimmillään kallionpinta on esiin
tymän  luoteisreunalla  ja  alimmillaan  ruhjepainanteen kohdalla.  Kallionpin
nan suurista korkeustasovaihteluista johtuen alueella on pohjaveden virtaus
ta rajoittavia kalliokynnyksiä. Pohjavesi purkautuu alueen kaakkoisreunalla
olevista lähteistä. Maaaineksenoton takia pohjavedenpinta on tullut paikoin
näkyviin. Pohjavesiesiintymän keskimääräiseksi antoisuudeksi kahden tutki
tun paikan perusteella on arvioitu 400 m³/d. Osa muodostuvasta pohjavedes
tä  on  peräisin  pohjavesialueen  ulkopuolelta.  Reunamuodostuma  ei  kohoa
merkittävästi ympäröivää maastoa korkeammalle.
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Uutta  vedenottopaikkaa  varten  on  19901991  suoritettujen  tutkimusten  pe
rusteella määritetty kaksi mahdollista vedenottopaikkaa mutta kaivoja ei ole
vielä  rakennettu.  Pohjavesialueen  kaakkoisreunalla  olevat  lähteet  käytiin
kartoittamassa kesäkuussa 2005. Ylivirtaamat olivat todella pieniä.

Riskit:
Alueelle  tehty  suojelusuunnitelma  2000.  Pohjavesialueen  suojelutoimenpi
teet  sekä  toimenpiteet  vahinkotapauksissa  löytyvät  suojelusuunnitelman
luvuista 11 ja 12.

Maaainesten ottotoiminta on ollut alueella melko vähäistä. Vanhoja kaivu
alueita on esiintymän keski ja kaakkoisosissa. Pohjavesialueella sijaitseval
la Vattolantiellä käytetään tiesuolaa vain pieniä määriä mustan jään aikaan.
Huomattava osa pohjavesialueen pintaalasta on viljelykäytössä olevia pel
toja. Alueella on rakentamispaineita.

Pohjavedenlaatu:
Pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Vedessä on ollut paljon nitraattia
mutta alueella ei ole enää karjatiloja. Lähteistä LÄI2 ja LÄI1 on otettu näyt
teet heinäkuussa 2005.

Tarkkailu:
Lähteestä voisi ottaa kerran vuodessa vedenlaatunäytteet laadunseurantatar
koituksessa.

3.1.9 Kuonjoki A 0122415 I lk (B, C II lk)

Hydrogeologinen kuvaus:

Lähes itälänsi suuntainen harjumuodostuma, joka luoteessa rajoittuu Parsi
lanjärveen.  Kalliokynnykset  jakavat  alueen  kolmeen  osaan,  joista  veden
hankinnan  kannalta  merkittävin  on  Vuorenmäen  paksu  soravaltainen  alue
lännessä  (osaalue  A).  Maakerrokset  koostuvat  kairaustulosten  perusteella
pintaosassa  hienosta  hiekasta    hiekasta,  pintamaakerroksen  alapuolella
maaperä  on  karkeaa,  vaihdellen  sorasta  hiekkaiseen  soraan.  Harjumuodos
tuma  rajoittuu  länsipuolella  savipeitteiseen  Sitinojan  maastopainanteeseen.
Painannealue on yhteydessä pohjavesiesiintymään tiiviin pintamaakerroksen
alapuolella  tavattavien  vettäjohtavien  maakerrosten  välityksellä. Pohjavesi
alueen  pohjoisreunalla  on  orsivesikerrostuma,  jossa  vesipinta  on  noin  10
metriä  alueen  vallitsevaa  pohjavedenpinnan  korkeustasoa  ylempänä.  Kol
kanhaavistonnummen eteläreunalla  on  lähdevyöhyke,  jonka  mitattu  virtaa
ma on noin 770 m³/vrk. Tässä kohtaa pohjavesialueen raja myötäilee Natu
raalueen rajaa. Hietalammin alue on harjujaksoa, mistä pohjaveden purkau
tumista  tapahtuu eri suuntiin,  joten pohjaveden hyödyntäminen on vaikeaa.
Pohjaveden muodostumisolosuhteet ovat hyvät alueen käsittäessä sekä har
jutasanteita että kumpukuoppamaastoa. Pohjavedet purkautuvat idässä pää
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asiassa  Mikkolansuon    Jaakkolanmäen  väliselle  alueelle;  osaalueella  B  Syrjälän  tilan
koillispuolelta ja Vuorenmäen
alueella.  Pohjavesialueen  luoteisreunalla  sijaitsevan  Parsilanjärven  vesipinta  on
mittausten  perusteella  alueen  pohjavedenpintaa  korkeammalla,  joten  järvestä  suotautuu
vettä pohjavesiesiintymään. Tämä saattaa aiheuttaa pohjaveden laadun heikentymistä.

Alueella  on  uusi  vedenottamo    Pyydysmäki,  vedenoton  lupahakemus  on  vireillä.
Koepumppaukset tehtiin vuoden 1998 lopulla. Kesäkuussa 2005 tehtiin maastokäynti B
osaalueen  Naturalähteikölle.  Pohjavettä  purkautuu  useisiin  ojiin.  Cosaalueen
pohjavesiolosuhteiden lisäselvitykset tarpeellisia tulevaisuudessa.

Kuonjoen osaalueiden A ja B pohjavesirajaukset on  tarkistettu  ja päivitetty tämän työn
yhteydessä.

Riskit:
Kaikille osaalueille (A, B ja C) on tehty suojelusuunnitelma 1997. Kuonjoen Aalueelle
on  laadittu uusi suojelusuunnitelma 2000. Alueen suojelutoimenpiteet sekä  toimenpiteet
vahinkotapauksissa löytyvät suojelusuunnitelman luvuista 11 ja 12.

Ottamopaikan  lähelle  on  valmistunut  uusi  tie  (ID  133002),  jolle  Uudenmaan  tiepiiri
ehdottaa suojauksen rakentamista (erillishankkeena) ja suolauksen vähentämistä. Alueella
on runsaasti maaainestenottoa.

Pohjavedenlaatu:
Pyydysmäen koepumppausten analyysitulosten mukaan pohjavesi  on  lievästi  hapanta  ja
pehmeää. Rauta ja mangaanipitoisuuksissa on huomattavia vaihteluita, soranottoalueilla
vesi  on  paikoin  rautapitoista  ja  sameaa.  Aosaalueella  kohonneet  kloridipitoisuudet
johtuvat  todennäköisesti  luoteisosan  soranottoalueella  käytetystä  kalsiumkloridista.
Muilta  osin  pohjavesi  täyttää  talousvedelle  asetetut  laatumääräykset.  Lähteestä  LÄ017
sekä Poski2300 pohjavesiputkesta on otettu heinäkuussa 2005 näytteet.

Tarkkailu:
Soranottajilta on vedenpinta ja laatutietoja: Lohja Rudus Oy Ab:n Haaviston Vuorenhar
jun  alueelta  (Kuonjoki  A)  kahdesta  kaivosta  sekä  yhdestä putkesta  ja  järvestä,  Holman
(Kuonjoki  C)  alueelta  yhdestä  putkesta  ja  kahdesta  kaivosta,  Airolan  alueelta  yhdestä
putkesta ja yhdestä kaivosta, Lemminkäisen  Hietalammin alueelta seitsemästä havainto
putkesta.

3.2 IIluokan pohjavesialueet:

3.2.1 Muslammi 0122409 II lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Alue  on  tasainen  reunamuodostuma,  jonka  itäosaan  liittyy  luode    kaakko  
suuntainen  pitkittäisharju.  Karkein  aines  on  reunamuodostuman  luoteis  ja
pohjoisreunassa  sekä  reunamuodostumaan pistävässä  pitkittäisharjussa.  Hienola
jitteista maaainesta on varsinkin alueen etelä ja kaakkoisosassa.
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 Kalliopaljastumia  on  paikoin  näkyvissä.  Alue  rajoittuu  lounaassa  Nuijajo
keen,  jonka  suuntaisena  kulkee  kallioperän  heikkousvyöhyke.  Pohjaveden
virtaus suuntautuu kalliokynnysten takia useisiin eri suuntiin ja purkupistei
siin, joista suurin osa sijaitsee Käyränsuon ja Hosioissuon alueilla.

Kesäkuussa  2005  Käyränsuon  pohjoisreunalla  ei  havaittu  selkeitä  lähde
paikkoja, maata oli muokattu syventämällä ojia. Ojassa oli melkein seisova
vesi, arvioitu virtaama n. 50 m³/vrk. Hosioissuon reunan ojassa vesi oli sei
sovaa ja lähdepaikka sammaloitunut. Mahdollinen koepumppauspaikka olisi
rinteessä,  lähteen yläpuolella. Kokonaisantoisuudeltaan erinomainen pohja
vesialue, vaikkakin antoisuus on luultavasti pienempi kuin pintaalan perus
teella  arvioitu  2  100  m³/vrk. Pohjavesivarojen  hyödyntäminen  vaatisi  use
amman  ottamokaivon  rakentamisen.  Pohjavesiolosuhteiden  lisäselvitykset
tarpeellisia tulevaisuudessa.

Riskit:
Alueella on ampumarata ja soranottoa.

Pohjavedenlaatu:
Ampumaradan  tarkkailuputkesta  on  tutkittu  pohjaveden  raskasmetallien  ja
PAHyhdisteiden  (polyaromaattisten  hiilivetyjen)  pitoisuuksia.  Tulosten
perusteella pohjavedessä ei ole havaittu kohonneita pitoisuuksia lyijyä, nik
keliä tai sinkkiä. Myös PAHyhdisteiden pitoisuudet ovat olleet alle talous
vedelle asetetun laatuvaatimuksen.

Tarkkailu:
Ampumarataalueen pohjaveden raskasmetalli  ja PAHyhdisteitä seurataan
säännöllisillä näytteenotoilla.

3.2.2 Ritanummi 0122411 II lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Toiseen Salpausselkään kuuluva  laaja deltamuodostuma.  Aines on pääosin
vettä  hyvin  johtavaa  hiekkaa  ja  soraa,  välikerroksina  saattaa  esiintyä  mo
reenipahkuja.  Ainekseltaan  karkeimmat  osat  ovat  Ritanummenlukot  ja  sen
eteläpuoliset  alueet.  Maaleikkauksia  ei  ole.  Pohjavedenpinta  on  syvällä.
Alueen ainoa pohjavesiputki on kuiva, hiekkakerrosten paksuus yli 20 met
riä. Kallionpinta  kohoaa  muodostumassa  korkeammalle  kuin  pohjavesi.
Pohjavesi purkautuu tihkumalla deltaa ympäröiville suoalueille.

Pohjavesiolosuhteiden lisäselvitykset ovat tarpeellisia tulevaisuudessa. Alu
eella  ei  ole  soranottoa.  Alueella  on  POSKItutkimusten  yhteydessä  tehty
maatutkaluotauksia  joissa  on  todettu  paksuja  hyvin  vettä  johtavia  maaker
roksia. Lisätutkimukset ja kairaukset olisivat tarpeellisia.
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3.2.3 Aittoissuonmäki 0122414 II lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Alue on  osa Toisen Salpausselän  reunamuodostumavyöhykettä.  Alueeseen
kuuluvat Aittoissuonmäen ja Tupsumäen reunamuodostumat. Aines on pää
osin vettä hyvin läpäisevää hiekkaa ja soraa. Karkearakeiset osat sijoittuvat
muodostuman keski ja luoteisosiin, reunaosat ovat silttiä ja moreenia. Alu
een  kaakkoispuolella  on  laaja  suoalue,  joka  saattaa  huonontaa  pohjaveden
laatua.  Pohjavesialueen  keskiosassa  useita  lähteitä,  joista  pohjavesi  virtaa
kohti  Kyrönojaa  ja  Saavajokea.  Kokkoinojan  virtaamaksi  on  mittapadolla
saatu  390  m³/vrk  (1980).  Pohjaveden  virtaussuunnan  sekä  Toivikkeen  ja
Aittoissuonmäen  välisen  mahdollisen  vedenjakajan  selvittämiseksi  alueelle
olisi  hyvä tehdä  geofysikaalisia  tutkimuksia  ja  asentaa  muutama  pohja
vesiputki.  Tulevaisuutta  ajatellen  vedenhankintaselvityksille  on  tarvetta,
koska  alue  on  lähellä  Toivikkeen  vedenottamoa  ja  keskustaajamaa.  Ait
toisuonmäen pohjavesiluokka korotettiin III:sta II:een.

Riskit:
Alueella  on  aktiivista  soranottoa  ja  Tupsumäen  ottoalue  on  laajempi  kuin
mitä kartassa esitetty. Pohjavesialueen länsipuolella olevalta suoalueelta on
suunniteltu turpeenottoa.

Pohjavedenlaatu:
Pohjaveden pH on pysynyt viime vuosien aikana (2001  2004) välillä 6,3 
6,6.  Sähkönjohtavuusarvot  (5    5,5  mS/m)  ovat  olleet  lähellä  koko  maan
keskiarvoa.  Sulfaattipitoisuudet  ovat  olleet  kaksinkertaisia  maan  keskiar
voon verrattuna mutta vuodesta 1994  lähtien pitoisuus on ollut  laskusuun
nassa  rikkipäästöjen  merkittävän  vähentymisen  seurauksena  (Kaavio  1.).
Kloridipitoisuudet  ovat  melko  alhaisia.  Nitraattipitoisuudet  ovat  likimain
valtakunnallista tasoa mutta nousseet tasaisesti 1970luvun puolivälistä läh
tien ilmaperäisen laskeuman takia. Alueella suoritetut metsänhakkuut 1980
luvun loppupuolella ja harvennushakkuut 1995 vaikuttivat nitraattipitoisuu
den voimakkaana nousuna. Uuden metsän kasvaessa pitoisuus on  taas  las
kenut.  Fosforipitoisuudet  ovat  keskimääräistä  pienempiä.  Fluoridipitoisuu
det ovat nelinkertaisia maan keskiarvoihin verrattuna.

Tarkkailu:
Alueella  sijaitsee  Suomen  ympäristökeskuksen  pohjavesiasema,  josta  on
pitkäaikaiset vedenpinta ja laatumittaustulokset (1978 ) (Kaavio 2.).
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Sulfaattipitoisuus Aittoissuonmäen Lähde1
näytteenottopisteessä
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Kaavio 1. Sulfaattipitoisuus  Aittoissuonmäen Lähde1 näytteenottopisteessä
vuosina 20012005.

Aittoissuonmäen pohjavedenkorkeudet
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Kaavio 2. Aittoisuonmäen  pohjavedenkorkeudet havaintoputkesta 0102p10
vuosina 19782005.

3.2.4 Piikaahoinmäki 0122418 II lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Moreenimuodostuma laajan kalliopaljastumaalueen keskellä. Länsi  ja ete
läpuolella  kallioperä  on  rikkonaista.  Kalliopaljastumien  välissä  sijaitsevan
lähteen vuodenaikaiset virtaamavaihtelut ovat suurehkot, vuoden 1989 hei
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näkuussa  virtaama  on  ollut  70  m³/vrk.  Lähdevesi  on  muutaman  talouden
käytössä. Pohjavesialueen luokka on korotettu III:sta II:een.

3.2.5 Aseman seutu 0122451 II lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Alue on  tyypillinen  deltamuodostuma,  jonka  luoteisosaan  liittyy  pitkittäis
harju.   Ainekseltaan  muodostuma on  vettä hyvin  läpäisevää hiekkaa  ja  so
raa,  soravaltaisin  osa  sijoittuu  muodostuman  keski  ja  länsiosiin.  Soraker
rosten paksuus on noin 30  40 m. Pohjavesialueen arvioitu antoisuus on
1  100  m³/vrk.  Pohjavesi  purkautuu  pääasiassa  Santalansuon  ja  Sorttasuon
alueilla.  Pohjavesialueen  eteläpuolella,  Santalansuon  itäpuolella  on  suuri
lähde  (Karhunlähde).  Pohjavesialueella  on  tehty  POSKItutkimuksia. Alu
een pohjoispuolella on Naturaalueita. Vedensaannin kannalta erinomainen
alue. Pohjavesiolosuhteiden lisäselvitykset tarpeellisia lähitulevaisuudessa.

Riskit:
Alueella on vanha rautatie, mahdollinen maaperän pilaantuminen. Alueella
on  runsaasti  soranottoa  ja  Vuonteenmäen  soranottoalue  on  laajempi  kuin
mitä  kartassa  kuvattu.  Pohjavesialueen  koillispuolella,  Lopen kunnan  puo
lella on turvetuotantoalue.

Pohjavedenlaatu:
Pohjavesi  on  paikoin  rauta  ja  mangaanipitoista. Veden  sameus  voi  johtua
kohonneesta rautapitoisuudesta. Veden kovuusluokka on "erittäin pehmeä".
Pohjaveden laatua saattavat huonontaa ympäröivät suoalueet.

Tarkkailu:
Soranottajilta  on  vedenpinta  ja  laatutietoja:  Lohja  Rudus Oy  Ab:n  Vaski
järvi II:n alueelta kahdesta putkesta ja Vaskijärvi I:n alueelta kolmesta put
kesta,  Tieliikelaitoksen  Vuonteenmäen  soraalueelta  yhdestä  kaivosta  ja
kahdesta putkesta sekä Metsähallitusksen Morenian yhdestä putkesta.

3.2.6 Iso Paastonjärvi 0122452 II lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Kapea lähes luodekaakko suuntainen pitkittäisharju. Vettä hyvin läpäisevä
aines on kerrostunut osaksi kalliopainanteisiin sekä osaksi korkealle kallio
alustalle. Harjussa esiintyy paikoin huonosti  lajittuneita kerroksia ja pahku
ja. Pohjavesi purkautuu pääosin tihkumalla harjua ympäröiviin järviin, var
sinkin IsoPaastonjärven rannat ovat harjun kohdalla vettä hyvin läpäiseviä.
Harjuun rajoittuvien vesistöjen vedenlaatu on melko hyvä. Vedenhankinnan
kannalta tyydyttävä alue, kun arvioitu antoisuus on 460 m³/vrk.
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3.3 IIIluokan pohjavesialueet:

3.3.1 Rautamäki 0122407 III lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Aines on  hiekkaa  ja  soraa, karkein aines on  muodostuman  luoteisreunalla.
Alueella on runsaasti kalliokohoumia, jotka vaikuttavat pohjaveden virtaus
olosuhteisiin. Muodostuma rajoittuu luoteessa Kovelonjärveen, jonka ranta
alueet ovat osaksi vettä hyvin läpäiseviä. Pohjavesi purkautuu pääosin Kyl
mälänlampeen.  Pohjavesivarojen  käyttöönotto  vaatisi  useamman  ottamo
kaivon  rakentamisen.  Kesäkuussa  2005  tehdyn  maastokäynnin  perusteella
pohjavesialueen  antoisuuden arvioidaan olevan  pienempi  kuin  600  m³/vrk.
Alueen kaakkoiskulmassa olevan lähteen (LÄI2) ylivirtaamaksi mitattiin n.
43 m³/vrk. Pohjavesiolosuhteiden selvittämiseksi tulisi tehdä geofysikaalisia
tutkimuksia.

Pohjavedenlaatu:
Lähteestä LÄI2 (pohjavesialueen kaakkoiskulmassa) on otettu näyte heinä
kuussa 2005.

3.3.2 Ruokjärvi 0122410 III lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Alue koostuu kalliokynnysten rikkomasta  luodekaakko suuntaisesta kape
asta pitkittäisharjusta. Aines on paikoin huonosti lajittunutta ja pitkittäishar
jun  hyvin  vettäjohtavat  kerrostumat  ovat  siten  vähäiset.  Kallioperä  kohoaa
useassa  kohtaa  pohjavedenpinnan  yläpuolelle.  Pohjaveden  purkautumis
paikkojen ruosteisuuden perusteella harjun pohjavesi on rautapitoista. Poh
javesialueen  itäreunassa  olevan  lähteen  vedestä  pääosa  on  peräisin  Vuoti
naisen tärkeältä pohjavesialueelta. Pohjavesiolosuhteiden selvittäminen tuli
si aloittaa geofysikaalisilla tutkimuksilla ja niitä tukevilla kairauksilla.

3.4 Luokituksesta poistetut IIIluokan pohjavesialueet:

3.4.1 Gröndahl 0122412 III lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Harjumainen  reunamuodostuma.  Kerrostunut  kalliokohoumien  välisiin pai
nanteisiin.  Aines  on  pääosin  moreenia,  joka  on  hieman  lajittunut,  väliker
roksina on hyvin lajittunutta soraa ja hiekkaa. Pohjavesi muodostuu osittain
alueen koillisosan kallio ja moreenialueilla. Pohjavesi virtaa etelään ja lou
naaseen. Pohjavesialueen antoisuus on pieni ja pohjavettä purkautuu alueel
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ta moneen suuntaan. Pohjavesialueen etelärajan ulkopuolella olevaa lähdettä
käytetään kasteluvesialtaana, ei ylivirtaamaa 06/2005. Alueella ei ole merki
tystä Karkkilan kokoiselle vedenkäyttäjälle.

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta.

3.4.2 Myllymäki 0122413 III lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Pienialainen  reunamuodostuma,  joka on kerrostunut korkealle kallioalueel
la.  Aines  vaihtelee  hyvin  lajittuneesta  sorasta  huonosti  lajittuneeseen  mo
reenimaiseen soraan. Selkeitä  suurempia pohjaveden purkautumisalueita ei
ole,  pohjavettä  purkautuu  useisiin  suuntiin.  Pohjavedenpinta  on  alueella
alhaalla. Soranottoalue on luiskattu ja  maisemoitu.

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta.

3.4.3 Tontunhaudat 0122416 III lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Kärjenlammin etelä ja pohjoispuolella sijaitsevat reunamuodostumat. Aines
on soravaltaisinta muodostumien keski  ja eteläosissa. Kalliopaljastumia on
useassa paikassa  varsinkin  Iitalammin pohjoispuolella,  jossa kerrospaksuu
det ovat pieniä ja aines moreenimaista. Pohjaveden tärkein purkautumisalue
sijaitsee  Iitalammin  luoteispuolella.  Kärjenlammin  ja  Saunaniitynkorven
väliseen  laaksoon  purkautuu  tihkumalla  pohjavettä.  Maastokäynnillä  kesä
kuussa  2005  käytiin  kahdella  lähteellä  pohjavesialueen  eteläreunalla.  Mo
lemmissa oli hyvin pieni ylivirtaama. Pohjavesialueen eteläpuolella on usei
ta  pienempiä  Naturaalueita  sekä  soidensuojelun  perusohjelmaan  kuuluva
alue (Saunaniitynkorpi). Alue on syrjäinen ja kerrospaksuudet ohuita.

Riskit:
Alueella on soranottoa ja mökkejä rakennetaan lisää.

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta.

3.4.4 Nyhkälänharju 0122417 III lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Karkkilan keskustassa sijaitseva reunamuodostuma. Aines on pääosin hiek
kaa  ja soraa. Alue on  likaantumisuhan alainen. Pohjavesialuetta ei ole har
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kittu  kaupungin  vedenhankinnan  käyttöön  (hautausmaa,  asutus).  Vesimää
rällä ei ole merkitystä Karkkilan kokoiselle vedenkäyttäjälle.

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta.

3.4.5 Effoinaho 0122419 III lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Pintaosiltaan  huuhtoutunut  moreenialue.  Alueella  ei  ole  leikkauksia.  Lajit
tuneita  hiekka  ja  sorakerroksia  saattaa  esiintyä  muodostumien  eri  osissa.
Maakerrosten hienorakeisuuden vuoksi alue soveltuu heikosti vedenhankin
taan. Pohjavesialueen pohjois ja länsipuolella sijaitseva Keihässuo on Natu
raaluetta.

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta.

3.4.6 Kalaitto 0122420 III lk

Hydrogeologinen kuvaus:

Kallioalueen  liepeille  kerrostunut  muodostuma.  Aines  on  pääosin  soraa.
Itäpuolella muodostuma on 12 metrin savikerroksen peitossa. Muodostuma
jatkuu  ilmeisesti  peitteisenä  sen  itä  ja  eteläpuolella  sijaitsevien  peltojen
silttikerroksen alle. Pohjavesi purkautuu osittain  itään päin Sitinojaan, osit
tain etelään päin Suhoojaan.

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta.

Pohjavesialue Luokkamuutos Perustelu
Ritanummi 0122411 III   II Hyvin vettä johtavia paksu

ja maakerroksia
Gröndahl 0122412 III   poisto  Pieni pintaala ja antoisuus
Myllymäki 0122413 III   poisto  Pieni pintaala
Aittoissuonmäki 0122414 III   II
Tontunhaudat 0122416 III   poisto  Alue on syrjäinen ja ker

rospaksuudet ohuita
Nyhkälänharju 0122417 III   poisto
Piikaahoinmäki 0122418 III   II Mahdollisuudet haja

asutuksen vedenhankintaan
Effoinaho 0122419 III   poisto  Pieni pintaala ja hienora

keiset maakerrokset
Kalaitto 0122420 III   poisto  Alue on syrjäinen, antoi

suus pieni
Kaavio 3. Pohjavesialueiden luokkamuutokset.
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4 YHTEENVETO

Karkkilan pohjavesialueiden  lisätarkastelu  tehtiin  kaikille  Karkkilan pohja
vesialueille. Tavoitteena oli päivittää pohjavesialuetietoja ja tarkistaa pohja
vesialueiden luokitusta. Työ tehtiin yhteistyössä Karkkilan kaupungin kans
sa.

Perustiedot Karkkilan pohjavesialueista saatiin Karkkilan kaupungin pohja
vesialueiden  kuntakansiosta,  pohjavesialueille  laadituista  suojelusuunnitel
mista  sekä ympäristöhallinnon Herttatietokannasta. Työhön koottiin  tiedot
pohjavesialueilla tehdyistä tutkimuksista  ja mahdollisista uusista pohjavettä
vaarantavista  riskitoiminnoista.  Työn  yhteydessä  käytiin  läpi  pohjavesialu
eiden  tutkimustarpeita  tulevaisuudessa.  Joitain ehdotuksia  tehtiin  tutkimus
ten aloittamiseksi.

Karkkilassa on yksitoista Iluokan, kahdeksan IIluokan  ja kaksi IIIluokan
pohjavesialuetta. Tarkistuksen yhteydessä kuusi IIIluokan pohjavesialuetta
poistettiin kokonaan luokituksesta koska ne olivat antoisuudeltaan heikkoja
ja pienialaisia. Kolme IIIluokan aluetta nostettiin IIluokkaan.

Työn  yhteydessä  tehdyillä  maastokäynneillä  tarkistettiin kahden pohjavesi
alueen  rajaukset,  vaaittiin  pohjavesiputkia,  kartoitettiin  lähteitä  ja  mitattiin
pohjavedenpintoja havaintoputkista. Seitsemästä pohjavesikohteesta otettiin
vedenlaatunäytteet.
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Kuva  1.  Haaviston  vedenottamo  on  toinen  Karkkilan  kaupungin  käytössä
olevista pohjavedenottamoista.

Kuva 2. Havaintolähde Järvenpään pohjavesialueella.
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Kuva  3.  Kuonjoen  B  osaalueen  luiskatulle  ja  istutetulle  soranottoalueelle
on tuotu roskia.

Kuva 4. Pohjavesiputki Kuonjoki B pohjavesialueella.
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Kuva  5.  Kuonjoki  B  pohjavesialueella  oleva  näytteenottolähteikkö  kuuluu
Naturaalueeseen.

Kuva 6. Jokitöyrän havaintoputket PolariToivikkeen B osaalueella käytiin
vaaitsemassa kesällä 2005.
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tusraportti. Helsinki 2004.  53 s.
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