Länsi- ja Sisä-Suomi

Päätös
Nro
Dnro

72/2015/2
LSSAVI/73/04.09/2010

Annettu julkipanon jälkeen
18.6.2015

ASIA

Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kangasala, Pälkäne

HAKIJA

Tavase Oy

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
kirjaamo.lansi@avi.fi
Wolffintie 35
www.avi.fi/lansi
PL 200, 65101 Vaasa

2

Sisältö
1 HAKEMUS JA SEN TÄYDENNYKSET ........................................................................................... 4
2 HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE ..................... 5
2.1
Ympäristövaikutusten arviointi .............................................................................................. 5
2.2
Luvat ja päätökset ................................................................................................................ 5
Vedenottoa koskevat lupapäätökset ............................................................................................... 5
Tutkimusluvat.................................................................................................................................. 5
Maa-ainesluvat ............................................................................................................................... 6
2.3
Kaavoitustilanne ................................................................................................................... 6
2.4
Suojelualueet ....................................................................................................................... 7
3 HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ ..................................................................... 9
4 SUUNNITELMA .............................................................................................................................. 9
4.1
Yleistä .................................................................................................................................. 9
Hankkeen tarkoitus ......................................................................................................................... 9
Vedentarve ................................................................................................................................... 10
Vedenhankinnan nykytila ja toimintavarmuus ............................................................................ 10
Vedenotto Roineesta .................................................................................................................... 12
Raakavesilähde ......................................................................................................................... 12
Raakaveden laatu ..................................................................................................................... 12
Raakaveden otto ....................................................................................................................... 13
Tekopohjavesilaitos ...................................................................................................................... 14
Hankealueen pohjavesiolosuhteet ............................................................................................. 14
4.2
Suunnitellut toimenpiteet .................................................................................................... 15
Yleistä ........................................................................................................................................... 15
Imeytysmäärät .............................................................................................................................. 15
Imeytysjärjestelyt .......................................................................................................................... 16
Pälkäneen Natura-alueen vesitaseen hallinta ............................................................................ 17
Tekopohjaveden otto .................................................................................................................... 19
Laitoksen ajotavat ......................................................................................................................... 19
Tekopohjaveden laatu................................................................................................................... 20
Liikennejärjestelyt ......................................................................................................................... 21
4.3
Tekopohjavesilaitokselle tarvittavat rakenteet..................................................................... 21
Imuputki ja raakavesipumppaamo................................................................................................. 21
Putkilinjat ...................................................................................................................................... 22
Imeytysalueille tulevat rakenteet ................................................................................................... 23
Kaivoalueille tulevat rakenteet ...................................................................................................... 23
Siirtopumppaamo .......................................................................................................................... 24
Huoltoyhteydet .............................................................................................................................. 24
4.4
4.5
4.6
4.7

Tekopohjavesilaitoksen vaikutukset ................................................................................... 24
Toiminnan lopettaminen ..................................................................................................... 25
Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi .......................................................................... 25
Arvio hankkeen aiheuttamista hyödyistä ............................................................................. 26

3

4.8
Arvio hankkeen aiheuttamista haitoista .............................................................................. 27
4.9
Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu ............................................................................... 27
4.10
Tarvittavat maa- ja vesialueet ............................................................................................. 28
4.11
Korvaukset ......................................................................................................................... 28
4.12
Töiden aloittamislupa ......................................................................................................... 28
5 TEKOPOHJAVESIHANKKEESSA TEHDYT TUTKIMUKSET ....................................................... 30
Asiantuntijalausunnot ................................................................................................................ 31
6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS .................................................................. 31
6.1
Vaikutukset......................................................................................................................... 31
Toiminnan aikaiset vaikutukset ympäristöön ja luonnonoloihin .................................................. 31
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ............................................................................................ 36
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit ...................................................................................... 37
Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen............................................................. 38
Toiminnan jälkeiset vaikutukset ................................................................................................. 39
6.2
Yhteysviranomaisen lausunto ............................................................................................. 39
7 NATURA 2000 -ALUEIDEN LUONTOARVOT, VAIKUTUKSET JA LAUSUNNOT ........................ 43
7.1
Keisarinharju-Vehoniemenharju Natura-alue ...................................................................... 43
Natura-alueen perustiedot ......................................................................................................... 43
Direktiiviluontotyypit ................................................................................................................... 44
Direktiivilajit ............................................................................................................................... 44
Vaikutukset................................................................................................................................ 45
Vaikutuksien merkittävyys ......................................................................................................... 47
7.2
Keiniänrannan Natura-alue................................................................................................. 48
Natura-alueen perustiedot ......................................................................................................... 48
Pohjavesiolosuhteet .................................................................................................................. 48
Direktiiviluontotyypit ................................................................................................................... 48
Direktiivilajit ............................................................................................................................... 49
Vaikutukset................................................................................................................................ 49
7.3
Natura-arvioinnin lausunnot ja selitys ................................................................................. 50
Natura-arvioinnin (20.6.2012) ensimmäiset lausunnot .................................................................. 51
Hakijan vastine Natura-arvioinnin (20.6.2012) lausuntoihin ja Natura-arvioinnin ensimmäinen
täydentäminen .............................................................................................................................. 55
Natura-arvioinnin (29.4.2013) toiset lausunnot .............................................................................. 56
Natura-arvioinnin (29.4.2013) lausuntoihin annettu hakijan selitys ja toinen täydentäminen.......... 62
Natura-arvioinnin (28.3.2014) kolmannet lausunnot ...................................................................... 73
Natura -arvioinnin (28.3.2014) lausuntoihin annettu hakijan selitys ............................................... 80
8
9
10
11
12

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN........................................................................................... 83
HAKIJAN SELITYS ..................................................................................................................... 140
VASTINEET SELITYKSEEN ....................................................................................................... 158
TARKASTUSKÄYNTI ................................................................................................................. 158
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU .................................................................................... 159

4

1

HAKEMUS JA SEN TÄYDENNYKSET
Lupahakemus 22.9.2003
Tavase Oy on Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon 22.9.2003 toimittamassaan ja 7.10.2003 ja 20.1.2004 täydentämässään hakemuksessa, johon
oli liitetty vesiasetuksen 3 luvun mukainen 18.9.2003 päivätty suunnitelma,
pyytänyt lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen sekä pohja- ja tekopohjaveden ottamiseen Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa sekä lupaa töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Lupaa on haettu seuraaville toimenpiteille:
- Raakaveden otto Roineesta (raakavesijohto, pumppaamo)
- Siirtolinjojen rakentaminen imeytysalueille
- Raakaveden imeyttäminen maaperään neljällä alueella (tekopohjaveden
muodostaminen)
- Pohjaveden otto kolmelta kaivoalueelta
- Pohjaveden siirtäminen kaivoilta siirtolinjoilla siirtopumppaamolle
- Siirtopumppaamon rakentaminen
- Suunnitelmassa esitetyt käyttöoikeusalueet siltä osin kuin niitä ei ole maanomistajan kanssa saatu sovittua.
Asian siirto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon
Valtion aluehallinnon uudistuksen yhteydessä Länsi-Suomen ympäristölupavirasto lakkautettiin 31.12.2009 ja sen tilalle vesilain mukaiseksi lupaviranomaiseksi tuli 1.1.2010 perustettu Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetun lain (903/2009) 4 §:n mukaan ympäristölupavirastossa lain voimaan
tullessa vireillä olevat asiat siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle
aluehallintovirastolle. Kun asian vireillä olosta ei ollut kuulutettu, asia siirtyi
1.1.2010 perustetulle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.
Hakemussuunnitelma 28.6.2012 ja sen täydennykset
TAVASE Oy on hakemuksen jättämisen jälkeen suorittanut tekopohjavesilaitoksen toiminta-alueella täydentäviä tutkimuksia ja tarkentanut suunnitelmaa
YVA-yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti. Yhtiö on 28.6.2012 toimittanut aluehallintovirastoon päivitetyn hakemussuunnitelman, joka korvaa kokonaisuudessaan 18.9.2003 päivätyn suunnitelman.
Laitoksen toiminta-alueelle sijoittuvat seuraavat päätoiminnot: Hiedanperän
raakavesipumppaamo, siirtopumppaamo, imeytysalueet (11 kpl), kaivoalueet (6 kpl) sekä johtolinja-, huoltotie- ja muut vastaavat alueet.
Hakija hakee oikeuttaa rakentaa, käyttää, ylläpitää, huoltaa ja tarkkailla em.
rakenteita, alueita, linjoja ja reittejä.
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Pysyvää käyttöoikeutta haetaan suunnitelmassa esitettyihin raakavesi- ja
siirtopumppaamoiden alueisiin, kaivo- ja imeytysalueisiin, johtolinjojen ja teiden ja muiden tarvittavien rakenteiden edellyttämiin alueisiin. Lisäksi tilapäistä käyttöoikeutta haetaan tekopohjavesilaitoksen rakentamisessa, kaivantomassojen sijoittamisessa sekä suunnittelua palvelevissa tutkimuksissa
tarvittaviin, suunnitelmassa esitettyihin alueisiin.
Hakija hakee oikeutta kulkea moottoriajoneuvolla maastossa tekopohjavesilaitokseen liittyvissä tarkkailu-, tutkimus-, rakentamis-, käyttö-, ylläpito- ja
huoltotehtävissä pääasiassa käyttäen olemassa olevia ajouria ja huolto- ja
liikennereittejä.
Hakemussuunnitelmaa on täydennetty ja päivitetty 31.1.2013, 29.4.2013 ja
31.3.2014. Lisäksi hakemussuunnitelman liitteitä on päivitetty 29.4.2013,
5.6.2013 sekä 7.3.2014. Uusimmat hakemussuunnitelman versiot korvaavat
aina kokonaisuudessaan vanhemman version.
Tämän lupapäätöksen hanketta koskevassa suunnitelmaosiossa on käytetty
uusinta hakemussuunnitelmaa (päivätty 31.3.2014).
2

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
2.1

Ympäristövaikutusten arviointi
Tekopohjavesilaitoksesta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) 17.4.2003. Yhteysviranomaisena on toiminut Keski-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, joka on antanut lausuntonsa arviointiselostuksesta 9.7.2003, KSU-2002-R-19/53.

2.2

Luvat ja päätökset
Vedenottoa koskevat lupapäätökset
Länsi-Suomen vesioikeus on 3.6.1976 myöntänyt Tampereen kaupungille luvan (päätös N:o 71/1971) johtaa vettä Roineesta Tampereen kaupungin vedensaannin turvaamiseksi sekä vedenottamon rakentamista varten Roineen
rannalle. Roineesta johdettava vesimäärä saa olla kalenterivuoden keskiarvona laskettuna toistaiseksi enintään 900 l/s (77 760 m3/d) ja kalenterikuukausikeskiarvona laskettuna toistaiseksi enintään 1 350 l/s (116 640 m3/d).
Länsi-Suomen vesioikeus on 1.2.1979 myöntänyt Pälkäneen kunnalle luvan
(päätös N:o S-21/603 A) ottaa pohjavettä Kinnalan vedenottamolta keskimäärin 1000 m3/d.
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 15.5.2000 myöntänyt Kangasalan
kunnalle luvan (päätös 40/2000/1, DN:o 99231) ottaa pohjavettä Raikun vedenottamolta enintään 4 500 m3/d kuukausikeskiarvoina laskettuna.
Tutkimusluvat
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 19.5.2006 tekemällään päätöksellä
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(nro 56/2006/4) myöntänyt Tavase Oy:lle tutkimusluvan tekopohjavesihanketta varten. Lupaehdon 7 mukaan havaintoputket saadaan pitää maassa
siihen saakka kunnes ympäristölupavirastossa dnro:lla LSY-2003-Y-282 vireillä olevaan Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesihanketta
koskevaan hakemukseen on saatu lainvoimainen päätös. Tutkimushanke on
toteutettu ja havaintoputket on asennettu.
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 18.9.2009 tekemällään päätöksellä
(nro 63/09/4) muuttanut edellä mainittua lupaa. Lupamääräyksen 2 mukaan
pohjaveden havaintoputket saadaan pitää maassa ja koeimeytyskaivot paikallaan siihen saakka, kunnes ympäristölupavirastossa dnro:lla LSY-2003Y-282 vireillä olevaan Vehoniemen – Isokankaan harjualueen tekopohjavesihanketta koskevaan hakemukseen on saatu lainvoimainen päätös. Tutkimushanke on toteutettu ja imeytyskaivot sekä havaintoputket on asennettu.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 13.11.2012 myöntänyt Tavase
Oy:lle luvan (päätösnro: 95/2012/2) pohjaveden imeytyskokeeseen Vehoniemen alueella. Tutkimushankkeessa on kyse tekopohjavesihankkeen teknistaloudellisesta arvioinnista ja tutkimushankkeella ei hakijan mukaan ole
yhteyttä tämän lupa-asian käsittelyyn.
Maa-ainesluvat
Alueen läheisyydessä on useita maa-ainesten ottopaikkoja, joilla on maaainesten ottamisluvat tai joille on vireillä lupahakemukset.
2.3

Kaavoitustilanne
Pirkanmaan 1. maakuntakaava (vahvistettu 29.3.2007):
Kaavassa on merkitty hankealueella ja sen läheisyyteen seuraavia aluevarauksia: Vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue (pv), teknisen huollon kehittämisen kohdealue (tk1 ja em 8), Natura 2000 -alue (nat), arvokas
geologinen muodostuma (ge 1), ulkoilureitti, päävesijohto (ohjeellinen linjaus), virkistysalue (V), maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä
ulkoilunohjaamistarvetta (MU), maatalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), arvokas maisema-alue (MAm) ja taajamatoimintojen alue.
Rantaosayleiskaava, Kangasala (vahvistettu 21.12.2001, KHO:n päätös
13.1.2004):
Hiedanperänlahden raakavesipumppaamo sijaitsee kaava-alueella. Kaavassa on annettu alueelle kaavamääräykset: Maa- ja metsätalousvaltainen
alue (MU-2) ja arvokas maisema-alue tai kulttuuriympäristö (s-ma).
Vehoniemen harjualueen osayleiskaava, Kangasala (vahvistettu
27.4.1983)
Hankealuetta koskevat kaavamääräykset: Luonnonsuojelualue (SL), maaja metsätaloutta palvelevia rakennuksia (AT), maa- ja metsätalousalue (M),
retkeily- ja ulkoilualue (VR), luvanvarainen maa-ainesotto (EO).
Kaava-alueella sijaitsevat hankkeen alueet ja kaavamääräys: Siirtopumppaamo (SL), kaivoalue KA1, vedenkäsittelylaitos/kaivoalue KA1 (SL), Kaivoalue KA2 (SL, M), imeytysalue 1.1 (SL), imeytysalue 1.2 (SL), imeytysalue
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2.1 (VR, EO), imeytysalue 2.2 (VR), imeytysalue 2.3 (VR, EO), imeytysalue
2.4 (VR, EO, puistomuuntamo (SL), huoltoyhteys ja sähkökeskus sekä
muuntamo (M).
Kankaanmaan asemakaava, Pälkäne (vahvistettu 29.10.1982):
Hankealuetta koskevat kaavamääräykset: Lähivirkistysalue (VL).
Kaava-alueella sijaitsevat hankkeen alueet ja kaavamääräys: Kaivoalue 3.1
(VL), Imeytysalue 4.2 (VL).
Taustialan asemakaava, Pälkäne (vahvistettu 26.11.1976):
Hankealuetta koskevat kaavamääräykset: Lähivirkistysalue (VL), Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen (LT).
Kaava-alueella sijaitsevat hankkeen alueet ja kaavamääräys: Kaivoalue 3.1
(VL), imeytysalue 4.2 (LT).
Valtatien 12 rinnakkaistien rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos,
Pälkäne (vahvistettu 21.10.1996):
Hankealuetta koskevat kaavamääräykset: Maa- ja metsätalousalue (MU).
Kaava-alueella sijaitsevat hankkeen alueet ja kaavamääräys: Kaivoalue 3.2,
kaivoalue 3.3, kaivoalue 3.4, imeytysalue 4.3, imeytysalue 4.4 ja imeytysalue
4.5.
Kirkonseudun osayleiskaava, Pälkäne (vahvistettu 3.10.1977, kaavamuutos vireillä):
Hankealuetta koskevat kaavamääräykset: Pientalovaltainen asuntoalue
(AP).
Kaava-alueella sijaitsevat hankkeen alueet ja kaavamääräys: Kaivoalue 3.2,
imeytysalue 4.2, huoltorakennus/kaivoalue 3.2.
Isokangas-Kollolan osayleiskaava, Pälkäne (vahvistettu 28.9.1995)
Hankealuetta koskevat kaavamääräykset: Maa- ja metsätalousvaltainen
alue, luonnonsuhteiltaan ja maisemaltaan arvokas alue (MY), arvokkaan
luonnonympäristön alue (sl-1).
Kaava-alueella sijaitsevat hankkeen alueet ja kaavamääräys: Imeytysalue
4.1 (MY, sl-1).
2.4

Suojelualueet
Vehoniemenharju
Huomattava osa Vehoniemenharjusta on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Vehoniemenharjun luonnonsuojelualue (ESA040011) on perustettu
vuonna 1983 annetulla asetuksella (601/83). Alueen pinta-ala on 78 ha ja se
on Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa. Toinen suojelualue on Vehoniemenharjun (osa) luonnonsuojelualue (Riihimäki) (YSA042265), joka on
perustettu 1981. Alueelle sijoittuu Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura
2000 -alue (FI0316001), joka ulottuu Keisarinharjulta Vehoniemenharjun
kaakkoispuolelle Isokankaalle, Pälkäneen rajalle saakka. Natura -alue on
kooltaan 268 ha. Suojelun perusteena on luontodirektiivi (SCI). Natura-alu-
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eelle sijoittuu pääosin Punamultalukkokiinteistö (25 ha), joka on hankittu valtiolle suojelutarkoituksiin vuonna 1996. Alue siirtyi Metsähallituksen hallintaan vuonna 1998. Kiinteistöllä on Punamultalukko, joka on Keisarinharjun
ja Vehoniemenharjun pitkittäisharjun keskellä oleva suuri suppa, jonka pohjalla on suo. Punamultalukko on Suomen suurimpia suppia. Punamultalukon
alueen kiinteistönmuodostus Vehoniemen suojelualuekiinteistön muodostamiseksi on vireillä. Vehoniemenharjun alue on geologisen, biologisen, maisemallisen, esihistoriallisen, historiallisen sekä moninais- ja virkistyskäytöllisen merkittävyyden perusteella arvioitu kuuluvaksi arvoluokkaan 2, joka on
valtakunnallisesti arvokas ja luonnonsuojelun kannalta merkittävä alue.
Syrjänharju-Isokangas
Syrjänharjun - Isokankaan alue on geologisen, biologisen, maisemallisen,
esihistoriallisen, historiallisen sekä moninais- ja virkistyskäytöllisen merkittävyyden perusteella arvioitu kuuluvaksi arvoluokkaan 3, joka on maakunnallisesti alueella merkittävä tai harvinainen alue.
Keiniänranta
Keiniänrannan Natura -alueen (FI0338005) pinta-ala on 27 ha ja se on otettu
Natura 2000 -suojeluverkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI). Alue
kuuluu ennestään valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Keiniänrannan tervaleppäkorpi on eräs Pohjoismaiden edustavimmista tervaleppämetsistä.
Keiniänrannan Natura-alueelle on perustettu useita yksityisiä luonnonsuojelualueita vuosien 2009–2011 aikana. Luonnonsuojelualueet Keiniänranta
YSA205388 (635–424-2-167,635-424-2-168) ja Keiniänranta YSA205838
(1:72, 24:23, 1:116) ) sijoittuvat osittain Natura-alueen ulkopuolelle. Luonnonsuojelualueiden yhteispinta-ala on 19,6 ha. Keiniänrannan tervaleppäkorvessa oleva vesi on Syrjänharjusta purkautunutta pohja- ja orsivettä, joka
purkautuessaan muodostaa epäyhtenäisen avovesipinnan (rimpipinnan),
joka virtaa edelleen Mallasveteen. Lähteiköissä ja rimpipinoilla vedenpinnantasot pysyvät alueella melko vakaana, vaikka lähteiden virtaamat vaihtelevat
suuresti. Valtaosaltaan muutokset ovat vuositasolla muutamia senttimetrejä.
Puustoa on käsitelty. Tavallisimmin kyse on ollut kotitarvehakkuista, mutta
alueella on osia, joita on avohakattu 1970-luvulla. Keiniänrannan Naturaaluetta on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteenä 10 olevassa Keiniänrannan ja
Keisarinharju – Vehoniemenharjun Natura –arvioinnin täydennyksessä.
Natura-alueiden lisäksi alueella on 18 yksityisten alueilla sijaitsevaa luonnonsuojelualuetta.
Kangasalan Vehoniemen suojeluskunnan ampumarata
Ampumaradan näyttösuoja ja ampumatasot muodostavat käytöstä jääneen
rakennetun alueen, jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä. Suojeluskunnan

9

ampumaradan aluetta voidaan pitää kansallisen ja paikallisen kulttuuriperinnön kannalta säilyttämisen arvoisena kohteena. Alueesta on tehty hakijan
toimesta ”Ampumarata-alueen arkeologinen selvitys, 10.5.2012”
Syrjanharjun luonnonsuojelualue
Syrjänharjun luonnonsuojelualue sijoittuu Pälkäneen puolelle ja sen pintaala on 7,0 ha.
3

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Tekopohjavesilaitos sijoittuu Vehoniemenharju-Syrjänharju harjujaksolle
Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueella. Vehoniemenharju-Syrjänharju on
luode-kaakkoissuunnassa kulkeva harjujakso, joka on osa Ylöjärveltä Kangasalle ja Pälkäneelle ulottuvaa saumamuodostumaa.
Vehoniemenharju on vesimaisemaan, maaseudun kulttuurimaisemaan ja liikenneväylien maisema-alueeseen hallitsevana liittyvä harjualue, joka on
geologisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä. Harjualue on myös biologisesti merkittävä sekä monikäytön kannalta merkittävä/ erittäin merkittävä.
Alue käsittää suurehkon (168 ha), varsin jyrkkärinteisen saumaharjuselänteen, joka paikoin on melko kapealakinen. Kaakkoispäässä on selännelaajentuma harjuhautoineen ja -kuoppineen, matalia sivuselänteitä ja -harjanteita. Muodostuman rinteillä on useita edustavia muinaisrantoja, joissa on
törmiä ja terasseja. Suurin lakikorkeus on 140 m merenpinnan yläpuolella,
lähes 60 m Roineen ja Längelmäveden pinnasta. Pääosin selänne on 25-50
m korkea.
Syrjänharjun – Isokankaan alue on Pälkäneen taajaman ja maaseudun kulttuurimaisemiin, osaksi vesimaisemaan ja liikenneväylien maisema-alueeseen liittyvä, ympäristöstään selvästi erottuva, geologisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä sekä biologisesti ja monikäytön kannalta merkittävä
harjualue. Harju kohoaa ympäristöstään noin 50 m korkeuteen. Kaakkoispäässään se on kapea, jyrkkärinteinen ja luoteispäässään se leviää laajaksi
Isokankaan deltaksi. Harjun keskellä on peräkkäin lukuisia suppia, joista syvimmät ovat 25-35 m.

4

SUUNNITELMA
4.1

Yleistä
Hankkeen tarkoitus
Hankkeen tarkoituksena on turvata seutukunnan asukkaille ja teollisuudelle
hyvälaatuinen talousvesi, ratkaista kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinnan toimintavarmuus, vedenjakelun kapasiteettiin ja veden laatuun liittyvät ongelmat. Hanke on keskeisin Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetty alueellinen vesihuollon kehittämishanke.
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Tekopohjavesilaitos koostuu kolmesta erillisestä tekopohjaveden tuotantoalueesta (TUA), jotka koostuvat imeytysalueista (IA) ja kaivoalueista (KA).
Tekopohjavesilaitoksen kolme tuotantoaluetta sijoittuvat omiin akvifereihinsa Vehoniemen-Syrjänharjun harjujaksolla. Tuotantoalueet TUA1 ja
TUA2 sijaitsevat Kangasalan kunnan alueella. Tuotantoalue TUA3 sijaitsee
Pälkäneen kunnan alueella. Imeytettävä raakavesi otetaan Roineen Hiedanperänlahdesta, joka imeytetään imeytysalueille kaivo-, sadetus- ja allasimeytystä käyttäen. Imeytetty vesi otetaan maaperästä pohjavesikaivoilla, jotka
sijaitsevat eri kaivoalueilla. Pohjavesikaivoista vesi pumpataan siirtopumppaamoon, joista vesi siirretään myöhemmin luvitettavien siirtolinjojen kautta
osakaskuntien käyttöön.
Tavase Oy:ssä ovat osakkaina kuusi kuntaa: Akaa, Kangasala, Lempäälä,
Tampere, Valkeakoski ja Vesilahti. Vettä tullaan johtamaan osakaskuntien
ja osakaskuntien kanssa sopimussuhteissa olevien kuntien tarpeisiin.
Vedentarve
Tavase Oy:n osakaskuntien vesimäärävaraukset nykyisten käyttöön jäävien
pohjavesilaitosten lisäksi ovat yhteensä 66 150 m3/d. Osakaskuntien väestömäärän on ennakoitu kasvavan aikavälillä 2000-2020 noin 40 000 asukkaalla. Tavase Oy:n osakaskuntien asukasluku vuonna 2020 on noin
330 000, jolloin talousveden kokonaistarve on ennusteiden mukaan 79 000
m3/d.
Tavase Oy:n osakkaiden tekemät vesimäärävaraukset ovat:
Osakaskunta
Akaa
Kangasala
Lempäälä
Tampere
Valkeakoski
Vesilahti
YHTEENSÄ

Vesimäärävaraus m3/d
5 050
4 850
1 500
46 000
8 250
500
66 150

Vedenhankinnan nykytila ja toimintavarmuus
Akaa saa talousvetensä Valkeakoskelta Tyrynlahden pintavesilaitokselta.
Akaalla ei ole omia vesilähteitä, eikä toistaiseksi varavesilähdettä. Akaa on
liittynyt Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:hyn ja verkostoyhteyttä Hämeenlinnaan Kalvolan kautta ollaan toteuttamassa.
Kangasalan keskustaajama ja Sahalahti saavat talousvetensä omista pohjavedenottamoista (2 kpl: Riku, Raikku). Kangasalla on verkostoyhteys Tampereen verkostoon. Kaivannon sairaalalla on oma vedenottamonsa. Kuhmalahdella on erillinen vesilaitoksensa verkostoineen. Kangasalan varavesilähteenä toimivat Tampereen verkostoyhteys ja Sahalahden varavesilaitoksena
toimiva Länkyn pintavesilaitos.
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Lempäälä saa talousvetensä omista pohjavedenottamoista (3 kpl: Leukamaa, Sotavalta, Lempoinen) ja Tampereen ja Valkeakosken verkostoyhteyksien kautta. Tampereelta ja Valkeakoskelta Lempäälään johdettava vesi on
käytännössä pintavettä. Lempäälällä on myös verkostoyhteys Pirkkalan vesijohtoverkostoon. Verkostoyhteydet naapurikuntien verkostoihin toimivat
Lempäälän varavesilähteinä. Vesilahti saa talousvetensä Lempäälästä.
Tampere saa talousvetensä omista pohjavedenottamoista (5 kpl: Messukylä, Mustalampi, Hyhky, Pinsiö ja Julkujärvi) ja pintavesilaitoksista (4 kpl:
Rusko, Kämmenniemi, Polso ja Kaupinoja). Ruskon vedenpuhdistuslaitos
tuottaa normaalitilanteessa n. 38 000 m3/d, joka vastaa yli 60 %:a Tampereen ja Pirkkalan tarvitsemasta talousvedestä. Tampere toimittaa vettä Pirkkalaan, Lempäälään ja Nokialle. Lisäksi Tampereelta on verkostoyhteydet
Ylöjärvelle ja Kangasalle. Vedenhankintaa Tampereella turvaa Kaupinojan
pintavesilaitos, jota käytetään varavesilaitoksena poikkeustilanteissa ja Ruskon huoltotoimenpiteiden aikana. Lisäksi vettä voidaan ostaa Ylöjärven kunnan Saurion vedenottamolta maksimissaan 2 000 m3/d. Varavesilähteiden
kapasiteetti ei kuitenkaan tällä hetkellä riitä korvaamaan Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteettia, jos laitos pois käytöstä, vaan vedenottoa pohjavedenottamoista on tilapäisesti lisättävä.
Kaupinojan pintavesilaitos saneerataan vuosien 2013-2014 aikana Ruskon
pintavesilaitoksen varavesilaitokseksi. Saneeratun Kaupinojan pintavesilaitoksen kapasiteetti on keskimäärin 50 000 m3/d. Kaupinojan saneeraus parantaa merkittävästi kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinnan toimintavarmuutta Tampereella ja Tampereen verkostoon yhteydessä olevien kuntien osalta. Erityisesti kriisi- ja poikkeustilanteiden toimintavarmuutta parantaa mahdollisuus ottaa vettä kahdesta eri vesistöstä.
Valkeakoski saa talousvetensä Tyrynlahden pintavesilaitoksesta ja Kemmolan pohjavedenottamosta. Valkeakoski toimittaa vettä Akaaseen ja Lempäälään. Valkeakosken Tyrynlahden pintavesilaitoksella tuotetaan normaalitilanteessa n. 85 %:a Valkeakosken, Akaan, Lempäälän ja Vesilahden käyttämästä vedestä. Pohjaveden osuus näissä kunnissa on tällä hetkellä vain
15 %:a. Valkeakoskella ei ole tällä hetkellä riittävän kapasiteetin omaavaa
varavesilähdettä. Akaan verkostosta toteutetaan yhteys Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n verkostoon, mutta myöskään tämä yhteys ei riitä tarjoamaan
riittävää kapasiteettia myös Valkeakosken ja Lempäälän tarpeisiin. Myöskään nykyiset verkostoyhteydet Tampereelta Lempäälän kautta eivät ole varavesilähteen tarvittavan kapasiteetin kannalta katsoen riittävät.
Valkeakoski on suunnittelemassa Tyrynlahden pintavesilaitoksen saneeraamista. Saneeratun pintavesilaitoksen olisi mahdollista toimia Tavase -hankkeen tekopohjaveden varavesilähteenä ja turvata Valkeakosken, Akaan ja
Lempäälän kriisi- ja poikkeustilanteiden vesihuoltoa.
TAVASE -hankkeen tekopohjavesilaitoksen tuottamalla tekopohjavedellä on
mahdollista korvata Tampereen Veden Ruskon ja Valkeakosken kaupungin
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Tyrynlahden pintavesilaitoksien vedentuotanto. Ruskon ja Tyrynlahden pintavesilaitokset ovat laajamittaisen saneerauksen tarpeessa. Tekopohjavesilaitoksen avulla voidaan korvata Ruskon ja Tyrynlahden pintavesilaitoksien
laajamittaiset saneeraustoimenpiteet ja -investoinnit sekä luopua saostuskemikaaleista.
Tampereen kaupunkiseudun ja Etelä-Pirkanmaan nykyiset vesivarat eivät
riitä asukasluvun kasvun mukaiseen tarpeeseen. Tampereen kaupunkiseutu
ja Etelä-Pirkanmaa ovat vetovoimaisia myös elinkeinotoiminnan näkökulmasta, joten vetovoimaisuuden, elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten ja
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan toimintavarmuutta ja joustavuutta vesihuollon kokonaisratkaisuihin. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman ennusteiden mukaan Tampereen kaupunkiseudun asukasluku
vuonna 2030 on 435 000 (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,
Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi). Seutukunnan suhteellinen asukasluvun kasvun on ennustettu vuosien 2008-2030 välillä olevan 91 000 asukasta. Tampereen kaupunkiseudun talousveden kokonaistarve vuonna 2030 tulee olemaan keskimäärin n. 100 000 m3/d (ominaiskulutus 230 l/as/d).
Vedenotto Roineesta
Raakavesilähde
Roineeseen laskee Kaivannon kanavan kautta Längelmävesi, joka ulottuu
pohjoiseen Jämsän Längelmäelle. Längelmäveden vesistön pituus on 60
km. Roine laskee edelleen Tossanselän ja Laajasalmen kautta Mallasveteen, jossa siihen yhtyy Idästä Hauhon reitti.
Valuma-alueen pinta-ala on Kaivannossa 2 180 km2 ja järvisyys on 16,8 %.
Keskivirtaama on 18 m3/s.
Längelmäveden alue ei ole säännöstelty, vaan vettä juoksutetaan Valkeakoskesta luonnonmukaisesti. Veden keskivedenkorkeudet ovat Kaivannossa seuraavat (vuosina 1991-2010): alivedenkorkeus (NW) NN + 83,45
m, keskialivedenkorkeus (MNW) NN +83,66 m, keskivedenkorkeus (MW)
+83,92 m, keskiylivedenkorkeus (MHW) NN +84,28 m ja ylivedenkorkeus
(HW) NN+84,50 m.
Roineen alavirrassa Valkeakoskella on UPM-Kymmene Oy:n Sorrin voimalaitos, joka hyödyntää Valkeakosken virtaamaa.
Roineen tärkeimmät saaliskalat ovat hauki ja kuha. Seuraavaksi tärkeimmät
saaliskalat ovat lahna, made, siika, särki ja ahven. Roineen kalastoon kuuluvat myös mm. muikku, kuore, järvilohi, taimen, puronieriä ja nieriä. Järveen
on istutettu kirjolohta, planktonsiikaa, järvilohta, suutaria, järvitaimenta, kuhaa, harjusta, puronieriää, haukea ja täplärapua.
Raakaveden laatu
Roineen vesi on hyvälaatuista pintavettä, joka soveltuu hyvin tekopohjaveden valmistamiseen sellaisenaan.
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Roineen Hiedanperänlahden päällysveden ja syvyydellä 16 metriä olevan
veden laatuparametrit ovat seuraavat:
Parametri
Päällysvesi
Syvyys 16 m
2003-2010
2003-2010
Sameus [NTU]
2,1 (vaihteluväli 0,54- 2,5 (1,0-6,1)
3,4)
Kiintoaine [mg/l]
2,0 (<1-1,4)
2,2 (0,8-4,3)
Happamuus, pH
7,2 (6,9-7,5)
6,9 (5,7-7,2)
Väri [mgPt/l]
20
Sähkönjohtavuus
6,6 (6,3-6,8)
6,7 (6,4-7,3)
[mS/m]
Rauta [µg/l]
80 (23-140)
95 (39-150)
Mangaani [µg/l]
25 (6-54)
75 (19-330)
Typpi [µg/l]
360 (290-450)
381 (280-490)
Fosfori [µg/l]
12 (8-15)
12 (9-17)
CODMn [mgO2/l]
4,5 (3,6-5,6)
4,3 (3,7-5,0)
TOC [mg/l]
6,5 (6,0-7,6)
6,0 (5,7-6,1)
Roine edustaa vesistönä karuhkoa, ajoittain lievästi rehevää järvityyppiä.
Veden orgaanisen hiilen pitoisuus (TOC) on alhainen, mikä on merkittävä
tekijä hyvälaatuisen tekopohjaveden valmistamisessa. Rautaa ja mangaania
vedessä ei esiinny normaalia luonnontilaa enempää. Kevät- ja syyskierron
aikana vedessä esiintyy ajoittain lyhytaikaisesti piileviä, jolloin levämassan
määrä järvessä vastaa lievästi rehevän järven tasoa (>2,5 g/m3). Tämä näkyy kohonneena sameutena ja kiintoainepitoisuutena. Muutoin Roineen vedenlaadun vaihtelut ovat vähäisiä.
Roineen veden kiintoaine koostuu pääasiassa orgaanisesta aineksesta. Sinilevien osuus biomassasta on olematon. Imeytettävän veden kiintoaine on
tärkeä parametri arvioitaessa maaperän tai imeytysaltaan pohjan tukkivan
aineksen määrää. Kiintoaine on osittain biohajoavaa (esim. levät), jolloin sen
tukkiva vaikutus ei ole pysyvää. Piilevät voivat aiheuttaa pitkäaikaisempaa
tukkeutumista.
Raakaveden otto
Tekopohjavesilaitoksen raakavedenoton suunniteltu suurin vuosittainen
vuorokausikeskiarvo on 75 000 m3/d (3 125 m3/h). Raakavedenotto pidetään
tasaisena. Erilaisia imeytyksen huolto- sekä mahdollisia teknisiä häiriöitä
varten joudutaan hetkellisesti ja alueellisesti imeyttämään keskiarvoa suurempia määriä. Raakaveden oton maksimitilanteessa vettä voidaan ottaa
vuorokaudessa 97 000 m3/d (4 045 m3/h). Lisäksi raakavedenotossa on varauduttu 5 000 m3/d ylimääräiseen vedenottoon mahdollisesti tarvittavaa yliimeytystä varten.
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Tekopohjavesilaitos
Hankealueen pohjavesiolosuhteet
Tekopohjavesilaitoskokonaisuus sijoittuu Vehoniemenharju-Syrjänharju-harjujaksolle Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueelle. Harjujaksolle on tyypillistä hyvin vaihteleva kerrosjärjestys, joka käsittää silttiä, hiekkaa, soraa ja
moreenia. Maakerrosten kokonaispaksuus on Vehoniemenharjulla 50 – 80 m
ja Isokankaan – Syrjänharjun alueella 10 – 70 m.
Kalliokohoumat jakavat harjun erillisiin akvifereihin. Kukin kolmesta tuotantoalueesta sijoittuu omaan akviferiinsa. Pohjoisin Vehoniemen tuotantoalue,
jossa Raikun vedenottamo sijaitsee, koostuu yhdestä kaivoalueesta ja kolmesta imeytyslohkosta. Keskimmäinen tekopohjaveden tuotantoalue sijoittuu niin ikään Kangasalan kunnan alueelle. Tuotantoalue käsittää yhden kaivoalueen akviferin länsiosassa ja kaksi imeytyslohkoa sekä vara-alueet sen
koillispuolella. Eteläisin tuotantoalue sijoittuu Pälkäneen kunnan alueelle.
Tuotantoalueeseen kuuluu neljä kaivoaluetta ja viisi imeytyslohkoa.
Kangasalan Vehoniemenharjun pohjavesialue (0421104, I lk, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) jakaantuu kahteen virtauskuvaltaan erilliseen osaan; luoteispuoleiseen Kaivannon kanavaan suuntautuvaan muodostuman osaan (tuotantoalue TUA1) ja kaakkoispuoleiseen Punamultalukon alueeseen (tuotantoalue TUA2). Tuotantoalueiden välillä on linjalla Naistenlinna – Umpiperä kallion muodostama lähes pohjois-eteläsuuntainen jakaja-alue, joka jakaa pohjaveden virtauksen luoteeseen kohti Kaivannon kanavaa ja lounaaseen kohti Matilansalmea. Vehoniemenharjun luoteisosalla
pohjavesi virtaa jakaja-alueelta muodostuman suuntaisesti luoteeseen purkautuen Roineeseen Pälkäneen Isokankaan - Syrjänharjun pohjavesialue
(0463551A, I lk, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) jakaantuu kahteen virtauskuvaltaan selkeästi erilliseen osaan; luoteispuoleiseen Kangasalan kunnan rajalle ulottuvaan muodostumaan, jossa sijaitsee Pälkäneen
kunnan Kinnalan vedenottamo, ja kaakkoispuoleiseen Pälkäneen keskustaajamaan suuntautuvaan muodostumaan, jossa tekopohjavettä on suunniteltu
muodostettavan. Muodostumien välillä on lounas-koillissuuntainen kalliokynnys, joka toimii vedenjakaja-alueena. Isokankaan – Syrjänharjun alueella
parhaiten vettä johtava harjun ydinosa kulkee luode-kaakko -suuntaisesti.
Hieman ennen Taustialantien kynnystä, eli pohjaveden virtaussuunnassa
poikittaista moreeni- ja kalliokynnystä harjun ydinosa haarautuu kahdeksi
päähaaraksi. Nämä kaksi päähaaraa kulkevat tuotantokaivojen K3 ja K4 välissä. Kaakkoon, Pälkäneen keskustan suuntaan mentäessä, on vesitornin
ympäristöstä lähtien jälleen vain yksi harjuydin, joka jatkuu edelleen Pälkäneen keskustaan saakka.
Tuotantoalueen TUA3 osalta muodostuma on synkliininen eli vettä ympäristöstään keräävä. Pohjaveden päävirtaussuunta on harjuytimen mukaisesti
luoteesta kaakkoon sekä etelään Keiniänrannan suuntaan. Pohjavettä purkautuu Keiniänrannan alueella lähteisiin ja avo-ojiin. Orsivettä esiintyy tuotantokaivon K3 ja Keiniänrannan välisellä alueella. Orsiveden pinnan korkeus
on noin 6 - 13 m pohjaveden pinnan yläpuolella. Taustialantien kynnyksen
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luoteispuolella pohjaveden virtausyhteyttä Kankaanmaan suuntaan rajoittavat muodostuman suuntaiset kalliokohoumat. Imeytysalueelta 4.1 luoteeseen Kinnalan suuntaan mentäessä on kuiva kalliokynnys. Tuotantoalueella
pohjaveden luontainen virtaussuunta on harjun kulkusuunnan mukainen luoteesta kaakkoon. Hydraulisesti alue on muita haastavampi kallion muodostaessa alun perin suunniteltujen kaivo- ja imeytysalueiden väliin tekopohjaveden virtausta osittain estävän kynnyksen, ns. Taustialantien kynnyksen.
4.2

Suunnitellut toimenpiteet
Yleistä
Tekopohjaveden tuotantoalueille suunnitellut imeytysalueet on määritelty
alueen hydrogeologisten ominaisuuksien perusteella. Imeytystapoina käytetään kaivo-, sadetus- ja allasimeytystä. Tekopohjavesilaitoksella on kolme
erillistä tuotantoaluetta. Kullekin imeytysalueelle on määritetty ensisijainen
imeytystapa, jota käytetään. Suurimmalla osalla imeytysalueista varaudutaan imeyttämään sekä kaivo- että sadetusimeytyksellä. Tuotantoalueella
TUA3 käytetään imeytysalueen sijoittelussa osittain hyväksi myös ns. käänteistä gradienttia, jossa imeytysvettä saadaan kaivo- ja imeytysjärjestelyillä
kulkeutumaan luontaista pohjaveden virtaussuuntaa vastaan, jolloin suhteellisen lyhyelläkin matkalla saadaan aikaan veden puhdistumisen kannalta riittävä viipymä.

Imeytysmäärät
Tekopohjavesilaitoksen tuotannon mitoituksen vuorokausikeskiarvo on 70
000 m3/d (=2 920 m3/h). Vedenotto pohjavesikaivoista pyritään pitämään
mahdollisimman tasaisena tekopohjaveden tuotannon vuorokausikeskiarvon tuntumassa. Erilaisia imeytyksen huolto- sekä mahdollisia teknisiä häiriötilanteita varten joudutaan hetkellisesti ja alueellisesti imeyttämään ja vastaavasti ottamaan keskiarvoa suurempia määriä vettä vesitaseen säilyttämiseksi vaarantamatta osakaskuntien tasaista vedensaantia. Koko laitoksen
mitoituksen maksimi-imeytysmäärä vuorokausitasolla on 92 000 m3/d
(=3 830 m3/h). Tämän lisäksi varaudutaan tarvittaessa yli-imeyttämään
5 000 m3/d. Yli-imeytystä on mahdollista käyttää kaikilla kolmella tuotantoalueella.
Taulukossa on imeytettävät vesimäärät tuotanto- ja imeytysalueittain:
Tuotantoalue
(TUA)

Mitoitusarvo
[m3/d]

TUA1

22 000

TUA2

28 000

Imey
tysalue
(IA)
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3

Mitoitusarvo
[m3/d]
12 000
10 000
20 000
8 000
varalla

Maksimi
[m3/d]

15 770
13 143
26 286
10 514

Imeytysalueen pintaalavaraus
[m2]
11 678
9 463
19 161
14 737
9 380
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TUA3

20 000

Yhteensä

70 000

2.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

varalla
9 000
3 000
3 000
3 000
2 000
70 000

11 829
3 943
3 943
3 943
2 629
92 000

5184
38 175
18 330
4 061
5 587
5 699
141 455

Imeytysjärjestelyt
Kaivoimeytystä käytetään ensisijaisena imeytystapana imeytysalueilla
IA1.1, IA1.2, IA2.2, ja IA4.1 - 4.5. Imeytyskaivojen kapasiteetit tarkentuvat
myöhemmin tehtävissä imeytyskokeissa. Kokemuksen perusteella imeytyskaivojen kapasiteetit vaihtelevat välillä 1000-7000 m3/d. Kun imeytyskaivon
laskentaperusteena käytetään varovaista arviota 2000 m3/kaivo/d, saadaan
uusien rakennettavien imeytyskaivojen määräksi enintään 24 kpl. Tuotantoalueen TUA3 imeytysalueelle 4.1 on jo rakennettu tehtyä merkkiainekoetta
varten imeytyskaivot IK1, IK2 ja IK3.
Taulukossa on kaivoimeytykseen tarvittavien uusien kaivojen arvioidut määrät tuontanto- ja imeytysalueittain:
Tuotanto-alue
Mitoitusarvo
ImeyUusien kaivojen arvi(TUA)
[m3/d]
tysalue
oitu lukumäärä [kpl]
(IA)
TUA1
22 000
1.1
6
1.2
5
TUA2
28 000
2.1
0
2.2
4
TUA3
20 000
4.1
1
4.2
2
4.3
2
4.4
2
4.5
2
Yhteensä
70 000
24
Imeytettävän veden määrä mitataan virtausmittarilla ja säädetään säätöventtiilillä. Vedenpintaa kaivossa mitataan ja sen perusteella säädetään virtausta.
Allasimeytystä käytetään tuotantoalueen TUA2 imeytysalueella IA 2.1. Altaan mitoitusvesimäärä on 20 000 m3/d ja se mitoitetaan käyttäen 0,1 m/h
pintakuormaa, jolloin allaspinta-alaa tarvitaan n. 8 300 m2. Allasimeytyksessä varataan lisäimeytyspinta-alaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä varten. Mitoituksen peruste on se, että mitoitusvesimäärän imeytys tapahtuu
kahdella altaalla ja varalla on kaksi muuta allasta, joita voidaan käyttää
huolto- ja puhdistustoimenpiteiden aikana. Imeytysaltaat muotoillaan käytöstä poistetulle maa-ainesten ottoalueelle (sorakuoppa).
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Sadetusimeytystä voidaan hyödyntää kaikilla tuotantoalueilla. Sadetusimeytys toimii rinnakkaisena vaihtoehtona kaivoimeytykselle. Imeytykseen varatut pinta-alat on mitoitettu niin, että kullakin imeytysalueella on varauduttu imeytyspaikkojen sekä imeytystapojen vuorotteluun kaivoimeytyksen kanssa. Jokainen imeytysalue jaetaan imeytysputkistojärjestelyin useampaan imeytyspaikkaan. Yksi tai kaksi imeytyspaikoista on kerrallaan käytössä muiden imeytyspaikkojen ollessa levossa. Mitoituspinta-alavarauksia
laskettaessa on oletettu, että yksi alue on kerralla käytössä ja vähintään yksi
vastaavan kokoinen alue on levossa. Sadetusimeytys on ajallisesti suunniteltu siten, että aluetta sadetetaan yksi vuosi ja sen jälkeen se on vähintään
vuoden levossa.
Sadetusimeytysalueiden mitoituksessa on pintakuormana käytetty 0,07 –
0,09 m/h. Sadetusimeytyskokeissa on pintakuormana käytetty ongelmitta
tätä huomattavasti suurempia pintakuormia.
Taulukossa on sadetusimeytykseen varattavat pinta-alat
tysalueittain:
TuotantoImeyImeytysveKerralla
alue (TUA)
tyssimäärä
vaadittava
alue
[m3/d]
sadetus(IA)
pinta-ala
[m2]
TUA1
1.1*
12 000
5 840
1.2*
10 000
4 730
TUA2
2.1**
2.2*
8 000
4 760
2.3
varalla
2.4
varalla
TUA3
4.1*
9 000
5 360
4.2*
3 000
1 790
4.3***
4.4*
3 000
1 790
4.5*
2 000
1 190
Yhteensä
47 000
* ensisijainen imeytystapa kaivoimeytys
** allasimeytys
***kaivoimeytys

25 460

tuotanto- ja imeyKokonaissadetus
pinta-ala
[m2]

11 680
9 460
14 280

16 080
5 370
5 370
3 570
65 810

Pälkäneen Natura-alueen vesitaseen hallinta
Seurantatulosten perusteella Keiniänrannassa purkautuu luonnontilassa
vettä tihkupinnoilta ja lähteistä noin 1 100 m3/d. Imeytys- ja merkkiainekokeen aikana Keiniänrannan vesitaseessa todettiin 500 m3/d virtaaman väheneminen. Tuotantoalueen TUA3 tekopohjavesikapasiteetiksi on määritetty
20 000 m3/d. Yli-imeytystarve on siten luokkaa 2 – 3 % alueen tulevasta vesitaseesta. Tekopohjavesilaitoksen toimiessa Keiniänrannan vesitaseen ylläpito voidaan tarvittaessa toteuttaa neljällä tavalla alla mainitussa järjestyksessä:
1. Tekopohjavesilaitoksen ajotavalla
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2. Yli-imeyttämällä raakavettä erityisesti imeytysalueella 4.3 ja
tarvittaessa imeytysalueella 4.2
3. Kohdennetulla yli-imeytyksellä tekopohjavettä käyttäen
imeytysalueella 4.3
4. Suojaimeyttämällä tekopohjavedellä
Keiniänrannan vesitaseen ylläpito ja eri vaiheiden käyttöönotosta päättäminen perustuu mm. Keiniänrannan virtaamien, veden laadun sekä pohjaveden pinnankorkeuksien seurantatuloksiin. Yksityiskohtaiset tarkkailuohjelmat laaditaan myöhemmin ja hyväksytetään valvontaviranomaisilla. Tekopohjavesilaitoksen ajotavalla tarkoitetaan tuotannon optimointia, jossa seurantatulosten perusteella muutetaan sekä imeytysaluekohtaisia että vedenottoaluekohtaisia vesimääriä kokonaistuotannon ja luvan asettamissa puitteissa. Todennäköisesti tämä on riittävä tapa säilyttää Keiniänrannan vesitase muuttumattomana.
Yli-imeytystä imeytysalueella 4.3, joka on hyvin lähellä (noin 100 m) Keiniänrannan Natura-aluetta, käytetään tilanteessa, jossa tekopohjavesilaitoksen
ajotavan muutoksilla ei saataisi riittävää vaikutusta. Samanaikainen yli-imeytys imeytysalueella 4.2 tukee tarvittaessa tekopohjavesilaitoksen kokonaistuotannon tasapainotusta.
Kohdennettu yli-imeytys tekopohjavettä käyttäen on yli-imeytyksen sovellus,
jossa raakaveden sijaan yli-imeytyksessä käytetään tekopohjavettä. Imeytys
tapahtuu tätä varten rakennettavasta imeytyskaivosta, joka sijoitetaan imeytysalueen 4.3. Keiniänrannan puoleiselle reunalle.
Suojaimeytyksellä tarkoitetaan tekopohjaveden imeytystä Onkkaalantien tiealueelle tarvittaessa rakennettaviin suojaimeytyskaivoihin.
Suojaimeytys on paikallinen varmuustoimenpide. Suojaimeytyksessä
imeytettyä vettä ei käytetä tekopohjaveden valmistamiseen, vaan Keiniänrannan luontaisen vesitaseen ja veden laadun ylläpitämiseen. Suojaimeytysrakenteet suunnitellaan tarvittaessa erikseen, mikäli Keiniänrannan vesitase
ei muuten pysy luontaisella tasollaan. Suojaimeytyskaivot sijoitetaan Onkkaalantien tiealueelle (kaavamerkintä: LYT yleinen tie viheralueineen).
Yli-imeytyksessä ja mahdollisessa suojaimeytyksessä imeytetään tekopohjavettä (kohdat 3 ja 4). Tällä varmistetaan Keiniänrannan veden laadun säilyminen luonnontilan kaltaisena.
Tekopohjavesilaitoksen toimintaan liittyy Keiniänrannan Natura-alueen vesitaseen seuranta. Seurannalla varmistetaan, että haitallisia muutoksia vesitaseeseen ei synny. Toiminnan alkaessa vesitaseen hallinta toteutetaan tekopohjavesilaitoksen ajotapaa säätämällä. Jos laitoksen ajotapaa säätämällä ei saavuteta riittävää virtaamaa Keiniänrannan Natura-alueelle, aloitetaan lisäksi yli-imeytys. Tarvittaessa voidaan seurantatuloksiin perustuen
käyttää yli-imeytystä tekopohjavedellä tai sen lisäksi suojaimeytystä tekopohjavedellä.
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Koska suojaimeytyksen tarve ei ole todennäköinen, ja tarvetta sen käyttöönottoon voidaan tarkastella vasta pitkän seurantajakson jälkeen, suojaimeytyksen yksityiskohtainen suunnittelu ja käyttöoikeuksien hakeminen päätetään tarvittaessa myöhemmin.
Tekopohjaveden otto
Vesi otetaan maaperästä ylös pohjavesikaivoilla, jotka sijaitsevat eri kaivoalueilla.
Laitoksen ajotavat
Pohja- ja tekopohjavettä pumpataan kaivoalueilta mahdollisimman tasaisesti
toimitussuuntien tarpeiden ja siirtopumppaamon varastosäiliön pinnankorkeuden mukaisesti. Eri tuotantoalueilta pumpatut vedet sekoittuvat keskenään siirtopumppaamolla ylläpitäen tekopohjaveden tasaista laatua. Siirtopumppaamon varastosäiliön avulla tasataan toimitussuuntien vedenkulutuksessa tapahtuvia vaihteluja. Siirtopumppaamosta vettä pumpataan siirtosuuntiin niiden virtaamapyyntien mukaisesti.
Poikkeustilanteessa raakaveden pumppaus ja imeyttäminen on mahdollista
keskeyttää noin viikoksi ilman, että teko- ja pohjaveden pumppausta tarvitsee keskeyttää. Tämä lisää tekopohjavesilaitoksen käytön joustavuutta ja
toimintavarmuutta raakavesilähteen poikkeustilanteiden ja raakavesipumppaamon ja imeytysratkaisujen huoltotoimenpiteiden aikana.
Tuotantoalueella TUA1 ensisijaisena imeytysmenetelmänä on kaivoimeytys.
Sadetusimeytystä käytetään erityisesti Roineen kevät- ja syyskierron aikana
lyhytaikaisesti esiintyvien piileväesiintymien aikana sekä kaivojen huoltotöiden aikana. Tuotantoalueelta TUA1 voidaan tarvittaessa johtaa tekopohjavettä suoraan Kangasalan suuntaan.
Tuotantoalueella TUA2 pääasiallisin imeytysmenetelmä on allasimeytys. Sadetusalueita käytetään tarvittaessa. Allasimeytystä on mahdollista lisätä Roineen leväkauden aikana. Tuotantoalueella TUA2 on neljä imeytysaluetta,
joista kaksi aluetta on käytössä ja kaksi on varalla. Normaalisti tuotantoalueen TUA2 imeytyskapasiteetti on n. 1,3 -kertainen mitoitustuotantokapasiteettiin nähden. Poikkeustilanteissa voidaan käyttää koko allasimeytyskapasiteettiä, jolloin imeytyskapasiteetti on kaksinkertainen mitoitustuotantokapasiteettiin nähden ja tekopohjavesilaitoksen kapasiteetista yli puolet voidaan imeyttää allasimeytyksen avulla (40 000 m3/d). Ylimääräinen imeytyskapasiteetti mahdollistaa imeytysmenetelmien ja imeytysalueiden vuorottelun.
Tuotantoalueella TUA3 ensisijaisena imeytysmenetelmänä on kaivoimeytys.
Sadetusimeytystä käytetään erityisesti Roineen kevät- ja syyskierron aikana
lyhytaikaisesti esiintyvien piileväesiintymien aikana sekä kaivojen huoltotöiden aikana. Tuotantoalueen TUA3 imeytyskapasiteetti on n. kaksinkertainen mitoitustuotantokapasiteettiin nähden, joten imeytysmenetelmiä tai
imeytysalueita on mahdollista vuorotella. Tuotantoalueelta TUA3 voidaan
tarvittaessa johtaa tekopohjavettä suoraan Valkeakosken suuntaan.
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Tekopohjaveden laatu
Roineen raakavesi on laadultaan hyvää, joten esikäsittelyyn ei ole tarvetta.
Imeytyskaivojen toiminnan optimoinnin ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi
varaudutaan kuitenkin raakaveden mekaaniseen esikäsittelyyn Roineessa
kevät- ja syyskierron aikana ajoittain lyhytaikaisesti esiintyvien piileväesiintymien aikana.
Tekopohjavesilaitoksen TOC -poistuman (viipymä 50-75 päivää) voidaan
teoreettisesti arvioida olevan 65 – 80 %, jolloin tuotetun veden TOC on 1,3
– 2,3 mg/l.
Olettaen TOC:n biologisen hajoamisen osuuden olevan 30 – 50 % kokonaispoistumasta, tekopohjaveden happipitoisuuden arvioidaan olevan noin 2 – 9
mg/l. Viipymät imeytysalueilta kaivoalueille sekä alueen luontaisen pohjaveden happipitoisuus tasoittavat vaihteluita.
Tekopohjaveden yleisten laatuparametrien on arvioitu olevan seuraavat: hiilidioksidipitoisuus 8 mg/l, alkaliteetti 0,25 mmol/l, pH 6,5 ja kalsiumpitoisuus
5 mg/l.
Tuotetun tekopohjaveden tarkkaa rauta- ja mangaanipitoisuutta on kuitenkin
vaikea määritellä johtuen tuotantokaivoihin tulevista virroista, joiden happipitoisuudet vaihtelevat.
Roineen veden mikro-organismit ja virukset eivät aiheuta ongelmaa tuotettavan tekopohjaveden laadulle. Bakteerit poistuvat hyvin nopeasti. Myös viruksien poistuminen on merkittävä: jo 12 vuorokauden viipymällä saatiin keinotekoisesti lisätyt, virusten tavoin käyttäytyvät bakteriofagit vähenemään
tasolle 1/10 000 000 alkuperäisestä määrästä. Tekopohjaveden valmistus
tuottaa biologisesti stabiilia ja hygieenisesti hyvälaatuista talousvettä
Syanobakteerit (sinilevät) ja niiden tuottamat toksiinit poistuivat vedenkäsittelyssä tehokkaasti biohajoamalla ja adsorptiolla. Roineen vedessä syanobakteereiden osuus biomassasta on alhainen.
Alueen luontainen pohjavesi on tyypillistä suomalaista pohjavettä, jonka pH
ja alkaliteetti on nostettava ennen käyttöön johtamista vedenjakelujärjestelmän korroosion ehkäisemiseksi. Tässäkin suhteessa tekopohjaveden laatu
muistuttaa luontaista pohjavettä. Tavase Oy vastaa tekopohjaveden laadusta lukuun ottamatta pH:n ja kovuuden säätöä sekä desinfiointia. Tarvittava jälkikäsittely tapahtuu osakaskuntien omilla vesilaitoksilla. Alkaliteetin
nostotarve on kuitenkin tekopohjavesilaitoksilla vähäisempi kuin kemiallisilla
vedenkäsittelylaitoksilla johtuen veden pienemmästä sulfaatti- ja kloridipitoisuudesta.
Alueen pohjaveden luontainen laatu on määritetty seuraavanlaiseksi koepumppausten aikana:
Määritys

Yksikkö

Arvo
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pH
kokonaiskovuus
alkaliteetti
happi
rauta
mangaani
CODMn
TOC
Nitraattityppi
Rauta (maksimi)

mmol/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mgN/l
mg/l

6,4 - 7,0
0,2 - 0,6
0,3 - 0,9
1,1 - 14
<0,01 - 0,05
<0,01 - 0,1
< 0,7
<1
< 1,0 - 8
0,05

Liikennejärjestelyt
Huoltoyhteysverkosto suunnitellaan ja rakennetaan siten, että mahdollisimman paljon käytetään nykyisiä ajouria ja polkuja. Kokonaan uusia huoltoyhteysuria ei alueelle tarvitse rakentaa kuin imeytysalueelle IA4.3 ja kaivoalueelle KA3.4. Päähuoltoteiden tulee olla 4-5 m leveitä. Vähemmän tärkeät
huoltoyhteydet ovat hieman kapeampia. Ensisijaisesti vanhat ajourat parannetaan poistamalla mahdollinen kasvillisuus ja humus tiepohjalta tarvittavalta leveydeltään ja ajetaan pinnoitteeksi 150 – 200 mm:n murskekerros.
Teiden kuivatus varmistetaan tarvittaviin kohtiin kaivettavilla sivuojilla ja rummuilla. Natura-alueilla huoltoyhteysväylät pyritään pitämään mahdollisimman luonnontilaisina.
Siirtopumppaamoalueen tulotie sekä piha-alue asfaltoidaan. Raakavesipumppaamoalue sekä sen huoltoyhteys rakennetaan murskepintaisena ja
pumppaamon piha-alue aidataan maisemaan soveltuvalla aidalla.

4.3

Tekopohjavesilaitokselle tarvittavat rakenteet
Imuputki ja raakavesipumppaamo
Imuputki rakennetaan kahdesta erillisestä putkesta, jotka ottavat vettä eri syvyyksiltä, toinen noin 17 m syvyyteen keskivedenpinnasta ja toinen noin 4 5 m:n syvyyteen keskivedenpinnasta. Imuputket sijoittuvat rinnakkain. Imuputken pituus on enimmillään 1700 m. Imuputkien päihin rakennetaan esimerkiksi betonialustalla olevat siivilät, joiden reikäkoko on noin 20 mm. Siivilän lopullinen mitoitus ja tekninen toteutustapa valitaan toteutussuunnittelun yhteydessä.
Imuputket rakennetaan DN 1200 muoviputkesta upottaen ne järven pohjaan.
Putken ympärille asennetaan betonipainot riittävän painotuksen varmistamiseksi. Ranta-alueella se kaivetaan maahan siten, ettei mahdollisesti alavedenpinnan aikana syntynyt jääkerros (paksuus < 60 cm) missään olosuhteissa vaurioita putkea. Raakavesipumppaamon imualtaassa putken pää varustetaan sulkuluukulla tai venttiilillä. Imuputki merkitään rannoille kiinnitettävin vesiliikennettä valvovien viranomaisten ohjeiden mukaisilla merkintätauluilla.
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Imuputki päättyy rakennettavan raakavesipumppaamon imualtaaseen,
jonka poikkipinta-ala on noin 67 m2. Imualtaaseen asennetaan neljä uppomoottoripumppua, joista yksi on varayksikkö. Imuputken pumppaamon puoleiseen päähän rakennetaan automaattisesti toimiva välppä, joka poistaa
raakavedestä suurikokoisimmat kiintoaineet. Välpe kerätään maanalaiseen
välpeastiaan, joka tyhjennetään imuautolla. Välppäyksen jälkeen vesi voidaan tarvittaessa käsitellä mikrosiivilöiden avulla, jolloin myös pienikokoisemmat kiintoainekset saadaan erotettua vedestä. Veden kemiallinen laatu
ei muutu.
Siivilöinnistä syntyy rejektiä (arviolta noin 0,5-1,0 % raakaveden määrästä,
riippuen raakaveden laadusta), joka pumpataan Kangasalan kunnan viemäriverkostoon.
Putkilinjat
Yleissuunnitelmassa on putkikoot DN 400 ja sitä pienemmät käsitelty PEHputkena ja tätä suuremmat betonipinnoitettuna SG-valurautaputkena lukuun
ottamatta raakaveden ottoputkea. Johtolinjojen lopullinen materiaali tullaan
valitsemaan toteutussuunnittelutyön aikana putkivalmistajien tarjousten ja
teknisen valinnan perusteella. Oheisena pääjohtolinjojen mitoitus ja materiaalit:
- Raakaveden imuputki PE/PP 1200
- Raakaveden paineputki imeytykseen betonipinnoitettu SG –putki DN1000
- Imeytysalueille 1.1-1.2 johtava putki betonipinnoitettu SG –putki DN600
-Imeytysalueille 2.1-2.4 johtava putki betonipinnoitettu SG –putki
DN1000/700
- Imeytysalueille 4.1-4.5 johtava putki betonipinnoitettu SG –putki DN700
- Pohjavesiputki kaivoalueelta 1 betonipinnoitettu SG– putki DN500
- Pohjavesiputki kaivoalueelta 2 betonipinnoitettu SG –putki DN600
- Pohjavesiputki kaivoalueelta 3 betonipinnoitettu SG –putki DN600
- Siirtolinja Tampereelle betonipinnoitettu SG- putki DN 800
- Siirtolinja Valkeakoskelle betonipinnoitettu SG- putki DN 500
- Siirtolinja Kangasalan suuntaan PEH 280
Putkilinja imeytykseen kulkee aluksi Vehoniemenkylän peltoalueella ylittäen
Saarikylien tien ja yhtyen vanhaan maantiehen (nro 13982). Tuotantoalueen 1 imeytysalueille 1.1 ja 1.2 putki haarautuu runkolinjasta peltoalueella
Vehoniemeen johtavan kyläntien kohdalla ja tuotantoalueen 2 imeytysalueille 2.1-2.4 runkolinjan kohdatessa vanhan maantien. Imeytysalueille 4.14.5 imeytyksen runkolinja kulkee maantien varressa Vehoniemestä Pälkäneen rajalle tien länsipuolella siirtyen sen jälkeen tien itäpuolelle palaten
myöhemmin länsipuolelle. Imeytysalueelle 4.1 johtava imeytyslinja noudattaa lounas-koillinen-suuntaista korkeajännitelinjaa. Imeytysalueille 4.2-4.5
johtava linja kulkee peltoaukean poikki sähkölinjan alla ja jatkaa Myttääläntien pohjoisreunalla kohti itää haarautuen risteyksen jälkeen palvelukeskuksen pohjoispuolella eri imeytysalueille.

23

Mitoitusten perusteella varauduttaessa ilman yli-imeytystä tehtävään maksimi-imeytykseen (92 000 m3/d) on imeytysrunkojohto alkuosaltaan DN 1000
mm, haarautuen eri imeytysalueille DN 600 – DN 700 mm:n putkina.
Imeytysalueille tulevat rakenteet
Runkoputkesta imeytettävä vesi haarautuu asemapiirustuksessa esitettyjä
linjoja pitkin varsinaisille imeytysalueille. Imeytysalueille johtavat runkoputket
varustetaan tarpeellisella määrällä venttiilikaivoja, jotta vesi saadaan jaettua
imeytyskaivoille, sadetusharavoille sekä imeytysaltaalle. Jokaiselle kaivolle,
imeytysharavalle sekä altaalle menevä johtolinja varustetaan automaattisilla
toimilaitteella varustetuilla säätöventtiileillä sekä virtausmittareilla. Kaivot pyritään rakentamaan siten, että niitä tulee mahdollisimman vähän. Johtolinjojen, venttiili- ja mittauskaivojen määrä tarkentuu myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
Maanpäälliset putket varustetaan tyhjennysmahdollisuudella talviaikaisen
vuorottelun mahdollistamiseksi ilman putkiston jäätymisongelmia. Imeytysputkistot rakennetaan siten, että valitut osat imeytyskaivoista ja -kentistä voivat tarvittaessa olla levossa. Imeytysputkisto varustetaan riittävällä määrällä
tyhjennysventtiileitä.
Kaivo- ja sadetusimeytysalueita ei aidata. Kaikki alueella olevat kulkureitit
pyritään säilyttämään. Alueita pyritään valvomaan muilla keinoilla. Mittauskaivoja ja säätöventtiilikaivoja ei varusteta maanpäällisellä rakennuksella.
Sähkö/kaukovalvonta-automaatiokeskukset asennetaan kaivojen sisään.
Kaivoalueille tulevat rakenteet
Tekopohjaveden ottamista varten kaivoalueille rakennetaan pohjavesikaivoja.
Taulukossa on vedenottokaivojen lukumäärät tuotanto- ja kaivoalueittain:
Tuotantoalue
TUA1
KA1:
Kaksi rakennettua kaivoa (K1 ka K6)
4-6 uutta kaivoa
TUA2
KA2:
Yksi rakennettu kaivo (K2)
5-7 uutta kaivoa
TUA3
KA3.1:
2-3 uutta kaivoa
KA3.2:
1 rakennettu kaivo (K3)
2-4 uutta kaivoa
KA3.3:
1 rakennettu kaivo (K4)
2-4 uutta kaivoa
KA3.4:
2-3 uutta kaivoa
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Siirtopumppaamo
Kaivoista pumpattu tekopohjavesi pumpataan kaivoalueen 2 läheisyydessä
sijaitsevaan siirtopumppaamoon ja sieltä edelleen osakaskuntien vesilaitoksille. Siirtopumppaamo (säiliön tehollinen tilavuus noin 3 500 m3) sijoittuu
tasolle n. +137 m. Säiliöratkaisulla saadaan vedentoimitukselle lisää käyttövarmuutta, sillä Valkeakosken suuntaan saadaan johdettua kaikki sen tarvitsema vesi painovoiman avulla. Tampereen suuntaan saadaan johdettua
vettä painovoiman avulla noin 1300 m3/h. Siirtopumppaamolta on myös yhteys kaivoalueelle 1 rakennettuun Kangasalan suuntaa palvelevaan Raikun
vedenkäsittelylaitokseen.
Siirtopumppaamoon kuuluva kaksiosainen, halkaisijaltaan noin 36 m:n vesisäiliö, sijoitetaan osittain rinteeseen. Vesisäiliön eteen (siihen kiinni) rakennetaan pumppaamosiipi, joka on mitoiltaan noin 13 m x 18 m. Siirtopumppaamolle rakennetaan liikenneyhteys Varalantieltä. Säiliön ylivuotoputki johdetaan Vanhan Pälkäneentien alitse ja päätetään vesistöön. Ylivuotojärjestelyn toteutus tarkentuu toteutussuunnittelun yhteydessä.
Huoltoyhteydet
Huoltoyhteysverkosto suunnitellaan ja rakennetaan siten, että mahdollisimman paljon käytetään nykyisiä ajouria ja polkuja. Kokonaan uusia huoltoyhteysuria ei alueelle tarvitse rakentaa kuin imeytysalueelle 4.3 ja kaivoalueelle
3.4. Päähuoltoteiden tulee olla 4-5 m leveitä. Vähemmän tärkeät huoltoyhteydet voivat olla hieman kapeampia. Ensisijaisesti vanhat ajourat parannetaan poistamalla mahdollinen kasvillisuus ja humus tiepohjalta tarvittavalta
leveydeltään ja ajetaan pinnoitteeksi 150 – 200 mm:n murskekerros. Teiden
kuivatus tulee varmistaa tarvittaviin kohtiin kaivettavilla sivuojilla, sekä lammikoitumista estävillä rummuilla. Siirtopumppaamoalueen tulotie sekä pihaalue asfaltoidaan. Raakavesipumppaamoalue sekä sen huoltoyhteys rakennetaan murskepintaisena ja pumppaamon piha-alue aidataan maisemaan
soveltuvalla aidalla.
Kullekin pohjavesi-, mittaus-, ja säätöventtiilikaivolle rakennetaan huoltoyhteys.
4.4

Tekopohjavesilaitoksen vaikutukset
Tekopohjavesihankkeella voidaan turvata seutukunnan asukkaille ja teollisuudelle hyvälaatuinen talousvesi, ratkaista kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinnan toimintavarmuus, vedenjakelun kapasiteettiin ja veden laatuun liittyvät ongelmat.
Hankkeen ympäristövaikutuksia on selvitetty YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. YVA-selostus on valmistunut 17.4.2003
ja liitetty hakemusasiakirjoihin. YVA-selostuksesta on Keski-Suomen ympäristökeskuksen antaman lausunto, jonka sisältämät täydennykset on otettu
huomioon lupahakemuksessa.
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YVA-selostus sisältää luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen selvityksen hankkeen vaikutuksesta Vehoniemen-Isokankaan ja Keiniänrannan Natura 2000alueeseen. Natura-arviointia on päivitetty ja täydennetty myöhemmin ja se
on omana liitteenään hakemusasiakirjoissa.
Tutkimustulosten perusteella kaikkien laitosrakenteiden siirtäminen Naturaalueiden ulkopuolelle ei ole mahdollista ilman, että laitosten toiminnalliset
edellytykset vaarantuisivat. Selvitysten mukaan hankkeella ei ole merkittäviä
haitallisia vaikutuksia suojeltaviin luontotyyppeihin tai luontoarvoille.
Hankkeesta aiheutuvien ympäristöriskien varalle laaditaan riskienhallintasuunnitelma, joka laaditaan tekopohjavesilaitoksen toteutussuunnittelun aikana.
4.5

Toiminnan lopettaminen
Tekopohjavesilaitoksen käyttöajaksi on suunniteltu 100 vuotta. Kun laitoksen toiminta päätetään lopettaa, sen vedentuotanto ajetaan alas vuoden aikana. Vesimääriä vähennetään eri tuotantoalueilla hallitusti päämääränä
luonnontilainen vesitase. Lopettamista varten laaditaan erillinen tarkkailuohjelma, johon sisältyy myös jälkiseuranta. Rakennetut laitteet puretaan ja
poistetaan. Kaikki rakennetut kohteet on mahdollista ennallistaa. Ennallistamisesta laaditaan ennen toiminnan päättymistä suunnitelma. Päämääränä
on maisemoida rakentamiskohdat luonnontilaisiksi.

4.6

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi
Rakentamisen aikana:
Putkijohtojen asennus vesialueille Roineella toteutetaan mahdollisuuksien
mukaan talviaikana, jolloin mm. vesistön käyttöön ja vesieläimille kohdistuvat haitat jäisivät merkittävästi kesäaikaa vähäisemmiksi. Mikäli putkilinjoja
asennetaan sulan veden aikaan, kellutettavat putket merkitään riittävästi putken koko matkalla vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi. Mikäli putkilinjojen asennustöiden yhteydessä väliaikaisesti katkaistaan kulkuyhteys,
se merkitään ja katkaisusta tiedotetaan. Putkilinjojen talviasennuksen yhteydessä huomioidaan jäällä liikkujat. Rakentamisen yhteydessä syntyvien ylijäämämaiden laatu tarkastetaan tarvittaessa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet huomioidaan rakentamisen aikana. Vaikutukset kohteisiin minimoidaan maastomerkinnöillä ja ohjeistuksella. Merkitään työmaa-alue selvästi. Kaadetaan puustoa mahdollisimman vähän. Kaivujäljet maisemoidaan hyvin. Rakennustoimet tehdään lintujen pesimäajan ulkopuolella.
Käytön aikana:
Natura -alueella olevilla imeytysalueilla IA 1.1. ja 1.2 imeytys toteutetaan ensisijaisesti kaivoimeytyksellä sadetusimeytyksen sijasta. Myös imeytysalueilla IA2.2 ja IA4.1 - 4.5 imeytys toteutetaan ensisijaisesti kaivoimeytyksellä.
Sadetusta ja lepovaihetta vuorotellaan niin, että yksi vuosi on sadetusta,
jonka jälkeen vähintään yksi vuosi on levossa. Sadetusimeytysputket sijoitetaan ja sadetusvoimakkuutta säädetään siten, ettei sadetuksesta aiheudu
vesien valumista rinteitä pitkin ja siten eroosion vaaraa, eikä lammikoitu-
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mista. Eroosioriskin minimoimiseksi sadetusputkia ei sijoiteta suppien reunojen läheisyyteen. Tehdään jatkuvaa seurantaa ympäristön ja veden määrän ja laadun muutoksista sekä tiedotetaan näistä tietyin väliajoin. Varaudutaan tarvittaviin toimenpiteisiin. Vesistöön sijoitettavien putkilinjojen osalta
käytetään sellaisia painoja, joihin kalastusverkot eivät pääse tarttumaan. Lisäksi putkilinjojen sijainti merkitään vesistöön poijuilla tai muilla tavoin. Keiniänrannan vesitaseen ylläpito tekopohjavesilaitoksen ajotavalla, yli-imeytyksellä tai suojaimeytyksellä huoltoyhteysverkosto suunnitellaan ja rakennetaan siten, että käytetään mahdollisimman paljon nykyisiä ajouria ja polkuja.
4.7

Arvio hankkeen aiheuttamista hyödyistä
Hankkeen hyödyt ovat merkittävät Tavase Oy:n osakaskunnille ja laajemmin
myös Tampereen kaupunkiseudulle ja Etelä-Pirkanmaalle. Hankkeella ratkaistaan tulevaisuuden hyvän talousveden riittävyysongelma normaalitilanteessa ja parannetaan merkittävästi vedenjakelun toimintavarmuutta kriisija poikkeustilanteissa. Lisäksi edistetään taloudellista kilpailukykyä ja luonnonvarojen tehokasta käyttöä.
Hankkeen muita hyötyjä ja etuja ovat muun muassa hyvä, tasalaatuinen, tasalämpöinen, hajuton, mauton, kylmä ja luonnonmukaisesti puhdistettu talousvesi. Levät ja sädesienet ja niiden aiheuttamat makuhäiriöt poistuvat.
Veden laatu ei äkillisesti muutu esimerkiksi tuulien, sateiden ja sulamisvesien vaikutuksesta. Parannetaan vedentuotannon toimintavarmuutta, koska
käytössä on kolme erillistä, toisistaan riippumatonta pohjavesimuodostumaa
ja pitkä viipymä harjussa mahdollistaa keskeytymättömän vedentoimituksen
huolimatta mahdollisesta lyhytaikaisesta raakavedenoton keskeyttämisestä
raakaveden ongelmatilanteessa. Tasalämpöinen vesi säästää vesijohtoverkostoja ja pienentää niiden korjaustarvetta, mikä lisää vedenjakelun toimintavarmuutta. Luonnonvaroja säästetään vedenkäsittelyssä, koska ei tarvita
saostuskemikaaleja, alkalointi- ja desinfiointikemikaalien kulutus pienenee,
kemikaalien kuljetukset vähenevät ja vedenkäsittelyn huuhteluvesimäärät
vähenevät merkittävästi ja täten säästetään raakavettä ja vähennetään viemäröinti- ja jätevedenkäsittelykustannuksia.
Odotettavissa olevat investoinnit, kuten pintaveden käsittelylaitosten saneeraukset jäävät pois tai niiden laajuudet pienevät merkittävästi (vain alkalointi
ja desinfiointi). Yksinkertaistetaan veden jälkikäsittelyn toimintaa ja käyttöä
osakaskuntien vesilaitoksilla. Hanke mahdollistaa paikallisten vesihuoltoverkostojen laajentamisen hankkeen johtolinjojen varsilla. Tuotantoalueen
TUA2 imeytysalueen 2.1 imeytysaltaan rakentamisen myötä käytöstä poistunut soranottoalue muotoutuu paremmin maisemaan sopivaksi. Seudullinen yhteistyö lisää yksittäisen kunnan voimavaroja vedenhankinnan varmistamisessa. Pintaveden käytöstä luopuminen ja tekopohjaveden ja pohjaveden käyttöön siirtymisen lisää asumisviihtyvyyttä sekä talousvettä käyttävän
teollisuuden kilpailukykyä
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4.8

Arvio hankkeen aiheuttamista haitoista
Hankkeen vahinkoja ja haittoja ovat: kasvillisuustyyppien vähäiset muutokset imeytysalueilla, vähäinen luontoalueiden pirstoutuminen, tilapäinen
haitta vesistön käytölle imuputkien vesistöön rakentamisen aikana sekä tilapäinen haitta rakentamisen aikana maanviljelylle käyttöoikeusalueilla, rajoitukset esim. metsänkasvatuksessa käyttöoikeusalueilla, vesistöön rakennettavat imuputket vaikeuttavat vähäisesti kalastusta, tekopohjavesilaitoksen
käyttöön varattavien maa-alueiden käyttötarkoituksen ja -oikeuden muutokset. Lisäksi aiheutuu mahdollisia lieviä talousvesikaivojen vedenlaadun ja
antoisuuden muutoksia tuotantoalueen 1 kaivoalueella KA1 ja imeytysalueella IA1 kaivoissa K5, K6, K35, KU53 ja KU68 sekä tuotantoalueen 2 kaivoalueella KA2 ja imeytysalueilla IA2 ja IA3 kaivoissa K24 ja KU45.

4.9

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu
Eri tuotantoalueilla voi olla samaan aikaan käynnissä eri tarkkailuvaiheet.
Kaikissa vaiheissa tarkkaillaan samoja asioita samojen periaatteiden mukaisesti, ellei toisin ole mainittu. Tarkkailutiheys, -pisteet ja analyysit ovat eri
vaiheissa erilaiset.
Perustarkkailu aloitetaan ennen rakentamisen aloittamista, jolloin selvitetään
sen hetkisiä luonnontilan olosuhteita. Alueella on tehty esimerkiksi pohjavesitarkkailua 1990-luvulta lähtien, joten alueen luonnontila, olosuhteet ja vaihteluvälit tunnetaan hyvin. Perustarkkailu jatkuu rakentamisen ajan ja sillä
varmistetaan, ettei rakentamisesta ja sitä valmistelevista toimenpiteistä
synny haitallisia ympäristövaikutuksia. Perustarkkailua tehdään myös eri vaiheiden välisinä aikoina sekä laitoksen toiminnan lopettamisen yhteydessä
jälkiseurantana.
Koetoimintavaiheen tarkkailulla selvitetään koetoiminnan aiheuttamia muutoksia tarkkailtavissa parametreissa. Tarkkailutulosten perusteella ohjataan
kokeen kulkua sekä suunnitellaan tekopohjavesilaitoksen toimintaa. Myös
tuotantovaiheen tarkkailusuunnitelma tarkentuu koetoimintavaiheen tarkkailutulosten perusteella. Koetoimintavaiheen tarkkailu sisältää sekä pohjaveden kierrätyksen että koekäytön Roineen vedellä.
Tuotantovaiheen tarkkailulla pyritään minimoimaan tekopohjavesilaitoksen
aiheuttamat muutokset luonnonympäristössä sekä takaamaan tekopohjaveden hyvä laatu. Tarkkailutulosten perusteella voidaan myös optimoida tekopohjavesilaitoksen ajotapaa.
Seuraavia asioita tarkkaillaan: pohjaveden pintaa, pohjaveden ja tekopohjaveden laatua, imeytettävän ja tuotantokaivoista otettavan veden määrää ja
laatua, Roineen raakaveden määrää, sadetusalueiden kasvillisuutta ja maaperän painumista herkillä alueilla. Lisäksi Vehoniemen korpraalikunnan ampuradan rakenteita tarkkaillaan huomioiden Pirkanmaan maakuntamuseon
ohjeistus. Tekopohjavesilaitoksen muihin tarkkailtaviin asioihin kuuluvat mm.
energiankulutus, käyttöpäiväkirjojen ylläpito ja mahdollisten poikkeamatilanteiden kirjaaminen.
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Lisäksi Keiniänrannan Natura-alueella tarkkaillaan seuraavia asioita: lähteiden virtaamat, sademäärä ja Mallasveden pinnankorkeus, pohjavesiolosuhteet, vedenlaatua, avovesipintoja ja kasvillisuutta. Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella tarkkailtaviin asioihin kuuluu: imeytysalueiden
kasvillisuusseuranta, Punamultalukon suppasuon kasvillisuutta.
4.10

Tarvittavat maa- ja vesialueet
Hakijalla on pitkäaikaisella vuokrasopimuksella hallinnassaan tuotantoalueen TUA2 allasimeytysalue IA2.1 (211-463-2-101) sekä varaimeytysalue
IA2.4 (kiinteistötunnus 211-463-2-92). Käyttöoikeudet haetaan muille maaalueille, joita ovat imeytysalueet, raakavesipumppaamon alue, siirtopumppaamo, kaivoalueet sekä maa-alueet tekopohjavesilaitoksen putkilinjojen ja
siirtolinjojen kohdalla.
Raakavesiputki sijoittuu Roineen osakaskunnan vesialueelle 211-876-9-1,
johon myös haetaan käyttöoikeutta.

4.11

Korvaukset
Hakemussuunnitelmassa on esitetty korvauksia maanomistajille käyttöoikeuksista. Lisäksi vesialueen omistajalle on esitetty korvausta raakavesiputken käyttöoikeudesta ja sen aiheuttamasta haitasta kalastukselle.
Talousvesikäytössä olevien kaivojen antoisuuden tai vedenlaadun muuttuessa tekopohjavesihankkeesta johtuen niin, ettei kaivoa voida käyttää talousvesitarkoitukseen, muutosten aiheuttamat vahingot korvataan.
Hakija ehdottaa, että Roineesta otetun vedenoton aiheuttamasta vesivoiman
menetyksestä Sorrin vesivoimalaitokselle maksetaan korvaus Tampereen
Vesi liikelaitoksen tekemän aiemman sopimuksen periaatteiden mukaisesti.

4.12

Töiden aloittamislupa
Tavase Oy hakee vesilain (1961/264) 2 luvun 26 §:n mukaista töiden aloittamislupaa seuraavien toimenpiteiden osalta muutoksenhausta huolimatta:
Pohjaveden havaintoputkien asentaminen (53 kpl). Maaperäkairaukset tehdään tela-alustaista yksikköä käyttävällä porakoneella. Kairauspisteeseen
asennetaan pysyvä muovinen havaintoputki, jonka maanpäällinen osa (noin
1 m) suojataan sinkityllä, halkaisijaltaan 80 mm lukittavalla kannella varustetulla teräsputkella. Kairauksessa ja putken huuhtelussa käytetään vesijohtovettä tai puhtaudeltaan vastaavaa vettä. Kairauksissa tarvittava vesi tuodaan paikalle säiliössä traktorilla. Ajoreitti voidaan tarkistaa etukäteen maanomistajan kanssa. Havaintoputket pyritään sijoittamaan kulku-urien läheisyyteen. Huuhteluvesiä syntyy vain vähäinen määrä ja ne imeytetään havaintoputkien ympäristön maaperään.
Kaivonpaikkatutkimukset ja tutkimus-, tuotanto- ja imeytyskaivojen rakentaminen: Kaivonpaikkatutkimukset tehdään asentamalla pysyviä pohjaveden
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havaintoputkia. Havaintoputkista tehdään vedenjohtavuusmittauksia ja reiät
videokuvataan. Kaivon rakentaminen tehdään tela-alustaisella kaivonrakennuskoneella. Kaivot huuhdellaan kuten havaintoputket. Huuhteluvedet johdetaan käyttöoikeusalueille.
Maastomittaukset: Tehdään tarvittavia kartoituksia ja mittauksia toteutussuunnittelua varten. Uudet havaintoputket vaaitaan. Pohjaveden pinnankorkeutta seurataan reaaliaikaisilla mittareilla ja käsimittauksin. Otetaan vesinäytteitä mm. havaintoputkista. Virtaamia mitataan mittapadoilla ja astiamittauksin. Avovesipinnat vaaitaan paaluilla merkityiltä kohdin. Suoritetaan
kasvillisuusseurantaa.
Koekäyttö maksimikapasiteetilla 10 000 m3/d kierrättäen alueen omaa pohjavettä. Koekäytössä pohjavettä pumpataan kaivosta putkilinjaa pitkin imeytysalueille ja imeytetään imeytyskaivojen, -haravien ja/tai -altaiden kautta.
Imeytyskokeet tehdään vaiheittain lisäämällä tuottoa ja testaamalla imeytyskaivoja, -haravia ja/tai -altaita erikseen ja ryhmässä sekä vuorotellen.
Lisäksi haetaan töiden aloittamislupaa: Maasto- ja maaperätutkimuksille,
huolto- ja liikennereittien, putki- ja johtolinjojen sekä imeytysalueiden rakentamiselle, raakavesipumppaamon ja siirtopumppaamon rakentamiselle, tekopohjavesilaitoksen koekäyttöön maksimikapasiteetilla 20 000 m3/d käyttäen Roineen vettä ja tarkkailujen ja seurantojen suorittamiselle.
Lisäksi haetaan käyttöoikeuksia tekopohjavesilaitoksen edellyttämiin käyttöoikeusalueisiin. Ja lupaa käyttää ja ylläpitää kaikkia em. huolto- ja liikennereittejä, rakenteita ja laitteita.
Perustelut töiden aloittamisluvalle ovat:
Tavase Oy:n osakaskuntien ja Tampereen seutukunnan voimakas asukasluvun kasvu edellyttää hankkeen nopeaa toteuttamista ja seutukunnan kriisija poikkeustilanteiden vesihuollon turvaaminen ja toimintavarmuuden lisääminen edellyttävät hankkeen nopeaa toteuttamista. Toteutussuunnittelun
käynnistäminen, laitoksen mitoituksen ja käyttötalouden optimointi edellyttävät toimenpiteiden jatkamista. Imeytys- ja vedenottokaivojen rakentaminen
edellyttää huolto- ja liikennereittien rakentamista. Tarkkailun ja seurannan
keskeytyksetön jatkuminen on tärkeää lähtö- ja seurantatietojen saamiseksi.
Huolto- ja liikennereiteille sijoittuvat putki- ja johtolinjat on teknistaloudellisesti järkevää rakentaa huolto- ja liikennereittien rakentamisen yhteydessä
Ennallistamistoimenpiteet:
Kaikki toimenpiteet ovat tarvittaessa täysin ennallistettavissa. Imeytysharavat ja maanpinnalla kulkevat putkilinjat voidaan poistaa. Kaivot jätetään
maahan ja ne täytetään soralla. Kaivot eivät sisällä mitään sellaista, mistä
olisi haittaa alueen luonnolle. Imeytysallas sijaitsee sorakuopassa. Alue voidaan muotoilla nykyisen kaltaiseksi. Huolto- ja liikennereitit voidaan palauttaa maisemoimalla luonnontilaisiksi. Maanalaiset putkilinjat sijaitsevat lähinnä huoltoreiteillä. Putkilinjat voidaan poistaa kaivamalla, kaivualueet tasata ja maisemoida alueet esim. istutuksilla. Työkoneiden jäljet maastossa
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ovat maisemoitavissa. Virtaamamittauksiin käytetyt mittapadot voidaan tarvittaessa poistaa. Maatutkauksista ja seurantamittausten suorittamisesta ei
aiheudu ennallistamistoimenpiteitä. Pumppaamot ja muut rakennukset voidaan purkaa käyttämällä korjaus- ja saneerausrakentamisesta kokemusta
hankkineita rakentajatahoja. Tällöin purkutoimenpiteiden vaikutusalue on
pieni, vain hiukan rakennuksen ulkomittoja suurempi. Rakennusjätteet kuljetetaan pois alueelta ja rakennuksen alla ollut maapohja tasataan ja sen pintakerrokseksi tuodaan alueella muuten vallitseva eloperäinen maakerros.
Alueelle istutetaan luontaista kasvistoa. Päämääränä on toimia vastuullisesti
siten, että ennallistaminen voidaan suorittaa purkamalla rakennetut ranteet
ja maisemoimalla rakentamisen jäljet vastaamaan mahdollisimman lähelle
alkuperäistä luonnontilaa.
5

TEKOPOHJAVESIHANKKEESSA TEHDYT TUTKIMUKSET
Vehoniemen-Isokankaan harjualueella Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen tutkimuksia on tehty vuodesta 1994 lähtien. Tutkimuksiin on sisältynyt
mm.:
 Geofysikaalisia tutkimuksia. Tärkeimpiä menetelmiä ovat maatutkaluotaukset, gravimetriset mittaukset ja seismiset luotaukset. Gravimetrisia mittauksia ja maatutkaluotauksia on tehty useissa eri vaiheissa.
 Maaperäkairauksia ja pohjavesiputkien asennuksia. Alueelle on
asennettu 168 pohjavesiputkea.
 Kaivonpaikkatutkimuksia (maaperänäytteet, raekokoanalyysit, vedenjohtavuusmittaukset)
 Kaivokartoituksia. Alueen yksityiskaivoista on kerätty perustiedot (sijainti, rakenne, syvyys, vedenkäyttö ja pohjaveden pinnan taso). Kaivovesistä on otettu vesinäytteitä veden laadun selvittämiseksi.
 Pohjavedenpinnan seurantamittauksia havaintoputkista ja yksityisistä talousvesikaivoista. Mittauksia on tehty kuukausittain. Mittaukset antavat tietoa pohjavedenpinnan luonnollisista vuodenaikoihin sidotuista muutoksista.
 Koepumppauksia ja -imeytyksiä suunnitelluilla kolmella tutkimusalueella. Koejaksot olivat kestoltaan 2 – 10 kk 10 vuoden ajanjaksolla.
 Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneen tutkimusalueella. Merkkiaineen kulkeutumista pohjavesivyöhykkeessä seurattiin useiden kuukausien ajan.
 Tutkimukset raakaveden laadusta.
 Tutkimus orgaanisen aineen sorptiosta maa-ainekseen tekopohjaveden muodostamisessa
 Pohjaveden virtausmallinnusta. Tutkimusalueelle 1 ja 2 (Kangasala)
on laadittu eri vaiheessa kaksikerroksiset virtausmallit. Tutkimusalueelle 3 (Pälkäne) on imeytys- ja merkkiainekokeen jälkeen laadittu
monikerroksinen virtausmalli.
 Kasvillisuusseurantaa. Seurantaa on tehty useiden vuosien aikana
Pälkäneen Keiniänrannan Natura-alueella ja Kangasalan alueilla.
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Sedimentologisia selvityksiä. Tutkimusaineiston perusteella on selvitetty pohjavesimuodostuman rakennetta. Lähtökohtana ovat tunnistettavat rakenteet, alueen kerrostumishistoria ja siihen vaikuttaneet
tekijät.
Lämpökamerakuvauksia. Kuvauksissa selvitettiin maanalaisten pohjavesipurkautumien sijaintia ja lähdevesien purkautumista vesistöön.
Pohjaveden ja pintaveden isotooppiselvityksiä. Isotooppiselvityksin
on tutkittu pintaveden ja pohjaveden virtausyhteyttä.
Avo-ojien virtaamamittauksia. Virtaamamittauksin on seurattu Keiniänrannan Natura-alueen vesitasetta.
Avovesipintojen ja veden laadun seurantamittauksia. Mittauksin on
seurattu Keiniänrannan Natura-alueen vesitasetta ja purkautuvan veden laatua.
Arkeologisia selvityksiä. Kangasalan Väärälukon alueella sijaitsevan
Suojeluskunnan ampumaradan arkeologiset selvitykset.

Asiantuntijalausunnot
Hakemus asiakirjoihin on liitetty raportteja maatutkaluotausten rakennetulkinnoista hankkeen eri alueilla.
6

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS
6.1

Vaikutukset
Toiminnan aikaiset vaikutukset ympäristöön ja luonnonoloihin
Yhdyskunta
Tekopohjavesihanke tai siihen kytkeytyvä Isokankaan-Syrjänharjun -aluetta
koskeva suoja-aluesuunnitelma eivät aiheuta sellaisia rajoituksia nykyisille
tai tuleville toiminnoille, jotka estäisivät alueen käytön nykyisellä tavalla. Tuleva maankäyttö voidaan monelta osin sovittaa hankkeen johdosta mahdollisesti lisääntyviin pohjaveden suojelutarpeisiin.
Maisema
Maisemavaikutukset koko harjualueen kannalta jäävät vähäisiksi, mutta sen
sijaan paikoittain rakennelmat lähialueella muuttuvat merkittävästi.
Putkilinjoista aiheutuu eniten maisemallista vaikutusta rakentamisaikana,
mutta jonkin verran myös pysyvää vaikutusta, sillä putkilinjoilla puuston kasvua joudutaan rajoittamaan. Puuston kasvua joudutaan rajoittamaan myös
huoltotöiden helpottamiseksi.
Raakaveden imeytysalueilla maisema muuttuu hieman sadetuksen ja siihen
liittyvien maanpäällisten putkien kautta. Putkien näkyvyys metsämaisemassa jää vähäiseksi.
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Pohjavesi otetaan ylös kaivoalueilla, joissa näkyviä rakenteita ovat kaivojen
kansirakenteet ja tuuletusputket, jotka tulevat uusiksi maiseman piirteiksi
harjualueelle. Pohjavesikaivoja ja mittauskaivoja ei varusteta maanpäällisillä
rakennuksilla.
Siirtopumppaamo sijoittuu metsäiselle alueelle, joten sen osalta vaikutusta
kaukomaisemaan ei aiheudu. Säiliön ja rakennusten piha-alueiden vaatimalta maa-alalta on rakennusvaiheessa kaadettava puusto, mikä muuttaa
maisemaa avoimemmaksi.
Imeytys- ja kaivoalueille johtava huoltotieverkosto (kaikille pohjavesi-, mittaus- ja säätöventtiilikaivoille) pyritään rakentamaan nykyisiä ajouria ja polkuja hyödyntäen. Huoltoteiden kokonaisvaikutus maisemaan jää melko vähäiseksi.
Raakavesipumppaamo ja siihen liittyvät muut rakenteet muuttavat etenkin
lähimaisemaa ja rantamaisemaa järveltä päin Hiedanperänlahdessa. Rakennus on pyritty sijoittamaan metsän reunaan, jolloin vaikutus jää vähäisemmäksi.
Pintavesi
Vedenotto Roineesta lisääntyy tekopohjavesilaitoksen toteuttamisen myötä
nykytilanteeseen nähden 25-55 %. Tulevaisuudessa otettava lisävesi on
noin 3 % Kaivannon kanavan kautta Roineeseen tulevasta virrasta. Ottomäärän lisääntyminen ei vaikuta Roineen vedenkorkeuksiin. Raakaveden
imuputken välittömässä läheisyydessä saattaa tapahtua vähäisiä virtaamamuutoksia. Veden pintakerrosten virtaamiin imuputkella ei ole vaikutusta.
Pohjaveden laatu
Harjuun ei imeytetä enempää vettä kuin se pystyy ottamaan vastaan. Näin
ollen imeytysalueilla ei esimerkiksi tule syntymään pintavalumavesiä tai lammikoita. Veden puhdistuminen imeytyksen jälkeen riippuu selvimmin viipymästä sekä maa-aineksen raekoosta. Jonkin verran lienee vaikutusta myös
kulkeutumismatkalla.
Imeytyspaikkojen läheisyydessä vedenlaatu muistuttaa pintavettä. Tällä on
kyseisillä alueilla hyvin merkittävä vaikutus pohjaveden laatuun.
Vajovesivyöhykkeellä vedestä poistuvat kiintoaines, osa biologisesti hajoavasta aineesta sekä jonkin verran humusainesta (suurimpia molekyylejä)
sekä lähes kaikki bakteerit ja levät. Pohjavesivaiheen alkuosassa poistuvat
mahdolliset virukset ja valtaosa biologisesti hajoavasta aineksesta. Sorassa
puhdistumista ei tapahtune juuri lainkaan. Osa orgaanisesta aineesta (ehkä
noin 30 %) hajoaa hiilidioksidiksi, loppu jäänee kiinni maa-ainekseen. Hiilidioksidin pitoisuuden kasvu alentaa veden pH-arvoa. Veden viipymän kasvaessa entistä suurempi osuus orgaanisesta aineesta poistuu.
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Veden laadun tasapainotilan saavuttaminen tekopohjaveden imeytyksen
aloituksen jälkeen saattaa viedä aikaa jopa parisen vuotta. Jos imetys lopetetaan, veden laadun muuttuminen takaisin luontaisen pohjaveden kaltaiseksi vie vielä huomattavasti kauemmin aikaa (mahdollisesti noin kymmenkertaisen ajan).
Veden laatu harjualueen yksityiskaivoissa
Yksityiskaivoihin kohdistuvat vaikutukset riippuvat kaivojen sijainnista tekopohjavesilaitostoimintaan nähden sekä kaivojen syvyydestä. Imeytysalueiden ympäristössä pohjavedenpinnan tasot tulevat nousemaan ja kaivoalueiden ympäristössä laskemaan.
Mikäli kaivot ovat yhteydessä varsinaiseen pohjavesikerrokseen, jossa myös
imeytetty tekopohjavesi liikkuu, saattaa kaivojen veden laatuun tulla muutoksia. Vedenlaatumuutokset yksityisissä pohjavesikaivoissa ovat suurimmat
imeytysalueiden läheisyydessä. Kaivoja, joissa vedenlaatumuutoksia voi
hankkeen seurauksena tapahtua, on noin 20 kappaletta. Merkittävin muutos
on veden humuspitoisuuden kasvu (KMnO4 -luku tai TOC). Muutokset eivät
ennalta arvioiden ole niin suuria, että vesi muuttuisi juomavedeksi kelpaamattomaksi.
Maaperän laatu
Imeytyksessä maaperään joutuu raakavedestä peräisin olevaa kiintoainesta,
ravinteita ja humusta. Osa aineista hajoaa maaperässä. Imeytysalueiden
maaperän pintakerroksen pH muuttuu, mikä saattaa mm. aiheuttaa nitraatin
huuhtoutumista pohjaveteen.
Maaperän ja humuskerroksen pH:n palautuminen on hidasta imeytyksen jälkeen ja pH arvot voivat olla korkealla tasolla vielä kahden vuoden jälkeenkin.
Geotekniset ominaisuudet
Harjualueella pohjavesi on niin syvällä maaperässä, että harjun pohjavesikerroksessa tapahtuvilla muutoksilla ei ole vaikutusta maan pintaosan geoteknisiin ominaisuuksiin.
Luontaiset pohjavedenpinnan vaihtelut ovat alueella noin 0,2 - 0,9 metriä.
Hankkeen johdosta tapahtuvat suurimmat muutokset vedenpintojen korkeuksissa tulevat tapahtumaan imeytys- ja kaivoalueilla. Pohjavesi on keskimäärin 25-50 metrin syvyydessä. Pohjavesimallin mukaan tekopohjaveden
valmistaminen nostaa pohjaveden pintaa enimmillään 8 metriä.
Etäisyyden kasvaessa imeytys-/ kaivoalueelle vähenee tekopohjaveden
muodostamisen ja oton vaikutus pohjavedenpinnan tasoihin. Harjualueella
pohjavesi on niin syvällä maaperässä, ettei sillä ole vaikutusta rakennusten
geoteknisiin ominaisuuksiin.
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Veden hydraulinen (kapillaarinen) nousukorkeus on tiiviissä hiekassa korkeintaan 3,5 metriä ja sorassa tätä pienempi. Vehoniemen kylän kohdalla
pohjavesi on keskimäärin tasossa +86 metriä, 15-20 metriä maanpinnan
tason alapuolella. Luontainen pohjavedenpinta imeytysalueilla on niin syvällä, ettei pohjavedenpinnan nousu aiheuta kosteus- tai vakavuusongelmia
rakennuksille.
Keiniänrannan alueen rinteen stabiliteettia koskevassa tutkimuksessa on todettu, että nykytilanteessa vähintään 10 metrin etäisyydellä luiskan reunasta
sijaitsevien rakennusten varmuus sortumista vastaan on riittävä. Luiskan
reunan läheisyydessä varmuustaso on sitä pienempi, mitä lähempänä rakennukset ovat luiskan reunaa. Luiskan reunan läheisyydessä olevat rakennukset ovat sauna- ja varastorakennuksia. Asuinrakennuksia ei sijaitse tällä
alemman varmuustason vyöhykkeellä. Reuna-alueen stabiliteettia heikentää
nykytilanteessa orsiveden purkautuminen luiskasta, savikerroksen yläpuolelta. Luiskan stabiliteettia voidaan parantaa kuivattamalla orsivesikerros.
Tekopohjavesilaitoksen suunnittelun ja toiminnan lähtökohtana on, että pohjavedenpinnan vaihtelu Keiniänrannan alueella pidetään mahdollisimman
pienenä imeytys- ja pumppausmääriä säätelemällä. Viatek Oy:n tekemien
tarkasteluiden perusteella luiskan varmuus sortumista vastaan on vielä riittävä, kun pohjavedenpinta ei luiskan alla nouse tason + 89 metriä yläpuolelle. Tämä vastaa 1,2 metrin nousua helmi-maaliskuussa 2003 havainnoituihin pohjavedenpinnan tasoihin. Tehdyissä imeytys- ja pumppauskokeissa
pohjavedenpinnan vaihtelu luiskan alla oli noin 30 cm. Orsiveden ja pohjaveden pinnan tasojen välinen korkeusero alueella on noin 5 metriä. Kun
imeytys- ja pumppausmäärät pidetään tasapainossa, ei pohjaveden nouseminen orsivesialtaaseen ole mahdollista. Tekopohjavesilaitoksen toiminta ei
siten vaikuta luiskan reunan stabiliteettia heikentävästi.
Johtolinjojen rakennustyöt saattavat aiheuttaa maassa painetasojen muutoksia, joiden seurauksena voi syntyä uusia pohjavesilähteitä Vehoniemenharjun länsiosissa. Arvion mukaan peltojen salaojitus kykenee poistamaan
peltoalueilta pohjavedenpinnan tasojen noususta aiheutuvan lisäkosteuden.
Mikäli kuitenkin pohjavedenpinnan tasot nousevat peltoalueilla imeytyksen
seurauksena enemmän kuin arvioidut 1-1,5 metriä, ei salaojitus
kaikin paikoin enää toimi ja saattaa ilmetä peltojen vettymistä.
Kasvillisuus
Imeytyskenttien kasvillisuus tulee muuttumaan. Muutokset ovat seurausta
elinympäristön muutoksista. Aluskasvilajiston muutos on yhteydessä imeytyksen kestoon. Talviaikana sadetus aiheuttaa pakkasvaurioita. Sadetuksen
kasvillisuusvaikutukset eivät ulotu kauaksi imeytysalueen ympäristöön. Kasvillisuusmuutokset ilmenevät imeytysalueen rajalta noin 10-15 metriin
saakka.
Sadetuksen vaikutukset kuivalla ja kuivahkolla kankaalla ovat selvemmät
kuin tuoreella tai lehtomaisella kankaalla, koska karummilla kasvupaikoilla
on niukasti nopeakasvuisia heiniä ja ruohoja.
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Sadetuksen vaikutuksista puustoon ei ole pitkäaikaisia tutkimustuloksia. Lyhyellä aikavälillä tulokset näyttäisivät siltä, että imeytys ei vaikuta haitallisesti
puustoon.
Imeytysalueella tapahtuu muutoksia nykyisessä sienilajistossa sekä sienirihmaston levinneisyydessä. Kuivempien ja karujen kasvupaikkojen sienet
taantuvat ja kosteutta sietävät lajit runsastuvat.
Imeytyksen pitkäaikaisvaikutuksista (> 10 vuotta) voidaan todeta seuraavaa:
Imeytysalueella kasvillisuus pääosin vakiintuu sadetuksen aiheuttamaan
häiriöön. Alueiden luontainen sukkessiokehitys on poikennut siihen suuntaan, että kasvipeitteistä vapautuville alueille ilmaantuu pioneerivaiheen lajistoa kuten horsmia, pillikkeitä ja eräitä heiniä. Varttuneet metsälajit (esim.
mustikka, puolukka ja seinäsammal) eivät välttämättä ehdi palautua alueille
sadetustaukojen aikana. Kasviyhteisöön ilmaantuu lyhytikäisiä pioneerilajeja
ja typpeä ja korkeaa pH:ta suosivia lajeja. Imeytysalueiden karummat kasvupaikat ovat todennäköisesti kasvillisuuden osalta epäyhtenäisiä sadetusputkien läheisyydessä. Puustossa (nuorissa puissa) voi ilmetä pakkasvaurioiden takia kuolevuuden kasvua tai kasvun heikentymistä.
Tuotantoalueilla 1 ja 2 aluskasvillisuus muuttuu paikoittain selvemmin tuoreen kankaan suuntaan. Tuotantoalueella 3 aluskasvillisuus muuttuu lehtomaisen kankaan suuntaan. Pienilmaston muutos aiheuttaa todennäköisesti
Väärälukon suppaniityn kasvillisuudessa muutoksia. Väärälukon suppaniityllä voi tapahtua soistumista.
Eläimistö
Vaikutukset linnustoon tai nisäkäslajistoon ovat suhteellisen vähäiset. Vaikutukset keskittyvät maaperäeläimistöön ja selkärangattomiin eläimiin. Rehevien ja kosteiden elinympäristöjen lajit yleistyvät. Hankkeella ei ole pysyviä vaikutuksia kalastoon ja pohjaeläimistöön.
Radon
Säteilyturvakeskuksen tekopohjavesihankkeesta antaman lausunnon mukaan merkittävätkään muutokset pohjaveden korkeudessa eivät vaikuta alueen asuinkiinteistöjen sisäilman radonpitoisuuteen, sillä maaperästä sisätiloihin virtaava radonpitoinen ilma on peräisin muutaman metrin paksuisesta
ylimmästä sorakerroksesta. Tekopohjavesi on esimerkiksi Taustin alueella
noin 20-30 metrin syvyydessä.
Muut vaikutukset
Veden hankinnan, siirron ja käsittelyn energiantarve tulee lisääntymään 50
%. Kemikaalien käyttö vedenkäsittelyssä vähenee nykyisestä huomattavasti. Tyrynlahden ja Ruskon laitosten osalta ei jatkossa enää muodostuisi
kemiallista jätevesilietettä. Lietteen määrä nykyisin 2000 m3/vrk.
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Hankkeen vaikutukset hankealueen ja käyttäjäkuntien asukkaiden terveyteen ovat vähäisiä. Vaikutukset liittyvät lähinnä talousveden laatuun sekä
hankkeeseen liittyvään epävarmuuteen. Käyttäjäkunnissa hanke parantaa
korkealaatuisen veden saantia ja pintaveden käytöstä johtuvat, lähinnä esteettistä haittaa aiheuttavat haju- ja makuhaitat poistuvat. Hankealueella voi
ilmetä muutoksia joidenkin talousvesikaivojen veden laadussa, mm. veden
humuspitoisuus saattaa nousta. Myös vedenpinnan korkeudet saattavat
muuttua ja kaivoalueiden läheisyydessä voi talousvesikaivojen antoisuus
heiketä. Hankkeeseen liittyvä epävarmuus on jo nykyisellään saattanut vaikuttaa asukkaiden psyykkiseen hyvinvointiin. Toisaalta hanke on vahvistanut
alueen asukkaiden yhteisöllisyyden tunnetta.
Viihtyisyyshaittaa ilmenee rakentamisaikana lähinnä meluhaitan muodossa.
Pysyvät vaikutukset vähäisiä. Retkeilymukavuuden ja viihtyvyyden voidaan
kokea heikentyvän imeytysalueiden läheisyydessä sadetuksen vuoksi.
Niiltä osin kuin imeytysalueet sijoittuvat ulkoilureittien yhteyteen, voidaan
reittien linjausta joutua siirtämään. Kaikki nykyiset yhteydet kuitenkin säilyvät. Marjastus- ja sienestysmahdollisuudet säilyvät pääosin ennallaan.
Tuotetun veden hinta-laatusuhde paranee nykyisiin pintavesilaitoksiin nähden. Rakentamisaikainen työllisyysvaikutus (noin 100 htv) saattaa olla paikallisesti merkittävä.
Hankkeen ei ole ennakoitu aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia yritys- tai
elinkeinotoiminnalle. Alueen nykyisille toiminnoille ei tule uusia rajoituksia.
Hanke ei myöskään estä uusien yritysten sijoittumista alueelle.
Käyttäjäkunnissa talousveden hinnan korotukset alkuvaiheessa ovat mahdollisia. Valkeakosken siirtolinjan varrella asuvat taloudet voitaisiin edullisesti kytkeä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon, mikä nostaisi kiinteistöjen
arvoa. Kaivojen antoisuuden ja vedenlaadun heikkenemisestä saattaa aiheutua osalle yksityistalouksista taloudellista haittaa, jonka hankkeen toteuttaja on velvollinen korvaamaan.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentaminen kohdistuu pääosin kohteisiin (mm. tien varret), joissa luontoarvot ovat vähäisiä. Putkilinjojen rakentaminen vesistöön aiheuttaa kalojen
ja rapujen tilapäisen kaikkoamisen alueelta. Haitan suuruus riippuu rakentamisajankohdasta.
Rakentamisesta aiheutuu veden samentumista, joka saattaa heikentää tilapäisesti vesistön käyttökelpoisuutta esimerkiksi uimiseen. Haitan merkittävyys riippuu vuodenajasta. Veden samentuminen estänee rakennusaikana
talousveden oton Hiedanperänlahdelta.
Alueen asukkaille aiheutuu rakentamisaikaisia melu- ja pölyhaittoja rakentamis- ja kaivuutöistä sekä maan kuljetuksista.
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Rakentamisalueet ovat poissa muusta (maa- ja metsätalous) käytöstä rakentamisen aikana. Rakentamisen ajoituksesta riippuen saattaa tästä syystä
mm. rakentamisalueiden viljelytuotto tilapäisesti laskea. Viljelytuoton heikkenemistä saattaa aiheutua myös maaperän laadun mahdollisesta muuttumisesta sekä uusien lähteiden puhkeamisesta. Metsätalousalueilla puusto joudutaan putkilinjojen ja kaivojen kohdilta hakkaamaan rakentamisen ajaksi.
Rakentamisen jälkeen puuston kasvua joudutaan rajoittamaan, jotta kulkumahdollisuudet huoltotoimenpiteitä varten säilyvät.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit
Riskit raakaveden laadulle
Raakaveden laatuun kohdistuvat riskit ovat pääosin samoja kuin nykyhetkelläkin. Raakavedenottopaikan siirtymisessä Roineen osasta toiseen ei liity
erityisiä riskejä. Roineen vesi soveltuu hyvin tekopohjaveden muodostamiseen. Raakaveden sisältämät levät, humus, virukset ja bakteerit poistuvat
tehokkaasti imeytyksessä. Tekopohjaveden imeytys tehoaa pintaveden kemiallista käsittelyä paremmin ydinlaskeumaan.
Riskit muodostettavan tekopohjaveden laadulle
Vehoniemen-Isokankaan harjualueella toimintoja, jotka yleisesti luokitellaan
pohjaveden laatua uhkaaviksi, ovat: maa-ainesten otto, tieliikenne ja tienpito, ampumaratatoiminta, moottoriurheilutoiminta, maa- ja metsätalous, teollisuus- ja yritystoiminta sekä asuminen. Pohjavedelle riskejä aiheuttavien
toimintojen harjoittamista säätelee mm. ympäristönsuojelulaki, johon on kirjattu pohjaveden ehdoton pilaamiskielto. Lisäksi suojelusuunnitelmassa ja
suoja-aluesuunnitelmassa annetaan yksilöityjä ohjeita ja määräyksiä.
Mahdollisessa pistemäisessä onnettomuustilanteessa tulisi haitta kohdistumaan vain yhteen tekopohjaveden tuotantoalueeseen, sillä kalliot rajaavat
harjualueen useaan erilliseen pohjavesiesiintymään.
Riskit alueen muille toiminnoille
Hankkeen ja pohjavesialueen osan luokituksen muuttumisen seurausvaikutuksia voivat olla uusien toimintojen osalta tiukentuneet lupamääräykset ja
tehostunut valvonta.
Vedenottamo sijaitsee erillisessä kallioiden rajaamassa esiintymässä, johon
tekopohjavesi ei tutkimusten perusteella pääse ulottumaan. Tekopohjavedestä ei aiheutuisi vedenottamolle mitattavissa olevaa haittaa. Psykologinen
haitta voisi kuitenkin olla merkittävä ja seurausvaikutuksiltaan kauaskantoinen.
Imeytysalueiden ja kaivojen mahdollinen aitaamisen tarve hankaloittaisi kulkemista ja muuttaisi alueen maisemallista luonnetta.
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Tulevaisuuden uusien hankkeiden yhteisvaikutus tekopohjavesihankkeen
kanssa saattaisi johtaa vaikutusten merkittävyyden kynnyksen ylittymiseen
Natura-alueiden osalta. Tämän seurauksena tällaisten uusien hankkeiden,
joilla olisi vaikutuksia Keisarinharjun-Vehoniemenharjun tai Keiniänrannan
Natura-alueille, toteuttaminen todennäköisesti vaikeutuisi.
Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Sadetuksen ja lepovaiheen vuorottelu tulee tehdä suunnitellulla tavalla. Sadetusimeytysputket tulee sijoittaa ja sadetusvoimakkuus säätää siten, ettei
sadetuksesta aiheudu vesien valumista rinteitä pitkin ja siten eroosion vaaraa, eikä lammikoitumista. Eroosioriskin minimoimiseksi ei sadetusputkia tulisi sijoittaa suppien reunojen läheisyyteen. Sadetusputket tulee sijoittaa harvakseltaan puustoon ja kasvillisuuteen kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi. Sadetusalueilla liikkuminen tulee ohjata kyltein olemassa oleville
poluille ja muille urille, jotta kasvillisuuden kulumishaitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.
Muuntamot tulee toteuttaa sellaisena rakenteena, että vahinkotilanteessa öljyvuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy.
Rakentamisen yhteydessä syntyvien ylijäämämaiden laatu tulee tarvittaessa
tarkistaa ennen niiden sijoittamista soranottoalueille, joissa pohjavesi on lähellä maanpintaa, ja likaantuneet maa-ainekset saattaisivat muodostaa riskin maaperän tai pohjaveden laadulle.
Putkilinjojen rakennustöistä tulee hyvissä ajoin tiedottaa maanomistajille,
jotta he voivat ajoissa tehdä muutosilmoitukset maatalouden tukihakemuksiin. Metsätalouden harjoittajien oikeuksista kulkea imeytysalueiden ja kaivoalueiden kautta metsäpalstoille tulee sopia tarvittaessa heidän kanssaan,
jotta metsätalouden harjoittamiselle ei aiheudu tarpeetonta haittaa. Mikäli
hanke vaikuttaa alueen talousvesikaivoihin antoisuutta tai vedenlaatua heikentävästi, tulee näiden talouksien veden saanti turvata muulla tavoin.
Nopea rakentaminen ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten yrittäjien työllistäminen vähentävät rakentamisen aikaisia haittoja ja lisäävät paikallisten
osallistumismahdollisuuksia. Etukäteen tehtävät korvaussopimukset paikallisten kanssa luovat luottamuksen ilmapiiriä. Lisäämällä tiedotuksesta hankkeen vaikutuksista ihmisten elämään ja harjuympäristöön voidaan vähentää
kielteisiä mielikuvia ja pelkoja.
Jatkuva seuranta ympäristön ja veden määrän ja laadun muutoksista sekä
näistä tiedottaminen tietyin väliajoin vähentävät epävarmuutta laitoksen toimintaa kohtaan.
Alueella pohjaveden suojelun edellyttämät toimet tulee pyrkiä toteuttamaan
yhteistyössä ja mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisuuteen pohjautuen,
jotta taloudellinen ja henkinen rasite ei muodostuisi alueen yrittäjille ylivoimaiseksi.
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Vesistöön sijoitettavan raakavedenottoputken osalta tulisi käyttää sellaisia
painoja, joihin kalastusverkot eivät pääse tarttumaan. Lisäksi putken sijainti
tulisi merkitä vesistöön poijuilla tai muilla tavoin. Vesistörakentaminen tulee
ajoittaa siten, että vesistön käyttöön sekä vesieläimistölle kohdistuvat haitat
jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Kokonaisuutena talviaika olisi paras rakentamisajankohta. Vesistöön sijoitettava putki tulisi mahdollisuuksien mukaan linjata kala-apajapaikkojen ja kalojen kutualueiden sivuitse. Riittävä talousveden saanti tulee turvata imuputken rakentamisen aikana niihin talouksiin, jotka ottavat talousvetensä Hiedanperänlahdelta.
Asennettaessa putkilinjoja sulan veden aikaan tulee kellutettavat putket merkitä riittävästi putken koko matkalla vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi. Asennustöiden yhteydessä väliaikaisesti katkaistava veneväylä on
merkittävä ja katkaisusta on tiedotettava. Putken talviasennuksen yhteydessä on huomioitava jäällä liikkujat, kuten hiihtäjät ja moottorikelkkailijat.
Railo tulee merkitä hyvin. Lisäksi jäällä liikkujille tulee varata jäähän tehtävän
railon yli riittävästi ylityspaikkoja.
Rakentamisen aikana tai sen jälkeen syntyvistä lähteestä aiheutuvia haittoja
viljelyksille tulee pyrkiä vähentämään esim. rakentamalla vesien poisjohtamiseksi lähdekaivo, josta vesi johdetaan putkilinjojen avulla kokoomaojiin.
Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Tekopohjavesilaitostoiminta ja rakentaminen muuttavat alueen luontoa. Sadetusimeytyksen vaikutukset ilmenevät alueen luonnossa pitkään. Laitoksen
toiminnan aiheuttamat muutokset ilmenevät erityisesti imeytysalueiden maaperässä ja kasvillisuudessa sekä maaperäeläimistössä.
Pitkäaikaisen imeytyksen loputtua maaperään jää mm. humusaineita. Nämä
hajonnevat hyvin hitaasti. Jos pidättyneet humusaineet alkaisivat imeytyksen loputtua hajota, ne kuluttaisivat pohjavedestä happea. Tästä saattaisi
olla seurauksena mm. rauta- ja mangaanipitoisuuksien kohoamista. Kokemusperäistä tietoa tästä ei kuitenkaan ole.
Veden täydelliseen vaihtumiseen (laadun tasoittumiseen) mennee vähintään useita vuosia. Ennallistamistoimenpiteiden pohjaveden laadulle ei
voida arvioida etukäteen.
Laitoksen toiminnan jälkeen imeytysalueilla kasvillisuus, hyönteis- ja maaperäeläimistö palautuvat, mutta siihen voi mennä useita vuosia, jopa vuosikymmeniä.
6.2

Yhteysviranomaisen lausunto
Keski-Suomen ympäristökeskus on ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toiminut hankkeen yhteysviranomaisena. Tässä esitetyssä lausunnossa ei käsitellä kuin tämän lupahakemuksen (YVA-arvioinnissa hankevaihtoehto 1) hankealuetta koskevia asioita. Keski-Suomen ympäristökeskus on 9.7.2003 antanut seuraavan lausunnon:
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Hanke on suuri ja sillä on monia vaikutuksia ja liittymäkohtia ympäröivään
yhteiskuntaan, luonnonvarojen käyttöön ja luontoon. Ympäristövaikutusten
arviointi on tehty arviointiohjelman ja ympäristökeskuksen siitä antaman lausunnon mukaisesti, mutta selvityksiä tulee vielä eräiltä osin tarkentaa. Suuri
osa hankkeen aiheuttamista kielteisistä ympäristövaikutuksista näyttää olevan seurausta siitä, että osa hankkeesta sijoittuu asuttuun ympäristöön, teollisuusalueen lähelle, käytössä olevan pohjavedenottamon läheisyyteen ja vesitasapainoltaan herkän Natura- alueen lähelle. Käytettävä tekopohjaveden
virtausmallinnus on hankkeen avainkysymys. Virtausmalliin kohdistuu kahdenlaisia odotuksia. Toiset niistä kohdistuvat hankeen toimivuuteen lopputuotteen, tekopohjaveden laadun kannalta ja toiset toiminnan ympäristövaikutuksiin. Keski-Suomen ympäristökeskus on rajannut tämän lausunnon koskemaan toiminnan ympäristövaikutuksia. Se ei näin ollen ota kantaa laitoksen toimivuuteen, mistä huolehtii hankkeesta vastaava.
Tekopohjavesihankkeen vaikutusten arvioinnissa ilmenevä epävarmuus johtuu pitkälle siitä, että virtausolosuhteiden ennustaminen virtausmallilla moniaineksisessa maaperässä on hankalaa. Hankkeen käytönaikaisten sekä
pohjaveden pintojen ja virtaamien ennustamisen vaikeus mallintamalla aiheuttaa arviointiin epävarmuutta kuvaavia lauseita ja ilmaisuja. Tekopohjavesihankkeen vaikutusten tarkimpaan arviointiin pääsee vasta toteuttamalla
imeytystä ja pumppauksia laitoksen toimintaa vastaavilla vesimäärillä, käytännössä siis laitoksen ollessa käytössä. Tähän ei ole vielä syytä ryhtyä ennen virtausmallinnuksen tarkastamista.
Vaikutuksia kaikille osapuolille kuten kaikille kiinteistöille Kangasalalla ja Pälkäneellä ei arviointiselostuksen perusteella voida vielä tietää tarkasti. Tähän
vaikuttaa se, ettei tunneta kaikilta osin imeytyksen yksityiskohtaisia vaikutuksia pohjaveden tai tekopohjaveden korkeuteen ja laatuun hankealueen eri
osissa. Näin ollen osa hankkeen ympäristövaikutuksista, erityisesti se osa,
mikä aiheutuu veden lisääntymisestä ja tekopohjaveden pinnankorkeuden
vaihteluista harjussa jää odottamaan virtausmallin tarkastamista.
YVA-menettelyn kuulemisvaiheessa on saatu paljon palautetta, joissa on
runsaasti käsitelty korvauskysymyksiä. Arviointiselostuksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella hankkeen aiheuttamia epävarmuustekijöitä on siis edelleen olemassa. Niillä on ollut vaikutusta paikallisten asukkaiden ja elinkeinon harjoittajien mielialoihin ja joissakin tapauksissa lausuntojen esittäjät katsovat niiden vaikuttavan terveyteenkin.
Pitkäaikaiset vaikutukset
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa pitkäaikaisten vaikutusten merkitystä ei voi väheksyä. Niiden arvioinnissa pienetkin epävarmuustekijät saattavat kymmenien vuosien aikana kertautua. Tällä hetkellä pienet marginaalisen tuntuiset arvot ja ympäristövaikutusten osatekijät saattavat aikojen kuluessa korostua muodostuen vähitellen luonnossa ympäristölle merkittäviksi ilmiöiksi ja tapahtumiksi. Aihetta on käsitelty paljon kuulemisen palauteaineistossa. Tämän kaltainen tiedossa oleva keskeinen tekijä ajan kuluessa tulee
olemaan imeytettävän pintaveden sisältämät ainekset, varsinkin orgaaninen
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aine. Asiaan tulee kiinnittää huomiota, koska hankkeessa imeytettäviksi esitetyt vesimäärät ovat suuria. Myöskin imeytyksen vaikutukset hankealueen
kiinteistöjen yksityiskaivojen vedenlaatuun on selvitettävä arviointiselostusta
tarkemmin. Hankkeessa lienee mahdollista harkita imeytettävän pintaveden
esikäsittelyä, jotta orgaanisen aineen aiheuttamia haittoja tekopohjaveden
muodostamisessa ja vastaavasti myös imeytysalueiden aiheuttamia ympäristöhaittoja voitaisiin vähentää. Esikäsittely kuitenkin lähentää hankevaihtoehtoa 1 hankevaihtoehtoon 0+ (olemassa oleviin ratkaisuihin perustuva).
Taloudelliset korvauskysymykset näyttävät kuulemisesta saadun palautteen
mukaan muodostuvan merkittäviksi muistutusten esittäjien kannalta. Korvausvelvollisuuden laajuus jää riippumaan hankkeen toteutuksen onnistuvuudesta. Korvauskysymysten käsittely osana hankevaihtoehtojen taloutta
rakennus- ja käyttökustannusten ohella lienee jatkossa perusteltua.
Pumppaamojen ja siirtolinjojen rakentamisen vaikutukset
Hankkeen toteutuksesta aiheutuvat maisemalliset haitat keskittyvät Hiedanperänlahden rannalle suunnitellun raakavesipumppaamon rakentamiseen.
Pumppaamon sijoittaminen puuston lomaan vähentää vaikutuksia. Pumppaamon rakentamisesta luonnonarvoille ja lajisuojeluun kohdistuvat vaikutukset on mahdollista rajata vähäisiksi. Yhteysviranomaisen näkemyksen
mukaan pumppaamon maisemallisia ja luonnonoloihin kohdistuvia vaikutuksia on suotavaa rajoittaa rakennuksen sijoituspaikan ja ulkoasun tarkemmalla
suunnittelulla ja arvioida tarkemmin maastokatselmuksessa Pirkanmaan
maakuntamuseon kanssa.
Pälkäneen Uotilan muinaisjäännösalueelta (mj.rek.nro 635 010 003) tunnetaan rautakautiseen polttokenttäkalmistoon ja röykkiöihin viittaavia havaintoja siinä määrin laajalta alueelta, että siirtolinja tulee muinaisjäännösten läheisyydessä kaivaa arkeologin valvonnassa. Valvontaa edellyttävä osuus on
merkitty liitekarttaan. Ympäristökeskus katsoo, että siirtolinjojen maa- ja
metsätaloudelliset ja kalastukseen sekä luontoon liittyvät vaikutukset ovat
hallittavissa ja sovitettavissa yhteen eri näkökulmista.
Hankkeen edellyttämien lupien luetteloon on lisätty maininta tienpitäjän luvasta siirtolinjojen rakentamiseen yleisen tien alueelle. Tienpidon kannalta
Vehoniemen-Isokankaan ja Julkujärven-Pinsiönkankaan hankevaihtoehtojen
keskeiset vaikutukset liittyvät tekopohjaveden muodostamisalueiden läheisyyteen mahdollisesti edellytettäviin pohjaveden suojaustoimenpiteisiin ja
siirtolinjojen merkitykseen tienrakennus- ja tienparannushankkeiden näkökulmasta. Hankevaihtoehdoilla on merkitystä tienpidolle lisääntyneinä suunnittelu-, vaikutusten arviointi- ja rakennuskustannuksina.
Natura-arviointi
Yhteysviranomainen on antanut lausunnon Natura-arvioinnista, jossa on käytetty YVA -selostuksen liitteenä olevaa 15.4.2003 päivättyä Natura-arviointia.
1) Keisarinharju-Vehoniemenharju FI0316001
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Keski-Suomen ympäristökeskus katsoo YVA- yhteysviranomaisena arviointiselostuksessa esitettyyn sekä alueesta käytettävissä oleviin tietoihin nojautuen, että tekopohjavesilaitoksen rakentaminen ja laitoksen toiminta Natura
2000-vaikutusten arvioinnissa tarkennetulla tavalla toteutettuna ei kokonaisuutena heikennä merkittävällä tavalla Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen harjumetsien luontotyyppejä. Koska imeytysalueilla 2 ja 3 sadetusalueet kuitenkin sijoittuisivat harjumetsien luontotyypin edustavimmille
osa-alueille ja osin myös lajiston kannalta merkittäville paikoille, tulee jatkosuunnittelun pohjana pitää imeytysalueiden 2 ja 3 sadetusimeytyksen korvaamista Natura 2000-vaikutusten arvioinnissakin esille tuodulla tavalla mahdollisimman kattavasti soranottoalueille sijoitettavalla allasimeytyksellä Hankesuunnitelmaan tulee kirjata luonnonarvojen suojaamiseksi selkeä osio
työnaikaisesta ohjauksesta sekä tärkeimpien osakohteiden suojaamisesta
työmaaliikenteeltä ja muilta toimenpiteiltä. Myös imeytysten käytännön järjestelyt tulee ohjeistaa siten, että mahdollisen tekopohjavesilaitoksen toiminnalla ei tarpeettomasti heikennetä alueen luontotyyppejä tai lajien elinympäristöjä.
2) Keiniänranta FI 0338005
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointiraportissa esitetyn sekä
alueesta käytettävissä olevien tietojen perusteella tekopohjavesilaitoksen
käyttöönotto imeytysalueen 4 ja kaivoalueen 3 alueella saattaa aiheuttaa
etenkin pitkän aikavälin muutoksina merkittäviä heikennyksiä Keiniänrannan
Natura 2000-alueen kosteikkoluontotyyppien ominaispiirteisiin. Arviointiselostuksen mukaan imeytettävän pintaveden osuus Keiniänrannan länsiosaan purkavien lähteiden virtaamasta olisi laitoksen toiminnan aikana arviolta noin 88 % koko virtaamasta. Kyseisessä tilanteessa oletettavana seurauksena olisi luonnontilaisen pohjaveden laadullinen muuttuminen (pH:n
lasku, lämpötilan nousu, pitkällä aikavälillä mahdollisesti myös orgaanisen
aineen määrän sekä raudan ja mangaanin pitoisuuksien kohoaminen). Koska
arviointiin sisältyy lisäksi useita epävarmuustekijöitä ja koska Keiniänrannan
alueelle purkautuvan luonnontilaisen pohjaveden määrän ja laadun seuranta
ei ole riittävän kattavalla tasolla, arviointiselostuksessa ei ole voitu pitävästi
osoittaa, että vaikutukset Keiniänrannan kosteikkoluontotyyppien suotuisan
suojelun tason säilymiseen jäisivät vähäisiksi.
Hankkeesta vastaavan tulee jatkaa selvityksiä Keiniänrannan alueelle purkautuvan luonnontilaisen pohjaveden määrän ja laadun lyhyt- ja pitkäkestoisen vaihtelun selvittämiseksi. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan vaikutusten hallinnan tavoitteena tulee pitää sitä, että Keiniänrannan luontotyyppien ominaispiirteiden säilyminen voidaan turvata paitsi lyhyellä myös pitkällä
aikavälillä. Jatkosuunnittelu tulee pohjata Keiniänrannan lähteiden virtaamien, pohjaveden pinnankorkeuden ja sen laadun nykytilan ja vaihtelun riittävän tasoiseen seuraamiseen. Jatkotutkimuksien tulosten myötä myös Natura-arviointiin kirjattuja arvioinnin epävarmuustekijöitä voitaneen vähentää.
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen Natura-alueille kohdistuvia vaikutuksia tulee selvittää seuraavilta osin tarkemmin ennen lupakäsittelyä, jolloin myös Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten luonne ja inten-
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siteetti saattavat olla merkittävästi muuttuneita nykyisestä. Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella hankkeen vaikutuksia voitaisiin eräiltä osin
lieventää korvaamalla sadetusimeytysalueita Natura-arvioinnissakin esitetyllä tavalla allasimeytyksellä. Kun lisäksi otetaan huomioon, että hankkeesta
vastaavan selvityksiä ja arvioita Keiniänrannan Natura-alueen lähteistä purkautuvan pohjaveden virtaamien ja laadun luonnontilaisesta pitkäaikaisesta
vaihtelusta ei voida pitää riittävinä, lopullista arviota hankevaihtoehdon 1 oletettavista vaikutuksista Natura-alueiden luontotyyppien heikentymiseen ei ole
mahdollista tässä vaiheessa tehdä.
Lopuksi
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankevaihtoehdossa 1 keskeiseksi ongelmaksi ympäristövaikutusten kannalta jää Vehoniemen - Isokankaan alueella imeytysalueen 4 ja kaivoalueen 3 käyttöön mahdollisesti
liittyvät ongelmat. Ne näyttävät kohdistuvan välittömimpinä Taustin asuntoalueelle ja harjun alarinteen asutukseen, Pälkäneen pohjavedenottamoon ja
Keiniänrannan Natura- alueeseen. Hankkeen sijoittamista tiheästi asuttuun
ympäristöön ei voi pitää suositeltavana ennen kuin tekopohjaveden virtausten ennustettavuus on nykyistä varmemmalla pohjalla. Luotettavasti todennetun tekopohjaveden virtausmallin kehittäminen on siten hankkeen avainkysymys ympäristövaikutusten kannalta. Ympäristövaikutusten selvittämiseksi tekopohjaveden virtaamista ja käyttäytymistä tulisi siis edelleen selvittää koko hankevaihtoehdon 1 alueella ja erityisesti imeytysalueen 4 ja kaivoalueen 3 osalta esitettyä tarkemmin.
7

NATURA 2000 -ALUEIDEN LUONTOARVOT, VAIKUTUKSET JA LAUSUNNOT
Hakemusasiakirjat sisältävät kolme Natura-arviointia, jotka on päivätty
20.6.2012, 29.4.2013 ja 28.3.2014. Uusimmat Natura-arvioinnin versiot korvaavat aina kokonaisuudessaan vanhemman version. Tähän on koottu asioita uusimmasta Natura-arvioinnista (päivätty 28.3.2014).
7.1

Keisarinharju-Vehoniemenharju Natura-alue
Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelle sijoittuu pääosin imeytysalue 1.1 ja kokonaan imeytysalue 1.2, Kangasalan kunnan puoleiset kaivoalueet (TUA1-KA1 ja TUA1-KA2), osa siirto- ja paineputkista sekä kaivoalueiden rakenteet ja siirtopumppaamo. Lisäksi Natura-alueelle sijoittuu
imeytysalueen 2.4 huoltoyhteys ja putkilinja.
Natura-alueen perustiedot
Keisarinharju-Vehoniemenharju on kahden suurjärven, Roineen ja Längelmäveden väliin sijoittuva harjujakso. Alueeseen kuuluu Suomen suurimpiin
kuuluva suppakuoppa, Punamultalukko. Natura–alue on kooltaan 268 ha.
Suojelun perusteena on luontodirektiivi (SCI).
Puolet alueesta kuuluu ennestään valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan, jonka alueesta noin puolet on valtion luonnonsuojelualuetta, joita tekopohjavesilaitokseen liittyvät rakentamistoimenpiteet eivät kuitenkaan
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koske. Lisäksi pääosin Natura-alueella on Punamultalukko -kiinteistö (25
ha), joka on hankittu suojelutarkoitukseen vuonna 1996.
Direktiiviluontotyypit
Luontodirektiivin liitteen 1 luontotyypit
Alueen suojelu kohdistuu seuraaviin luontodirektiivin luontotyyppeihin: harjumetsät (9060) ja tulvametsät (91E0), joka on priorisoitu luontotyyppi. Tulvametsän peittävyys on esitetty noin 5,4 hehtaariksi (2 %) ja edustavuus
erinomaiseksi, sen sijaan luonnontila on arvioitu vain hyväksi. Tulvametsiä
on todellisuudessa vain noin 1 ha:n alalla. Harjumuodostumien metsäisen
luontotyypin peitto on 83 % eli noin 222 ha. Harjumetsiä on alueella kuitenkin
tätä laajemmin, noin 242 ha. Alueella on myös puustoiset suot ja vaihettumissuot ja rantasuot -luontotyyppiä, josta ei ole mainintaa Natura-tietolomakkeessa.
Harjumuodostumilla esiintyvän metsäkasvillisuuden vaihtelu on huomattavan laajaa. Harjualueilla esiintyy noin kuutta erilaista metsätyyppiä, jotka
muodostavat sarjan kuivista jäkäläisistä metsistä kosteisiin lehtoihin. Näin
on myös Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella.
Metsähallituksen Natura 2000 -alueiden edustavuusluokituksen mukaan
harjumetsä on jaoteltu alueella seuraaviin luokkiin: erinomainen 0 ha (0%),
hyvä 153,3 ha (63 %), merkittävä 40,6 ha (17 %) ja ei merkittävä 48,4 ha (20
%).
Direktiivilajit
Lintudirektiivin liitteen 1 lajit
Tietolomakkeen mukaan Natura-alueella pesii pyy. Lajista on havaintoja
imeytysalueiden IA 1.1 ja IA 1.2 lähistöltä.
Punamultalukko-kiinteistö
Punamultalukko on Keisarinharjun ja Vehoniemenharjun pitkittäisharjun keskellä oleva suuri suppa, jonka pohjalla on suo. Punamultalukko on Suomen
suurimpia suppia. Punamultalukon suojelukohteen koko on 25 ha. Pääosa
alueesta kuuluu Natura-alueeseen.
Supan lounais- ja länsireunalle sijoittuu harjun karkea ydinosa. Sen itäreunalla sijaitsee myös suppakuoppien rikkoma deltamainen harjulaajentuma,
ja kallio nousee paikoin pohjavesipinnan yläpuolelle noin 105 m mpy tasolle
asti. Supan pohjalla oleva suo sijaitsee jyrkkäpiirteisessä noin 40–50 m kapeassa ja suurelta osin hienoaineksen (hHk-Si) rajaamassa painanteessa.
Suota reunustavat hieno hiekka ja silttikerrokset sijoittuvat pääosin pohjavesipinnan yläpuolelle. Supan länsireunan pohjalla on hienon hiekan kerroksia
noin 3 metriä paksun turpeen alla.
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Suppasuon pinta-ala on 0,24 ha ja sen valuma-alueen pinta-ala on noin 25
ha. Valuma-alueella on mänty- ja kuusimetsää sekä taimikoita ja sen poikki
menee Varalantie. Valuma-alueelle sijoittuu laitoksen imeytysalue 2.3, huoltoyhteys imeytysalueille 2.4 ja Varalantien varteen sijoitettava painelinja.
Myös tilapäinen linja sijoittuu pääosin valuma-alueelle.
Suppa ja sen pohjalla oleva suo ovat pohjavesivaikutteisia.
Vaikutukset
Natura-alueelle sijoittuu noin 2 440 metriä erityyppistä putkilinjaa. Putkilinjojen asentamisen yhteydessä kasvillisuus muuttuu pysyvästi noin 0,1 ha
alalla ja väliaikaisesti 0,85 ha alalla, eli haitta kohdistuu noin 0,4 prosentille
harjumetsiä. Hyväksi luokitettavaa harjumetsää sijoittuu linjojen vaikutuspiiriin noin 0,3 hehtaaria. Putkilinjan rakentamisen vaikutus kohdistuu kangaskasvillisuuteen. Putkilinjojen rakentaminen ei olennaisesti muuta harjumetsien ominaispiirteitä tai ekologisia olosuhteita. Harjumetsät eivät pirstoudu,
koska linjoja ei rakenneta yhtenäisten metsiköiden läpi, vaan olemassa olevien tieurien ja teiden kohdille.
Kaivoalueilla kasvillisuus muuttuu rakentamisen takia pysyvästi noin 0,2
ha:n alalla ja väliaikaisesti 0,2 ha:n alalla. Suurin rakennelma, joka rakennetaan Natura-alueelle, on siirtopumppaamo, ja se vie kasvillisuutta pysyvästi 0,27 ha. Kaikkiaan rakentamisen takia harjumetsien levinneisyys heikkenee noin 0,6 hehtaarilla (putkilinjat, siirtopumppaamo ja muut rakenteet).
Laitoksen rakentamisen pirstoutumisvaikutus harjumetsiin on vähäinen,
koska rakenteet, linjat, kaivot, huoltoyhteydet ja rakennukset, sijoitetaan olemassa oleville tieurille, reunavyöhykkeelle tai teiden viereen. Tästä syystä
reunavaikutus ei alueella juuri lisäänny. Alueella harjoitettava metsätalous
on vaikuttanut tai vaikuttaa selvästi merkittävämmin metsien pirstoutumiseen kuin tekopohjavesilaitoksen rakentaminen. Rakenteet eivät myöskään
katkaise alueen ekologisia yhteyksiä. Rakentamisen melu ja pölyäminen on
väliaikaista ja vaikutus luontotyyppiin jää vähäiseksi.
Natura-alueelle sijoittuvien tekopohjavesilaitoksen rakenteiden rakentamisessa menetettävät sekä käytön vaatimat pinta-alat on esitetty alla olevassa
taulukossa. Lisäksi taulukossa on esitetty imeytysalueiden vaikutuspinta-alat
harjumetsiin. Huoltoajot hoidetaan kaivoalueella traktorilla ajamalla putkilinjoja pitkin. Huoltoajon tarve on vähäinen.
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Kaivoalue 1
Uudet kaivot
Muuntamo ja
sähkökeskus
Huoltoväylä
Siirtoputket
ja mittakaivot
Kaivoalue 2
Uudet kaivot
Muuntamo ja
sähkökeskus
Huoltoväylä
Siirtoputket
ja mittakaivot
Siirtolinja,
raakaveden
painelinja ja
vesijohto.
Mukana
huoltoyhteys
ja putkilinja
IA2.4
Siirtopumppaamo
IA1.1 (sadetus ja kaivoimeytys)

IA1.2 (sadetus ja kaivoimeytys)

Yhteensä

Kokonaispintaala
[ha]

Väliaikainen
vaikutus
[ha]

Pysyv
ä
vaikutus
[ha]

Sijoittuvat huoltoväylille 4-5
kpl
Sijoittuvat nykyisen kaivon
viereen. Ei luontotyyppiä.
Huoltoväylä sijoittuu putkilinjoille. Leveys 3 m.
Siirtoputki huoltoväylän alle ja
mittakaivot huoltoväylällä.

0,012
5
0,006

0

0

0

0

0,14

0,08

0,06

0,14

0

0

Sijoittuvat huoltoväylälle 5-7
kpl
Eivät sijoitu Natura-alueelle

0,02

0

0

0,006

0

0

Huoltoväylä sijoittuu putkilinjoille. Leveys 3 m.
Siirtoputki tulee huoltoväylän
alle ja mittakaivot huoltoväylällä.
Linjat rakennetaan tien tai
tieuran alle, kasvillisuus muuttuu pysyvästi paikoin noin 1-2
m levältä alalta.

0,28

0,16

0,12

0

0

0

0,96

0,85

0,11

Väliaikainen haitta maanpinnan
rikkoontumisesta
ja
maanpinnan muotoilusta
Huoltoväylä ja siirtoputki olemassa olevalle uralle. Leveys
3 m. Kaivot (6 kpl) huoltoväylälle. Sadetuksessa kasvillisuus muuttuu koko alalta.
Huoltoväylä ja siirtoputki olemassa olevalle uralle. Leveys
3 m. Kaivot (5 kpl) huoltoväylälle. Sadetuksessa kasvillisuus muuttuu koko alalta.

0,36

0,09

0,27

0,86

0

0,86

0,95

0

0,95

1,18

2,38

47

Imeytysalueella sadetus tulee muuttamaan harjumetsien kasvillisuuden
luonnetta. Kasvillisuusvaikutukset kohdistuvat noin 1,8 ha alalle. Sadetuksen kasvillisuusvaikutukset eivät ulotu imeytysalueen ympäristöön. Puuston
osalta ei ole odotettavissa merkittäviä haittavaikutuksia. Pienilmasto ei
muutu imeytysalueella 1.1, mutta imeytysalueella 1.2 voi ilmetä pienilmastovaikutuksia.
Imeytysalueiden IA 1.1 ja IA 1.2 lähistöllä elää pyy (lintudirektiiviin liitteen I
laji). Rakennusvaiheessa pyy voi häiriintyä ja siirtyä hieman kauemmaksi.
Laitoksen käynnissä ollessa sadetuksen aikana pyy välttää imeytysaluetta.
Lajin pesintä- tai elinmahdollisuudet eivät olennaisesti heikkene alueella.
Vaikutukset Punamultalukon suojelukohteella keskittyvät kaivoalueen 2
osalle ja putkilinjojen rakentamispaikoille. Laitoksen toiminta ei aiheuta Punamultalukon suppasuolle kasvillisuusvaikutuksia laitoksen ohjauksen takia.
Suojelutavoitteet (=alueen eheys) Punamultalukon suojelukohteella eivät
vaarannu ja vaikutukset suojelukohteelle jäävät kohtalaiselle tasolle. Muun
muassa alueella olevat arvokkaat paisterinteet säilyvät. Kaikkiaan Punamultalukon kiinteistöllä menetetään kasvillisuutta pysyvästi noin 0,14 hehtaaria
(kiinteistön pinta-alasta 0,6 %). Väliaikaisesti vaikutus kohdistuu noin 0,14
ha alaan. Pitkäaikaiset vaikutukset harjuluontoon ovat suhteellisen vähäisiä.

Vaikutuksien merkittävyys
Tekopohjavesilaitoksen rakentamisen ja toiminnan takia Natura-alueella
muuttuu noin 2,38 hehtaaria harjumetsää. Tämä vastaa 0,98 % osuutta harjumetsien levinneisyydestä Natura-alueella. Rakentamisaikana väliaikainen
vaikutus kohdistuu noin 1,18 ha alalle. Väliaikainen vaikutus kestää muutamia vuosia ja näillä kohteilla kasvillisuus palautuu ennalleen.
Edustavuusluokitukseltaan hyvään luokkaan kuuluvaa harjumetsää muuttuu
1,8 ha (osuus 1,2 %), merkittävään luokkaan kuuluvaa 0,1 ha (0,1 %) ja ei
merkittävään luokkaan kuuluvaa 0,5 ha (0,9 %).
Muutos kohdistuu luontotyypin luontaiseen levinneisyyteen ja paikallisesti
luontotyypin rakenteellisiin ominaispiirteisiin. Vaikutusten todennäköisyys on
erittäin suuri. Laitoksen toiminta ja rakentaminen heikentää lievästi harjumetsien suojelua Natura-alueella. Laitoksen rakentaminen ei kuitenkaan aiheuta harjumetsien perustavanlaatuisten ominaispiirteiden häviämistä Natura-alueella.
Harjumetsien suotuisa suojelutaso Suomessa ei hankeen toteuttamisen
seurauksena heikkene merkittävästi. Hanke heikentää Natura-alueiden harjumetsien levinneisyyttä 0,01-0,02 %. Suomessa Natura-alueella on noin
200-380 km2 harjumetsiä. Harjumetsien suojelutason on arvioitu olevan Suomessa epäsuotuisa huono ja heikkenevä (Luontodirektiivin luontotyyppiraportit 2007–2012).
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7.2

Keiniänrannan Natura-alue
Natura-alueen perustiedot
Keiniänrannan Natura-alueen (FI0338005) pinta-ala on 27 ha ja se on otettu
Natura 2000 -suojeluverkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI). Alue
kuuluu ennestään valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Keiniänrannan tervaleppäkorpi on eräs Pohjoismaiden edustavimmista tervaleppämetsistä.
Pohjavesiolosuhteet
Keiniänrannan tervaleppäkorvessa oleva vesi on Syrjänharjusta purkautunutta pohja- ja orsivettä, joka purkautuessaan muodostaa epäyhtenäisen
avovesipinnan, joka virtaa edelleen Mallasveteen. Pohja- ja orsiveden purkautumistasot ovat vakiokorkeudella. Pohjavesi virtaa harjualueella kaakkoon ja suuri osa siitä purkautuu Keiniänrannan alueella. Maanpinta on tasolla NN +97,5 m , orsiveden pinta NN +93,5 m, pohjaveden pinta on tasolla
NN +87,5 m, avovesipinnat vaihtelevat tasojen NN +86 ja NN +84 m välillä
ja Mallasveden pinta on tasolla NN +84 m.
Pohja- ja orsivesi purkautuu etupäässä tihkupintaisesti ja paikoin pistemäisesti. Alueella on letteikkölähteitä (tihkupintaa), missä vesi tihkuu maanpinnan läpi. Lähteiköissä veden laatu poikkeaa merkittävästi välipintojen ja laskupurojen vedenlaadusta.
Lähteiköissä ja avovesipinnoilla vedenpinnantasot pysyvät alueella melko
vakaina, vaikka lähteiden virtaamat vaihtelevat suuresti.

Direktiiviluontotyypit
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit
Natura-tietolomakkeen mukaan Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontotyypit: vaihettumis- ja rantasuot (7140), metsäluhdat (9080) ja
puustoiset suot (91D0). Kasvillisuuskartoituksen perusteella näiden lisäksi
alueella on boreaalista lehtoa (9050), jonka pinta-alaosuus on 52 %. Lehtoa
ei ole ilmoitettu Natura-tietolomakkeessa ja Natura-tietolomakkeessa esitetyt suojeltavien luontotyyppien pinta-alaosuudet eivät näiltä osin ole oikeat.
Taulukossa on luontotyyppien pinta-alat ja niiden osuudet:
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Luontotyyppi

Vaihettumis- ja
rantasuot
Fennoskandian
metsäluhdat
Puustoiset suot
Boreaaliset lehdot
Ei luontotyyppiä
Yhteensä

Natura-tietolomakkeen mukaan
Pinta-ala
[ha]
1,35

Kartoitettu

Osuus [%]

Osuus [%]

5

Pinta-ala
[ha]
0,2

10,80

40

0,6

2,2

14,85
-

55
-

10,0
14,1

37,0
52,2

-

-

2,1

7,8

27,0

100

27,0

100

0,7

Keiniänrannan vaihettumis- ja rantasoiden edustavuus on luokassa merkittävä ja luonnontila luokassa hyvä. Metsäluhtien edustavuus ja luonnontila on
arvioitu luokkaan hyvä. Puustoiset suot -luontotyypin edustavuus ja luonnontila on luokassa hyvä. Boreaaliset lehdot ovat edustavuudeltaan luokassa
erinomainen ja lehtojen luonnontila on luokassa hyvä.
Direktiivilajit
Lintudirektiivin liitteen I lajit
Alueelta on todettu seuraavat lintudirektiivin liitteen I linnut: harmaapäätikka,
palokärki ja uhanalainen laji.
Vaikutukset
Tekopohjavesilaitoksen rakenteita ei rakenneta Keiniänrannan Natura -alueelle. Lähimmät rakenteet ovat tuotantoalueen 3 imeytysalue IA4.3 ja kaivoalue KA3.4, jotka sijoittuvat noin 160–170 metrin päähän Natura-alueen rajasta.
Imeytyskokeen aikana tehtyjen havaintojen, tilastotarkastelun ja pohjavesimallin simulaatioajojen perusteella aikaisemman suunnitelman mukainen tekopohjavesilaitos toimiessaan todennäköisesti alentaisi Natura-alueen virtaamia. Imeytyskokeen aikana Keiniänrannan virtaamat alenivat vajaalla
puolella. Keiniänrannan lähteiden virtaamien keskiarvo on luokkaa 1070–
1100 m3/d. Imeytyskokeen aikana vuonna 2010 virtaamien keskiarvo oli noin
590 m3/d. Imeytyskokeen aikana mitattu yhteenlaskettu purkauma vaihteli
200 – 955 m3/d. Pienimmät purkaumat mitattiin talvikuukausina, jolloin mittauspisteistä suurin osa oli jäässä. Osan virtaaman alenemasta selitti kova
pakkastalvi ja vähäsateinen heinäkuu, mutta ei kaikkea. Imeytyskokeen mallisimuloinnissa vettä purkautui Keiniänrannan lähteiden kautta vain noin 700
m3/d, joka on noin 350 m3/d pienempi määrä kuin luonnontilassa vastaavalla
alueella purkautuvan pohjaveden määrä.
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Laitoksen toimintaa ohjataan siten, että vaikutuksia Keiniänrannan vesitaseeseen ei muodostu. Tekopohjavesilaitoksen toimiessa Keiniänrannan vesitase pidetään lähtökohtaisesti vakaana tekopohjavesilaitoksen ajotavalla,
yli-imeytyksellä ja tarvittaessa suojaimeytyksellä. Yli-imeytystä käytetään
vain siinä määrin, että Keiniänrannan vesitase säilyy luonnontilan kaltaisena,
eikä yli- tai suojaimeytys aiheuta riskiä alueen toiminnoille. Imeytystarpeen
määrittämisessä on keskeistä Keiniänrannan vesitilanteen seuranta.
Arvio tekopohjaveden vaikutuksesta lähteiköiden vedenlaatuun perustuu siihen, että lähteiden virtaamassa ei tapahdu muutoksia. Veden laatu pidetään
luontaisena tekopohjavesilaitoksen ajotavalla, yli-imeytyksellä ja tarvittaessa
suojaimeytyksellä. Yli-imeytyksessä imeytysalueella 4.3 ja mahdollisessa
suojaimeytyksessä voidaan imeyttää tekopohjavettä. Tällä varmistetaan Keiniänrannan veden laadun säilyminen luonnontilan kaltaisena. Kun virtaamat
pysyvät luonnonvaihtelun rajoissa, puustoiset suot ja lehdot luontotyyppien
ekologiassa ja ominaispiirteissä ei tule tapahtumaan muutoksia pitkällä aikavälillä. Tervalepän juurissa elävien Frankinia sädesienibakteerien elinolosuhteet eivät muutu. Vaikutukset ovat vähäisiä tai merkityksettömiä metsäluhdat tai vaihettumis- ja rantasuot luontotyyppeihin. Nämä luontotyypit ovat
suurelta osin riippuvaisia Mallasveden pintavedestä ja Mallasveden vedenpinnan vaihtelusta, joihin hanke ei vaikuta.
Alueen nykyisessä kasvistossa ei tapahdu muutoksia, koska laitoksen toiminnalla on vain vähän vaikutusta Keiniänrannan lähteiden veden laatuun.
Vaikka imeytettävässä vedessä on vähemmän suoloja kuin luontaisessa
pohjavedessä, vaikutukset lähteikkövesien laatuun ovat suhteellisen pienet.
Laitoksen toiminta ei heikennä harmaapäätikan, palokärjen ja uhanalaisen
lajin esiintymistä alueella, koska näiden lajien esiintymiseen vaikuttaa ensisijaisesti lahopuuston määrä ja puuston rakenne. Suojelutoimet edistävät
edellä mainittujen lajien viihtymistä alueella, kun lahopuuston määrä tulevaisuudessa kasvaa.
Vaikutuksia Keiniänrannan vesitaseeseen voidaan pitkälti välttää tuotannon
ohjauksella. Veden laatumuutokset eivät heikennä luontotyyppien ominaispiirteitä tai muuta ominaislajistoa. Tekopohjavesilaitoksen toiminta ei heikennä lehtojen ja puustoiset suot luontotyyppien suojelutasoa.
7.3

Natura-arvioinnin lausunnot ja selitys
Pirkanmaan ympäristökeskus on 7.9.2004 antanut lausunnon Natura-arvioinnista, joka on päivätty 15.4.2003. Pirkanmaan ympäristökeskus on rajannut lausuntonsa koskemaan vain Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura
2000 -aluetta. Keiniänrannan Natura 2000 -alueen osalta on katsottu, että
Natura-arviointi on puutteellinen ja sisältää liikaa epävarmuuksia eikä alueelle 12.12.2003 laadittu tekopohjavesimallinnus riitä korjaamaan niitä puutteita.
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Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura 2000 -alueen osalta ympäristökeskus on katsonut, että hankkeen vaikutukset eivät merkittävästi heikennä
niitä luonnonarvoja, joiden perusteella alue on esitetty Natura 2000 -verkostoon. Lausunnon mukaan tekopohjavesilaitoksen pitkän aikavälin vaikutusten arviointi sisältää epävarmuuksia, joten haittojen lieventämiseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Lausunnossa on esitetty, että lieventämiskeinot
hankkeen jatkosuunnitellussa ja toteutuksessa otetaan huomioon seuraavilla tavoilla: imeytysalueiden (2 ja 3) siirto soranottoalueille allasimeytyksenä, haittojen lieventämiskeinoista sadetusalueella on laadittava tarkempi
kuvaus ja toteutussuunnitelma, Natura 2000-alueelle tehtävien kaivu- ja rakentamistoimia varten on laadittava tarkat työohjeet ja lisäksi on tarkasteltava mahdollisuuksia kompensoida hankkeen aiheuttamia haittoja harjuluonnolle.
Hakija on toimittanut 28.6.2012 päivätyn hakemussuunnitelman mukana päivitetyn Natura-arvioinnin (20.6.2012), joka korvaa edellisen Natura-arvioinnin. Natura-arvioinnissa on otettu huomioon hakemussuunnitelman muutokset tuotantoalueiden sijaintien osalta.
Aluehallintovirasto on luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti pyytänyt lausunnon Natura-arvioinnista Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta ja Metsähallitukselta. Hakija on täydentänyt Natura-arviointia aina lausunnoissa esiin tulleiden puutteiden osalta. Hakemusasiakirjat
sisältävät kolme Natura-arviointia, jotka on päivätty 20.6.2012, 29.4.2013 ja
28.3.2014. Uusimmat Natura-arvioinnin versiot korvaavat aina kokonaisuudessaan vanhemman version. Jokaisesta eri Natura-arvioinnin versiosta on
pyydetty uudet lausunnot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta ja Metsähallitukselta.
Natura-arvioinnin (20.6.2012) ensimmäiset lausunnot
1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat vastuualue on lausunnossaan todennut, että Natura-arvioinnissa esitettyihin vaikutusarviointeihin liittyy sellaisia puutteita, että arviointia
ei voida pitää täysin asianmukaisena. Jotta voitaisiin ottaa kantaa hankkeen
aiheuttamien vaikutusten merkittävyyteen, tulee arviointia täydentää seuraavilta osin:
Keisarinharju-Vehoniemenharjun osalta lausunnossa on tuotu esille mm.
seuraavia puutteita:
Kaikkien Natura-arvioinnissa harjumetsien luontotyypin "ei merkittävä" -luokkaan luokiteltujen biotooppien, kuten soiden ja pienten lampien, ELY-keskus
ei katso kuuluvan alueen suojelun perusteena olevaan harjumetsien luontotyyppiin. Natura-arviointia tulee tarkentaa harjumetsien luontotyyppiin kuuluvien alueiden osalta. Vaikutuksen alaisena olevan luontotyypin pinta-alan
osuus tulee suhteuttaa koko alueella esiintyvän luontotyypin pinta-alaan.
Vastaavasti kussakin edustavuusluokassa vaikutuksen alaisena olevan
luontotyypin osuus tulee suhteuttaa tarkasteltavan edustavuusluokan kokonaisalaan.
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Natura-alueelle sijoittuvia hankkeen rakennuksia, väyliä ja rakenteita ei ole
yksilöity, eikä niiden rakentamisen seurauksena harjumetsät -luontotyyppiin
kohdistuvia pinta-alamenetyksiä ja heikennyksiä ole esitetty riittävällä tarkkuudella. Mm. huoltoyhteyksien rakentamisen seurauksena aiheutuvien harjumetsien luontotyypin pinta-alamenetyksistä tai heikennyksistä ei ole esitetty numeerista tietoa. Luontoarvoihin kohdistuvia vaikutuksia esittelevä osa
Natura-arviointiraportista on vaikeaselkoinen ja käytetyissä lukuarvoissa
esiintyy epäjohdonmukaisuuksia. Näiltä osin Natura-arviointia tulee tarkentaa ja täydentää sekä esittää pinta-alavaikutukset yksiselitteisesti. Myös rakentamisen seurauksena aiheutuvan luontotyypin pirstaloitumisen osalta
vaikutukset tulee arvioida.
Kaivoimeytyksen vaikutuksia on arvioitu vain suppeasti toteamalla, ettei kaivoimeytyksen seurauksena synny vastaavia kasvillisuusmuutoksia kuin sadetusimeytyksessä, sillä kaivoimeytyksessä maaperän muutokset tapahtuvat syvemmällä maaperässä kuin sadetusimeytyksessä. Kaivoimeytyksen
vaikutusarviointia tulee tarkentaa. Erikseen tulee kiinnittää huomiota mm.
mahdollisesta kaivojen tukkeutumisesta aiheutuviin seurauksiin ja niiden lieventämiseen.
Harjumetsien luontotyyppiin kohdistuvien vaikutusten lieventämiskeinoja ei
ole esitetty kaikilta osin riittävällä täsmällisyydellä. Mm. siirtoputki- ja painelinjojen tai muiden rakenteiden rakentamisessa vaadittavat työalueet tulee
esittää tarkemmin ja yksiselitteisemmin. Sadetusimeytysalueilla mahdollisten haitallisten vaikutusten kuten lammikoitumisen, eroosion tai muun suojeltavan luontotyypin heikentymisen estämisessä toteutuskelpoiset keinot tulee esitellä.
Keiniänranta
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Keiniänrannan Natura-alueen suojelun perusteisiin kohdistuvien vaikutusten osalta arviointi sisältää edelleen
epävarmuuksia. Tuotantoalueen kolme (TUA 3) osalta hankkeen yleissuunnitelmaa muutettiin vuonna 2011. Vaikutusarvioinnin tarkkuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi tehdyt tutkimukset perustuvat kuitenkin vanhan suunnitelman mukaiseen toimintaan.
Vaikutusarvioinnissa käytetyn monikerroksisen virtausmallin kuvaus jää virtausmalli-raportin mukaan epävarmaksi mallin reuna-alueilla kattavan hydrogeologisen tutkimustiedon puuttuessa. Lisäksi raportissa todetaan mallin
luotettavuuden kärsivän simulaatioissa, jotka poikkeavat paljon luonnontilasta. Edellä mainitun perusteella Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että virtausmalli tulee vielä luotettavasti todentaa nykyisen tekopohjavesihankkeen
suunnitelman mukaisessa tilanteessa. Hakijan tulee toimittaa ELYkeskukselle ennen Natura-arvioinnin täydentämistä esitys niistä toimenpiteistä ja selvityksistä, joilla malli saadaan riittävän luotettavaksi Keiniänrannan alueella.
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Natura-arvioinnissa on todettu, ettei vuonna 2011 päivitetyn yleissuunnitelman mukainen tekopohjavesihanke todennäköisesti merkittävästi heikennä
Keiniänrannan suojeluperusteena olevia luontoarvoja, mikäli Natura-arvioinnissa esitetyt lievennystoimet toteutetaan. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan lievennystoimia ei ole Natura-arvioinnissa esitetty riittävällä tarkkuudella, jotta niiden toimivuudesta ja toteutuskelpoisuudesta voitaisiin varmistua. Kaikkien Natura-arviointiraportissa esitettyjen lieventämiskeinojen mm.
imeytystekniset ratkaisut, yli-imeytys, laitoksen ajo, osalta Natura-arviointia
tulee tarkentaa.
2) Metsähallitus toteaa, että hankkeen vaikutukset Natura 2000 -alueen
luonnonarvoille Punamultalukon osalta ovat erittäin merkittäviä. Metsähallitus katsoo myös, että Natura 2000 -alueen koskemattomuus ja eheys kärsisi
siitä, että yksi alueen luonnonsuojeluarvojen kannalta merkittävistä kohteista
(Punamultalukko) selkeästi heikkenisi luontoarvoiltaan. Hankkeelle ei voi
myöntää lupaa tällaisenaan.
Punamultalukon kiinteistö on varattu luonnonsuojelutarkoituksiin ja se on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueeksi liittämällä se jo perustettuun Vehoniemen luonnonsuojelualueeseen luonnonsuojelulain 22 § nojalla. Lähtökohtana on, että Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura 2000 -alueella,
jonka osa Punamultalukko on, toteutuskeinona ovat pääosin luonnonsuojelulaki (Pirkanmaan seutukaavan SLI-kohteet). Punamultalukon suojelutavoitteena on sen hankkimisesta vuonna 1996 asti ollut luonnonsuojelulain
mukainen suojelualue.
Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura 2000 -alueen toteutustapana
oleva luonnonsuojelulaki kuvaa tarvittavan suojelun voimakkuutta, erityisesti
tarvetta suojata aluetta maaperään kajoavilta toimilta. Luontodirektiivin 1 artiklan luontotyyppimääritelmän mukaisesti myös abioottiset tekijät ovat osa
luontotyyppiä. Harjumetsissä tämä tarkoittaa geologisia muodostumia kuten
suppakuoppia sekä maaperää.
Metsähallitus toteaa, että Natura arvioinnissa ei ole otettu huomioon Punamultalukon suojelukohdetta eikä eritelty vaikutuksia siihen. Arvioinnissa ei
siis ole selkeästi arvioitu vaikutuksia alueen arvokkaimpiin osiin, eikä paikallisten vaikutusten negatiivista vaikutusta alueen eheyteen ja koskemattomuuteen ole tuotu selkeästi esille. Natura-arvioinnissa ei ole myöskään selkeästi eritelty välillisiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia, joita aiheutuu tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta ja toiminnasta.
Metsähallitus toteaa, että suuri osa toiminnasta kohdistuu nimenomaan suojelualueeksi tarkoitetulle, Metsähallituksen hallinnassa olevalle Punamultalukon alueelle. Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura 2000 -alueen varsinaisina luonnonsuojelukohteina ovat Vehoniemen luonnonsuojelualue (78
ha), yksi yksityinen luonnonsuojelualue (6 ha) sekä Punamultalukon suojelualueeksi varattu kiinteistö (25 ha). Tämä on yhteensä 109 ha (40 % koko
Natura-alueen pinta-alasta). Varsinaiseen luonnonsuojeluun varatusta alueesta Punamultalukon osuus on 23 % ja koko Natura-alueen pinta-alasta yli

54

9 %, joten voidaan todeta sen olevan merkittävä osa Natura-alueen suojeluarvoista. Yleissuunnitelman mukaisen kaivoalueen, imeytysaltaan ja putkilinjojen alle jäisi Punamultalukossa yhteensä noin 3 ha harjumetsää. Yhteensä tämä on noin 20 % Punamultalukon suojelukohteen harjumetsistä.
Natura-tietokantalomakkeessa esitettyjen tietojen mukaan KeisarinharjunVehoniemenharjun Natura 2000 -alueella esiintyy harjumuodostumien metsäisiä luontotyyppejä ja Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsiä.
Harjumetsien alarinteiden varjoisat lehtometsät kuuluvat myös tyypillisiin
harjumetsien piirteisiin, joten se voidaan lukea kuuluvaksi myös osaksi harjumetsäluontotyyppiä.
Naturatietokanta-lomakkeessa esitettyjen naturaluontotyyppien lisäksi Punamultalukon alueella on Metsähallituksen täydennysinventointien (2004 ja
2007) mukaan harjumetsien ohella myös luontotyyppiä vaihettumissuot ja
rantasuot (suppasuo) sekä boreaaliset lehdot. Esitetyllä kaivoalueella (Punamultalukon kiinteistöllä) sijaitsee noin 1 ha boreaalista lehtoa (59 % Punamultalukon suojelukohteen lehdoista), joka osin häviäisi ja osin muuttuisi rakentamisen ja toiminnan seurauksena. Lehdot ja lehtomaiset metsät ovat
kuivia harjumetsätyyppejä herkempiä erilaisille toimenpiteille kuten maanpinnan rikkomiselle ja kuivattamiselle, puuston poistolle ym. Veden imeyttäminen läpi Punamultalukon alueen muuttaisi myös todennäköisesti merkittävästi suppakuopassa sijaitsevan pohjavesivaikutteisen vaihettumissuon
luonnontilaa pohjavesitilanteen ja -virtausten muuttuessa. Punamultalukon
alueella ei ole muita soita. Metsähallitus on myös toteuttanut luonnonhoitotöitä kohteen harjumetsissä ja lehdoissa. Punamultalukon alueella on pyritty
luonnonhoitotoimin vuosina 2008-2009 parantamaan Natura luontotyyppien
edustavuutta mm. lisäämällä lahopuuta ja hoitamalla paahderinteitä.
Natura-arvioinnissa esitetään, että kaivoalueelle rakentaminen vaikuttaisi
vain kaivojen välittömästi peittämän pinta-alan rakentamisen verran. On
otettava kuitenkin huomioon, että rakentamistyöt, huoltotyöt ym. muuttaisivat
todennäköisesti yhtenäisen metsäalueen sekä pienen suojelukohteen rakennetta selkeästi. Alueelle on suunniteltu sekä kaivoja että sähkö- ja muuntamokeskuksia sekä 4 m leveä huoltoura ja myös tarvitaan yhteydet painelinjoihin. Todellisuudessa todennäköisesti koko kaivoalueen pinta-ala tulee
muuttumaan töiden seurauksena merkittävästi. Näin ollen voidaan todeta
että toimenpiteiden ja toiminnan välilliset sekä pitkäaikaiset vaikutukset ovat
merkittävämpiä, kuin Natura arvioinnissa on arvioitu.
Yleissuunnitelmassa on esitetty myös erilaisten putkilinjojen rakentamista
Varalan yksityistie -nimisen tien linjauksen mukaisesti sekä harjumetsän
halki pohjoiseen imeytysalueille. Putket ovat pääosin halkaisijaltaan yli 0,5
m. Vastaavien putkien sijoittaminen tien varteen on haastavaa ja todennäköisesti myös tien varren boreaalista harjumetsää olisi kaadettava useiden
metrien (5-10 m) matkalta linjojen rakennustöitä varten (mm.puiden juurten
takia). Lisäksi on huomautettava, että vastaavien linjojen rakentamista varten tarvitaan myös tiealueen maanomistajan lupa (Metsähallitus hallinnoi
myös tien maapohjaa Punamultalukon alueella). Putkilinjojen rakentaminen
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metsän poikki vaatii myös puuston kaatamista sekä linjojen avoimena pitämistä jatkossa. Lisäksi kaivuutöiden takia tulee todennäköisesti vaikutuksia
myös harjumetsien sekä kaivoalueen lehdon vesitasapainoon. Yleensä vastaavat kaivetut linjat toimivat jatkossa salaojina kuivattaen ympäristöään.
Lehdoissa vaikutus voi olla hyvin dramaattinen ja muuttaa tai tuhota luontotyypin pysyvästi laajemmaltakin alueelta. Myös kaivoalueelle tarvittavan
ajouran kuivattamista varten todetaan yleissuunnitelmassa kaivettavan tarvittaessa sivuojat, jotka kuivattaisivat lehtoluontotyyppiä lisää. Sadetusimeytysaltaasta TUA2-lA2.4. noin neljäsosa sijaitsee Punamultalukon suojelukohteella (noin 0,5 ha). Imeytyksen aiheuttamat muutokset kohteella sijaitsevan harjumetsän rakenteeseen ja ominaispiirteisiin ovat varmat ja erittäin
suuret. Pinta- ja kenttäkerroksen kasvillisuus sekä pienilmasto tulevat selkeästi muuttumaan.
Todennäköisesti Punamultalukon alueella voi aiheutua pitkällä aikavälillä
merkittävää heikentymistä luontotyypeissä ja lajistossa. Voidaankin todeta,
että yleissuunnitelmassa todettujen toimenpiteiden vaikutus nimenomaan
Punamultalukon suojelukohteen Natura 2000 ja muihin suojeluarvoihin olisi
merkittävä. Huolestuttavaa on myös se, että tekopohjavesihankkeen toimenpiteistä näin suuri osa on suunniteltu nimenomaan yhdelle Natura 2000 alueen arvokkaimmista perinteisistä suojelu- ja nähtävyyskohteista.
Metsähallituksen käsityksen mukaan suunnitelmien tarkkuus ja puutteellinen
tutkimustieto tekopohjavesiprosessista ei todennäköisesti riitä arvioimaan
todellisia vaikutuksia olemassa oleviin harjualueen pohjavesiin ja muutosten
aiheuttamiin vaikutuksiin alueen luonnossa.
Hakijan vastine Natura-arvioinnin (20.6.2012) lausuntoihin ja Natura-arvioinnin ensimmäinen täydentäminen
Aluehallintovirasto on pyytänyt hakijaa täydentämään Natura-arviointia ottamalla huomioon lausunnoissa esitetyt puutteet. Hakija on toimittanut uuden
Natura-arvioinnin (29.4.2013), joissa on otettu Pirkanmaan ELY-keskuksen
ja Metsähallituksen lausunnot huomioon. Uusi Natura-arviointi on päivätty
29.4.2013.
Hakija on täydentänyt Natura-arviointia seuraavasti:
Metsähallituksen lausunto koskee Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura-alueella olevaa Punamultalukko-kiinteistöä. Lausunnon perusteella Tavase Oy on tarkentanut Punamultalukkoa koskevia suunnitelmia seuraavasti:
-Punamultalukko-kiinteistön alueelle suunniteltua varaimeytysalueen TUA2-IA2.4 osuutta (0,5 ha) ei toteuteta
-Imeytettävän veden painejohtoa ja huoltoyhteyttä Varalantieltä
suoraan varaimeytysalueelle TUA2-IA2.3 ei toteuteta
-Kaivoalueella TUA2-KA2 kaivoja ei rakenneta lehdon alueelle
-Kaivoalueelle TUA2-KA2 johtava huoltoyhteys ja sieltä lähtevä
putkilinja sekä kaivoalueelle tuleva sähkökeskus ja muuntamo sijoitetaan
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mahdollisimman lähelle Punamultalukko-kiinteistön rajaa Natura-alueen ulkopuolelle, jotta lehdon pirstoutumista saadaan vähennettyä.
Punamultalukon suojelukohteella menetetään kasvillisuutta tai sitä muuttuu
pysyvästi ja väliaikaisesti noin 0,6 – 0,7 hehtaaria eli alle 3 % suojelukohteen
pinta-alasta. Punamultalukon Natura-alueesta on vuonna 2004 annettu luonnonsuojelulain mukainen lausunto, jossa todettiin, että hankkeen vaikutukset
Natura-alueeseen eivät merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden
perusteella alue on esitetty Natura 2000 -verkostoon. Tuolloin Punamultalukon Natura-alueelle oli muiden toimenpiteiden lisäksi suunniteltu mm. kaksi
imeytysaluetta, jotka on poistettu nyt lausunnon kohteena olleista suunnitelmista.
Kokonaisuudessaan Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura-alueen harjumetsien levinneisyys tekopohjavesilaitoksen toiminnan ja rakentamisen takia heikkenee alle 2 % (noin 4,5 ha). Mikäli imeytysalueella TUA1-IA1.2
imeytys toteutetaan sadetuksella, harjumetsien levinneisyys heikkenee kokonaisuudessaan noin 2,5 % (5,9 ha). Hankkeella ei ole Natura-alueen suojeluarvoille eikä alueen eheydelle merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Keiniänrannan Natura-alueella veden laatumuutokset tulevat olemaan sellaisia, että puustoiset suot ja lehdot -luontotyypin ominaismuutokset eivät
keskeiseltä osin muutu. Vaikutukset ovat vähäisiä metsäluhdat tai vaihettumis- ja rantasuot -luontotyyppeihin. Alueen eheyttä koskevien kriteerien perusteella voidaan todeta, että suunnitelmalla ei ole kielteisiä vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen suojeluperusteisiin. Lisäksi vaikutuksia voidaan
lieventää.
Natura-arvioinnin (29.4.2013) toiset lausunnot
Aluehallintovirasto on luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti pyytänyt lausunnot täydennytystä 29.4.2013 päivätystä Natura-arvioinnista Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta ja Metsähallitukselta
sekä Keiniänrannan Natura 2000 -alueella sijaitsevilta yksityisiltä kiinteistönomistajilta. Yksityisten kiinteistöjen lausunnot on liitetty muistutuksiin, koska
niiden ei katsottu koskevan suoraan Natura-arviointia, vaan yleisesti koko
hanketta.
1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat vastuualue on lausunnossaan todennut, että luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännöksillä on toimeenpantu luontodirektiivin 6 artiklan
3 kohdan mukaiset velvoitteet ja luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännöksiä
sovellettaessa on otettava huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. ELY-keskus tuo esiin Euroopan unionin tuomioistuimen linjauksen kyseisen 6 artiklan sisällöstä Vattimeren tapauksessa (C-127/02,
7.9.2004). Tuomioistuimen ratkaisussa on todettu, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat hyväksyä suunnitelman tai hankkeen vain, jos on
riittävästi arvioitu, että hanke ei joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa vaikuta merkittävästi Natura-alueen luontoarvoi-
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hin. Jos riittävä arviointi puuttuu, lupaa ei voida varovaisuusperiaatteen mukaan myöntää. Vattimeren simpukanpyyntiä koskevassa ratkaisussa C127/02 todetaan, että silloin kun suunnitelma tai hanke saattaa vaarantaa
alueen suojelutavoitteet, sitä on välttämättä pidettävä sellaisena, että se voi
vaikuttaa merkittävästi alueeseen.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten synnyn estämiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota tekopohjavesilaitoksen hankesuunnitelmaa laadittaessa.
Hankesuunnittelun lähtökohtana tulee olla se, että vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena oleville arvoille ei synny. Mikäli muuta tyydyttävää
ratkaisua ei ole, tulee vaikutuksia pyrkiä lieventämään niin, ettei haitallisia
vaikutuksia synny. Luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutuksien vähentämiseksi arvioinnissa on esitetty useita keinoja, mutta kaikilta osin lieventämiskeinoja ei voida pitää realistisina. Hakija ei ole kuvannut hankkeen päättymistä eikä luontotyyppien ennallistamismahdollisuuksia ole arvioitu.
Lisäksi ELY-keskus toteaa, että arvioidun hankkeen ja hakemussuunnitelman välillä on eroja, esim. kaikkia hakemussuunnitelmassa esitettyjä toimia
ei ole käsitelty Natura-arvioinnissa. Yhteneväisyyden puute vähentää arvioinnin luotettavuutta.
Keisarinharju-Vehoniemenharju
Pirkanmaan ELY-keskus toteaa tekopohjavesihankkeen vaikutuksien Keisarinharju-Vehoniemenharjulla kohdistuvan harjumetsien luontotyypin koskemattomuuteen. Luontotyyppiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu käyttämällä vaikutusarvioinnin työkaluksi laadittua harjumetsien luontotyypin edustavuuskarttaa Natura-alueelta. Edustavuusluokituskartta on päivitetty pääosin olemassa olevia tietoja hyväksikäyttäen, mutta hankkeen vuoksi muuttuvilta alueilta ei ole kaikilta osin tehty kattavia, ajantasaisia maastoinventointeja, joten muuttuvien alueiden arvoista ei ole luotettavaa tietoa.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan rakentamisaikaisten vaikutusten
osalta esitetty arvio sisältää epävarmuutta, sillä mm. maaston muodoista
johtuen työaikaiset vaikutukset saattavat ulottua arvioinnissa ennakoitua laajemmalle. Myös tutkimustiedon puute sadetusimeytyksen pitkäaikaisvaikutuksista puustoon ja kasvillisuuteen aiheuttaa arviointiin epävarmuutta. Lisäksi Punamultalukon supan geologista rakennetta ja valuma-aluetta ei ole
selvitetty. Asiakirjoissa esitetyillä puutteellisilla tiedoilla ei ELY-keskuksen
näkemyksen mukaan pystytä arvioimaan suppasuon ja pohjaveden yhteyttä,
ja sen vuoksi arviointiin jää epävarmuutta mahdollisen pohjavedenpinnan
aleneman vaikutuksesta suppasuon kasvillisuuteen.
Hankkeen seurauksena harjumetsien luontotyypin pinta-alaa menetetään
noin 2 % (4,5 ha), mikäli käytetään imeytysalueille ensisijaisesti suunniteltuja
imeytysmenetelmiä. Natura-alueen harjumetsien luontotyypin edustavimpaan luokkaan, hyvään edustavuusluokkaan kuuluvaa harjumetsää muuttuu
hankkeen vuoksi noin 3,8 hehtaaria. Lisäksi Iuontotyyppiä menetetään
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enemmän, jos molemmilla Natura-alueelle sijoittuvilla imeytysalueilla käytetään sadetusimeytystä. Pinta-alamenetykseksi muodostuu tällöin noin 2,4 %
kohteella esiintyvän luontotyypin alasta (5,9 hehtaaria). Hyvään edustavuusluokkaan kuuluvaa aluetta tästä on 4,8 ha. Tekopohjavesilaitoksen toteuttaminen yhdessä Raikunseudun vesiosuuskunnan vesihuoltosuunnitelman
kanssa aiheuttaa noin 4,7 ha:n harjumetsien menetyksen ensisijaisia imeytysmenetelmiä käyttäen ja molempien imeytysalueiden sadetusimeytyksellä
menetys on noin 6 ha.
Pirkanmaan ELY-keskus pitää edellä esitettyjä harjumetsien luontotyyppiin
kohdistuvia pinta-alamenetyksiä niiden kohdistuessa suurelta osalta kohteella esiintyvän luontotyypin edustavimpaan osaan merkittävänä. Näkemys
perustetaan Euroopan unionin tuomioistuimen 11.4.2013 tekemään Iinjaukseen (C-258/11). Kyseisessä tapauksessa katsottiin toimenpide, joka estäisi
alueen valinnan perusteena olevan luontotyypin kannalta perustavanlaatuisten ominaispiirteiden kestävän säilyttämisen, alueen koskemattomuuteen
kielteisesti vaikuttavaksi, eikä sitä voitu näin ollen sallia. Hankkeessa olisi
ollut kyse 1,47 ha:n laajuisen kalkkikivikallion pysyvästä ja peruuttamattomasta menettämisestä tiehankkeessa. Menetettävä alue olisi ollut noin 0,5
% kyseisen luontotyypin kokonaisalasta kyseisellä Natura 2000 -alueella.
Keiniänranta
Keiniänrannan Natura-alueen suojelun perusteina olevien luontotyyppien
säilyminen perustuu sekä luontaiseen pohjaveden virtaamaan ja sen vaihteluun että vedenlaatuun. YVA-yhteysviranomainen edellytti lausunnossaan
9.7.2003 Pälkäneen alueella tehtäväksi tutkimuksia ja selvityksiä, jotka tarkentaisivat pohjaveden virtauskuvaa, veden laadun muutoksia ja ympäristövaikutuksia. Keskeistä oli luotettavasti todennetun tekopohjaveden virtausmallin kehittäminen.
Pälkäneen alueella tehdyt täydentävät tutkimukset, mm. maaperäkairaukset,
havaintoputkien asennukset ja imeytys- ja merkkiainekoe, keskittyivät nyt
esitetyn tuotantoalue TUA3:n luoteiseen osaan imeytysalue lA4.1 :n ja kaivoalueiden KA3.2 ja 3.3 väliselle alueelle sekä Keiniänrannan alueelle. Syrjänharjun alueella imeytysalueilla lA4.3-4.5:n ja kaivoalueella KA3.4:n ei ole
tehty varsinaisia tutkimuksia.
Hakemusasiakirjoissa todetaan pohjavesimallin kuvauksen jäävän epävarmaksi reuna-alueilla, joilta ei ole ollut saatavissa kattavaa tutkimustietoa.
Sen sijaan varsinaisesti tutkituilla alueilla virtausmalli näyttäisi toteuttavan
melko tarkasti tehdyn imeytyskokeen aiheuttamia pohjaveden pinnan muutoksia.
Tuotannon toteuttamissuunnitelma Syrjänharjun alueella perustuu virtausmallin simulaatioon, ei aluetta koskeviin vastaavan tason tutkimuksiin, kuin
alueen Iuoteisosassa. Hakemussuunnitelmassa todetaan mallisimulaatioon
perustuen, että tekopohjavesilaitoksen vaikutuksia Keiniänrannan Naturaalueen vesitasapainoon voidaan merkittävästi lieventää tai poistaa kokonaan. Hakemussuunnitelmassa todetaan myös, että veden laatumuutokset
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voidaan välttää, mikäli Keiniänrannan vesitaseeseen vaikuttavissa imeytysteknisissä ratkaisuissa käytetään Iuonnonpohjavettä. Ilman tutkimustuloksia
hakemussuunnitelmassa ei ole kuitenkaan mm. voitu esittää varsinaista
suunnitelmaa mahdollisesti lieventämiskeinona tarvittavasta suojaimeytyksestä. Hakija ei lisäksi ole hakenut esittämilleen suojaimeytysratkaisuille lupaa eikä tarvittavia käyttöoikeusvarauksia.
ELY-keskus toteaa, että vedenlaatumuutoksiin varautumista ei ole päivitetyssä Natura-arvioinnissa käsitelty, vaikka Natura-arvioinnissa todetaan lähteiden meiofaunassa ja mikrobieläimistössä voivan tapahtua muutoksia, ja
lisäksi tutkimustiedon puutteen tekopohjaveden pitkäaikaisvaikutuksista
Iähdekasvillisuuteen nähdään tuovan arviointiin epävarmuutta. Lisäksi Natura-arviointiraportissa esitetyn suojaimeytysalueen sijoittuminen pientaloalueeksi asemakaavoitetulle alueelle (Kirkonmäen rakennuskaava, vahvistettu 1984) muodostaa maankäytöllisen ristiriidan.
Johtopäätökset
Laadittu Natura-arviointi perustuu 24.10.2011 päivättyyn hankkeen yleissuunnitelmaan sekä 15.6.2012 päivättyyn asemapiirrokseen (piirustus
16WWE0815.011). Pirkanmaan ELY-keskus ei katso tarkasteltavan
29.4.2013 päivätyn, täydennetyn Natura-arvioinnin olevan asianmukainen
mm. edellä esitetyistä puutteista ja epävarmuuksista johtuen.
Edellä mainitussa Natura-arvioinnissa arvioidun tekopohjavesilaitoksen rakentaminen ja toiminta aiheuttavat Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Keisarinharju-Vehoniemenharjun suojelun perusteena olevaan harjumetsien luontotyyppiin.
Keiniänrannan osalta Pirkanmaan ELY-keskus ei ole voinut varmistua edellä
kuvatuista epävarmuuksista johtuen, ettei merkittäviä kielteisiä vaikutuksia
alueen suojelun perusteina oleviin luontotyyppeihin ja Natura-alueen eheyteen aiheutuisi. ELY-keskus toteaa, että kun merkittävistä vaikutuksista alueen eheyteen ei olla varmoja, vaikutuksia on pidettävä varovaisuusperiaatteen mukaan merkittävinä.
Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että luonnonsuojelulain 66 §:n perusteella
29.4.2013 päivätyssä Natura-arvioinnissa arvioidun mukaiselle hankkeelle
ei viranomaisen tulisi myöntää lupaa, sillä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi- ja Iausuntomenettely on osoittanut merkittäviä haitallisia vaikutuksia Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja Keiniänrannan suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin.
2) Metsähallitus on lausunnossaan todennut, että Vehoniemenharjun ja Punamultalukon perustiedot ja tulevan suojelualueen tilanne on käsitelty Metsähallituksen aiemmassa lausunnossa. Metsähallituksella ei ole suojelutilanteeseen ja -tavoitteisiin uutta lisättävää. Metsähallituksen näkemys vaikutuksista Natura 2000 alueeseen on edelleen edellisen lausunnon mukainen.

60

Metsähallitus katsoo että hankkeen vaikutukset Natura 2000 -alueen Iuonnonarvoille Punamultalukon osalta ovat erittäin merkittäviä. Metsähallitus
katsoo myös, että Natura 2000 -alueen koskemattomuus ja eheys kärsisi
siitä, että yksi alueen luonnonsuojeluarvojen kannalta merkittävistä kohteista
(Punamultalukko) selkeästi heikkenisi luontoarvoiltaan.
Metsähallitus esittää myös edellistä lausuntoa tarkentavia lisähuomioita:
Suojeluarvojen heikentämisestä
Lausunnolla olevassa Natura-arvioinnissa todetaan, että hanke heikentää
harjumuodostumien metsäiset -luontotyypin säilymistä Natura-alueella. Metsähallituksen näkemyksen mukaan putkilinjojen, huoltourien ja rakenteiden
rakentamisen konkreettiset vaikutukset tulevat olemaan käytännössä myös
suurempia kuin yleissuunnitelmassa sekä sen pohjalta tehdyssä Natura-arvioinnissa esitetään (Metsähallituksen lausunto 15.3.2013). Myös toiminnan
aikaiset vaikutukset ovat epävarmoja ja mahdollisesti suurempia kuin on esitetty. Suunnitelman yleispiirteisyys ja myös puutteellinen tutkimustieto tekopohjavesihankkeiden vaikutuksista ei riitä arvioimaan toimenpiteiden tosiasiallisia vaikutuksia alueen luonto- ja pohjavesiarvoihin. Vastaavia tekopohjavesi laitoksia on hyvin vähän ja ne ovat toimineet vasta suhteellisen lyhyen
aikaa. Pitkäaikaista tutkimustietoa ei ole käytettävissä. Vastaavat epävarmuustekijät Natura 2000 -alueen käyttöönotossa tekopohjavesituotantoon
tarkoittavat, että suojeluarvojen merkittävän heikentämisen mahdollisuutta
ei voida sulkea pois ennakkoarvioinnilla (vrt. mm. Yhteisöjen tuomioistuimien
tuomio asia C-l27/02 sekä Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12/0363/1).
Metsähallitus toteaa edelleen, että iso osa maaperään ja luontotyyppiin kajoavasta toiminnasta kohdistuu nimenomaan suojelualueeksi tarkoitetulle,
Metsähallituksen hallinnassa olevalle Punamultalukon suojelukohteelle ja
sen harjumetsäluontotyyppiin. Vehoniemen-Keisarinharjun Natura 2000-alueen varsinaiseen luonnonsuojeluun varatusta alueesta Punamultalukon
osuus on merkittävä, joten voidaan todeta sen olevan merkittävä osa Naturaalueen suojeluarvoista. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään
(12/0363/1) joulukuussa 2012 todennut, että harkinta riittävästä suojelun laajuudesta alueilla on tehty Natura-verkoston perustamisvaiheessa ja rajatun
alueen sisällä olevat Iuontotyypit ja lajien esiintymät ovat suojeltuja ja niiden
merkittävä heikentäminen on kiellettyä. Hallinto-oikeus on myös katsonut,
että myös Natura-alueella esiintyvän luontotyypin esiintymisalueen osittainen merkittävä heikentäminen on suojelun tavoitteiden vastaista. Metsähallitus katsoo, että Punamultalukon suhteen on kyseessä juuri vastaavasta
osittaisesta merkittävästä heikentämisestä. Myös Unionin tuomioistuimen
tuomiossa 11.4.2013 (C-258/11) pidetään merkittävänä heikentämisenä
huomattavasti pienemmänkin luontotyypin suhteellisen pinta-alan menettämistä kuin mitä on suunnitelmissa Vehoniemen-Keisarinharjun Natura 2000
-alueella.
Hankkeessa esitetyt toimenpiteet myös estävät kohteen suojeluarvojen parantamisen. Suojelussa tällä hetkellä vielä edustavuudeltaan kohtalaista
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luokkaa olevien harjumetsien luontotyyppikuvioiden on tarkoitus luonnontilaistua pitkällä tähtäimellä ja paikata näin luontotyyppien suojelun tasoa alueella. Suomen raportissa EU:n komissiolle luontodirektiivin toimeenpanosta
kaudelta 2001-2006 on suojelutason arvioinnin johtopäätöksenä harjumetsäluontotyyppien osalta boreaalisella alueella luontotyypin suojelutason olevan epäsuotuisa, huono ja heikentyvä. Uusimmassa, vielä vahvistamattomassa vuoden 2013 direktiivin raportoinnissa on esitetty, että harjumetsien
suojelutaso on myös edelleen epäsuotuisa, huono ja edelleen heikkenevä.
Luontotyypin suojelutasoa tulisi siis pikemminkin parantaa kuin heikentää.
Sama koskee harjumetsiä sekä tämän Natura 2000 -alueen osalta, että harjumetsiä valtakunnallisesti. Useiden erilaisten pienempienkin pinta-alan ja
laadun heikentämishankkeiden yhteisvaikutus luontotyypille on siis suotuisan suojelutasoa saavuttamisen yhtenä esteenä tällä hetkellä Suomessa.
Vehoniemeä koskevassa uudessa Natura 2000 arvioinnissa esitetään Metsähallituksen kartoitusten mukaiset luontotyyppitiedot suojelukohteilta. Tarkentuneet tiedot näyttävät, että alueella on vähemmän ja epäedustavampia
luontotyyppejä (harjumetsiä) kuin on ollut aiempi oletus. Tämä korostaa jäljellä olevien harjumetsien suojelun merkitystä. Paremman edustavuuden
luontotyyppien tilaa ei saisi heikentää enempää, vaan niiden luonnontilaistumiskehitystä (eli edustavuuden parantumista) pitäisi päinvastoin edesauttaa,
jotta suojelutaso säilyisi ja parantuisi. Myös huonomman edustavuuden kuvioiden tilaa tulisi hoitotoimin tai pitkäjänteisen ja koskemattomuuteen perustuvan luonnontilaistumiskehityksen avulla parantaa vähintään Natura
2000 -alueen suojelukohteilla (Punamultalukko, Vehoniemenharju ja yksityinen suojelualue).
Punamultalukon suppasuo on pääosin tasakosteaa jouhisara-fallax -nevaa
ja itäpäässä on reunan lahdekkeessa ohutturpeisempi ja tulvainen, mahdollisesti kausikosteakin osa. Suppasuo on direktiivin luontotyyppiä vaihettumissuot ja rantasuot. Natura-arvioinnissa todetaan että mallinnuksessa todennettiin puolen metrin alenema Punamultalukon alueella ja että suppasuon pinnan tasot ja turpeen paksuus eivät ole tiedossa. Pohjavesien liikkeistä ja kaikkien toimenpiteiden todellisista vaikutuksista esim. Punamultalukon suppasuohon ei voida olla varmoja. Metsähallitus katsoo, että todennäköisesti hanke heikentäisi merkittävästi suppasuon Iuonnontilaa.
Natura 2000 -alueen rajasta Punamultalukon kohdalla
Tarkennuksena Natura 2000-alueen rajoihin Metsähallitus katsoo, ottaen
huomioon 1990-luvun karttateknisen epätäsmällisyyden, että koko Punamultalukon kiinteistö on Natura 2000 -aluetta. Karttatarkastelun avulla voidaan
todeta, että alueen digitointi vuonna 1998 on tehty pohjakartasta eikä sitä
ole siis kiinnitetty kiinteistöaineistoon. Josta johtuen kartassa on mm. selkeä
siirtymä pohjoiseen. Eli Natura 2000 -alueen rajaus on alun perin ollut tarkoituksenmukaistaja tarkoitettu kulkemaan Punamultalukon kiinteistörajaa
pitkin. Asian voi todeta valtioneuvoston päätöksen kartasta vuodelta 1993 ja
Natura 2000 arvioinnin kuvasta 24. On huomioitava, että tuolloin paikkatie-
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totekniikka oli nykyistä kehittymättömämpää, ja ELY-keskuksella ei ollut kiinteistöraja-aineistoa paikkatietona käytössään, vaan rajaukset tehtiin käsivaralla.
Natura 2000 -alue on myös alun perin ollut suurempi Punamultalukon kohdalla. Sitä on vuonna 2004 pienennetty valtioneuvoston päätöksellä muutaman kiinteistön poistolla. Siten voidaan katsoa, että on erityisen tarkoituksenmukaista pitää kiinni vielä suojeluun jääneen alueen suojeluarvojen säilymisestä ja parantumisesta, sillä sen suojelua on tarkasteltu jo kahteen eri
otteeseen.
Vehoniemen-Isokankaan tekopohjavesilaitoksen Natura-arvioinnin täydennyskirje (Tavase Oy 29.4.2014)
Metsähallitus huomauttaa että yleissuunnitelmaa ei ole päivitetty ao. erilliskirjeen esitysten mukaiseksi, vaan yleissuunnitelma on edelleen sama kuin
edellisen Natura-arvioinnin aikaan Metsähallitukselle toimitettu. Lisäksi esitetyt täydennykset ovat yleispiirteisiä ja epätäsmällisiä eikä niiden perusteella ole mahdollista arvioida tosiasiallisia vaikutuksia alueen arvoille.
Johtopäätökset
Natura-alueella esiintyvän luontotyypin esiintymisalueen osittaisenkin merkittävän heikentämisen on oikeusasteissa katsottu olevan suojelun tavoitteiden vastaista. Natura-arvioinnissakin esitetty heikentyvä osuus harjumetsäluontotyypistä on Metsähallituksen näkemyksen mukaan suuri. Lisäksi Metsähallitus arvioi tosiasiallisten vaikutusten olevan käytännössä esitettyä suurempia. Myös iso osa heikennyksistä sekä suuri määrä maaperään kajoavia
toimenpiteitä kohdistuu juuri alueen luonnonarvoiltaan arvokkaimmille alueille (Punamultalukko).
Luontodirektiivin raportoinnissa esitetty harjumetsien epäsuotuisa ja heikkenevä suojelutaso vahvistaa edelleen Metsähallituksen käsitystä siitä, että
luontotyypin pinta-alan ja edustavuuden heikentäminen maamme harvoilla
harjujensuojelualueilla on harjumetsien suojelun tavoitteiden vastaista. Lisäksi Metsähallitus katsoo, että Natura-arvioinninkaan perusteella ei voida
ennalta objektiivisesti arvioiden poissulkea, etteikö tekopohjavesihanke heikentäisi merkittävästi niitä suojeluarvoja, jotka ovat olleet Natura-kohteen valintaperusteina.
Natura-arvioinnin (29.4.2013) lausuntoihin annettu hakijan selitys ja toinen täydentäminen
Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antoon
29.4.2013 päivätystä Natura-arvioinnista annettuihin lausuntoihin. Hakija on
toimittanut selityksen yhteydessä toiseen kertaan täydennetyn Natura-arvioinnin.
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (1)
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1. Luontotyyppiin kohdistuvien vaikutusten ehkäisy
Hakemussuunnitelmaa on päivitetty niin, että Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella harjumetsiin kohdistuvaa vaikutusaluetta on merkittävästi pienennetty (noin 60 %:lla eli vaikutusalue on pienentynyt 5,9 hehtaarista 2,38 hehtaariin.) Tämä on saavutettu seuraavilla toimilla:
‐ Imeytysalueiden IA 1.1 ja IA 1.2 pinta-aloja on pienenetty.
‐ Natura-alueelle sijoittunut imeytysalue IA 1.1 on siirretty osin pois Naturaalueelta.
‐ Natura-alueelle suunniteltujen putkilinjojen tarvitsemaa rakennusalaa on
kavennettu mm. siirtämällä kaapelihylly tien tai ajourien alle.
‐ Natura-alueelle sijoittuvien kaivokenttien pinta-aloja on pienenetty.
- Kaivoalueen KA2 huoltotie, muuntamo ja sähkökeskus on siirretty Punamultalukkokiinteistöltä.
‐ Kaivoalueen KA2 paikkaa on siirretty etelään päin, eikä kaivoalue enää sijoitu Punamultalukkokiinteistön lehto-osalle.
- Natura-alueella sijainnut huoltoyhteys Varalantieltä imeytysalueelle 2.3 on
poistettu
‐ Natura-alueelle sijoittuvan siirtopumppaamon tilavarausta on pienennetty
- Imeytysalue IA 2.4 on siirretty pois Punamultalukkokiinteistöltä.
Hakemussuunnitelmassa ja Natura-arvioinnissa on esitetty ennallistamissuunnitelma ja lisäksi on kuvattu laitoksen lopettaminen. Täydennetty Natura-arviointi perustuu päivitettyyn yleissuunnitelmaan sekä hakemussuunnitelmaan. Päivitetyssä hakemussuunnitelmassa on esitetty, miten hallitaan
Keiniänrannan Natura-alueen (FI0338005) vesitase ja veden laatu. Keiniänrannan vesitaseen ylläpito voidaan tarvittaessa toteuttaa neljällä tavalla
alla mainitussa järjestyksessä:
1. tekopohjavesilaitoksen ajotavalla
2. yli-imeyttämällä raakavettä erityisesti imeytysalueella 4.3
ja tarvittaessa imeytysalueella 4.2
3. kohdennetulla yli-imeytyksellä tekopohjavettä käyttäen imeytysalueella
4.3
4. suojaimeytys tekopohjavedellä.
Keiniänrannan vesitaseen ylläpito ja eri vaiheiden käyttöönotosta päättäminen perustuu mm. Keiniänrannan virtaamien, veden laadun sekä pohjaveden pinnankorkeuksien seurantatuloksiin. Yksityiskohtaiset tarkkailuohjelmat laaditaan myöhemmin ja hyväksytetään valvontaviranomaisilla. Tekopohjavesilaitoksen ajotavalla tarkoitetaan tuotannon optimointia, jossa seurantatulosten perusteella muutetaan sekä imeytysaluekohtaisia että vedenottoaluekohtaisia vesimääriä kokonaistuotannon ja luvan asettamissa puitteissa. Todennäköisesti tämä on riittävä tapa säilyttää Keiniänrannan vesitase muuttumattomana. Yli-imeytystä imeytysalueella IA 4.3 käytetään tilanteessa, jossa tekopohjavesilaitoksen ajotavan muutoksilla ei saataisi riittävää vaikutusta. Imeytysalue IA4.3 sijaitsee hyvin lähellä (100 m) Keiniänrannan Natura -aluetta. Samanaikainen yli-imeytys imeytysalueella IA 4.2 tukee
tarvittaessa tekopohjavesilaitoksen kokonaistuotannon tasapainotusta. Kohdennettu yli-imeytys tekopohjavettä käyttäen on yli-imeytyksen sovellus,
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jossa raakaveden sijaan yli-imeytyksessä käytetään tekopohjavettä. Imeytys
tapahtuu tätä varten rakennettavasta imeytyskaivosta, joka sijoitetaan imeytysalueen IA 4.3. Keiniänrannan puoleiselle reunalle. Suojaimeytyksellä tarkoitetaan tekopohjaveden imeytystä Onkkaalantien tiealueelle tarvittaessa
rakennettaviin suojaimeytyskaivoihin. Suojaimeytys on paikallinen varmuustoimenpide. Suojaimeytyksessä imeytettyä vettä ei käytetä tekopohjaveden
valmistamiseen, vaan Keiniänrannan luontaisen vesitaseen ja veden laadun
ylläpitämiseen. Suojaimeytysrakenteet suunnitellaan tarvittaessa erikseen,
mikäli Keiniänrannan vesitase ei muuten pysy luontaisella tasollaan. Suojaimeytyskaivot sijoitetaan Onkkaalantien tiealueelle.
Yli-imeytyksessä ja mahdollisessa suojaimeytyksessä imeytetään tekopohjavettä. Tällä varmistetaan Keiniänrannan veden laadun säilyminen luonnontilan kaltaisena. Tekopohjavesilaitoksen toimintaan liittyy Keiniänrannan Natura-alueen vesitaseen seuranta. Seurannalla varmistetaan, että haitallisia
muutoksia vesitaseeseen ei synny. Toiminnan alkaessa vesitaseen hallinta
toteutetaan tekopohjavesilaitoksen ajotapaa säätämällä. Jos laitoksen ajotapaa säätämällä ei saavuteta riittävää virtaamaa Keiniänrannan Natura-alueelle, aloitetaan lisäksi yli-imeytys. Tarvittaessa voidaan seurantatuloksiin
perustuen käyttää yli-imeytystä tekopohjavedellä ja tarvittaessa suojaimeytystä tekopohjavedellä.
Tekopohjavesilaitoksen pitkäaikainen toiminta ei aiheuta seurauksia lähdekasvillisuuteen silloinkaan, kun laitos lopettaa toimintansa. Tämä johtuu siitä,
että imeytyksessä maaperään ei jää siinä määrin humusaineita, jotka hajotessaan aiheuttaisivat hapen vähenemisen pohjavedessä. Sadetuksessa
raakaveden humus jää pitkälti maannoskerroksiin kasvien käytettäväksi.
Kaivoimeytyksessä vesi menee erittäin runsaan hapen mukana maaperään
ja humus hajoaa biologisen toiminnan käynnistyttyä sitä mukaa, kun humuspitoista vettä imeytetään.
2. Hakijan esittämien lievennystoimenpiteiden realistisuus
Pirkanmaan ELY -keskus katsoo Natura-arviointiraportissaan, että esitetyn
suojaimeytysalueen sijoittuminen pientaloalueeksi asemakaavoitetulle alueelle (Kirkonmäen rakennuskaava, vahvistettu 1984) muodostaa maankäytöllisen ristiriidan. Päivitetyssä hakemussuunnitelmassa suojaimeytyksen
imeytyskaivot sijoitetaan Onkkaalantien tiealueelle Iltaruskontien ja Rinnetien väliselle alueelle.
3. Maastoinventointien ajantasaisuus
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (2002–2003) aikana
kartoitettiin putkilinjojen, kaivoalueiden ja imeytysalueiden luontoarvot ja
kasvillisuus heinäkuussa 2002. Tällöin kartoitus kohdistui selvästi laajemmalle alueelle kuin mitä YVA-menettelyssä tarkastelun kohteena olevat
imeytysalueet ja kaivoalueet olivat. Myös putkilinjat kartoitettiin. Kartoitus
kattoi nyt esitetyt muutoskohteet. Sen jälkeen on tehty seuraavat kasvillisuus- ja luontoselvitykset ja -kartoitukset, jotka koskevat Keisarinharju-Vehoniemenharju Natura-aluetta:
- Kesä-heinäkuussa 2010 kartoitettiin imeytysalueiden 1, 2 ja 3 (YVA -suunnitelman mukaiset alueet) kasvillisuus. Kartoitus suoritettiin imeytysalueiden
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ympäristössä laajasti. Imeytysalueen 1 osalta kartoitusalueen eteläosa rajautui Vehoniemen kylätiehen, lännessä Onkkaalantiehen, kaakossa Umpiperään ja pohjoisessa soranottoalueeseen. Imeytysalueen 2 kartoitusalue
rajautui Varalantiehen, Heikkilän peltoihin ja Pahakorven soranottoalueeseen. Imeytysalueen 3 kartoitusalue oli motocrossradan eteläpuolinen alue.
Tätä työtä ei ole raportoitu ja alkuperäinen aineisto on ollut konsultin käytössä.
- Uhanalaisten lajien tiedot päivitettiin kesäkuussa 2010.
- Imeytysalueet 1.1 ja 1.2 (24.10.2011 päivätyssä yleissuunnitelmassa sekä
15.6.2012 päivätyssä asemapiirroksessa) tarkastettiin 2010 ja 2011.
- Imeytysalueiden luontotarkistukset. 31.10.2011. FCG Finnish Consulting
Group Oy. Maastoinventoinnit suoritettiin 12.10.2011. Tässä työssä kartoitettiin 24.10.2011 päivätyn yleissuunnitelman imeytysalueet ja kaivoalueet.
Kasvillisuuskartoitukset ulottuvat päivitetyille imeytysalueille, kaivoalueille ja
putkilinjoille. Niiden luontoarvot tunnetaan. Vaikka osa kartoitustiedoista on
yli 10 vuotta vanhoja, tiedot ovat käyttökelpoisia alueen kasvillisuusluonteen
vuoksi. Harjukasvillisuus on hankealueella varsin yhdenmukaista ja muutokset ovat olleet tästä syystä vähäisiä. Kasvillisuus on muuttunut vain hakkuualoilta, mutta ne eivät sijoitu päivitettyjen suunnitelmien mukaisille putkilinjoille tai imeytys- tai kaivoalueille. Alueilla on käyty säännöllisesti ja muutokset ovat olleet vähäisiä. Tästä syystä ei ole perusteltua tehdä kasvillisuuskartoituksia uudestaan. Osa kartoituksista on tehty syksyllä, jolloin osa kasveista ei ole hyvin tunnistettavissa, mutta luonto- ja kasvillisuustyypit voidaan
tunnistaa hyvin. Samoin huomionarvoiset harjukasvit voidaan tunnistaa vielä
syksyllä hyvin. Tällöin on vaikeampaa tunnistaa eräitä yleisiä heiniä ja hentoja ruohoja, kuten maitikoita, mutta tämä ei kuitenkaan merkittävästi heikennä kasvillisuuskartoituksen luotettavuutta.
4. Natura-arvioinnin epävarmuustekijät (mm. sadetuksen vaikutus, rakentamisen aikaiset työalat, Punamultalukko ja Keiniänrannan vesitase ja veden
laatu)
Kaikkeen arviointiin liittyy aina epävarmuuksia, eikä niitä voida täysin poistaa. Tekopohjavettä valmistettaessa sadetuksella aluskasvillisuusmuutokset
ovat selviä. Kasvillisuus- ja puustovaikutuksia on tutkittu VIVA -projektissa
(Helmisaari ym. 1999) ja muissa tutkimuksissa (Derome ym.2002, Nieminen
ym. 2001). Kuitenkaan pitkäaikaisen sadetuksen vaikutuksista kasvillisuuteen tai puustoon ei ole tutkimustuloksia. Tämä epävarmuus ei ole merkittävä, koska Keisarinharju-Vehoniemenharju Natura-alueella sijoittuvilla
imeytysalueilla hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja puustoon, ovat vähäisemmät kuin edellä mainituissa tutkimuksissa on todettu. Tämä johtuu
siitä, että yhtäjaksoiset sadetusjaksot eivät ole vuotta pidempiä ja sadetusjakson jälkeen sadetusalue on vähintään vuoden levossa. Keisarinharju-Vehoniemenharju Natura-alueella sadetusimeytys toimii rinnakkaisena vaihtoehtona kaivoimeytyksen rinnalla imeytysalueilla 1.1 ja 1.2. Mitoituspinta-alavarauksia laskettaessa on oletettu, että yksi alue on kerralla käytössä ja vähintään yksi vastaavan kokoinen alue on levossa. Puuston hyvinvointi huomioidaan sadetuksessa siten, että imeytysputkien välissä on kuivempia välialueita.
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Sadetuksen kasvillisuus- ja puustovaikutukset keskittyvät vain imeytysalueille. Tässä hankkeessa epävarmuus liittyy siihen, miten lajistosuhteet imeytysalueella yksityiskohtaisesti muuttuvat pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa voidaan osoittaa selkeästi muutoksen yleisluonne. Vaikutuksien suuruus ja
merkittävyys voidaan arvioida luotettavasti.
Siirtoputki- ja painelinjat rakennetaan Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella Varalantien ja metsäautoteiden tiealueelle tai linja menee muita
metsätraktoriuria pitkin. Koska rakentaminen tapahtuu erityiskohteella, on
suunnittelun lähtökohtana ollut se, että työala pidetään mahdollisimman kapeana ja vaikutukset voidaan minimoida. Suunnittelussa ei ole käytetty normaalia mitoitusta, vaan tiukempaa. Kaivannot on mahdollista pitää kapeana
mm. tukemalla kaivanto harvalla lankutuksella, teräspontilla tai valmiilla tukiseinäelementillä. Työn toteutuksessa tullaan noudattamaan erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Vesihuoltohankkeiden rakentamisesta pienillä työalueilla on paljon kokemusta. Epävarmuutta Punamultalukon suppasuon
luonteesta ei ole. Punamultalukon suppasuon kasvillisuuteen vaikuttavat
sekä lähteisyys (pohjavesivaikutus) että luhtaisuus (pintavesivaikutus). Tekopohjavesilaitosta ohjataan siten, että suppasuon kohdalla pohjaveden pinnantasoihin ei muodostu vaikutuksia. Tätä säädetään pohjaveden pintojen
seurantatulosten perusteella kaivokohtaisilla vedenottomäärillä ja imeytyksen painotuksella.
Yhteisvaikutus ilmastonmuutoksen kanssa on arvioitu täydennetyssä Natura
-arvioinnissa. Päivitetyssä hakemussuunnitelmassa esitetty Keiniänrannan
vesitaseen ja veden laadun hallinta poistaa Keiniänrannan Natura-alueeseen kohdistuvat epävarmuudet.
5. Punamultalukon supan geologista rakennetta ja valuma-aluetta koskevat
selvitykset
Natura-arviointia ja hakemussuunnitelmaa varten Punamultalukon supan
geologinen rakenne, valuma-alue, suppasuon pinnan tasot ja turpeen paksuus selvitettiin syksyllä 2013. Alueelta tehtiin seuraavat selvitykset:
- Punamultalukon suppasuon kasvillisuuskartoitus, sammalpeitteen ja veden
pinnan tason mittaus, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy ja AIRIX Ympäristö
Oy, 15.10.2013.
- Punamultalukon maatutkaluotaus suoritettiin 20.11.2013. Luotauksessa
käytettiin GSSI:n 100 MHz:n maavasteantennia. Alueelta mitattiin kuusi linjaa (Geo-Work 2013).
- Mäkinen, J. 2013: Kangasalan Punamultalukon suppa-alueen maatutkaluotauksen (Geo-Work Oy 20.11.2013) rakennetulkinta, 17.12.2013.
Pohjaveden pinnan tasoa Punamultalukossa on seurattu neljäntoista vuoden ajan (1997 – 2012) kahdesta havaintoputkesta. Alueella on tehty vuosina 1997 -1998 yhdeksän kuukautta kestänyt imeytyskoe 4000 m3/d tuotolla
pohjavedenpinnan seurantamittauksineen. Selvityksen tulokset on esitetty
Natura-arvioinnin täydennyksessä.
6. EY-tuomioistuimen ratkaisu C-258/11 ja sen vaikutus hankkeen Natura-
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vaikutusten arviointiin.
Pirkanmaan ELY-keskus perustelee merkittävää haittaa Euroopan unionin
tuomioistuimen tapauksella C-258/11. Tuomioistuin antoi päätöksen tapauksesta 11.4.2013. Kyseessä olevassa tapauksessa Irlannissa, Galwayn kaupungin N6 ohikulkutiehankkeessa olisi paljaita kalkkikalliota (ensisijaisesti
suojeltava luontotyyppi) menetetty kallionlouhinnalla lopullisesti 1,47 ha
Lough Corribin Natura-alueelta, missä on paljaita suojeltavia kalkkikivikallioita kaikkiaan 270 hehtaaria. Menetys vastaa 0,54 % luontotyypin kokonaisalasta. Paljaat kalkkikivikalliot - luontotyyppi (8240) on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi. Tuomioistuin totesi, että hanke vaikuttaa Natura- alueen
koskemattomuuteen, jos se voi estää asianomaisen alueen niiden perustavanlaatuisten ominaispiirteiden kestävän säilyttämisen, jotka liittyvät alueen
valinnan perusteena olevan ensisijaisesti suojeltavan luontotyypin esiintymiseen.
Tapauksesta C-258/11 ei voida kuitenkaan johtaa yleistä merkittävän haitan
pinta-ala rajaa, koska Natura-arviointi on perustuttava tapauskohtaiseen arviointiin, sekä arviointikohteena olevan alueen luonteeseen ja luontoarvoihin. Vaikka merkittävyyden arviointiin vaikuttaa muutosten laaja-alaisuus, on
se suhteutettava kyseisen Natura-alueen kokoon, sen luontoarvojen merkittävyyteen ja sijoittumiseen. Esimerkkinä Kollaja -hanke, jossa Pudasjärven
Natura-alueen tulvametsistä noin 16 % tuhoutuu, mikäli Kollaja -hanke toteutuu. Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus toteaa lausunnossaan, että hanke
ei merkittävästi vaarantaisi alueen luontoarvoja. Tekopohjavesihankkeessa
kasvillisuuden maapohjaa tai kallioperää ei poisteta kuten tapauksessa C258/11. Ympäristömuutokset hankkeessa eivät ole pysyviä tai peruuttamattomia, kuten kallion louhinnassa. Hankkeessa muutos kohdistuu harjumetsät
-luontotyypin luontaiseen levinneisyyteen ja paikallisesti luontotyypin rakenteellisiin ominaispiirteisiin, mutta imeytysalueilla tai rakennettavilla alueilla ei
harjumetsä - luontotyyppiä menetetä lopullisesti. Toiminnan päätyttyä imeytykseen käytetyt sadetusalueet voidaan palauttaa luonnontilaan, niillä on lepokautensa myös tuotannon aikana. Myös rakennetut alueet voidaan ennallistaa.
Vedentuotantoon liittyvät rakenteet (imeytys- ja kaivoalueet) ovat varsin huomaamattomia verrattuna ohikulkutiehen. Kaivojen ja huoltoteiden tilavaraukset ovat hyvin pieniä. Imeytys- ja kaivoalueiden sijaintia on tarkennettu
luontovaikutusten vähentämiseksi. Tarkempi kuvaus toiminta-alueista on
esitetty Natura-arvioinnissa.
Näistä lähtökohdista katsoen kalkkikivikallion poistoon liittyviä pinta-alamenetyksiä ei ole perusteltua rinnastaa tekopohjavesihankkeeseen ja harjumetsien luontotyyppeihin kohdistuviin vaikutuksiin.
7. Hankesuunnitelman perusteet Syrjänharjun imeytys-/kaivoalueella
Laadittu monikerroksinen virtausmalli perustuu useiden vuosien aikana tehtyihin pohjavesi- ja maaperätutkimuksiin sekä alueella suoritettuun pohjavesi- ja pintavesiseurantaan (Keiniänranta) ja pitkäaikaisiin koetoimintajaksoihin (imeytyskokeet 1999 ja 2009 - 2010). Tutkimuksiin kuuluu:
- painovoimamittauksia (kaksi tutkimusvaihetta ja uudelleentulkinta)
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- maatutkaluotauksia (kolme tutkimusvaihetta)
- kairauksia ja pohjavesiputkia (75 havaintoputkea, suurin osa kalliovarmisteisia)
- kaivokartoitukset 1995, 2006 ja 2009
- havaintoputkien vedenjohtavuusmittaukset
- Keiniänrannan geotekniset selvitykset
- Keiniänrannan pohjavesipurkautumien seuranta 2007-2012
- Keiniänrannan avovesipintojen seuranta 2006-2011
- Keiniänrannan veden laadun seuranta
- purkaumapaikkojen lämpökamerakuvaukset Keiniänrannassa
- pohjaveden pinnankorkeuden seuranta 2007-2012
- pohjaveden laadun selvitykset
- imeytys ja merkkiainekoe kaivonpaikkatutkimuksineen 2009-2010
- Syrjänharjun sedimentologinen rakennetulkinta, kolme tutkimusvaihetta
2009 – 2011.
Tutkimusaineiston ja seurantatietojen määrä on huomattavan suuri verrattuna moniin vedenhankinta-alueisiin Suomessa. Pohjaveden virtausmalleja
käytetään usein vesihankkeissa vaikutusarvioiden täsmentämiseksi ja vedenottovaihtoehtojen optimoimiseksi. Mittavan tutkimusaineiston perusteella
virtausmallin ja sillä ajettujen simulaatioiden käyttö on perusteltua. Mallin toimivuutta on arvioitu pohjavesiolosuhteiden pitkän ajan seurantatietojen sekä
pitkäaikaisen imeytyskokeen tulosten (pohjavedenpinnan ylenemät, alenemat ja virtaamamuutokset) perusteella. Maastotutkimuksiin kuuluvalla
koetoiminnalla on aina rajoituksensa. Virtausmallilla ajetut simulaatiot tarjoavat ainoan keinon tarkastella perustellusti laitosmittakaavaisia vaikutuksia
pohjavesialueeseen, mukaan lukien eri kaivo- ja imeytysalueiden yhteisvaikutus.
8. Suojaimeytyksen luvittaminen ja käyttöoikeusvaraukset
Päivitetyssä hakemussuunnitelmassa suojaimeytyksen imeytyskaivot sijoitetaan Onkkaalantien tiealueelle Iltaruskontien ja Rinnetien väliselle alueelle.
Todennäköisesti suojaimeytystä ei tarvita, tätä vaihetta ennen on kolmiportainen menettely vesitaseen hallintaa varten. Suojaimeytyksen tarve selvitetään seurannalla. Jos tarve ilmenee, käynnistetään tarkempi suunnittelu ja
käyttöoikeuksien haku.
9. Vedenlaatumuutoksiin varautuminen
Päivitetyssä hakemussuunnitelmassa on varauduttu Keiniänrannan vesitaseen ja veden laadun säilyttämiseen edellä mainituilla tavoilla.
10. Merkittävien kielteisten vaikutusten synnyn ehkäiseminen ja luontotyypin
eheyden säilymisen varmistaminen
Hakemussuunnitelmaa on päivitetty niin, että Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella harjumetsiin kohdistuvaa vaikutusaluetta on merkittävästi pienenetty (noin 60 %:lla). Hankkeella ei ole Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen suojeluarvoille eikä alueen eheydelle merkittäviä
haitallisia vaikutuksia. Laitoksen toimintaa ohjataan siten, että vaikutuksia
Keiniänrannan Natura -alueen (FI0338005) vesitaseeseen tai veden laatuun
ei muodostu.
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Metsähallitus (2)
1. Natura 2000 -alueen ja Punamultalukon luontoarvot
Tekopohjavesilaitoksen toteuttaminen kohdistuu Natura-alueen keskeiseen
suojeluarvoon eli harjumetsiin. Muihin suojeltaviin luontotyyppeihin hankkeella ei ole vaikutusta. Tekopohjavesilaitoksen rakentamisen ja toiminnan
takia Natura -alueella muuttuu noin 2,38 hehtaaria harjumetsää. Tämä vastaa 0,98 % osuutta harjumetsien levinneisyydestä Natura-alueella. Rakentamisen alle jää huomattavasti vähäisempi ala kuin sadettamisen takia. Rakentamisen alle jää noin 0,24 % luontotyypin kokonaisalasta. Punamultalukon kiinteistön osalla pysyvät vaikutukset kohdistuvat vain noin 0,14 hehtaarin alalle. Laitoksen rakentamisen pirstoutumisvaikutus harjumetsiin on vähäinen, koska rakenteet, linjat, kaivot, huoltoyhteydet ja rakennukset sijoitetaan olemassa oleville tieurille, teiden reunavyöhykkeelle tai niiden viereen.
Imeytysalueilla kasvillisuus muuttuu eli harjumetsät -luontotyypin luontaiset
ominaispiirteet heikkenevät, mutta ne eivät häviä. Harjukasvillisuutta menetetään selvemmin huoltoteiden, siirtopumppaamon ja kaivojen rakentamisen
yhteydessä. Nämä kohteet voidaan ennallistaa laitoksen toiminnan jälkeen,
kuten imeytysalueet.
Hankkeessa ei muodostu sellaista osittaista merkittävä heikentymistä, johon
Metsähallitus viittaa lausunnossaan. Tekopohjavesilaitoksen rakentaminen
osittain Natura-alueelle ei hävitä suojelun kannalta olennaisia arvoja merkittävästi. Harjumetsien ominaispiirteet ja ekologinen toimintakyky alueella säilyvät suurelta osin. Samoin Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta
säilyvät pitkällä aikavälillä elinkelpoisina. Alueen suotuisa suojelun taso säilyy.
2. Putkilinjojen ja kaivantojen vaikutukset
Siirtoputki- ja painelinjat rakennetaan Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella Varalantien ja metsäautoteiden tiealueelle tai linja menee muita
metsätraktoriuria pitkin. Koska rakentaminen tapahtuu erityiskohteella, on
suunnittelun lähtökohtana ollut se, että työala pidetään mahdollisimman kapeana ja vaikutukset voidaan minimoida. Suunnittelussa on käytetty normaalia tiukempaa mitoitusta. Kaivannot on mahdollista pitää kapeana mm.
tukemalla kaivanto harvalla lankutuksella, teräspontilla tai valmiilla tukiseinäelementillä. Työn toteutuksessa tullaan noudattamaan erityistä tarkkuutta
ja huolellisuutta. Vesihuoltohankkeiden rakentamisesta pienillä työalueilla
on paljon kokemusta.
3. Suunnitelmien ja vaikutusarviointien taso
Yleissuunnitelmassa on esitetty tarkat johto- ja tielinjojen tilavarauspoikkileikkaukset sekä imeytys – ja kaivoalueiden sijaintikartat, joiden perusteella
voidaan tehdä luotettavat laskelmat mm. luontotyyppien pinta-alamenetysten suhteen. Valmistettaessa tekopohjavettä sadetuksella, väliaikaiset aluskasvillisuusmuutokset ovat selviä. Kasvillisuus- ja puustovaikutuksia on tutkittu VIVA -projektissa (Helmisaari ym. 1999) ja muissa tutkimuksissa (Derome ym. 2002, Nieminen ym. 2001). Kuitenkaan pitkäaikaisen sadetuksen
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vaikutuksista kasvillisuuteen tai puustoon ei ole tutkimustuloksia. Tämä epävarmuus ei ole merkittävä, koska Keisarinharju-Vehoniemenharjun Naturaalueelle sijoittuvilla imeytysalueilla hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja
puustoon ovat vähäisemmät kuin edellä mainituissa tutkimuksissa on todettu. Tämä johtuu siitä, että yhtäjaksoiset sadetusjaksot eivät ole vuotta pidempiä ja sadetusjakson jälkeen sadetusalue on vähintään vuoden levossa.
Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella kaivoimeytys toimii ensisijaisena imeytystapana imeytysalueella 1.1 ja 1.2. Mitoituspinta-alavarauksia
laskettaessa on oletettu, että kerralla on käytössä yksi alue ja vähintään yksi
vastaavan kokoinen alue on levossa. Puuston hyvinvointi huomioidaan sadetuksessa siten, että imeytysputkien välissä on kuivempia välialueita. Pohjavesivaikutukset voidaan arvioida luotettavasti. Alueella on tehty pitkäaikaista pohjavesiseurantaa, ja tehty laajasti maaperätutkimuksia sekä imeytyskoe vuosina 1997 – 1998. Tietojen perusteella on laadittu virtausmalli,
jolla pohjaveden liikkeet voidaan osoittaa luotettavasti.
4. Toimintojen sijoittuminen Punamultalukon suojelukohteen alueelle
Punamultalukon suojelukohde on pinta-alaltaan 25 ha. Vaikutukset Punamultalukon suojelukohteella keskittyvät vain kaivoalueen KA2 osalle ja putkilinjojen rakentamispaikoille. Kaivoalueesta KA 2 sijoittuu Punamultalukon
kiinteistön alueelle noin 1,2 ha, joka vastaa 4,8 % suojelukohteen pintaalasta. Kaivoalueelle Punamultalukon osalle rakennetaan mahdollisesti 3-4
kappaletta kaivoja, muutama mittakaivo ja siirtoputki. Huolto kaivoille tapahtuu siirtoputkilinjan kohdalta ja varsinaista huoltotietä ei rakenneta. Mittakaivot rakennetaan siirtolinjan varrelle. Siirtolinjan rakentamisessa kaivumaat
sijoitetaan noin 4 metriä leveälle alueelle ja kaivanto on noin 2,4 metriä leveä. Näistä aiheutuva kasvillisuusmuutospinta-ala on noin 0,3 hehtaaria (pysyvä noin 0,12 ha ja väliaikainen noin 0,16 ha). Sähkökeskus ja muuntamo
rakennetaan Punamultalukon kiinteistön ja Natura-alueen ulkopuolelle.
Myös huoltotieyhteys niille sijoittuu Natura-alueen ja Punamultalukon kiinteistön ulkopuolelle.
Varalantien kohdalle rakennetaan raakaveden siirtolinja, jonka rakentaminen Punamultalukon kiinteistön kohdalla vaatii noin 13 metriä leveän työalan. Putkilinja asennetaan tien alle. Kaivumaat sijoitetaan noin 5 metriä leveälle alueelle. Tältä alueelta ei kaadeta puustoa. Kasvillisuus muuttuu väliaikaisesti tien vierestä noin 5 metrin leveydeltä. Väliaikainen kasvillisuusvaikutusala on alle 0,4 ha.
Punamultalukon kiinteistön alueeseen rajautuu kolme imetysaluetta: IA2.2,
IA2.3 ja IA2.4. Punamultalukon kiinteistön alueelle asennetaan Varalantien
varresta imeytettävän veden painelinja varaimeytysalueen 2.4 kautta imeytysalueelle 2.1. Sen asentaminen vaatii noin 7 metriä leveän työalan, josta
kaivannon leveys on noin 3 metriä ja kaivumaat vaativat noin 4 metrin levyisen alan. Putkilinja sijaitsee metsäuralla ja kasvillisuusvaikutus on vähäinen.
Kasvillisuus muuttuu noin 0,01 ha alalta. Huolto tapahtuu putkilinjaa pitkin.
Tilapäinen maanpäällinen putkilinja, joka rakennetaan imeytyskoetta varten,
sijoittuu Punamultalukkokiinteistön puolelle rajalinjalle. Kasvillisuusvaikutuk-
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set ovat vähäiset. Linjan rakentaminen ei aiheuta juurikaan kasvillisuusmuutoksia ja kasvillisuus palautuu putkilinjan kohdalle, kun putki poistetaan
maastosta.
Pysyvät vaikutukset kohdistuvat noin 0,14 hehtaarin alalle. Punamultalukon
suojelukohteen pinta-alasta se vastaa 0,6 %:n osuutta. Väliaikaisesti vaikutus kohdistuu noin 0,6 ha:n alaan. Pitkäaikaiset vaikutukset harjuluontoon
ovat suhteellisen vähäisiä. Laitoksen toiminnan päätyttyä rakennettavat kohteet ennallistetaan
5. Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteiden vaikutus Punamultalukon suojeluarvojen parantamiseen
Punamultalukon alueelle sijoittuvat rakenteet ovat pienialaisia eikä tekopohjavesilaitoksen toiminta estä alueella tehtäviä ennallistamistoimia. Tekopohjavesilaitoksen toiminta ei myöskään estä alueen kehittymistä luontaisesti.
Alueen pohjavesiolot eivät muutu.
6. Luontotyyppien merkitys ja edustavuus
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypin (9060) levinneisyys on 242 hehtaaria. Harjumetsistä kuuluu edustavuudeltaan luokkaan hyvä noin 153 hehtaaria (63 %) ja luokkaan merkittävä noin 41 hehtaaria (17 %) sekä luokkaan
ei merkittävä noin 48 hehtaaria (20%). Hankkeen vaikutuksesta hyvään luokkaan kuuluvaa harjumetsää muuttuu noin 1,8 ha (1,2 %). Alueelle jää laajasti
merkittävää, suojelun arvoista harjumetsää.
7. Punamultalukon suppasuon pinnan tasot ja turpeen paksuus
Natura-arviointia ja hakemussuunnitelmaa varten Punamultalukon supan
geologinen rakenne, valuma-alue, suppasuon pinnan tasot ja turpeen paksuus selvitettiin syksyllä 2013. Alueella tehtiin seuraavat selvitykset:
- Punamultalukon suppasuon kasvillisuuskartoitus, sammalpeitteen
ja veden pinnan tason mittaus, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja AIRIX
Ympäristö Oy, 15.10.2013.
- Punamultalukon maatutkaluotaus suoritettiin 20.11.2013. Luotauksessa
käytettiin GSSI:n 100 MHz:n maavasteantennia. Alueella mitattiin kuusi linjaa (Geo-Work 2013).
- Mäkinen, J. 2013: Kangasalan Punamultalukon suppa-alueen maatutkaluotauksen (Geo-Work Oy 20.11.2013) rakennetulkinta, 17.12.2013. Pohjaveden pinnan tasoa Punamultalukossa on seurattu 14 vuoden ajan (1997 –
2012) kahdesta havaintoputkesta. Alueella on tehty vuosina 1997 -1998 yhdeksän kuukautta kestänyt imeytyskoe 4000 m3/d tuotolla pohjavedenpinnan seurantamittauksineen.
8. Pohjaveden virtauskuva ja toimenpiteiden vaikutukset Punamultalukon
suppasuohon
Tehtyjen selvitysten perusteella Punamultalukon suppasuon kasvillisuuteen
vaikuttavat sekä lähteisyys (pohjavesivaikutus) että luhtaisuus (pintavesivaikutus). Tekopohjavesilaitoksen toimintaa ohjataan siten, että suppasuon
kohdalla pohjaveden pinnantasoihin ei muodostu vaikutuksia. Tätä säädetään pohjaveden pintojen seurantatulosten perusteella kaivokohtaisilla vedenottomäärillä ja imeytyksen painotuksella. Toiminnan aikaiset vaikutukset
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eivät muuta suppasuon valuma-alueen ominaispiirteitä. Varaimeytysalue 2.3
sijoittuu suppasuon valuma-alueelle, mutta vaikutus pintavesimääriin tai valumavesien luonteeseen on vähäinen. Varaimeytysalueella tehdään sadetusimeytystä, mikäli varsinaisilla imeytysalueilla IA2.1 tai IA2.2 ei voida
imeyttää. Varaimeytysalueella sadetus tapahtuu siten, että yksi sadetusalue
on kerralla käytössä ja vähintään yksi vastaavan kokoinen alue on lepotilassa. Pintavaluntaa ei muodostu eli sadetuksen vaikutukset eivät ulotu Punamultalukon kiinteistölle.
Alueen pohjavesien virtauskuva tunnetaan hyvin. Pohjaveden virtauskuva
on esitetty mm. Kangasalan Punamultalukon suppa-alueen maatutkaluotauksen rakennetulkinnassa (Mäkinen, J. 2013). Tekopohjavesilaitoksen toiminta ei muuta alueen pohjaveden virtausolosuhteita, koska laitos hyödyntää Vehoniemen harjun luontaisia pohjavesiolosuhteita. Pintavesi imeytetään maan sisään pohjavesivyöhykkeeseen imeytysalueilla, jotka eivät sijaitse Punamultalukko-kiinteistön alueella. Imeytetty vesi virtaa luontaisen
pohjaveden virtausreittejä maan alla.
9. Punamultalukon kiinteistön sijoittuminen Natura-alueelle
Metsähallituksen mukaan koko Punamultalukon kiinteistöä pitäisi tarkastella
kokonaan Natura-alueeseen kuuluvana, koska Natura-alueen rajaus ei ole
tarkoituksenmukainen suojelun kannalta karttateknisen epätäsmällisyyden
takia. Rajan olisi pitänyt kulkea kiinteistörajojen mukaan. Natura-alueen raja
on digitoitu ympäristöhallinnon toimesta vuonna 1998 ja valtioneuvosto on
hyväksynyt rajat vahvistaessaan Natura 2000 -suojeluohjelman kohteet. Arvioinnissa on käytetty virallisia Natura-alueen rajoja.
10. Yleissuunnitelman päivittäminen
Aikaisempi Natura -arviointi (29.4.2013) pohjautui 24.10.2011 päivättyyn
yleissuunnitelmaan. Tekopohjavesilaitoksen yleissuunnitelma on päivitetty
7.3.2014. Suunnitelmaa on muutettu niin, että vaikutuksia Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen (FI0316001) luontoarvoille on voitu vähentää merkittävästi.
11. Tekopohjavesilaitoksen suunnitelmien toimittaminen Metsähallitukselle
Hakija on esittänyt suunnitelman tekopohjavesilaitoksesta vuonna 2002YVA
–arviointiohjelmassa, jolloin asia kuulutettiin julkisesti. Viranomainen on antanut Natura-lausunnon myös Punamultalukkoon liittyen vuonna 2004. Metsähallitus ei tällöin reagoinut asiaan. Lisäksi hakija on esitellyt hankkeen
Metsähallituksen edustajalle 11.12.2012.
12. Hankkeen tosiasialliset vaikutukset ovat käytännössä esitettyjä suurempia.
Hankkeen vaikutusmekanismit ja vaikutusalueet tunnetaan niin hyvin, että
vaikutusarvioinnit voidaan tehdä luotettavasti.
13. Harjumetsien suojelutaso
Luontodirektiivin raportoinnissa suojelutason kokonaisarvio harjumetsien
osalta Suomessa on epäsuotuisa ja heikkenevä. Harjumetsien suotuisa suo-
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jelutaso Suomessa ei kuitenkaan hankeen toteuttamisen seurauksena heikkene merkittävästi. Hanke heikentää kansallisesti noin 0,01-0,02 % harjumetsien levinneisyyttä. Suomessa Natura-alueilla on noin 200- 380 km2 harjumetsiä (Luontodirektiivin luontotyyppiraportit 2007–2012).
Natura-arvioinnin (28.3.2014) kolmannet lausunnot
Hakija on aikaisempien lausuntojen selityksen yhteydessä samalla muuttanut ja täydentänyt Natura-arviointia. Uusin Natura-arviointi on päivätty
28.3.2014. Aluehallintovirasto on luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti pyytänyt lausunnot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta ja Metsähallitukselta.
1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat vastuualue on lausunnossaan todennut, että hakijan esittämässä Natura-arvioinnin täydennyksessä on riittävällä tarkkuudella kuvattu
rakentamisaikaiset ja pysyvät vaikutukset harjumetsien luontotyyppiin. Keisarinharju-Vehoniemenharju on otettu mukaan Natura 2000 -verkostoon
harjumetsien luontotyypin perusteella.
Epävarmuuksia sisältyy edelleen siihen, että toiminta-alueilta ei ole kaikilta
osin ajantasaista tai oikea-aikaisia kasvillisuusinventointeja ja sadetuksen
pitkäaikaisvaikutuksia harjukasvillisuuteen ei voida varmuudella arvioida.
Epävarmuus liittyy kuitenkin suoraan rakentamisalueisiin, joista osa ennallistetaan rakentamistoimien jälkeen ja osa voidaan hakijan mukaan ennallistaa noin sadan vuoden kuluttua.
Hakijan esittämistä vaikutusten lieventämistoimista huomattavimmat ovat
hankkeen pinta-alavarausten supistaminen Natura-alueella sekä imeytystapojen jaksotus ja ohjaus siten, että eroosio voidaan ehkäistä. Hakijan mukaan imeytys- ja kaivokenttien kokoa ja sijaintia ei voida enää muuttaa, mikäli hanke halutaan toteuttaa suunnitellulla mitoituksella ja valituilla imeytystavoilla. lmeytys- ja kaivokenttien sijainti ja koko perustuvat hydrogeologisiin
tutkimuksiin. Siirtolinjat on sijoitettu mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien tielinjojen alle ja rakentaminen tapahtuu mahdollisimman kapealla työalueella.
Vaikutusten lieventämistoimena ei ole käsitelty imeytysalueiden sijoittamista
luontotyypin ulkopuolisille alueille hyödyntämällä harjun reuna-alueille soveltuvia imeytystapoja. Kaivoimetyksellä voidaan ohittaa sadetukseen soveltumattomia maakerroksia. ELY-keskus katsoo Natura-arviointiasiakirjoista
saamansa selvityksen perusteella, että hakija ei ole riittävästi selvittänyt
mahdollisuuksia sijoittaa siirtopumppaamoa alueelle, jossa ei aiheutuisi harjumetsien luontotyypille pinta-alamenetyksiä. ELY-keskus ei kuitenkaan
tässä yhteydessä pysty ottamaan kantaa muun sijoituksen toteuttamiskelpoisuuteen. Siirtopumppaamon sijainti ei ole riippuvainen harjun hydrogeologisista ominaisuuksista.
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Pirkanmaan ELY-keskus toteaa Keisarinharju-Vehoniemenharjun osalta
laaditun Natura-arvioinnin olevan pääosin riittävä ja asianmukainen. Arvioinnissa on joitakin edellä esille tulleita puutteita, mutta kokonaisuutena tarkastellen se on asiantuntevasti ja huolellisesti tehty.
ELY-keskuksen arvio Natura-arvioinnin johtopäätöksistä
Pirkanmaan ELY-keskus toteaa tekopohjavesihankkeen vaikutuksien Keisarinharju-Vehoniemenharjulla kohdistuvan harjumetsät -luontotyypin koskemattomuuteen. Natura-arvioinnin mukaan tekopohjavesilaitoksen rakentamisen ja toiminnan takia Natura-alueella muuttuu pysyvästi noin 2,38 hehtaaria harjumetsää. Tämä vastaa 0,98 %:n osuutta harjumetsien pinta-alasta
Natura-alueella. Pysyvästä vaikutuksesta noin 1,8 hehtaaria kohdistuu harjumetsien luontotyypin edustavimpaan osaan vastaten 1,2 % edustavimman
osan pinta-alasta. Tekopohjavesilaitoksen rakentamisaikana väliaikainen
vaikutus kohdistuu noin 1,18 hehtaarin alalle harjumetsää.
Hankkeen pysyviksi ja väliaikaisiksi luokitellut vaikutukset kohdistuvat yhteensä noin 1,47 % alalle harjumetsien pinta-alasta.
Hakijan esittämien yhteisvaikutusten kanssa harjumetsien luontotyypin
pinta-alamenetykset kohdistuvat 3,76 hehtaarin harjumetsäalalle (1,55 %).
Natura-arvioinnissa todetaan, että hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia
vaikutuksia Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura-alueen suojeluarvoille
eikä alueen eheydelle. Hanke heikentää paikoin harjumetsien luontotyypin
säilymistä Natura-alueella. Vaikutus harjumetsiin on vähäinen. Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät pitkällä aikavälillä elinkelpoisina,
eikä hanke vaikuta merkittävän kielteisesti kyseisen alueen eheyteen ja suojelutavoitteeseen. Suojelun olennaiset arvot ja ekologinen toimintakyky säilyvät. Natura-arvioinnin mukaan tekopohjavesihanke ja muut alueeseen kohdistuvat suunnitelmat eivät yhdessäkään heikennä Natura-alueen luontoarvoja merkittävästi.
Natura-arvioinnissa on verrattu tekopohjavesihanketta ELY-keskuksen
17.9.2013 antamassa lausunnossa esiin tuomaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion C-258/11 (11.4.2013)tapaukseen. Kyseinen oikeustapaus
koski Irlannissa sijaitsevan Galwayn kaupungin N6-ohikulkutiehanketta.
Hankkeessa osan suunnitellusta tiestä oli määrä kulkea Lough Corribin yhteisön tärkeänä pitämän alueen halki.
”Luontodirektiivin liitteessä l, jonka otsikko on ”Yhteisön tärkeinä pitämät
luontotyypit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien
alueita”, vahvistetaan koodin 8240 alla ensisijaisesti suojeltavana luontotyyppinä ”paljaat kalkkikivikalliot”(Tuomio, kohta 8).
”Kyseinen tienrakennushanke merkitsee noin 1,47 hehtaarin paljaiden kalkkikivikallioiden menettämistä pysyvästi Lough Corribin yhteisön tärkeänä pitämällä alueella. Tämä 1,47 hehtaarin pinta-ala menetetään alueella, jota An
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Bordin tarkastaja kuvailee ”erilliseksi osa-alueeksi ja alueeksi, jonka erityisen ominaispiirteen muodostavat tärkeät ensisijaisesti suojeltavien luontotyyppien alueet” ja jolla on yhteensä 85 hehtaaria paljaita kalkkikivikallioita.
Tämä pinta-ala on itse osa kyseisten paljaiden kalkkikivikallioiden, jotka ovat
luontodirektiivin liitteessä l tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi,
270 hehtaarin kokonaispinta-alaa, joka sijaitsee kokonaisuudessaan kyseisellä yhteisön tärkeänä pitämällä alueella.” (Tuomio, kohta 12). Menetys
vastaisi 0,54 % luontotyypin 270 hehtaarin kokonaispinta-alasta.
Natura-arvioinnin mukaan tekopohjavesihankkeessa kasvillisuuden maapohjaa tai kallioperää ei poistettaisi kuten Irlannin ohikulkutiehankkeessa.
Ympäristömuutokset hankkeessa eivät ole pysyviä tai peruuttamattomia, kuten kallion louhinnassa. Vedentuotantoon liittyvät rakenteet (imeytys- ja kaivoalueet) ovat varsin huomaamattomia verrattuna ohikulkutiehen. Myös kaivojen ja huoltoteiden tilavaraukset ovat hyvin pieniä. Hankkeessa muutos
kohdistuu harjumetsät -luontotyypin luontaiseen levinneisyyteen ja paikallisesti luontotyypin rakenteellisiin ominaispiirteisiin, mutta imeytysalueilla tai
rakennettavilla alueilla harjumetsät -luontotyyppiä ei menetetä lopullisesti.
Toiminnan päätyttyä imeytykseen käytetyt sadetusalueet voidaan palauttaa
Iuonnontilaan ja niillä on lepokautensa myös tuotannon aikana. Myös rakennutetut alueet voidaan ennallistaa. Natura-arvioinnissa todetaan, että näistä
lähtökohdista katsoen kalkkikivikallion poistoon liittyviä pinta-ala menetyksiä
ei ole perusteltua rinnastaa tekopohjavesihankkeeseen ja harjumetsien
luontotyyppiin kohdistuviin vaikutuksiin.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tekopohjavesihankkeen vuoksi aiheutuvaa harjumetsien luontotyyppiin kohdistuvaa menetystä voidaan noin 1
%:n osalta pitää pysyväisluonteisena ja osittain myös peruuttamattomana.
Hankkeen toiminta-ajan on ilmoitettu olevan sata vuotta. Lisäksi toiminnan
loputtua suojelun perusteena olevan luontotyypin ennallistuminen voi viedä
useita vuosikymmeniä ja palautuminen on epävarmaa. Peruuttamattomana
ELY-keskus pitää menetystä, joka aiheutetaan 0,27 hehtaarin laajuisella
harjun leikkauksella siirtopumppaamon rakentamisen yhteydessä. 2,38 hehtaarin Iaajuisesta pysyvästä menetyksestä noin 75 % (1,8 hehtaaria) kohdistuu Keisarinharju-Vehoniemenharjun harjumetsien luontotyypin edustavimpaan osaan (edustavuusluokka hyvä). Hankkeen vaikutuksia aiheuttavien
toimintojen sijoittuminen hajalleen harjualueelle voidaan katsoa heikentävän
jossain määrin harjumetsän luontotyypin yhtenäisyyttä.
ELY-keskus toteaa, että Irlannin tapauksessa on ollut kyse peruuttamattomasta ja pysyvästä kalkkikivikallion louhinnasta tielinjausta varten, ja jossa
vaikutukset pysyvästi ja korjaamattomasti tuhoaisivat tai muuten oleellisesti
muuttaisivat aluetta siten, että alueen suojeltavia ominaispiirteitä ei pystyttäisi säilyttämään. Tapauksessa on kyse nimenomaan ensisijaisesti suojeltavan luontotyypin esiintymiseen liittyvästä vaikutuksesta. Ensisijaisesti suojeltavilla luontotyypeillä tarkoitetaan luontodirektiivin (neuvoston direktiivi
92/43/ETY, 21.5.1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja
kasviston suojelusta, nk. luontodirektiivi) 1 artiklan d) kohdan mukaan ”luontotyyppejä, jotka ovat uhanalaisia ja jotka esiintyvät 2 artiklassa tarkoitetulla
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alueella, ja joiden suojelusta yhteisö on erityisvastuussa, kun otetaan huomioon niiden luontaisen levinneisyysalueen osuus jäsenvaltion 2 artiklassa
tarkoitetusta alueesta. Nämä ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit on merkitty liitteessä l tähdellä.”
Unionin tuomioistuin on ratkaissut Irlannin tapauksen seuraavasti:
”Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta
21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohtaa on
tulkittava siten, että suunnitelma tai hanke, joka ei liity suoranaisesti alueen
käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellinen, vaikuttaa kyseisen alueen koskemattomuuteen, jos se voi estää asianomaisen alueen niiden perustavanlaatuisten ominaispiirteiden kestävän säilyttämisen, jotka liittyvät sellaisen ensisijaisesti suojeltavan luontotyypin esiintymiseen, jonka suojelutavoite on
oikeuttanut asianomaisen alueen merkitsemisen yhteisön tärkeänä pitämien
alueiden luetteloon direktiivissä tarkoitetulla tavalla. Tämän arvioimiseksi on
sovellettava ennalta varautumisen periaatetta.”
Tuomioistuimen ratkaisussa ei ole otettu kantaa siihen, miten tai missä määrin se soveltuu tai ei sovellu muihin kuin ensisijaisesti suojeltavaan luontotyyppiin. Toisaalta kuitenkin luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa, jossa käsitellään vaikutusten arviointia, ei ole tehty eroa ensisijaisesti suojeltavalle
tai muulle suojelun perusteena olevalle luontotyypille.
Tekopohjavesihankkeen vuoksi aiheutuva harjumetsien luontotyyppiin kohdistuva menetys ei ole ELY-keskuksen käsityksen mukaan täysin verrattavissa Irlannin tapaukseen. Tekopohjavesihankkeessa vaikutukset eivät ole
vastaavalla tavalla peruuttamattomia ja korjaamattomia. Lisäksi Irlannin tapauksessa on ollut kyse ensisijaisesti suojeltavasta luontotyypistä, jollaisesta ei tekopohjavesihankkeessa ole kysymys.
Edellä esitetyn perusteella on epäselvää, onko Irlannin tapauksen linjaus sovellettavissa myös kyseisen tekopohjavesihankkeen aiheuttamien Iuontotyyppivaikutusten merkittävyyden arvioinnissa.
Keiniänranta
Hakija on täydentänyt Natura-arviointia Keiniänrannan Natura-alueen osalta
kuvaamalla menetelmät, joilla vesitasetta ja vedenlaatua voidaan hallita
sekä esittämällä toimenpiteet ensisijaisessa toteutusjärjestyksessä tarpeen
mukaan. Hankkeen vaikutusta Keiniänrannan Natura 2000 -alueen suojeluperusteena oleviin Iuontoarvoihin ja vaikutusten hallintatoimenpiteiden käyttökelpoisuutta voidaan ilman laitosmittakaavan kokeita ja lisätutkimuksia selvittää vain käytettävissä olevan pohjavesimallin avulla simuloimalla. Keiniänrannan välittömässä läheisyydessä oleva hankkeen osa-alue sijoittuu pohjavesimallin reuna-alueelle. Kyseisellä alueella ei ole tehty vastaavantasoisia
pohjavesimallinnusta tarkentavia tutkimuksia kuin tuotantoalue TUA3:n luoteisella osalla tehdyt YVA-yhteysviranomaisen edellyttämät Iisätutkimukset
olivat. Pohjavesimallin on todettu olevan reuna-alueiltaan epätarkka. Näin
ollen ELY-keskus katsoo, että edelleen, myös hallintatoimenpiteiden tarkemman kuvauksen jälkeen, Keiniänrannan Natura -alueen suojeluperusteisiin
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kohdistuvien vaikutusten ja niiden lieventämiskeinojen arviointiin jää epävarmuutta.
Arviointiin jääneiden epävarmuuksien vuoksi Pirkanmaan ELY-keskus ei voi
pitää laadittua arviointia Keiniänrannan osalta riittävänä ja asianmukaisena.
Tältä osin ELY-keskus viittaa ns. Vattimeren tapaukseen (EUTI:n ratkaisu C127/02, 7.9.2004). Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat hyväksyä
suunnitelman tai hankkeen vain, jos on riittävästi arvioitu, että hanke ei joko
erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa vaikuta
merkittävästi Natura-alueen luontoarvoihin. Jos riittävä arviointi puuttuu, lupaa ei voida varovaisuusperiaatteen mukaan myöntää.
2) Metsähallitus katsoo, että hankesuunnitelmaan tehtyjen muutosten olevan Punamultalukon osalta osittain oikeansuuntaisia, mutta edelleen riittämättömiä ja tosiasiallisten vaikutusten olevan edelleen käytännössä suurta
epävarmuutta aiheuttavia. Epävarmuus johtuu suurelta osin suunnitelmien
suurpiirteisyydestä ja suunnitteluvaiheen tutkimusten riittämättömyydestä
arvioida vastaavan laajan tekopohjavesihankkeen yksityiskohtaisia vaikutuksia. Myös laajojen aluevarausten esittäminen suojelukohteelle (Punamultalukko) ilman tarkkoja rakenteiden sijaintiesityksiä aiheuttaa vaikeuksia arvioida vaikutuksia. Lisäksi epävarmuus juontuu viittauksista arvioinnissa
esiin nousseiden ongelmien yksilöllistämättömiin ratkaisumahdollisuuksiin.
Kysymys on myös hakemussuunnitelmaan pohja-aineistojen (tutkimukset,
uudet selvitykset) perusteella tehtyjen tarkastusten riittämättömyydestä.
a) Luontotyypin heikentämisestä
Metsähallitus toteaa edelleen, että iso osa maaperään ja luontotyyppiin kajoavasta toiminnasta kohdistuu nimenomaan suojelualueeksi tarkoitetulla,
Metsähallituksen hallinnassa olevalle Punamultalukon suojelukohteelle ja
sen harjumetsäluontotyyppiin. Vehoniemen-Keisarinharjun Natura 2000-alueen varsinaiseen luonnonsuojeluun varatusta alueesta Punamultalukon
osuus on merkittävä, joten voidaan todeta sen olevan merkittävä osa Naturaalueen suojeluarvoista. Lausunnossa viitataan edellisissä lausunnoissa tulleisiin Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen (12/0363/1) ja Unionin tuomioistuimen tuomioon 11.4.2013 (C-258/11) koskien suojelun heikentämistä.
Natura arvioinnin vastineessa viitataan erääseen Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen lausuntoon Kollaja-hankkeesta. Metsähallitus huomauttaa kuitenkin, että kyseinen lausunto ei ole oikeuspäätös kuten Unionin tuomioistuimen tuomio. Metsähallitus katsoo edelleen, että kyseessä on vastaava
osittainen merkittävä heikentäminen.
b) Rakentamisen vaatimista pinta-alan heikennyksistä ja niiden
pysyvyydestä
Natura arvioinnissa todetaan, että Punamultalukon suojelukohteen kaivoalueelle rakennettaisiin “mahdollisesti 3-4 kappaletta kaivoja, muutama mittakaivo ja siirtoputki.” Siirtoputkilinjan kaivanto olisi noin 2,4 m leveä ja kaivumaat sijoitettaisiin noin 4 m leveälle alueelle. Kaivannon syvyyttä ei ilmoiteta.
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Suunnitelmakarttaan ei ole piirretty kaivoja, eikä niiden tarkkaa lukumäärää
ilmoiteta. Siirtoputkilinjaa ei ole myöskään esitetty suunnitelmakartoissa. Natura arvioinnissa on huomattavissa myös joitakin ristiriitaisuuksia esitettyjen
toimenpiteiden osalta. Esimerkiksi arvioinnin sivulla 75 esitetään, että kaivot
ja mittakaivot rakennetaan siirtolinjalle, kun taas liitteessä 13 (s. 10) esitetään että mittakaivot rakennetaan siirtolinjan varrelle.
Esitetyn perusteella vaikuttaa siltä, että koko kaivoalue (1,2 ha) Punamultalukon alueella tulisi olemaan hyvin intensiivisessä käytössä. Suunnitelmassa
esitetty kaivoalue kattaa noin 9 % Punamultalukon harjumetsäluontotyypistä, mitä voidaan pitää merkittävänä osuutena. Lisäksi Metsähallitus toteaa edelleen, että Punamultalukossa, kuten suurimmassa osassa Vehoniemen-Keisarinharjun Natura 2000 -aluetta (94%) toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki, joka kuvaa tarvittavan suojelun voimakkuutta, erityisesti tarvetta suojata aluetta maaperään kajoavilta toimilta. Luontodirektiivin artiklan
mukaisesti myös abioottiset tekijät ovat osa luontotyyppiä. Kajoamiskielto
koskee siis myös luontotyyppiä olevien harjumetsäkuvioiden maaperää.
Natura -arvioinnin sivulla 59 kerrotaan, että siirto- ja paineputkilinja sijoitetaan Varalantien alle, kun taas liitteessä 13 (s. 9) esitetään että siirtoputki- ja
painelinjat rakennetaan Varalantien tiealueelle. Toisaalla taas puhutaan (s.
10) rakentaminen vaatii noin 13 m leveän työalan ja putkilinja asetetaan tien
alle. Lisäksi puhutaan kaivumaiden sijoittamisesta 5 m leveälle alueelle, jolta
ei olisi tarpeen kaataa puustoa, ja jonka kasvillisuus muuttuisi vain väliaikaisesti kaivuumaiden läjityksen takia. Kaaviokuvassa s. 60 esitetään putkilinjan rakentaminen aivan tien reuna-alueelle ja arvioinnissa esitetään että pysyviä vaikutuksia ei olisi. Natura -arvioinnissa on esitetty myös, että työala
pidetään mahdollisimman kapeana, joka olisi mahdollista tehdä mm. kaivantoja tukemalla. On huomattava, että Varalantie on hyvin kapea tie suojelukohteella, eli myös koko tiealue on kapea (leveimmillään noin 6 m) ja harjumetsäluontotyyppi alkaa heti tien vierestä. Suojelukohteiden kuivilla mailla
pyritään aina mahdollisimman kapeaan tiealueeseen, eli esim. ojia ja raivattua tieluiskaa ei siten usein ole.
Metsähallitus viittaa edelleen ensimmäiseen lausuntoonsa (15.3.2013) vastaavien hyvin suurten putkilinjojen rakentamisen haasteellisuudesta todellisessa tilanteessa, ja sen kielteisestä vaikutuksesta luontotyypille. Lisäksi
tien viereen tai alle rakentamisessa tulee eteen myös muita isoja haasteita
kuten korjaus- ja huoltotoimenpiteiden vaatimat tien uudelleenavaamiset,
tien rakenteen heikentyminen ja maakerrosten epästabiili käyttäytyminen (sivusiirtymät, painaumat, tyhjätilat, paineilma, painevesi jne.), joilla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia myös tien vierustan luontotyypeille. Myöskään läjitysmaiden vaikutuksia Varalantien ja kaivoalueen osalta ei voida
laskea väliaikaisiksi, vaan kyseessä on pysyvä haitallinen muutos luontotyypille. Metsähallitus näkee edelleen, että vaikutukset luontotyypille sekä harjualueelle olisivat todellisuudessa esitettyä suurempia.
Natura -arvioinnissa esitetään myös liittyen huomioon vaikutusten pysyvyydestä, että “rakennettavilla alueilla harjumetsä -luontotyyppiä ei menetetä lopullisesti. Toiminnan päätyttyä imeytykseen käytetyt sadetusalueet voidaan
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palauttaa luonnontilaan ja niillä on lepokautensa myös tuotannon aikana.
Myös rakennutetut alueet voidaan ennallistaa".
Metsähallitus toteaa, että luonnonsuojelukohteilla ei voida lähtökohtaisesti
sallia rakentamista ja luontotyyppien luonnontilan haitallista muuttamista
sillä perusteella, että käytön jälkeen rakennukset voidaan poistaa ja käytössä olleet kohdat ennallistaa [ilmeisesti tarkoitetaan lähinnä maisemointia].
Tällä perusteella tulisi sallia kaikenlainen rakentaminen ja luonnontilan heikentäminen luonnonsuojeluun varatuilla alueilla, ja tilanne olisi nopeasti hyvin hallitsematon. Muutoksia ei ole tässä yhteydessä mielekästä määritellä
pysyvien ja väliaikaisten vaikutusten ryhmiin, varsinkin kun hankkeen vaikutuksellinen aika voidaan jo sinällään nähdä peruuttamattoman pitkäksi (100
vuotta). Maaperään ja kasvillisuuteen kajoaminen on luonnonsuojelukohteilla aina heikentämistä, silloin kun sen ensisijaisena tarkoituksena ei ole
luonnonhoito, jolla parannetaan pitkällä tähtäimellä alueen luontotyyppien
edustavuutta.
Metsähallitus näkee edelleen, että hankkeen rakentaminen tulisi siirtää luonnonsuojeluun varatun Punamultalukkokiinteistön ulkopuolelle.
c) Natura 2000 -alueen yhtenäisyyden heikentämisestä sekä
harjumetsien suojelun tasosta Suomessa
Hankkeen vaikutukset sijoittuvat hyvin hajalleen Natura-alueelle, jonka voidaan myös katsoa heikentävän harjumetsän luontotyypin yhtenäisyyttä. Hajautetun hankkeen rakennus-, huolto- ja korjaustarpeet sekä kokeiluvaiheiden myötä tulleet lisätoimenpidetarpeet ovat arvioinnissa ennakoimaton riski
luontoarvoille ja Natura 2000 -alueen yhtenäisyydelle.
Kokonaisuuden hahmottaminen erillisistä selvityksistä ja osittain puutteellisista kaaviokartoista, sekä hakemussuunnitelmasta on ollut työlästä ja vaikeaa. Vastaavien hyvin laajojen ja merkittäviltä osiltaan Natura 2000 -alueelle, niiden luonnonsuojelukohteilla sekä asutulle alueelle sijoittuvilta rakennus- ja käyttöhankkeilta olisi hyvä tehdä jonkinlaisia kokonaismalleja, esim.
3D mallinnuksia tai pienoismalleja, joiden avulla asioiden yhteydet ja suhteuttaminen sekä huomiota tarvitsevat kohdat voitaisiin arvioida paremmin.
Myös maisemavaikutukset avautuisivat, kun rakentamisen kokoluokka mallien avulla havainnollistuisi paremmin. Yksittäisiin kohteisiin keskittyminen
erillisinä asioina ei avaa kovin hyvin esim. mahdollisuutta arvioida Natura
2000 -alueen yhtenäisyyden heikentymistä.
Luontodirektiivin raportoinnissa (Ympäristöministeriö 2007-2012) esitetty
harjumetsien epäsuotuisa ja heikkenevä suojelutaso vahvistaa edelleenkin
Metsähallituksen käsitystä siitä että ao. luontotyypin pinta-alan ja edustavuuden heikentäminen maamme harvoilla harjujensuojelualueilla on harjumetsien suojelun tavoitteiden vastaista (ks. myös Metsähallituksen edellinen
lausunto 23.9.20l3). Harjumetsäluontotyypin suojelun taso on epäsuotuisa
ja heikentyvä. Natura-arvioinnissa esitetty Suomen harjumetsien kokonaispinta-ala tai ao. alueen harjumetsien %-osuus harjumetsien kokonaispinta-
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alasta ei kerro suojelun tasoa alueella tai suhdetta verkoston suojelun tasoon. Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyteen harjumetsien osalta vaikuttavat myös suuresti esim. eri hankkeiden ja monenlaisten toimenpiteiden yhteisvaikutukset. Harjumetsäalueet ovat usein pohjavesi- ja soranotto-alueita
sekä myös metsätalouskäytössä.
d) Virtausmallinnus ja vaikutusten arviointi
YVA viranomainen [Keski-Suomen ympäristökeskus] on lausunut vuonna
2003, että luotettavasti todennetun virtausmallin kehittäminen on hankkeen
avainkysymys, ja että ympäristövaikutusten selvittämiseksi tekopohjaveden
virtaamista ja käyttäytymistä tulisi edelleen selvittää koko hankealueella.
YVA viranomainen lausui myös, että tekopohjavesihankkeen vaikutusten
tarkempaan arviointiin pääsee vasta toteuttamalla imeytystä ja pumppauksia
laitoksen toimintaa vastaavilla vesimäärillä, käytännössä siis laitoksen ollessa käytössä. Tähän ei ole YVA viranomaisen mukaan vielä syytä ryhtyä
ennen virtausmallinnuksen tarkastamista. Metsähallituksen käsityksen mukaan virtausmallinnusta ei ole Punamultalukon [ja Keisarinharjun-Vehoniemen Natura 2000 -alueen] osalta tarkastettu YVA viranomaisen lausuman
jälkeen.
Metsähallitus näkee siten, että vaikutusten arviointi ei tältä osin ole välttämättä ajan tasalla. On myös mahdollista, että tulevaisuudessa laitoksen toiminta edellyttäisi monia erilaisia lisätoimenpiteitä, joiden vaikutuksia Natura
2000 -alueen arvoille ja sen eheyteen ei tässä yhteydessä ole pystytty vielä
arvioimaan.
Johtopäätökset
Metsähallitus arvioi edelleen tosiasiallisten vaikutusten olevan käytännössä
huomattavasti esitettyä suurempia, ja myös riskin suurempien toimenpidetarpeiden esille nousemisesta laitoksen käyttöönottovaiheessa olevan suuren. Myös iso osa heikennyksistä ja epävarmuustekijöistä, sekä suuri määrä
maaperään kajoavia toimenpiteitä kohdistuu juuri alueen luonnonarvoiltaan
arvokkaimmille alueille (Punamultalukko).
Metsähallitus katsoo, että Natura-arvioinninkaan perusteella ei voida edelleenkään ennalta objektiivisesti arvioiden poissulkea, etteikö tekopohjavesihanke heikentäisi merkittävästi Natura 2000 -alueen suojeluarvoja. Metsähallitus toteaa, että merkittävän suojeluarvon heikentämisen mahdollisuutta
ei voida sulkea pois ennakko-arvioinnilla ja tämän perusteella varovaisuusperiaatteen mukaan haittaa on tällöin pidettävä merkittävänä.
Natura -arvioinnin (28.3.2014) lausuntoihin annettu hakijan selitys
Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden selityksen antoon Natura-arvioinnin lausunnoista. Hakija on todennut lausuntoihin seuraavasti:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat vastuualue:
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Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelta on tehty kaikilta osin ajantasaiset kasvillisuusinventoinnit. Viimeisin kartoitus on tehty 19.8.2014, eivätkä vaikutusten arvioinnin johtopäätökset muutu kartoituksen tulosten perusteella.
Hankkeen toteutumisen kannalta ei ole mahdollista sijoittaa kaikkia tekopohjavesilaitoksen rakenteita Natura-alueen ulkopuolelle, koska tällöin laitos ei
ole toimintavarma.
Harjumetsien levinneisyys heikkenee hankkeen takia vain 0,98 %:lla. Pintaalamenetys on vain 2,38 ha.
Kalkkikivikallion poistoon liittyviä pinta-alamenetyksiä ei ole perusteltua rinnastaa tekopohjavesihankkeeseen ja harjumetsien luontotyyppeihin kohdistuviin vaikutuksiin. EY-tuomioistuimen tapaus C-258-11 ei ole sellaisenaan
sovellettavissa nyt käsiteltävänä olevaan lupa-asiaan, koska kyseessä on eri
luontotyyppi (priorisoitu/ei-priorisoitu) ja kohdistuvat toimenpiteet ovat pitkäaikaisvaikutuksiltaan täysin erilaiset (ennallistettavissa/ei-ennallistettavissa).
Keiniänrannan alueella on tehty erittäin laajat virtausmallinnusta palvelevat
tutkimukset. Tutkimukset ovat keskittyneet erityisesti Keiniänrannan Naturaalueen ympäristöön; juuri sille alueelle, jossa Natura-alueelle kohdistuvia
vaikutuksia voisi syntyä. Näiden tutkimusten laajuus on samaa suuruusluokkaa kuin Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossaan viittaamalla tuotantoalueen TUA3:n luoteisella osalla tehdyt tutkimukset. Näkemys tutkimusten
vähäisyydestä on virheellinen, eikä kyseistä näkemystä voi käyttää Keiniänrantaa koskevien johtopäätösten perusteluna.
Sekä hankkeen vaikutusta Keiniänrannan Natura-alueen suojeluperusteena
oleviin luontoarvoihin että erityisesti vaikutusten hallintatoimien käyttökelpoisuutta voidaan selvittää pohjavesimallin avulla simuloimisen lisäksi myös
empiiriseen tutkimustietoon perustuen. Lausuma siitä, että vaikutuksia ja
käyttökelpoisuutta voisi arvioida vain pohjavesimallin avulla simuloimalla, on
virheellinen. Lausumaa ei ole perusteltu, eikä se ole myöskään käsitellyt lausunnossaan hakijan esittämiä hallintatoimia. Hakija korostaa, että se on tarkastellut vaikutuksia ja hallintatoimia pohjavesimallilla simuloimalla, mutta
sen lisäksi hakija on arvioinut vaikutuksia ja hallintatoimia empiiriseen todellisuuteen perustuen.
Virtausmallilla pystytään kuvaamaan tekopohjaveden tuotannon vaikutuksia
Keiniänrannan alueella huomioiden samalla koko pohjavesiesiintymässä tapahtuvien muutosten vaikutukset. Pohjaveden virtausmalli toteuttaa luonnossa havaitut pohjaveden virtaussuunnat ja virtausreitit sekä Keiniänrannassa purkautuvan vesimäärän riittävällä tarkkuustasolla. Tekopohjavesilaitoksen toiminnan mahdollinen vaikutus Keiniänrannan Natura-alueella voi
olla lähinnä Keiniänrannan avovesipintojen kautta Mallasveteen virtaavan
veden määrän väheneminen. Veden määrän väheneminen on kompensoitavissa hallintatoimilla, esimerkiksi yli-imeytyksellä tai suojaimeytyksellä. Virtausmallin simuloinnin avulla avovesivirtaamat saatiin nostettua luontaiselle
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tasolle. Tehty virtausmalli pohjautuu laajoihin empiirisiin tutkimuksiin. Mallisimulaatioiden johtopäätökset ovat yhdenmukaisia empiiriseen tutkimustietoon perustuvien tarkastelujen kanssa. Mallinnuksen simuloinnin tuloksena
saadut tarvittavat hallintatoimenpiteiden vesivirtaamat ovat huomattavan
pienet verrattuna hakijan tekemiin varauksiin. Pirkanmaan ELY-keskuksen
näkemys siitä, että virtausmallinnus olisi epätarkka siten, että sitä ei voisi
käyttää vaikutusten ja hallintatoimenpiteiden käyttökelpoisuuden arviointiin
on virheellinen.
Hakija katsoo, että Keiniänrannan Natura-alueen vaikutusten arviointi on
tehty viranomaisten edellyttämällä tavalla. Tutkimuksia on tehty huomattavan paljon ja tutkimustulokset tukevat toisiaan. Virtausmallinnuksen ja vesitasetarkastelun tarkkuustaso on riittävä Keiniänrannan vaikutusten arviointiin ja esitetyt hallintatoimenpiteet varmistavat Keiniänrannan vesitaseen hallinnan ja haitallisten vaikutusten synnyn ehkäisemisen. Esitettyjen tutkimusten, virtausmallinnuksen ja hallintatoimenpiteiden perusteella Keiniänrannan
virtaamien säätelyyn ei jää epävarmuutta, eikä Pirkanmaan ELY-keskuksen
viittaamaa varovaisuusperiaatetta näin ollen ole perusteltua käyttää.
Metsähallitus:
Metsähallituksen on täytynyt olla tietoinen tekopohjavesihankkeesta. Kyse
on yleissuunnitelmasta eikä tarkasta rakennussuunnitelmasta. Vaikutukset
voidaan arvioida riittävän hyvin yleissuunnitelman pohjalta. Vaikutukset on
arvioitu suurimman mahdollisen vaikutuksen mukaan.
Ennakoimattomia riskejä ei ole. Tekopohjavesilaitoksen rakenteiden sijoittuminen hajalleen Natura-alueelle heikentää alueen yhtenäisyyttä, mutta ei
merkittävästi. Hankkeesta ei aiheudu osittaistakaan merkittävää haittaa.
Hanke ei toteutuessaan heikennä Punamultalukon kiinteistön tavoitteiden toteutumista tulevaisuudessa merkittävästi. Arviointi sisältää kattavat ja yksiselitteiset tiedot hankkeen mahdollisista vaikutuksista, eikä hankkeeseen
liity sellaisia riskejä tai epävarmuutta, jonka perusteella haitta olisi varovaisuusperiaatteen mukaan merkittävä.
Yhteenvetona yhteisesti hakija katsoo, että hankealueella on tehty huomattava määrä tutkimuksia. Hankealueen kasvillisuus-, maaperä- ja pohjavesiolosuhteet tunnetaan hyvin ja epävarmuustekijät ovat hyvin vähäiset. Keiniänrannan alueelta on tehty luotettava monikerroksinen pohjaveden virtausmalli. Mallisimulaatioiden johtopäätökset ovat yhdenmukaisia empiiriseen
tutkimustietoon perustuvien tarkastelujen kanssa. Virtausmallinnuksen ja vesitasetarkastelun tarkkuustaso on riittävä Keiniänrannan Natura-alueen vaikutusten arviointiin ja esitetyt hallintatoimenpiteet varmistavat Keiniänrannan
vesitaseen hallinnan ja haitallisten vaikutusten synnyn ehkäisemisen. Esitettyjen tutkimusten, virtausmallinnuksen ja hallintatoimenpiteiden perusteella
Keiniänrannan virtaamien säätelyyn ei jää epävarmuutta, eikä Pirkanmaan
ELYkeskuksen viittaamaa varovaisuusperiaatetta näin ollen ole perusteltua
käyttää. EY-tuomioistuimen antamat päätökset eivät ole sellaisenaan sovellettavissa nyt kyseessä olevaan hankkeeseen.
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HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain (264/1961) 16 luvun 6, 7 ja 8 §:ssä säädetyllä
tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa, Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen
ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 1.8.2013.
Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille
ja asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu 19.6.2013 Sydän-Hämeen lehdessä. Kuulutettu hakemussuunnitelma on päivätty
29.4.2013.
LAUSUNNOT
1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue katsoo, että hankkeen hyötyjen olevan haittoja
huomattavasti suuremmat, eikä näe estettä vesilain mukaisen luvan myöntämiselle, mikäli tuotantovaiheeseen siirryttäessä hankkeelle ei ole luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista tai muuta luonnonsuojelulakiin perustuvaa
estettä, ja ennen siirtymistä hakija täydentää edellä esitettyjä puutteita selvityksin ja mikäli hankkeen vaikutusten hallintaa varmistetaan antamalla
määräys tarkennettujen lupamääräysten hakemisesta selvitysten perusteella.
Kierrätyskokeella ja koekäytöllä ei katsota olevan luonnonsuojelulain 65 §:n
mukaista estettä, koska ennalta arvioiden niillä ei ole pysyvää merkittävää
vaikutusta Keiniänrannan suojelun perusteena oleville luontotyypeille. Päätöksessään 23.5.2008 (Taltio 1289) Tavase Oy:n tutkimuslupaa koskevassa asiassa korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei tuolloinen tutkimushanke
pohjaveden kierrätyskokeineen aiheuttanut Keiniänrannan Natura-alueelle
ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Punamultalukon osalta katsotaan, että kierrätyskoe ja koekäyttö eivät lyhytaikaisuutensa vuoksi aiheuta pysyvää merkittävää vaikutusta suojelun perusteena olevalle luontotyypille.
Töidenaloituslupa
Kysymys on pitkäaikaisesta ja tärkeästä vedenhankintahankkeesta suurta
asukasmäärää varten. Haetuilla toimenpiteillä ei ole ennalta katsoen vesioloihin sellaista vaikutusta, joka ei palautuisi tai olisi palautettavissa olennaisilta osin entisen veroisiksi. Hakija on esittänyt ennallistamistoimenpiteet, joilla alueet voidaan palauttaa entisen veroisiksi.
Lupa aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista voidaan
myöntää niiltä osin, mitä on tarpeen kierrätyskokeita ja koekäyttöä varten.
Töidenaloittamislupaa ei kuitenkaan tule myöntää luonnonsuojelulain 66
§:n perusteella Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelle sijoittuville hakemussuunnitelman mukaisille toiminnoille tai rakenteille, jotka laaditusta ja 29.4.2013 täydennetystä Natura-arvioinnista annetun lausunnon
mukaan merkittävästi heikentävät alueen suojelun perusteena olevaa harjumetsien luontotyyppiä.
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat on hankittava ennen toimenpiteiden käynnistystä töidenaloitusluvalla.
Yleiset hyödyt ja menetykset
Pirkanmaan alueen viranomaisten ja kuntien yhdessä laatimassa Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (2006) on todettu
keskeisiksi vesihuollon kehittämistarpeiksi kriisiajan vedenhankinnan toimintavarmuuden lisääminen ja veden laadun parantaminen alueilla, joilla
vedenhankinta perustuu pintaveteen. Kyse on satojen tuhansien asukkaiden vedenhankinnasta. Vuoden 2006 kehittämissuunnitelman esittämät
vedenhankintaratkaisut perustuivat pintaveden käytön korvaamiseen enenevässä määrin pohjaveden ja tekopohjaveden käytöllä. Kehittämissuunnitelman päivittäminen on tätä lausuntoa annettaessa meneillään. ELYkeskus pitää tärkeänä vedenhankinnan kriisi- ja poikkeustilanteiden toimintavarmuuden ja kapasiteetin parantamista sekä vedenlaadun ongelmien
ratkaisemista. Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeella pyritään ratkaisemaan vedenhankinta Tampereen seudun 300 000 – 400 000 asukkaan tarpeisiin pitkällä aikavälillä, joten hanketta voidaan pitää yleisen edun kannalta hyödyllisenä.
Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialue on luokiteltu vesienhoitosuunnitelmassa kemiallisesti ja määrällisesti huonoon tilaan. Alue on riskialue, sillä
sen pohjavedestä on tavattu mm. ympäristölaatunormit ylittäviä pitoisuuksia kloridia, torjunta-aineiden hajoamistuotteita ja typpiyhdisteitä. Vesienhoidossa esitetyt toimenpiteet, pohjavesiselvityksen tekeminen ja suojelusuunnitelman laatiminen, eivät kohdistu varsinaisesti nyt lausuttavana olevaan toimintaan.
Hanke ei ole ristiriidassa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelman eikä siihen perustuvan Pirkanmaan ELYkeskuksen alueen pohjavesien vesienhoidon toimenpideohjelman
kanssa.
Selvitysten riittävyys
Hakemusasiakirjat eivät sisällä riittäviä selvityksiä siten, että lupa-asia voitaisiin ratkaista kattaen sekä rakentamis-, koekäyttö- että tuotantovaiheen
luvan. ELY-keskuksen käsitys on, että haetun kaltaisen suuren tekopohjavesihankkeen kaikkia vaikutuksia ei pystytä yksityiskohtaisesti selvittämään hankkeen suunnitteluvaiheen tutkimusten avulla.
Pohjavesitutkimusten riittävyys ja virtausmalli
YVA-yhteysviranomainen edellytti lausunnossaan 9.7.2003 Pälkäneen alueella tehtäväksi tutkimuksia ja selvityksiä, jotka tarkentaisivat pohjaveden
virtauskuvaa, veden laadun muutoksia ja vaikutuksia mm. Keiniänrannan
Natura-alueella. Keskeistä oli luotettavasti todennetun tekopohjaveden virtausmallin kehittäminen.
Lausunnon johdosta Pälkäneen alueella tehdyt täydentävät tutkimukset
keskittyivät nyt esitetyn tuotantoalue TUA3:n luoteiseen osaan imeytysalue
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IA4.1:n ja kaivoalueiden KA3.2 ja 3.3 väliselle alueelle sekä Keiniänrannan
alueelle. Syrjänharjun alueella imeytysalueilla IA4.3-4.5:n ja kaivoalueella
KA3.4:n vastaavia tutkimuksia ei ole tehty.
Hakemusasiakirjoissa todetaan pohjavesimallin kuvauksen jäävän epävarmaksi reuna-alueilla, joilta ei ole ollut saatavissa kattavaa tutkimustietoa
(Pälkäneen Syrjänharjun monikerroksinen pohjaveden virtausmalli – Mallinnusraporttia täydentävät tiedot ja simulaatiot Vehoniemen-Isokankaan
harjualueen Natura-arvioinnin täydennystä varten, liite 1). Sen sijaan varsinaisesti tutkituilla alueilla virtausmalli näyttäisi toteuttavan melko tarkasti
imeytyskokeen aiheuttamia pohjaveden pinnan muutoksia.
Tuotannon toteuttamissuunnitelma Syrjänharjun alueella perustuu virtausmallin simulaatioon, ei aluetta koskeviin vastaavan tasoisiin tutkimuksiin
kuin alueen luoteisosassa. Hakemussuunnitelmassa todetaan mallisimulaation perusteella, että tekopohjavesilaitoksen vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen vesitasapainoon voidaan merkittävästi lieventää tai
poistaa kokonaan. Lisäksi todetaan, että veden laatumuutokset voidaan
välttää, mikäli Keiniänrannan vesitaseeseen vaikuttavissa imeytysteknisissä ratkaisuissa käytetään luonnonpohjavettä. Ilman tutkimustuloksia hakemussuunnitelmassa ei ole kuitenkaan mm. voitu esittää suunnitelmaa
mahdollisesti lieventämiskeinona tarvittavasta suojaimeytyksestä. Lisäksi
hakija ei ole hakenut esittämilleen suojaimeytysratkaisuille lupaa eikä tarvittavia käyttöoikeusvarauksia.
Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että lupa tuotantoalueen TUA3 imeytysalueiden 4.3-4.5 ja kaivoalueen KA3.4 osalta voidaan myöntää hankkeen aloitusvaiheille ja pohjavedellä tehtävälle kierrätyskokeelle. Tuotantovaiheen lupaa ratkaistaessa tulee olla käytettävissä tutkimuksin ja kierrätyskokeella todennettu pohjavesimallinnus, selvitys hankkeen vaikutuksesta Keiniänrannan Natura-alueeseen sekä yksityiskohtainen toteutuskelpoinen suunnitelma toimenpiteistä, joilla Keiniänrannan Natura-alueen vesitalouden ja vedenlaadun säilyminen luontaisen kaltaisena turvataan.
Tuolloin tulee käsitellä myös hakemus suojaimeytysjärjestelyihin tarvittavista käyttöoikeuksista.
Lisäksi tulee antaa lupamääräys, jolla Keiniänrannan alueen luontoarvoja
ylläpitävä pohjaveden virtaama ja veden laatu turvataan siihen asti kunnes
selvityksen tuloksiin perustuva hakemus tuotantovaiheen lupamääräyksiksi
on lainvoimaisesti ratkaistu.
Imeytysveden kiintoaineksen määrä ja sen vaikutus pohjavesimuodostumassa
Hakija on käsitellyt hakemusasiakirjoissa raakaveden kiintoaineksen määrää ja sen vaikutusta kaivoimeytyksen toimintaan ja kulkeutumista pohjavesimuodostumassa. Arviota siitä, miten pitkälle kiintoaines kulkeutuu ja
miten suuri osa siitä hajoaa, ei ole voitu antaa. Hakija on todennut, että
hankkeen raakaveden kiintoainespitoisuuden vuoksi mekaaninen esikäsittely saattaa ainakin osan aikaa vuodesta olla tarpeen kaivoimeytettävälle
vedelle.
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Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että lupapäätöksessä tulee määrätä laadittavaksi annettavaan määräaikaan mennessä selvitys kiintoaineksen vaikutuksesta pohjavesimuodostumaan kaivoimeytyksen yhteydessä sekä
hakemaan lupamääräysten tarkistamista kaivoimeytyksessä käytettävän
raakaveden esikäsittelytarpeen täsmentämiseksi.
Vaikutukset Punamultalukon vesitalouteen
Tuotantoalueella TUA2 sijaitsee Suomen suurimpiin kuuluva suppamuodostuma Punamultalukko. Hakemusasiakirjan liitteenä olevassa Natura-arviointiraportissa todetaan, että Punamultalukon supan pohjalla on vettä pidättävä maakerros ja olemassa olevan aineiston perusteella todetaan, että
suppa on ajoittain pohjavesivaikutteinen. Arviointiin hankkeen vaikutuksesta suppasuon vesitalouteen sisältyy epävarmuutta.
Luvassa tulee antaa määräys lupamääräysten tarkistamisen hakemisesta
Punamultalukon supan vesitalouden hallinnan osalta. Tarkistamishakemuksessa tulee määrätä esitettäväksi pidempiaikaiseen pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailuun, sadanta- ja haihduntatietoihin, supan muodostuman rakenteeseen sekä ominaisuuksiin sekä supan oman valuma-alueen määritykseen perustuva selvitys hankkeen vaikutuksesta supan vesitalouteen ja suunnitelma supan luontaisen vesitalouden turvaamiseksi tuotantovaiheen aikana. Lisäksi tulee antaa lupamääräys, jolla Punamultalukon luonnontilan säilyminen turvataan siihen asti kunnes selvityksen tuloksiin perustuva hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on lainvoimaisesti
ratkaistu.
Hankkeen luontoselvitykset ja niiden asianmukaisuus sekä luontovaikutusten arviointi
Hakemusasiakirjoihin liittyy useita eri aikaan laadittuja ja eritasoisia luontoselvityksiä. Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan YVAprosessin yhteydessä 2000 -luvun alkuvuosina tehdyt luontoselvitykset eivät ainakaan kaikilta osiltaan, mm. lajitiedot ole ajantasaisia. Hakijan
vuonna 2011 osalle imeytysalueista ja kaivoalueista teettämät luontotyyppija kasvillisuusselvitykset on tehty kasvukauden ulkopuolella ja tarkasteltavien luontoarvojen osalta epäedulliseen aikaan, jolloin ELY-keskus ei voi
pitää niitä asianmukaisina. ELY-keskus ei ole myöskään varmistunut luontoselvitysten kattavuudesta hankesuunnitelmien muututtua, mm. imeytysja kaivoalueiden sijainnin muuttumisen takia myös huoltoyhteyksien ja linjojen sijainnit ovat erilaiset.
Mm. edellä mainituista puutteista hanke- ja vaikutusalueen luontotiedoissa
johtuen hankkeen vaikutusten arviointia ei voida pitää riittävänä. Vuonna
2011 tehdystä luontoarvoselvityksestä vaikutusten arviointi puuttuu kokonaan.
Tekopohjavesihankkeen vaikutuksista Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja
Keiniänrannan Natura-alueisiin on laadittu erillinen luonnonsuojelulain 65
§:n mukainen Natura-arviointi, josta Pirkanmaan ELY-keskus on antanut
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samanaikaisesti lausuntonsa, lisäksi Metsähallitus lausuu Natura-arvioinnista aluetta hallinnoivana tahona luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan.
Luontoselvitysten ja vaikutusten arvioinnin täydentäminen
Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hankkeen luontoselvityksiä tulee päivittää ja täydentää. Selvitykset tulee tehdä Luontoselvitykset
ja luontovaikutusten arviointi –ympäristöoppaan (Söderman T., Suomen
ympäristökeskus, nro 109/2003) ohjeiden mukaisesti hankkeen vuoksi
muuttuvilta sekä hankkeen vaikutusalueella olevilta alueilta. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota mm. vesilain (1961/264) 1:15a ja 1:17a tarkoittamiin
vesiluontotyyppeihin ja mahdollisiin EU:n luontodirektiivin liitteen IV a mukaisiin nk. tiukasti suojeltaviin lajeihin. Hiedanperänlahden rannan osalta
uhanalaisen lajin selvitys tulee päivittää. Lisäksi hankkeen vaikutukset tulee arvioida suhteessa todettuihin luontoarvoihin edellä mainitun oppaan
ohjeistusta noudattaen.
Imeytystekniikan ja putkilinjojen sijainnin valinnan vaikutus tarvittavaan
pinta-alaan
Osa hankkeen imeytysalueista ja putkilinjoista sijoittuu Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelle aiheuttaen pinta-alamenetystä harjumetsien
arvokkaalle luontotyypille. Natura-arviointiraportin mukaan esimerkiksi
imeytysalueella 1.1. imeytys voitaisiin toteuttaa kaivoimeytyksellä sadetusimeytyksen sijasta, jolloin pinta-alatarve on huomattavasti pienempi.
ELY-keskus katsoo, että Tavase Oy:n tulee vielä selvittää mahdollisuuksia
vähentää hankkeen aiheuttamia pinta-alamenetyksiä Natura-alueella.
Kaavoitus ja maankäyttö
Hiedanperän raakavesipumppaamo
Raakavesipumppaamo sijoittuu oikeusvaikutteisen Kangasalan rantaosayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on ympäristöarvoja. Yleissuunnitelmassa esitetty raakavesipumppaamo on maankäyttöja rakennuslain 113 §:n tarkoittama rakennus, jonka rakentamiseen on saman lain 125 § 1 momentin mukaan oltava rakennuslupa. Koska pumppaamorakennus sijoittuu osayleiskaavan ranta-alueelle, jolle ei ole osoitettu rakentamista, tulee uuden rakennuksen rakentamiselle saada maankäyttö- ja
rakennuslain 171 §:ssä säädetty poikkeamislupa ennen rakennusluvan käsittelemistä.
Siirtopumppaamo
Siirtopumppaamo, sille rakennettava tieyhteys ja siirtoputkisto sijoittuvat
pääosin Vehoniemen harjualueen oikeusvaikutteisen yleiskaavan luonnonsuojelualueelle. Suojelualueeksi merkitty alue on maankamaran kaivun,
louhinnan, täytön, puiden kaatamisen ja muut luonnontilaa muuttavien toimenpiteiden osalta rakennuslain 124a §:ssä (nykyisin MRL 128 §) tarkoitetussa kiellossa, kunnes se on muodostettu luonnonsuojelualueeksi.
Siirtopumppaamo koostuu yleissuunnitelman mukaan halkaisijaltaan noin
36 m:n vesisäiliöstä ja siihen liittyvästä noin 234 m2:n pumppaamosiivestä.
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Siirtopumppaamon rakentaminen yleiskaavan luonnonsuojelualueelle vaatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poikkeamisluvan kaavan määräyksistä. ELY-keskus katsoo, että laitoksen rakentamista kaavan luonnonsuojelualueelle ei voida pitää vaikutuksiltaan vähäisenä. Lisäksi rakentamiseen on haettava rakennuslupaa tai mainitun lain 126 §:n mukaista toimenpidelupaa, mikäli lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
Siirtopumppaamolta rantaan johtava ylivuotoputki on suunnitelmassa sijoitettu siten, että se sivuaa vireillä olevan Maaseutualueiden osayleiskaavan
yhteydessä selvitettyä ja kaavaehdotukseen merkittyä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää aluetta. Lisäksi ylivuotoputken linjaus halkoo
oikeusvaikutteisessa Kangasalan rantaosayleiskaavassa merkityn lomarakennusten korttelialueen. Ylivuotoputken järjestelystä näille alueille mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten vuoksi putken sijoittamista tulisi tarkastella uudelleen.
Kaivo- ja imeytysalueet
Kangasalan kunnan alueella kaivo- ja imeytysalueet sijoittuvat pääosin Vehoniemen harjualueen oikeusvaikutteisen yleiskaavan luonnonsuojelu- tai
retkeily- ja ulkoilualueille, joita koskee rakennuslain 124a §:n nojalla annettu toimenpidekielto kaavassa mainittujen toimenpiteiden osalta. Pälkäneen alueella pohjoisin kaivoalue sijoittuu Isokangas-Kollolan osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla myös on voimassa rakennuslain 124a §:n mukainen toimenpidekielto. Lisäksi mainitulla alueella on
voimassa sen erityisiä luonnonarvoja turvaavat kiellot. Rakennuslain 124a
§:n mukaiset toimenpidekiellot ovat voimassa maankäyttö- ja rakennuslain
128 §:n mukaisina toimenpiderajoituksina.
Muut Pälkäneen alueen kaivo- ja imeytysalueet sijoittuvat asemakaavoitetulle alueelle, jolla maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet ovat maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n nojalla luvanvaraisia.
Maisematyöluvan tarpeen ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Poikkeamisen kaavan suojelumääräyksistä ratkaisee kunta.
Vehoniemen suojeluskunnan ampumaradan mahdolliset pilaantuneet maaalueet tulee ottaa huomioon.
Hankkeen vaikutusten tarkkailu
Hakemusta tulee täydentää suunnitelmalla hanketta edeltävää luonnontilaa
ja rakentamisvaiheen vaikutuksia kuvaavasta perustarkkailusta sekä koetoimintavaiheen tarkkailusta ja aluehallintoviraston tulee määrätä tästä
tarkkailusta kokonaisuudessaan. ELY-keskus pitää tätä tärkeänä, jotta
tarkkailu on käynnistettävissä hyvissä ajoin ennen rakentamisen ja koetoiminnan käynnistämistä.
Tarkkailun tulee sisältää ainakin raakaveden laadun tarkkailun, imeytettävän veden laadun sekä määrän tarkkailun, esikäsittelyn vaikutuksen tark-
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kailun imeytysveden laatuun, raakaveden imeyttämisestä alueen maaperään ja pohjaveden laatuun kohdistuvien vaikutusten tarkkailun, imeytyksen vaikutusten tarkkailun kasvillisuuteen sadetusimeytysalueilla, laitoksen
kaivoista otettavan veden laadun tarkkailun ja hankkeen vaikutusten tarkkailun yksityisiin talousvesikaivoihin sekä hankealueen vedenottamoiden
raakaveden laatuun.
Luvan hakijan on tarkkailtava riittävällä ja asianmukaisella tavalla laitoksen
rakentamisen ja toiminnan vaikutuksia Keiniänrannan ja KeisarinharjuVehoniemenharjun suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin.
Keiniänrannan Natura-alueen osalta tarkkailussa tulee hyödyntää alueella
vuodesta 2006 tehtyä kasvillisuusseurantaa sekä siihen oleellisesti liittyviä
pohjaveden määrän ja laadun tarkkailua. Tarkkailun tulee sisältää
Keiniänrannan pohjaveden laadun, pohjaveden pinnan muutosten,
lähteiden ja avo-ojien virtaamien, avovesipintojen vedenkorkeuden sekä
näiden vuorovaikutuksen tarkkailun.
Keisarinharju-Vehoniemenharjulla tarkkailua on tehtävä myös Punamultalukon suppasuon kasvillisuuden osalta, jota ei ole esitetty lainkaan hakemussuunnitelmassa. Tarkkailuun tulee sisältyä myös Punamultalukon vesipinnan ja pohjaveden pinnakorkeuden vaihtelun sekä näiden vuorovaikutuksen tarkkailu ottaen huomioon mm. sadannan ja haihdunnan vaihtelut ja
Punamultalukon oman valuma-alueen ominaisuudet.
Roineen Hiedanperänlahdella laitoksen putkien ja muiden vedenottorakenteiden asentamisen vaikutusten tarkkailu tulee määrätä tehtäväksi rakentamisen aikana ja sen jälkeen riittävän pitkällä ajalla.
Tarkkailuohjelman laatimisessa tulee huomioida vesienhoitosuunnitelma
ja erityisesti analyysitarkkuudessa on huomioitava ympäristölaatunormit.
Vuosittaisessa raportoinnissa on arvioitava toiminnan pohjavesivaikutuksia raportointivuoden tulosten, edellisten vuosien seurantatietojen, talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten sekä ympäristölaatunormien kannalta. Vaikutusarvioinnissa on otettava huomioon tarkkailukauden yleinen
vesitilanne sekä mahdolliset muut tuloksiin ja seurannan toteutumiseen
vaikuttavat asiat kuten epävarmuustekijät. Pohjaveden pinnankorkeus- ja
laatutulokset tulee toimittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle myös sähköisessä muodossa (siirtotiedosto vyh dat -muodossa) ympäristöhallinnon
sähköiseen pohjavesitietojärjestelmään (POVET) liitettäväksi.
Perustarkkailusta ja koetoimintavaiheen sekä koejakson tarkkailusta tulee
määrätä tarkkailuohjelmat toimitettavaksi hyvissä ajoin ennen kunkin vaiheen alkua valvontaviranomaisten käyttöön.
2) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on lausunnossaan todennut, että hanke vaikuttaa Hiedanperänlahden kala- ja rapukantoihin ja kalastukseen. Hankeen vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen on tarkkailtava, ja tarkkailu on käynnistettävä ennen
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rakentamisen aloittamista, jotta saadaan luotettavaa tietoa hankkeen kalatalousvaikutuksista. Hankkeen haitallisia vaikutuksia kalatalouteen voidaan
vähentää kalatalousmaksulla tehtävillä toimilla.
Lupaan tulee sisällyttää seuraavat kalataloutta koskevat määräykset:
 Luvan saajan on tarkkailtava imuputkirakennelman rakentamisen vaikutuksia kalastoon, rapukantaan ja kalastukseen Hämeen ELY-keskuksen
hyväksymän ohjelman mukaisesti. Ehdotus tarkkailuohjelmaksi tulee
tehdä kolmen kuukauden kuluessa luvan saatua lainvoiman.


Luvan saajan on maksettava imuputkiston rakentamisen ajan ja kaksi
vuotta rakentamisen päättymisen jälkeen Hämeen ELY-keskukselle kalatalousmaksua 4000 euroa vuodessa käytettäväksi imuputkiston rakentamisen yleiselle kalataloudelle aiheuttamien haittojen vähentämiseen.
Sen jälkeen luvan saajan on maksettava Hämeen ELY-keskukselle kalatalousmaksua 1000 euroa vuodessa käytettäväksi imuputkiston ja vedenoton kalataloudelle aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Kalatalousmaksua voidaan käyttää vesirakentamisen vaikutusalueella hoitotoimien suunnitteluun, kala- ja rapuistutuksiin ja muihin tarvittaviin hoitotoimiin sekä niiden tuloksellisuuden selvittämiseen. Kalatalousmaksu on
maksettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Roine on yksi Pirkanmaan suosituimmista kalavesistä. Järven rannoilla on
paljon loma-asutusta, mikä lisää alueen järven suosiota kalavetenä. Avovesikautena järvellä uistellaan paljon ja talvella Roine ja sen Hiedanperänlahti on suosittu pilkkivesi. Hiedanperänlahden lähellä on Kaivannon
kanava, joka on suosittu erityiskalastuspaikka.
Roineen kalasto on monipuolinen. Lajistoon ja saaliskaloihin kuuluvat
hauki, muikku, taimen, ahven ja kuha. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilaston (Suomi kalastaa 2009) mukaan Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalueen kuha- ja lahnasaaliit olivat suuria. Alueella on
elinvoimainen täplärapukanta.
Imuputket kaivetaan järven pohjaan, jolloin kalataloudellisia haittoja aiheutuu itse kaivamisesta, maamassojen läjitysalueesta ja veteen leviävästä
kiintoaineksesta. Töiden aikana kalastus estyy täysin useiden kuukausien
mahdollisesti yli vuoden ajan. Imuputkista ja niihin liittyvistä rakennelmista
on myös pysyvää haittaa kalastukselle.
Imuputkien asentaminen matalaan Hiedanperänlahteen tuhoaa alueella
olevaa kevätkutuisten kalojen lisääntymisalueena toimivaa ruovikkoa ja
aiheuttaa veden samentumista. Samentuvan alueen laajuus riippuu pohjan sedimentin ja maa-aineksen hienojakoisuudesta sekä asennustöiden
aikaisista virtauksista ja tuulista. Putkien kaivaminen lahden pohjaan ja
kaivumassan sijoittaminen kaivannon viereen sekä putkien peittäminen
samentaa Hiedanperänlahtea laajalta alueelta. Pohjasta irtoavan aineksen mukana veteen joutuu ravinteita, jotka paikallisesti aiheuttavat veden
rehevöitymistä. Samentumisen ja kalataloudellisten haittojen kesto on
useita kuukausia, mahdollisesti jopa yli vuoden ajan.
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Veden samentuminen ja rehevöityminen aiheuttavat haittaa kalastolle ja
kalastukselle. Ruoppauksesta aiheutuva veteen joutuva kiintoaines estää
kalojen kudun tai tuhoaa mädin. Mikäli kaivutyö tehdään talvella, mahdollinen Hiedanperänlahdessa oleva muikun mäti hautautuu hienon kiintoaineksen alle. Keväällä ja alkukesällä veden sameus heikentää kuhan ja
muiden kevätkutuisten kalojen lisääntymistä kaivutyön lähialueella.
Imuputkiston asentaminen vaikuttaa myös alueen täplärapukantaan.
Rapu on herkkä veden samentumiselle ja kiintoaineskuormitukselle. Imuputkikaivannon välittömässä läheisyydessä olevat ravut todennäköisesti
tuhoutuvat ja kauempana kaivannosta ovat ravut siirtyvät kauemmaksi.
Putkien asennuksen aikana kalastus on mahdotonta putkilinjan läheisyydessä. Uistelu ja verkkokalastus kuten muukin kalastus estyy putkien
asennusalueella. Vedessä oleva kiintoaines likaa kiinteitä pyydyksiä kuten
verkkoja. Samoin alueen rehevöityminen haittaa erityisesti verkkokalastusta. Imuputkilinjan ruoppaus ja putkien asennus estävät myös vapakalastuksen ja onkimisen työalueen läheisyydessä. Mikäli putkien asennus
tehdään talvella, talvikalastus mukaan lukien pilkintä estyy asennusalueella.
Tekopohjavesilaitoksen imuputkien valmistumisen jälkeen kalataloudellista haittaa aiheutuu pääasiassa pohjaan asennetuista putkista ja putkien
päihin rakennettavista siivilöistä. Koska putkien painotuksesta ei ole hakemuksessa tietoja, painojen rakennekuva tulee toimittaa ELYkeskukseen ennen töiden aloittamista kalatalousviranomaisen lausuntoa
varten. Hakemus ei sisältänyt arvioita vedenoton vaikutuksista alivirtaamakausina tai vedenoton vaikutuksista jäätilanteeseen, joten niiden mahdollisia vaikutuksia kalastukseen on vaikea arvioida.
Koska Hiedanperänlahden pohjaan jää iso putkirakennelma, kalastus on
mahdotonta linja läheisyydessä. Linjan molemmin puolin jää noin 100 150 metrin leveydeltä alue, jossa ei voi kalastaa. Verkot voivat jäädä kiinni
putkiin ja niiden painoihin ja repeytyä. Verkot voivat ajautua myös vedenottosiivilään. Putket estävät myös uistelun. Talvella imuputkisto haittaa
verkkokalastuksen lisäksi pilkkimistä. Vedenoton vaikutukset kalastoon
jäävät todennäköisesti vähäisiksi. Siivilöihin voi ajautua kaloja ja erityisesti
niiden poikasia.
3) Pälkäneen kunta vastustaa ympäristölupahakemusta kokonaisuudessaan
ja lausuu lausuntona, muistutuksena ja vaatimuksina Tavase Oy:n tekopohjaveden tekemisen ja vedenoton lupahakemusta koskevassa asiassa
seuraavaa:
Lupahakemukseen tulee sovellettavaksi lähtökohtaisesti 1.1.2012 voimaan
tullut vesilaki, ympäristösuojelusäännökset sekä Euroopan Yhteisön määräämät asiaa koskevat ympäristödirektiivit. Mainittu vesilaki tulee sovellettavaksi, koska hakija on, jättämällä 28.6.2012 tosiasiassa uuden lupahakemuksen, korvannut vuonna 2003 jätetyn lupahakemuksen. Tämä perustuu
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siihen, että hakemussuunnitelmaa on Pälkäneen kunnan alueen suunnittelun toiminnan kannalta olennaisesti muutettu. Joka tapauksessa jäljempänä esitetyt seikat tulevat sovellettavaksi siinäkin tapauksessa, että lupahakemukseen sovelletaan aiemmin voimassa ollutta vesilakia.
Aikaisemman hakemussuunnitelman mukaiselle laitokselle hakija haki
22.9.2003 vesioikeudellista lupaa Länsi-Suomen ympäristölupavirastosta.
Mainituissa ja jäljempänä esitetyissä olosuhteissa lupahakemuskin voidaan
katsoa olevan kokonaisuudessaan uusi. Jäljempänä on myös selvitetty,
että uuden hakemussuunnitelman osalta ei ole tehty lainsäännösten edellyttämässä laajuudessa uusia tutkimuksia.
Hakijan alkuperäinen tekopohjaveden tekemisen ja vedontoton luvan hakemisen perusteena on ollut vuonna 2003 se, että tällä järjestelyllä turvattaisiin osakaskuntien veden tarve. Tarkoituksena oli hankkia tarvittava
raakavesi, valmistaa tekopohjavesi ja myydä se osakkaille. Lupahakemus
on perustunut siihen, että mainitut osakaskunnat eivät tee tältä osin korvaavia vedenottoon liittyviä merkittäviä ratkaisuja, vaan kuntien veden
tarve tulee alkuperäisen lupahakemuksen mukaisella toiminnalla turvatuksi. Muuhun tarkoitukseen kuin lupahakemuksessa mainittuun tarkoitukseen vettä ei voida käyttää.
Viranomaiset ovat antaneet kaikki lausuntonsa ja päätöksensä mainittujen
veden tarpeen taustatietojen perusteella. Lähtökohtaisesti tutkimuksetkin
on mitoitettu mainittujen veden tarpeiden mukaisesti.
Tutkimustulosten seurauksena hakija on uudessa lupahakemuksessaan
joutunut muuttamaan eräitä tekopohjaveden tekemiseen liittyviä suunnitelmia ja toiminnallisia ratkaisuja. Näiden uusien toiminnallisten ratkaisujen vaikutuksia ei ole kuitenkaan selvitetty ympäristöviranomaisten määräysten edellyttämällä tavalla.
Vesitaloushankkeesta on ilmoittanut virallisesti irrottautuneen Akaan kaupunki, Kangasalan kunta ja Valkeakosken kaupunki. Ne ovat kieltäytyneet
myös rahoittamasta enää millään tavoin vesitaloushanketta. Nämä kunnat ovat jo tehneet vesitaloushankkeen korvaavat suunnitelmat ja investointeja koskevat ratkaisut. Hakijan ilmoittamasta vesimäärävarauksista,
joihin vesitaloushanke on perustunut, on siten vähennettävä 18.150
m3/vrk. Todettakoon, että tämä määrä vastaa suunnilleen sitä määrää,
mitä Pälkäneen kunnan alueelta on suunniteltu otettavaksi.
Vesitaloushankkeen edellyttämien laitosten ja putkistojen rakentamisen
kustannukset voivat julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan olla jopa
100 miljoonaa euroa. Hakijalla ei julkisuudessa olleiden sen taloudellista
asemaa ja rahoitusasemaa koskevien tietojen perusteella ole myöskään
taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa vesitaloushankkeen edellyttämiä
laitoksia, putkistoja ja muuta infrastruktuuria.
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Edellä lausutuilla perusteilla voidaan todeta, että lain edellyttämä vesitaloushankkeen välttämättömyys- ja tärkeysedellytys ei tässä vesitaloushankkeessa täyty. Pelkästään tällä perusteella lupahakemus on hylättävä.
Tampereen kaupunki on myös investoinut merkittävästi muun ohella Kaupinojan vedenottaman laajennukseen ja muutoinkin investoinut vedenoton
tehostamiseksi omalla alueellaan. Kaupinojan vedenottamo tulee korvaamaan Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen, joka jää pääosin varalaitokseksi.
Tampereen kaupungin vesitalouteen liittyvät ratkaisut riittävät turvaamaan
Tampereen kaupungin veden tarpeen, eikä Tavasen vesitaloushanke ole,
eikä ole ollut, Tampereen kaupungille lainkaan välttämätön.
Valkeakosken kaupunki on päättänyt investoida Tavasen sijasta Tyrynlahden vedenottamoon ja Kangasalan kunta on päättänyt Tavasen sijasta investoida Raikun vedenottamoon. Akaan kaupunki on päättänyt turvata
veden tarpeensa Hämeenlinnan Vesi Oy:n toimittamalla vedellä. Näiden
kuntien vesitalouteen liittyvät ratkaisut riittävät turvaamaan niiden veden
tarpeet, eikä Tavasen vesitaloushanke ole niille enää lainkaan välttämätön.
Asiassa on erittäin olennaista, onko vesitaloushankkeella tavoiteltu lopputulos (siis edellä mainittujen osakaskuntien veden tarve) saavutettavissa
lupahakemuksessa poikkeavalla tavalla. Nyt on siis osoitettu, että osakaskunnat toteuttavat vedenottotarpeensa vaihtoehtoisilla tavoilla. Vesilainsäädäntömme ei mahdollista vesitaloushankeluvan myöntämistä siinä tapauksessa, että hakijalla ei ole edes tosiasiallista tarkoitusta aloittaa vesitaloushanketta, vaan lupa haetaan ns. ”varastoon”. Tällainen menettely
mahdollistaisi muiden kuntien alueella sijaitsevien vesivarojen varaamisen
hakijayhtiön taloudelliseksi varallisuudeksi, jota mahdollisesti voitaisiin
myöhemmin hyödyntää tai, josta voisi tulla yhtiön mahdollisessa myyntitilanteessa realisoitavaa varallisuutta. Tällöin Pälkäneen kunnan mahdollisuus itse hyödyntää vesivarojaan estyisi, vaikka Tavasella ei olisikaan
tällä hetkellä tosiasiallista tarvetta vedenottamiselle. Pälkäneen kunnan
alueella olevien vedenottamiseen sopivien vesivarojen hyödyntämiseen
liittyvä taloudellinen hyöty jäisi kokonaan Pälkäneen kunnan kannalta ulkopuoliselle yhtiölle eli Tavaselle.
Tavasen teettämissä tutkimuksissa ja selvityksissä on merkittäviä puutteellisuuksia, virheitä ja epäselvyyksiä. Tavasen aiemmin teettämä ympäristön vaikutusten arviointi ei enää ole riittävän laaja ottaen huomioon toiminta-alueiden muutokset ja tutkimuksissa esille tulleet seikat. Uusi lainsäädäntö edellyttää myös valmisteluluvan hakemista, jota tässä tapauksessa ei ole haettu.
Tämän vuoksi hakemus on hylättävä tai hakijan tulee olennaisilta osin täydentää hakemukseensa liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Lausunnon yhteenvedosta on koottu lupahakemuksesta löytyvät seuraavat puutteet ja
virheellisyydet:
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aiemmin tehty ympäristövaikutusten arviointi on riittämätön uuden lupahakemuksen mukaiseen vesitaloushankkeeseen, koska toiminta-alueita
on olennaisesti muutettu
asianmukaista lainsäädännön edellyttämää mallinnusta ei ole esitetty
ympäristönsuojelulainsäädännön mukaista talousveden pilaantumista ei
ole riittävästi estetty
esitetyt karttaliitteet ovat puutteellisia ja epäselviä, eivätkä anna kaikkea
sitä informaatiota, mitä lainsäädäntö edellyttää
karttaliitteet ja hakemussuunnitelma ovat myös osittain ristiriidassa keskenään
asianmukaisia lainsäädännön edellyttämiä imeytyskokeita ei ole toteutettu
Natura- ja luonnonsuojelualueille aiheutuvia muutoksia ja vahinkoja ei ole
riittävässä laajuudessa selvitetty
Natura -ohjeistuksista poikkeaminen edellyttää valtioneuvoston päätöstä
uusi lainsäädäntö edellyttää myös valmisteluluvan hakemista, jota tässä
tapauksessa ei ole haettu
Pälkäneen kunta vetoaa myös muiden lausunnon antajien, mukaan lukien
YVA yhteysviranomaisen, vesitaloushanketta koskeviin lausumiin siltä
osin, kun niissä on katsottu, ettei esitettyjen selvitysten, tutkimusten ja tutkimustulosten perusteilla ole riittäviä edellytyksiä ympäristöluvan myöntämiselle. Tältä osin viitataan erityisesti Keiniänrannan alueella tehtyihin
puutteellisiin tutkimuksiin ja mahdollisesta vesitaloushankkeesta Keiniänrannalle aiheutuviin vaaroihin. Pälkäneen kunta edellyttää, että ainakin
YVA yhteysviranomaiselta pyydetään uusien selvitysten jälkeen uusi lausunto.
Lupahakemuksesta päätettäessä tulee yksityiskohtaisesti arvioida, mikä
vaikutus luvan myöntämisellä ja vesitaloushankkeella on Pälkäneen kunnalle ja sen asukkaille ja yrityksille. Vesitaloushankkeen aiheuttamat etujen loukkauksia tulee arvioida suhteessa vesitaloushankkeen kokonaisuuteen.
Asiassa on riidatonta, että luvan myöntäminen ja Tavasen vesitaloushanke aiheuttaisi merkittäviä haittoja Pälkäneen kunnan toiminnalle ja kehittämiselle, eikä siitä ole mitään hyötyä Pälkäneen kunnalle. Vesitaloushankkeen suoja-alueilla asuu merkittävä määrä kuntalaisia (noin 1.200
asukasta) ja siellä toimii merkittävä määrä yrityksiä. Vaikutusalueella sijaitsee muun ohella Pälkäneen kunnan kannalta merkittävä teollisuusalue,
jossa toimii kymmeniä yrityksiä. Kysymys on Suomen oloissa siten täysin
poikkeuksellisesta vesitaloushankkeeseen liittyvästä lupamenettelystä,
koska luvan mahdollinen myöntäminen kohdistuu kunnan taajaan asuttuun ja useita kiinteistöjä käsittävään maa-alueeseen, jossa sijaitsee kuntakeskus, merkittävä määrä asuntoja ja yritystoimintaa.
Pälkäneen oma pohjavesilaitos toimii Kinnalan alueella. Mikäli Tavasen
vesitaloushanke toteutuisi ja järviveden imeytyksen seurauksena Pälkä-
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neen kunnan oma pohjavesi saattaa käydä käyttökelvottomaksi. Joka tapauksessa Pälkäneen kunnan omat vesivarat saattaisivat ehtyä tai sen
alueella olevaa pohjavettä ei voida muusta syystä käyttää. Myös yksityisten mahdollisuus käyttää omistamillaan kiinteistöillä olevaa talousvettä
vaarantuu.
Joka tapauksessa kymmenien tuhansien vesikuutiometrien imeyttäminen
maaperään vuorokaudessa aiheuttaa väistämättä sen, että vettä tulee
myös paikkoihin, joihin sen ei toivota tulevan aiheuttaen kiinteistöillä vesittymistä ja uusia lähteitä, haitaten merkittävästi maataloutta ja virkistystoimintaa. Tästä voi aiheutua merkittäviä kosteus- ja homevaurioita tai
jopa rakennusten rakenteiden rikkoontumista.
Vesitaloushanke jo sinällään aiheuttaisi huomattavaa haittaa Pälkäneen
kunnan alueella toimiville yrityksille, ja alueen mahdollisille uusille yrityksille. Tämä puolestaan aiheuttaa verotulojen menetyksiä, ja väestölle työtilaisuuksien menetyksiä. Myös alueelle suoritetut investoinnit voivat joutua uhanalaisiksi esimerkkinä Aapiskukon huoltamo, jossa vierailee vuosittain lähes miljoona asiakasta. Lisäksi esimerkkinä on todettava, että vesitaloushankkeen vaikutusalueella toimii myös Pälkäneen kuntakonserniin
kuuluvan yhtiön omistama raskaan polttoöljyn kaukolämpölaitos ja eräs
toinen huoltamo. Yrityksillä ja mahdollisesti eräillä yksityisillä on omia lämpöjärjestelmiä (mm. öljy- ja maalämpöjärjestelmiä). Näitä on myös merkittävissä määrin suunnitteilla.
Pälkäneen luontainen kasvu Tampereen suuntaan estyy, koska vesitaloushanke jo nykyisellään estää kaavoittamisen tehokkaasti luontaiseen
kasvusuuntaan. Tavasen vesitaloushankkeen toteutuessa yrityksille tulisi
nykyistä merkittävämpiä vastuuseen perustuvia riskejä, jotka liittyisivät
mahdollisiin ympäristövahinkoihin.
Lupahakemuksessa edellytetään, että pohjavesialueen raja siirtyisi Pälkäneen kuntakeskuksen itäpuolelle, jolloin se käytännössä rajoittaisi koko
kuntakeskuksen kehittämistä.
Pelkästään jo luvan myöntäminen vesitaloushankkeelle aiheuttaisi toteutuessaan merkittäviä haittoja ja ongelmia yksityiskohtaiselle kaavoitukselle, kaikelle rakentamiselle sekä kunnan alueella toimivan elinkeinotoiminnan kehittämiselle. Luvan voimassaolo aiheuttaa merkittäviä rajoituksia muun ohella asuinrakentamiselle (esim. lämmitysjärjestelmät; laajentuvat lupaprosessit) ja erityisesti niille yrityksille, jotka toiminnassaan käyttävät ympäristölle vaarallisia aineita. Pälkäneen kunnan kaavoittama teollisuusalue sijaitsee alueella, jolle luvan myöntäminen aiheuttaisi merkittäviä uusia rajoituksia. Käytännössä nämä rajoitukset tulisivat aiheuttamaan
suurta vahinkoa Pälkäneen kunnalle, koska nykyiset ja uudet yritykset eivät voisi tai uskaltaisi enää investoida alueelle, jota säätelevät luvan suojamääräykset.
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Vesitaloushankkeella on olennaista haitallista merkitystä myös Pälkäneen
seurakunnan hautaustoimintaan ja kiinteistöjen käyttöön. Vesitaloushankkeen vaikutusalueella sijaitsee kaksi hautausmaata. Viimeksi suoritettujen
imeytyskokeiden yhteydessä havaittiin, että vettä virtaa myös valtatien 12
pohjoispuolelle, jossa sijaitsee muinaismuistolain piiriin kuuluva rauniokirkko. Rauniokirkon olemassa olevat rakenteet voivat vaurioitua vesitaloushankkeen seurauksena.
Joka tapauksessa nyt Tavasen vesitaloushanke aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia riskejä Pälkäneen kunnan alueen maanomistajille ja siellä harjoittaville yrityksille.
Lupahakemuksesta päätettäessä tulee yksityiskohtaisesti arvioida, mikä
vaikutus vesitaloushankkeella on asukkaiden terveydelle ja turvallisuudelle. Tavasen vesitaloushankkeen toteutuminen tuottaisi merkittäviä vaaroja kiinteistönomistajille ja maataloustuotannolle Pälkäneellä.
Lupahakemuksesta päätettäessä tulee yksityiskohtaisesti arvioida, mikä
vaikutus vesitaloushankkeella luonnonsuhteisiin ja vesiluontoon. Asiassa
on puutteellisesti selvitetty myös se, mitä vahinkoja vesitaloushanke saattaa aiheuttaa Keiniänrannan ja luonnonsuojelualueen eliöstöille ja kasvistolle.
Luvan myöntäminen johtaisi edellä mainituissa olosuhteissa Pälkäneen
kunnan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Todettakoon, että Pälkäneen kunnan alueelta Tavase on suunnitellut ottavansa käyttöön vain noin
¼ kokonaisvesimäärästä.
Mikäli Tavaselle vastoin Pälkäneen kunnan vakaata käsitystä myönnettäisiin lupa vesitaloushankkeelle, on Tavasen annettava merkittävä vakuus
niistä vahingoista, mitä vesihanke voi Pälkäneen kunnalle tai kolmansille
aiheuttaa. Vakuuden antamisen tarve on ilmeinen, koska hakijana on yhtiö, jonka taloudellinen asema on tälläkin hetkellä epäselvä, koska kaikki
osakaskunnat eivät ole halukkaita yhtiötä enää rahoittaa
Pälkäneen kunta vastustaa, että Tavaselle myönnettäisiin töidenaloittamislupa muutoksenhausta huolimatta siinä tapauksessa, jos vastoin Pälkäneen kunnan käsitystä lupa vesitaloushankkeelle myönnettäisiin. Tavase ei
ole esittänyt mainitulle vaatimukselleen mitään sellaista perustetta, mikä
edellyttäisi töiden aloittamista ennen kuin lupa-asia on tullut lainvoimaisella
päätöksellä ratkaistua. Hanketta ei voida pitää vähäisenä Pälkäneen kunnan alueella ja jo hankkeen valmistelevat toimet aiheuttavat huomattavaa
haittaa luonnolle ja sen toiminnalle sekä alueen muun käytölle.
4) Pälkäneen kunnan ympäristöviranomainen on lausunnossaan todennut,
että lupahakemus on puutteellinen ja sitä tulee täydentää tai hakemus on
hylättävä. Hakemus on sekava ja sisältää ristiriitaista tietoa.
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Lupahakemus on jätetty uuden vesilain voimassaoloaikana ja lupahakemus on tehtävä ja käsiteltävä uuden vesilain mukaisesti. Asian ei voida katsoneen tulla vireille vuodan 2003 lupahakemuksella, koska siitä on yli 10
vuotta aikaa.
Ympäristönsuojelulain (YSL) 8 § mukaisesti pohjaveteen ei mm. saa panna
tai johtaa ainetta tai energiaa siten, että pohjaveden laatu voi huonontua.,
muuttua terveydelle vaaralliseksi tai muutoin loukkaa yleistä tai toisen yksityistä etua. Hanke vaarantaa toteutettuna pohjaveden laadun sekä voi aiheuttaa läheisille kiinteistöille vahinkoja. Hakija ei ole riittävän laajasti tutkinut esim. Onkkaalan, Pälkäneen kuntakeskuksen, aluetta. Hakija ei ole tehnyt asiakirjojen mukaan edes perustutkimusta alueen pohjavesiolosuhteista eikä maaperästä, vaikka sen esittämässä virtausmallinnuksessa
9.4.2013 kuva 7. pohjavesi virtaa Kostianvirran suuntaan.
Ympäristönsuojelulain 42 § mukaista luvan myöntämisen edellytyksiä ei
esitetyllä tekopohjavesihankkeella ole. Hanke aiheuttaa YSL:n 42 § vastaisesti merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, sekoittaen pohjaveden luonnollisen tason sekä virtaukset, sekä alueen erityisen harjuluonnonolosuhteiden huonontumista sekä vedenhankinnan ja Pälkäneen yleisen edun mukaisen käyttömahdollisuuden ja vaarantaa esim. Kinnalan vedenottamon toiminnan vaikutusalueella. Lupahakemus on lisäksi voimassaolevan asemakaavan vastainen.
Vesilain mukaista luvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole olemassa,
koska Akaa, Kangasala ja Valkeakoski ovat irtautuneet Tavase Oy:sta. Alkuperäisessä lupahakemuksessa esitetyt vesitaloushankkeen perusteet
ovat nyttemmin olennaisesti muuttuneet, eikä lupahakemuksessa mainituille vesimäärille ole enää lain edellyttämää tarvetta. 28.6.2012 päivätyssä
hakemussuunnitelman kohdassa 7.2 on selvitetty vedentarvetta virheellisesti. Hakijan ilmoittamasta vesimäärävarauksista, joihin vesitaloushanke
on perustunut, on siten vähennettävä 18 150 m3/vrk. Tämä määrä vastaa
suunnilleen sitä määrää, mitä Pälkäneen kunnan alueelta on suunniteltu
otettavaksi. Lupaa ei voida myöntää vesilain 3 luvun 4 §:n vastaisesti.
Hanke loukkaa yleistä ja yksityistä etua merkittävästi ja saatu hyöty on vähäinen verrattuna sen tuomiin menetyksiin. Hanke vaikuttaisi merkittävästi
Pälkäneen yksityisiin kiinteistön käyttäjiin sekä erittäin merkittävästi Pälkäneen kunnan kehittämiseen (asutus- ja elikeino-olot) sekä vaarantaa Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenottamon laadun sekä määrän. Kinnalan vedenottamo on Pälkäneen kunnan päävedenottamo.
Metsähallitus on lausunnossaan todennut hankkeen vaikuttavan merkittävästi Punamultalukkoon. Kaikki alueen kaivannot ja kaivetut linjastot toimivat vedenjohtimina ja vaikuttavat siten luonnolliseen vedenvirtaukseen.
Näitä vaikutuksia ei ole arvioitu hakemuksessa Natura-alueella eikä muilla
alueilla. Hakijan on otettava J. Mäkisen havainnot ja ehdotukset ja muutettava hakemusta asiantuntijan lausuntoihin perustuen.
Pälkäneen rauniokirkko on suojeltu. Pohjaveden pinnan muutokset ja niiden vaihtelu voivat vaarantaa rauniokirkon pystyssä pysymisen. Vaaraa ei
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voida pitää hyväksyttävänä. Tarvittaessa hakijan on suojattava rauniokirkon rakenteet niin, etteivät pohjaveden liikkeet ja niiden vaihtelu pääse vaikuttamaan rauniokirkkoon. Työt on tehtävä Museoviraston hyväksymällä
tavalla.
Hakemusasiakirjat ovat sekavat ja ristiriitaiset. Uusia selvityksiä esim.
9.4.2013 esitetty, joissa on uusia imeytys- ja pumppausalueita. Näitä alueita ei ole esitetty yleiskartoissa, vaan ainoastaan näissä lisäselvityksissä.
Asiakirjojen tulee olla selväkielisiä ja sisältää selviä kuvia, jotka selventävät
ja havainnollistavat hakemusta. Nyt hakemuksessa on uusien suunnitelmien johdosta merkittäviä ristiriitaisuuksia mm. määrien suhteen. Esitetyt
määrät ovat myös YVA lainsäädännön vastaisia, jonka johdosta hanketta
varten tulee tehdä uusi YVA selvitys uutta hakemussuunnitelmaa vastaavaksi. Uusien imeytys- ja vedenottoalueiden käyttöönotto aiheuttaa pohjaveden laadun muuttumista talousvedeksi kelpaamattomaksi moninkertaisesti laajemmalla alueella kuin mitä YVA:ssa mukana olleen suunnitelman
mukaan olisi voinut tapahtua. Pintaveden imeyttäminen aiheuttaa imeytysalueilla ja niiden läheisyydessä mm. pohjaveden mikrobiologisen vedenlaadun heikentymisen ja lämpötilan kohoamisen, jotka estävät tekopohjaveden käytön talousvetenä hyvin laajalla alueella päinvastoin kuin YVA:ssa
on esitetty. Tämä ja muut pintaveden aiheuttamat vaikutuksen pohjaveden
laatuun estävät laajalla alueella imeytysalueiden läheisyydessä pohjaveden talousvesikäytön. Kyseessä olisi tällöin YSL:ssä tarkoitettu pohjaveden
pilaaminen. (YSL 1 §). Artimon ja muiden asiantuntijoiden esittämä suojaimeytysalue sijaitsee Keiniänrannan yläpuolella. Hakija ei ole esittänyt tämän ns. yli-imeytyksen vaikutuksista vedenlaatuun mitään arvioita. Todennäköisesti imeytyksen vaikutuksesta Keiniänrannan lähteiden veden laatu
muuttuu pintaveden laatua muistuttavaksi, mikä johtaa alueen kasvillisuuden ja eliöstön luonnonarvoihin merkittävän haitallisen muutoksen.
Tilakohtainen arviointiohjelma on tehtävä, koska hakemusasiakirjojen mukaan virtausmalli osoittaa virtauksen myös Kostianvirtaan saakka. Tämä on
esitetty Aarnion allekirjoittamassa virtausmallinnuksessa 9.4.2013. Luvanhakija ei ole tutkinut alueita riittävällä laajuudella eikä tarkkuudella. Pälkäneen kuntakeskuksen alueella ei ole tehty edes kaivotutkimusta eikä asennettu yhtään pohjavesiputkea, vaikka laitoksen vaikutukset ylettyvät hakijan
asiakirjojen mukaan Kostianvirtaan saakka. Laitokselle ei voida myöntää
näillä suunnitelmilla lupaa ja YVA tulee tehdä uudelleen koko vaikutusalueelle.
Vuoden 2002 hyönteiskartoitus on vanhentunut ja tulee päivittää. Ympäristöasiantuntija ja luontoharrastaja Hannu Alen havaitsi 8.9.2013 maastokäynnillään rauhoitettuja kasveja. Alueelta TUA3-IA4.1 löytyi valkolehdokki
ja lehtoneidonvaippa. Kasvit ovat rauhoitettuja koko Suomessa. Löydökset
osoittavat, ettei luvanhakija ole inventoinut alueita riittävällä tarkkuudella.
Paahderinnettä harjussa (vesitornin läheisyydessä) on muokattu viime vuosina maanomistajien toimesta ja saattaa sisältää täysin eri eliöitä kuin inventoinneissa on tähän mennessä havaittu. Kokonaisuutena arvioituna teh-
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dyt luontoinventoinnit ovat vanhentuneita ja ne tulee päivittää riittävän laajoilla tutkimushankkeilla. Keiniänrannan Natura-alueella esiintyy myös kynäjalavaa, joka on rauhoitettu. Laitoksen toiminnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia Natura-alueeseen sekä Natura-alueen eliöihin sekä luonnonoloihin. Täydennetty Natura-arvio ei ole edelleenkään riittävä, vaan sitä tulee
täydentää erityisesti uusilla kasvillisuus- ja luontoselvityksillä, jotka ulottuvat riittävän laajalle toiminta-alueelle. Todennäköisesti Keiniänrannassa
esiintyy myös viitasammakko, joka on ns. direktiivilaji. Alueella on tehty
myös lepakkohavaintoja. Suunniteltu laitos tulisi vaikuttamaan myös hyönteisiin ja niiden esiintymiseen, jolloin tarkasteluun tulee myös lepakoiden
esiintyminen ja elinolosuhteiden arviointi.
Huoltoteillä ja kaivoalueilla tulee esitetyn suunnitelman mukaan olemaan
huomattavia maisemavaikutuksia. Maisemavaikutuksien pienentämiseksi
tulee putki- ja huoltolinjat suunnitella siten, etteivät ne vaikuta kauko- tai
lähimaisemaan. Imeytys- ja kaivoalueiden TUA3- IA4.3 ja TUA3-KA3.4 sijainnit ovat jyrkässä rinteessä, jolloin niiden rakentaminen ja huolto ovat
erittäin vaikeita ja vaativat myös rinteen leikkausta. Tällaiset rinteet leikkaukset vaikuttavat myös maisemaan, joita vastustetaan.
Hakemuksen mukaista töiden aloittamislupaa ei tule myöntää, koska se tekisi muutoksenhausta tarpeetonta. Tuotantoalueilla pitää tehdä mm. rinteen leikkauksia ja muita maan muokkausta vaativia töitä, joka tuhoaisi mm.
rauhoitettuja kasveja. Kyseisten vaurioiden korjaaminen jälkeenpäin olisi
mahdotonta tai erittäin vaikeaa lopputuloksen ollessa kuitenkin huono. Yleinen etu ei vaadi täytäntöönpanoa, koska Tampereen vesi on saaneeraamassa Kaupinojan pintavedenpuhdistamoaan. Näin ollen esitettyjä vesimääriä ei ole tarpeen ottaa käyttöön
5) Kangasalan kunnanhallitus on ilmoittanut, että Kangasalan kunnanvaltuusto on päätöksellään 16.4.2013 § 29 päättänyt, että Kangasalan kunta
aloittaa viipymättä neuvottelut muiden osakaskuntien kanssa Tavase Oy:n
tulevaisuudesta ja Kangasalan irtautumiseksi yhtiöstä. Neuvottelut asiasta
ovat kesken.
6) Kangasalan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunnossaan todennut, että nyt esitetyn hakemussuunnitelman mukaisesti toteutettuna laitoksen toiminta ei täytä vesilain eikä ympäristönsuojelulain mukaisia
luvan myöntämisedellytyksiä eikä lupaa tule myöntää.
Lausunto keskittyy pääosin Kangasalan kunnan alueelle suunniteltuihin toimintoihin.
Vaikka varaimeytysalue 2.4 kokonaan ja varaimeytysalueelle 2.3 johtava
putkilinja ja huoltoyhteys jätettäisiin toteuttamatta, jää Punamultalukon välittömään läheisyyteen kaivoalue ja siihen liittyvä sähkökeskus ja muuntamo.
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Toimintojen sijoittaminen Punamultalukon suppa-alueelle ja sen läheisyyteen suunnitelmassa esitetyllä tavalla heikentää merkittävästi Punamultalukon luontoarvoja. Lupaa toimintojen sijoittamiseen Punamultalukon alueelle ei tule myöntää.
Hiedanperän pohjukan lehtoalueelle on tarkoitus rakentaa raakavesipumppaamo ja sähköasema. Alueelta on löydetty merkkejä uhanalaisen lajin
esiintymisestä alueella. Rakentaminen alueelle ei saa heikentää uhanalaisen lajin elinpiiriä eikä lehdon luontoarvoja. Hakija on teetettävä asiantuntijalla alueesta inventointi, jonka perusteella voidaan arvioida toimien vaikutusta uhanalaisen lajin elinpiiriin.
Karttaan 16WWE0815.011 on merkitty siirtopumppaamolta lähtevä ylivuodon purkuputki Hykkölään päin. Paikka, minne ylivuoto johdetaan, sijoittuu
matalaan lahteen ja veden purkautuminen saattaa aiheuttaa haittaa vesistön käytölle. Vaikutukset vesistöön on tutkittava. Purkuputki kulkee Koivulinnan alueella rajoittuen osittain alueeseen, jossa on havaittu uhanalainen
laji. Luontoinventoinnissa on todettu, että metsän muututtua vanhemmaksi
ja lahopuuston lisääntyessä kohteesta muodostuu myös sopiva pesimäreviiri. Putkea rakennettaessa ei saa heikentää uhanalaisen lajin elinpiiriä.
Hakijan on teetettävä asiantuntijalla alueesta inventointi, jonka perusteella
voidaan arvioida rakentamisen ja toiminnan vaikutusta uhanalaisen lajin
elinpiiriin.
Hakemukseen on liitettävä varautumissuunnitelma, joka sisältää toimintojen kaikkien vaiheiden riskinarvioinnin. Onnettomuuden/häiriöiden tapahtuessa on pystyttävä välittömästi toimimaan vahinkojen minimoimiseksi.
Suunnitelmassa on erityisesti otettava huomioon mahdollinen onnettomuus
valtatiellä 12, esim. Kaivannossa, ja sen vaikutukset tekopohjavesilaitoksen toimintoihin.
Kaikissa olosuhteissa on paikallisille asukkaille turvattava laadukas talousvesi.
Järviveden laadun vaikutusta pohjaveden laatuun ei ole kaikilta osin tutkittu. Järviveden vaikutusta pohjaveden laatuun on tutkittava ennen kuin
toimintaa voidaan aloittaa. Tutkimuksissa on otettava huomioon muun
ohella typpiyhdisteet, raskasmetallit, TOC-pitoisuus. Roineella on kesällä
2013 todettu runsaita leväkukintoja ja sinilevän mahdollisten toksiinien leviämisen vaikutukset sadetusimeytyksen ympäristöön ja maahan tulee selvittää. Lisäksi on tutkittava pohjaveden radon-pitoisuus.
Hakijan hakemuksen lähtökohtana on ollut, että hanke on yleisen edun vaatima, koska etenkin Pirkanmaan eteläosissa pohjavesivarat ovat riittämättömät tietyillä alueilla ja täytynyt turvautua pintaveden kemialliseen puhdistamiseen talousveden tuottamiseksi.
Vesienhoitosuunnitelman mukaisilla ja muun lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä on jo havaittavissa pintavesien tilassa muutosta parempaan.
Nykyisin tekopohjavesilaitoksen vaihtoehdoksi voidaan esittää pintaveden
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oton lisäämistä talousveden käyttöä varten. Vaihtoehtotarkastelu pintaveden ja tekopohjaveden käyttämiseen talousvedeksi välillä tulee tehdä ennen kuin laitos toteutetaan. Tarkastelussa tulee punnita muun muuassa
hankkeiden hyödyt/haitat ja riskit. Samalla tulee tarkastella, kumpi vaihtoehdoista on yleisen edun kannalta tarkoituksenmukaisempi ja parempi.
Aloittamislupaa muutoksen hausta huolimatta ei voida myöntää, ennen kuin
lausunnossa aiemmin mainitut inventoinnit ja raakaveden laadun vaikutukset pohjaveden laatuun on riittävästi selvitetty. Kangasalan toiminta-alueelle TUA1 on myönnetty tutkimuslupa muutoksenhausta huolimatta, mutta
lautakunnan tiedossa ei ole, että mitään tutkimuksia ja muita päätökseen
liittyviä suunnitelmia alueelle olisi tehty.
Hakemus on asiasisällöltään osittain ristiriitainen ja hyvin vaikeasti hahmoteltavissa täydennyksineen ja päivityksineen. Hakemuksessa ei ole riittävässä määrin vastattu vesilain luvan myöntämiedellytyksiin eikä ympäristönsuojelulain 8 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) seuraamuksen estämiseen. Tältä osin lupahakemusta tulee täydentää ennen päätöksentekoa.
7) Metsähallitus katsoo, että hankkeen haitalliset vaikutukset Punamultalukon luonnonarvoille ovat erittäin merkittäviä (Viite: Metsähallituksen lausunto 15.3.2013 Natura-arviosta dro MH 882/2013). Lupahakemuksen mukaisia käyttöoikeuksia ei hyväksytä Punamultalukon kiinteistölle. Hankkeelle ei tule myöntää hakemuksen mukaista lupaa.
Tekopohjavesilaitoshankkeen toimenpiteet kohdistuvat konkreettisesti Metsähallituksen omistamaan Punamultalukon suojelukohteeseen. Punamultalukon suojelutavoitteena on sen hankkimisesta vuonna 1996 asti ollut
luonnonsuolelulain mukainen suojelualue. Punamultalukko on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueeksi liittämällä se jo perustettuun Vehoniemen
luonnonsuojelualueeseen luonnonsuojelulain 22 § nojalla.
8) Museovirasto on lausunnossaan ilmoittanut, että Museoviraston ja Pirkanmaan maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella asiasta
lausuu vain maakuntamuseo.
9) Pirkanmaan maakuntamuseo on lausunnossaan todennut, että Kangasalan Vehoniemenharjun suunnitelma-alueella, välittömästi imeytysalueen
TUA1 vieressä, sijaitsee 1900-luvun alusta peräisin oleva Vehoniemen
korpraalikunnan ampumarata-alue. Maakuntamuseo totesi lausunnossaan
(169/2012), että kohde tulee säilyttää ympäristössä suojeluskunta- ja ampumaseuratoiminnan muistomerkkinä. Kohdetta koskevan tekstin tulee olla
tämän mukainen ja tekstiä tulee siten täsmentää. Suojeltava kohde tulee
mainita selkeästi suunnitelmassa hankealueen nykytilaa ja ympäristöä koskevissa osuuksissa vastaavalla tavalla kuin luontoarvot on tuotu esille. Lisäksi ampumaradan jäännökset tulee merkitä koko hankealuetta käsittelevään asemapiirustukseen (16WWE0815.011). Ampumarata-alueesta on
arkeologisen inventoinnin (2011 ja 2012) ja museoviranomaisen tekemän
maastokatselmuksen perusteella arvotettu säilytettävät osat, jotka ilmenevät museon lausunnosta Diar. 169/2012.
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Koska arkeologisen selvityksen raportti (FCG Finnish Consulting Group
OY, Tavase Oy. Tekopohjavesihanke. Ampumarata-alueen arkeologinen
selvitys. –P16071. 1.12.2011, muutettu 10.5.2012. Kalle Luoto.) käsittää
yksityiskohtaiset tiedot suojeltavista ampumaradan rakenteista karttoineen, raportti tulee liittää kokonaisuudessaan mukaan suunnitelma-aineistoon. Raporttia koskeva maininta ei riitä. Lisäksi raportti on syytä mainita suunnitelma-aineiston kaikissa keskeisissä ympäristöä koskevien selvitysten luetteloissa, ei ainoastaan erillisraporteissa.
Koska ampumarata todettiin hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen, hankkeen vaikutuksia suojeltavaan rakenteeseen ei ole
arvioitu YVA-menettelyssä. Tekopohjavesilaitoksen vaikutuksen arviointia
tulee vielä täydentää ampumaradan osalta. Nyt hankesuunnitelmassa
mainitaan ainoastaan lyhyesti, että ampumarata-alue sijoittuu tuotantoalue TUA1:n imeytysalueen läheisyyteen. Tämä ei ole riittävä arviointi.
Hankesuunnitelmassa mainittujen luontoarvojen seurannan ja tarkkailun
lisäksi suojeltavien ampumaradan rakenteiden tilaa on niin ikään syytä
seurata, mikä tulee lisätä suunnitelmaan. Seurannan toteuttamisesta saa
tarkempia ohjeita Pirkanmaan maakuntamuseosta.
Suunnitelma-aineistossa on tuotu esille asianmukaisella tavalla Kangasalan ja Pälkäneen välistä historiallista tietä koskeva arkeologisen selvityksen tarve ja että ko. inventointi tullaan tekemään toteutuksen tarkemman
suunnitteluvaiheen yhteydessä. Inventointiin tulee sisällyttää em. tiestä erkaneva, Pälkäneen Syrjänharjun ylittävä kylä- ja kirkkotien reitti. Aikaisemmissa kulttuuriympäristöä koskevissa lausunnoissaan Pirkanmaan maakuntamuseo on käsitellyt maalla sijaitsevia kulttuuriympäristön arvoja ja
niiden huomioon ottamista. Vesistöissä sijaitsee myös kiinteitä muinaisjäännöksiä, joiden selvittämistä ja huomioon ottamista maankäyttöhankkeiden yhteydessä on tehostettu. Tekopohjavesihankkeessa on tarkoitus
sijoittaa raakavesiputki ja ylivuotoputki Roineeseen. Hankesuunnitelmaan
tulee vielä lisätä, että putkilinjojen tarkemman suunnittelun yhteydessä
Tavase Oy:n tulee olla yhteydessä suoraan Museovirastoon vedenalaisen
arkeologisen kulttuuriperinnön huomioon ottamisen osalta. Tämä tulee lisätä hankesuunnitelmaan.
Rakennetun ympäristön osalta Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että
siihen liittyvät arvot on otettu riittävästi huomioon pumppaamoja koskevissa suunnitelmissa. Suunnitelmaan tulee hankealueen nykytilaa ja ympäristöä koskeviin osuuksiin lisätä, että Vehoniemen ja Syrjänharjut on
luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisemanähtävyydeksi. Hankkeen jatkosuunnittelussa on syytä ottaa huomioon se, että vuonna 2013
valmistunut Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
päivitysinventointi – Ehdotus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 nimeää ko. harjut osaksi Pirkanmaan harjumaisemien kokonaisuutta, joka
on ehdolla valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemanähtävyydeksi. Valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden inventointi on osa ympäristöministeriön
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koko maan kattavaa päivitys- ja täydennysinventointihanketta, jonka tulosten perusteella valtioneuvosto tulee antamaan päätöksen Suomen arvokkaimmista maisemista.
10) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta katsoo, että Tavase
Oy:lle tulisi myöntää lupa hakemussuunnitelman mukaisesti. Tampereen
kaupunkiseudun vedentarve tulee kasvamaan tulevina vuosina väkiluvun
kasvun myötä ja tekopohjavesihankkeella voitaisiin parantaa Tampereen
seudun vedenhankinnan toimintavarmuutta merkittävästi. Tampereen
osalta hankkeella korvataan Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen pintavedentuotanto tekopohjavedellä. Hankkeen toteuduttua Ruskossa vain alkaloidaan ja desinfioidaan tekopohjavesilaitokselta tuleva vesi ennen jakeluverkostoon johtamista.
Tampereen kaupungilla on merkittävä rooli Tampereen kaupunkiseudun
vesihuollon toimintavarmuuden kannalta. Tampereen Vesi toimittaa mm.
90 % Pirkkalan kunnan talousvedestä. Vettä toimitetaan verkostoyhteyksien kautta säännöllisesti myös Lempäälään, Nokialle, Ylöjärvelle ja Kangasalle. Vesihuollon poikkeustilanteissa Tampereella on ratkaiseva merkitys, koska Tampereen Vesi pystyy ainoana seudun vesihuoltolaitoksista
toimittamaan merkittäviä määriä lisävettä naapurikunnilleen. Tekopohjavesihanketta voidaan pitää Pirkanmaan alueella hyvin merkittävänä pitkän aikavälin kehitysaskeleena alueen talousveden hankinnan tehostamiseksi.
Tekopohjavesihanke on kuitenkin aiheuttanut vastustusta useissa Tavase
Oy:n osakaskunnassa. Tampereen kaupunki tulee päättämään hankkeen
jatkamisen edellytyksistä lupaprosessin jälkeen.
MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET
Vaatimuksiin on kirjattu vain muistuttajien esittämät pääasialliset vaatimukset
ja keskeisimmät perustelut. Kaikkia yksityiskohtaisia tietoja vaatimuksien ja
perusteluiden sisällöistä ei ole kirjoitettu tähän päätökseen.
11) Kangasalan Vesi -liikelaitos on vaatimuksessaan edellyttänyt, että hakijan suunnitelmien mukainen toiminta ei saa vaarantaa tai heikentää Raikun vedenottamolta saatavan veden laatua tai antoisuutta.
Kangasalan Vesi -liikelaitoksella on lupa ottaa pohjavettä tuotantoalueelta
TUA1 enintään 4500 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna (päätös nro
40/2000/1, Dnro 99231). Alueen luontaisen pohjaveden antoisuus on noin
2000 m3/d. Hakijan hankkeen toteutuessa tulisi yhteenlaskettu vedenottolupa olemaan enintään 33500 m3/d kuukausikeskiarvona ja enintään
26500 m3/d vuosikeskiarvona laskettuna. Tällä hetkellä Raikun ottamolla
vettä otetaan hakijan kaivosta, sillä Kangasalan Vesi -liikelaitoksen oma
kaivo tuottaa liian mangaanipitoista vettä. Isotooppitutkimusten mukaan
oman kaivon vedestä on selkeästi yli 10 % rantaimeytynyttä pintavettä,
kun hakijan kaivon pintavesiosuus on ollut selvästi alle 10 %. Mangaaniongelman ratkaisemiseksi on käynnistetty suunnittelu. Käynnissä on parhaimmillaan sekä mangaanin maaperäkäsittelykoe että laitosmaisen
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mangaaninpoiston toteutussuunnittelu. Vedenoton on todettu vaikuttavan
veden laatuun niin, että esim. mangaanipitoisuus kasvaa. Siksi tulevan
tekopohjaveden tuotannon toteutuessa ei saisi syntyä tilannetta, jossa hakijan ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen vedenotto olisi yhteensä 4500
m3/d suurempaa kuin imeytettävän pintaveden määrä.
Mahdollisten haitallisten vedenlaatumuutosten estämiseksi katsotaan tarpeelliseksi edellyttää mahdollisen luvan saajaa ryhtymään seuraaviin toimenpiteisiin, jotka tulee sisällyttää lupaehtoihin:
Vedentuotanto tulee käynnistää vaiheittain ja aloittaa pelkällä imeytyksellä. Vedenottotehon nostoa tulee edeltää imeytyksen nosto niin, että
imeytysteho on käynnistysvaiheessa jatkuvasti suurempi kuin vedenotto.
Hakijan vedenottomäärä TUA1 alueella ei saa ylittää imeytettävän veden
määrää. 5000 m3/d yli-imeytysvaraa tulee tarvittaessa käyttää tämän toteutumiseksi.
Hakijan tulee laatia Kangasalan Vesi -liikelaitoksen Raikun vedenottamon
toiminnan turvaamiseksi ennen tuotannon aloittamista yksityiskohtainen
varautumissuunnitelma poikkeustilanteiden varalle.
Hakijan hankkeen toteutumista edeltävän tutkimushankkeen (Dnro
LSSAVI/88/04.09/2010) ja mahdollisesti erikseen määrättävän koetoimintavaiheen aikana tulee ottaa pohjaveden laatua tarkentavia analyysejä
riittävän kattavasti, mukaan lukien TOC tai NPOC, CO2, alkaliniteetti, kokonaiskovuus, kalsium ja magnesium sekä happi- ja vetyisotoopit. Mikäli
tarkkailuohjelman hyväksyttäminen alistetaan paikalliselle Ely-keskukselle, tulee Kangasalan Vesi- liikelaitokselle varata mahdollisuus esittää
siihen toiveensa ja kommenttinsa.
Hakijan hakemuksessa esittämää käyttöoikeusrajausta tulee muuttaa
niin, että sen rajaus ei koske Kangasalan Vesi -liikelaitoksen laitosrakennusaluetta.
12) Roineen osakaskunta c/o Pirkanmaan kalatalouskeskus ry (211-8769-1, 908-876-15-1) on todennut, että tämän mittaluokan laitteistot ja hankkeet ovat erittäin haitallisia sekä rakentamisaikana että sen jälkeen alueen
kala- ja raputaloudelle sekä kalastukselle. Mikäli tällaiselle hankkeelle kuitenkin lupa myönnetään, tulee siitä aiheutuneet vahingot ja haitat korvata
asianomaisille täysimääräisinä.
Mikäli lupa hankkeelle myönnetään, Roineen osakaskunta edellyttää,
että hanke toteutetaan noudattaen parhaan mahdollisen käyttökelpoisen
tekniikan periaatteita (BAT) ja toteutetaan ympäristön ja asianosaisten
kannalta parhailla käytännöillä (BEP).
Osakaskunta edellyttää, että putkien painotuksessa käytetään tätä tarkoitusten varten Tampereen Veden suunnittelemia ja kehittämiä ulokkeettomia ja sileäpintaisia, mahdollisimman vähän kalastusta haittaavia
painoja (painot esitelty Suomen kalastuslehdessä 1/2006). Putkien painotus on hyväksytettävä osakaskunnan edustajalla ennen rakentamisen
aloittamista.
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Hankkeen vaikutuksia alueen vedenlaatuun, kala- ja rapukantoihin sekä
kalastukseen on seurattava. Ennen hankkeen käynnistämistä on tehtävä
nykytilan kartoitus. Hankkeen rakentamisaikana on vedenlaatua seurattava useammalla eri näytteenottopisteellä ja tiheämmällä aikataululla kuin
mitä perusseuranta tehdään. Rakentamisaikaisten haittojen leviämisalueen selvittämiseksi tulee käyttää hyväksi ilmakuvausta. Tätä menetelmää
käytettiin aikanaan menestyksekkäästi hyödyksi Gasumin maakaasuputkien rakentamisessa Tampereen Pyhäjärven Rajasalmen eteläpuolella.
Mittaukset on tehtävä koko sillä alueella mille vaikutukset ulottuvat. Rakentamisen jälkeen hankkeen vaikutuksia on seurattava vuosittain Hämeen ely-keskuksen kalatalousryhmän ja osakaskunnan hyväksymän
suunnitelman mukaisesti.
Johtolinjat tulee merkitä myös vesialueella käyttäen entisen Merenkulkulaitoksen hyväksymää yleistä varoitusmerkkiä (keltainen viitta). Tätä
merkkiä on käytetty esimerkiksi viereisellä Längelmävedellä vesijohtolinjojen merkitsemiseen KHO:n päätöksen (2004) mukaisesti.
Osakaskunta edellyttää, että hakija informoi myös paikkakunnalla leviävissä lehdissä rakentamisen käynnistämisestä eri vaiheineen. Alueen
kalastajia ja osakaskuntaa on informoitava hyvissä ajoin, jotta rakentamispaikka on vapaana pyydyksistä silloin kun hanke alkaa. Jos hanke
toteutetaan talvella, on kalastajille saatava tieto ennen talviverkkojen laskemista heti alkutalvesta jäiden tulon aikaan, jotta vältytään turhalta ja
työläältä pyydysten siirtämiseltä.
Edellä mainittujen teknisten vaatimusten ja ehtojen ohella osakaskunta
vaatii korvauksia sille aiheutuvista seuraavista kalatalousvahingoista ja
omistamansa vesialueen hallinnan loukkauksista:
- korvaus kalastuksen estymisestä rakentamisen aikana
- korvaus rakentamisen aikaisesta haitasta putken kaivuun osalta rantaviivan läheisyydessä poikastuotantoalueelle
- korvaus rakentamisen aiheuttamasta haitasta ravustukselle
- korvaus pysyvästä haitasta kalastukselle
- korvaus pysyvästä käyttöoikeudesta toisen vesialueeseen
Muistutuksessa vaaditaan korvauksia vain yksityisen kalatalousedun menetyksestä ja alenemisesta. Osakaskunnan vaatimukseen ei sisälly korvausvaateita yleiselle kalataloudelle aiheutuvasta haitasta. Muistutuksessa on esitetty korvausvaatimukset perusteluineen kalastuksen estymisestä rakentamisen aikana, rakentamisen aikaisesta haitasta putken kaivuun osalta rantaviivan läheisyydessä poikaistuotantoalueelle, rakentamisen aikaisesta haitasta ravustukselle, pysyvästä haitasta kalastukselle ja
käyttöoikeudesta toiseen vesialueeseen.
13) Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalue on muistutuksessaan todennut, että hanke on erittäin mittava eikä ole verrattavissa laajuudessaan mihinkään aikaisempaan kalastusalueen toimialueella toteutettuun rakentamiseen. Kalastusalue pyytää, että lupaviranomainen tar-
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kastelisi kriittisesti, onko hankkeesta saatava hyöty niin suuri, että se kompensoi kalastukselle, ravustukselle, alueen kala- ja rapukannoille sekä vesien yleiselle virkistyskäytölle aiheutuvat haitat. Koska hankkeen riskeihin
liittyy niin paljon näkemyseroja, kalastusalueen mielestä hankkeelle ei tule
antaa töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lain voimaiseksi tuloa.
Roine on erittäin suosittu kohde vapaa-ajan- ja kotitarvekalastajien keskuudessa. Lisäksi järvellä kalastaa kausiluonteisesti kaksi ammattikalastajaa. Roineella on myös hyvä täplärapukanta ja paljon ravustajia.
Hiedanlahden välittömässä läheisyydessä on Kaivannon kanava, joka
on erityiskalastuskohde.
Kalastusalue tekee Roineelle vuosittain joko järvitaimen- tai –lohi-istutuksia 3-4 vuotiailla poikasilla sekä kuha- ja siikaistutuksia. Lisäksi Kaivannon kanavaan istutetaan kalastuskauden aikana kolme kertaa pyyntikokoista järvitaimenta. Tällä hetkellä kalastusalueella on käynnissä
laaja hanke kuhan ja siian luontaisen lisääntymisen selvittämiseksi.
Myös Roineen osakaskunta on tehnyt mittavia siika- ja järvilohi-istutuksia. On myös huomioitava Roineen osakaskunnan tekemät mittavat muikun kotiutusistutukset keväinä 2010 ja 2013. Tänä vuonna Roineeseen
istutettiin n. 900 000 kpl vastakuoriutuneita muikun poikasia. Osa istutuspaikoista, jotka ovat olleet perinteisesti hyviä muikun lisääntymisalueita, on toimenpidealueen välittömässä läheisyydessä. Kalastusalue pelkää, että suunnitellut toimenpiteet vaarantavat nämä kalavesien hoitotoimenpiteet.
Hakemuksen mukaisella rakentamisalueella on koko Roineen kannalta
merkittäviä, etenkin kevätkutuisten kalojen ja rapujen lisääntymis- ja
syönnösalueita. Vesialueella tapahtuva rakentaminen tulee tuhoamaan
nämä alueet täysin ja ennalleen palautuminen kestää pitkään. Virtauksista ja tuulesta johtuen rakentamisalueilla tulee esiintymään samentumia vielä pitkään hankkeen päätyttyä. Tämä lisää myös Roineen ravinnekuormitusta huomattavasti ja se voi lisätä myös pii- ja sinileväkukintojen määrää alueella.
Kalastusalueen tekemien selvitysten ja kartoitusten perusteella
Roineella on mm. merkittävä siian syönnös- ja talvehtimisalue Talviahteenlahdessa, hyviä täplärapujen lisääntymis- ja syönnösalueita sekä
kuhan lisääntymispaikkoja aivan Hiedanlahden lähialueilla, Vehoniemenharjun reuna-alueilla ja lähisaarten ympärillä. Hankkeella voi olla
vaikutuksia myös näihin alueisiin esim. vedenlaadun heikkenemisen johdosta.
Hanke vaikeuttaa kalastusta ja ravustusta etenkin rakentamisaikana.
Itse rakentamisalue ja siihen tarvittavat varoalueet ovat kokonaan pois
kalastajien käytöstä koko rakentamisenajan. Kaivamisesta ja pohjan
mylläämisestä sekä vedessä tapahtuvista maamassojen edestakaisista
siirroista johtuva samentuma karkottaa kalat ja ravut alueelta pitkäksi aikaa. Maamassat eivät tule mahtumaan kaivantoon putkien tilaa vievän
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syrjäytysvaikutuksen ja maamassojen löyhtymisen vuoksi, jolloin eroosioherkkää maata jää runsaasti pohjalle, mikä aiheuttaa samennusta
vielä useita vuosia rakentamisen jälkeenkin. Samentuma lisää rehevöitymistä sekä alentaa vesistön virkistyskäyttöarvoa. On myös luultavaa,
että mikäli hanke toteutetaan avovesikaudella, se tulee vähentämään kalastusalueen myymän Kalapassi-uisteluluvan suosiota. Ottoputket tulevat myös jäämään järveen. Koska kyseessä ovat poikkeuksellisen isot
rakenteet, tulevat ne aiheuttamaan merkittävää haittaa kaikenlaiselle kalastukselle. Kalastusaluetta arveluttaa myös suuren vesimäärän oton
vaikutukset alueen virtausolosuhteisiin.
Kalastusalue on jo aikaisemmin tuonut esille, ettei suunnitelmissa ja hakemuksissa mainita olleenkaan käsitellyn veden siirtoputkia. Nämä putket liittyvät kuitenkin kiinteästi hankkeeseen. Jos tekopohjavesilaitos saa
luvan ja toiminta käynnistetään, on selvää, että siirtoputket tulevat joka
tapauksessa eikä vesialueen omistajilla ole käytännössä mitään mahdollisuutta kieltäytyä putkien asennuksesta omalle vesialueelleen. Ne tulevat kulkemaan järvialtaiden halki pitkinä linjauksina ja aiheuttavat merkittävää haittaa kaikelle kalastukselle ja ravustukselle kalastusalueen toimialueella. Kalastusalueen mielestä siirtoputkien lupa-asiat olisi pitänyt
käsitellä yhtä aikaan tämän lupahakemuksen kanssa eikä erillisinä hankkeina. Siirtoputkien lupien hakijat ovat kuitenkin osakkaina Tavase-hankkeessa ja sitä kautta myös tämän luvan hakijoina.
Mikäli hankkeelle ylipäätään katsotaan olevan luvan myöntämisedellytykset, katsotaan, että hankkeesta aiheutuvat haitat ja käyttöoikeus toisen vesialueeseen tulee korvata täysimääräisenä asianosaisille ja haitankärsijöille.
Kalastusalue edellyttää, että hanke toteutetaan kaikin puolin niin, että
hakija tekee kaikkensa haittojen minimoimiseksi ja vedenlaadun säilymiseksi hyvänä.
Putkien painotuksessa on käytettävä sileäpintaisia, mahdollisimman vähän kalastusta haittaavia painoja. Putkien painotus on hyväksytettävä
osakaskunnan edustajalla ennen rakentamisen aloittamista. Putkilinja ja
imurakenteet putken päässä on merkittävä myös vesistöön haittojen vähentämiseksi. Pelkät rannalla olevat opasteet eivät riitä.
Hakijan on seurattava rakentamisen aikana etenkin samentuman leviämistä joka päivä. Rantaviivan läheisyydessä tehtävä kaivanto on suojattava pressuseinällä, joka estää samentuman leviämisen. Käsitellyt alueet (ml. johtoalue ja läjitysalueet) on sorastettava rakentamisen jälkeen,
niin ettei rakentamisalueelta liukene enää myöhemmin ravinteita ja kiintoaineista veteen. Pressuseinämä on oltava paikoillaan koko rakentamisen ajan ja niin kauan sen jälkeen, että samentuma on laskenut ja alueet
sorastettu.
Hankkeen vaikutuksia alueen vedenlaatuun, kala- ja rapukantoihin sekä
kalastukseen on seurattava Hämeen Ely-keskuksen kalatalousryhmän
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hyväksymän seurantaohjelman mukaisesti. Etenkin rakentamisaikaiseen seurantaan tulee kiinnittää huomiota.
Hakijan tulee tiedottaa hankkeesta riittävän ajoissa ja sellaisella laajuudella, että alueen kalastajat ehtivät saamaan tiedon tulossa olevista kalastuskielloista. Parasta olisi, jos osakaskunnalla olisi rakentamisaika tiedossa jo luvanmyynnin yhteydessä, jolloin asiasta voitaisiin kertoa kalastajille ja ravustajille.
14) Kangasalan luonto ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiri ry ovat yhteisessä muistutuksessa vaatineet, että
hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen kuin
päätös on saanut lainvoiman. Lisäksi vaaditaan uutta YVA-menettelyä
sekä tutkimuslupahakemuksen käsittelyä ennen päätöstä vesilain mukaisesta luvasta. YVA on vanhentunut, koska hanke on muuttunut kymmenen vuoden aikana. Vaatimuksena on myös, että ensin on tehtävä tarvittavat tutkimukset sekä haeattava tutkimusluvat, minkä jälkeen voidaan
hakea varsinaista lupaa. Laitoksen toimivuudesta ei voida esittää luotettavaa tutkimustietoa. Hankkeelle on olemassa vaihtoehtoisia ratkaisuja,
joilla voidaan välttää rakentaminen Natura 2000 -alueelle. Hankkeen epävarmuuden takia sen osakkaat ovat samanaikaisesti varmistaneet vesihuoltonsa pitkälle tulevaisuuteen toteuttamalla YVA:ssa esitetyn 0+ -vaihtoehdon omina suunnitelminaan.
Hankkeen vaikutusta alueen luontoon pitää arvioida kokonaistarkasteluna. Hakemuksessa esitettyjen putkistojen ja huoltoteiden tilavarapoikkileikkaukset on mitoitettu alimittaisiksi, jolloin ympäristövaikutukset metsiin
ja Natura 2000 -alueisiin on ilmoitettua selvästi suuremmat. Hanke on ristiriidassa Vehoniemen harjualueen osayleiskaavan ja Kangasalan rantaosayleiskaavan kanssa.
15) Pälkäneen kunnan liikuntatoimi on muistutuksessaan pyytänyt ottamaan kuntoradan käyttöön liittyviä asioita eri tuotantoalueilla. Kaivoalueet
(TUA3-KA3.1 ja KA3.3) on sijoitettu kuntoradan kohdalle. Painelinja DN
250 kulkee kuntoradan reunassa. Kaivoalueet ja painelinja eivät saa aiheuttaa haittaa kuntoradan käytölle ja talvikaudella kuntorataa/hiihtolatua
pitää pystyä kunnostamaan koneellisesti noin 7 metrin leveydeltä. Mikäli
kaivoalueella kulkee putkilinjoja, on rakentajan varmistettava, että putkilinja ei vahingoitu koneellisesti latujen hoidosta. Kuntorataa ei voi käyttää
kaivoalueen huoltoreittinä. Imeytysalueilla (TUA3-IA4.4-4.5) rakentajan
on varmistettava, että imeytysalueella mahdollisesti purkautuva vesi ei
haittaa kuntoradan käyttöä. Kuntorataa ei voi käyttää imeytysalueen huoltoreittinä.
16) Nieminen Tapio ja Terhi (635-424-24-106, Kerttula, Pälkäne) ovat vaatineet, että pohjavesihankkeen suunnittelu keskeytetään eikä lupaa myönnetä, koska Syrjänharjun luonto tuhoutuisi.
17) Pälkäneen Alanko Oy/ Sydän-Hämeen Kustannus Oy (635-424-7-7,
Alanko, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä
töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava uudelleen Pälkäneen kunnan
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osalta, koska imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet oleellisesti. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä,
mutta Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole
yleisen edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen
asiakirjat eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat
epäuskottavia. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa.
Hakijan tulee lunastaa Sydän-Hämeen Kustannus Oy kiinteistö, jos tontille rakennetaan vedenottokaivoja, koska yrityksen tontti on ahdas eikä
toiminta ole mahdollista, jos pihasta lohkaistaan alueita vedenottokaivoille. Hakijan tulee korvata tekopohjavesihankkeen vuoksi pienenevät ilmoitustulot täysimääräisesti. Hakijan tulee asettaa riittävät vakuudet aluehallintoviraston tilille turvaamaan korvaukset aiheutetuista haitoista sekä
varmistamaan alueen ennallistaminen. Mahdolliset erimielisyydet tulee
käsitellä välimiesmenettelyllä.
18) Esko Viharin perikunta (635-424-0024-0103-X, Pirttiranta, 635-4240024-0102-W, Kesäranta, Pälkäne) vastustaa tekopohjavesilaitoksen rakentamista. Kiinteistö on rinnealuetta, jossa on hienojakoista hiekkaa. Rakennuksen kallistuminen on nähtävissä jo nyt kohti rantaa, joten mahdollinen lisääntynyt virtaus saa mahdollisesti maa-ainekset liikkeelle nopeammalla vauhdilla, jolloin vaarana on rakennuksen valuminen nopeammalla vauhdilla kohti vesistöä. Vesivirtauskokeilujen johdosta on selvästi
havaittu ranta-alueen kosteuden lisääntyminen ja maa-aineksen heikkeneminen.
19) Mäki Juhani ja Elina (211-463-1-25, Hiekkala, Vehoniemi Kangasala)
ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule antaa lupaa eikä töiden aloittamiselle myönnetä lupaa. Vehoniemen harju tulisi olemaan pilalla ja käyttökelvoton virkistys-, marjastus-, liikunta- ja retkeilyalueena. Esim TUA1 katkaisee harjun päällä paljon käytetyn polun Kangasalan puolella ja TUA3
katkaisee monesta kohtaa suositun Pälkäneen kunto- ja latuverkoston.
On kunnioitettava olemassa olevia luonnonsuojelulakeja, Natura suojelualueita, korkealle arvotettuja maisema- ja kulttuuriympäristöjä sekä mahdollisuutta jatkaa asumista ja elinkeinon harjoittamista alueella, jonne ei
ole erityistä tarvetta rakentaa uutta keskitettyä vedenottojärjestelmää.
Tampereen seudulla on riittävästi puhtaita pintavesiä.
Korvausvaatimus perusteluineen:
-Rakennusten perustusten kosteus lisääntyy. Hakija korjaa ja kustantaa
kaikki mahdolliset haitat ja vauriot. Kosteuden muutoksia rakenteissa on
seurattava laitoksen aloittaessa toimintansa.
-Jos kiinteistöllä alkaa esiintyä veden lammikoitumista, hakija asentaa ja
kustantaa salaojaputket.
-Kaivoveden laadun huonontuessa tai veden loppuessa, hakija toimittaa
kustannuksellaan puhtaan veden. Kaivoveden laatua on myös seurattava.
-Tekopohjavesilaitoksen rakentamisen tai käytön aikana tehtävien räjäytysten tai tärinää aiheuttavien töiden aiheuttamat vaikutukset rakenteisiin
on korvattava.
-Talon arvon alentuessa, hakijan on maksettava arvon aleneman vastainen korvaus, kun mitä se on ollut ennen hankkeen toteuttamista tai lunastettava kiinteistö.
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- Jos aiheutuu muita tässä luettelemattomia haittoja tai vaurioita, vaaditaan niistä korvaus täysimääräisenä. Muistutusta on täydennetty myöhemmin liitteillä.
20) Brynildsen Pauliina, Straume Camilla ja Rolf Andre (635-424-00030646-W, Kankilanranta, Pälkäne) ovat vaatineet, että lupaa ei myönnetä
tuotantoalueen 3 osalta eikä sille ainakaan anneta lupaa töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Jos lupa myönnetään,
on tehtävä uusi ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa selvitetään
muuttuneiden alueiden vaikutukset pohjaveden virtauksiin ja Keiniänrannan olosuhteisiin. Jos hanke toteutuu ja Keiniänrannan olosuhteet muuttuu niin, että rantamökillä oleskelu vaikeutuu, vaaditaan korvausta mökistä vuoden 2013 hintatason mukaan 85 000 euroa sekä kullekin muistuttajalle 50 000 euroa korvausta henkisestä tuskasta. Hakijan on asetettava aluehallintoviraston tilille riittävät vakuudet korvausten maksua varten. Mahdolliset erimielisyydet tulee käsitellä välimiesmenettelyllä.
21) Luoto Iiro (ei asu eikä omista maata hankealueella) on lupaa vastaan.
22) Luoto Kirsti (635-421-3-56, Hietikko, Pälkäne) vastustaa hanketta,
koska luontovaikutuksia eikä asukkaiden mielipiteitä ole huomioitu.
23) Pehkonen Martti (635-424-1-186, Harju-Jukola, Pälkäne) vastustaa jyrkästi hanketta kiinteistönsä rajalle. Jos hanke toteutetaan, vaaditaan korvauksia hankkeen aiheuttamasta haitasta ja kiinteistön arvonalennuksesta, koska kukaan ei osta rakennusta, joka on vesipatjan päällä. Rakennuksen paikka ja mahdolliset seinien halkeamat on tarkistettava
monta kertaa vuodessa hakijan kustantamalla yhteisesti sovitun ulkopuolisen alan ammattilaisen kanssa eikä hakijan oman mittaajan toimesta.
Putkia ei saa sijoittaa kiinteistölle.
24) Rautanen Liisa ja Risto (635-424-1-321. Iltarusko, Pälkäne) ovat vaatineet, että lupaa tekopohjavesihankkeelle ja töiden aloittamislupaa ennen
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista ei tule myöntää. Hakemussuunnitelmassa esitetyt suunnitelmat ja selvitykset ovat puutteellisia ja ne on tehtävä uudelleen. Tuotantoalueen 3 toiminta on varmistettava imeytyskokein. Keiniänrannan Natura-alueelle kohdistuvien haittojen lieventämistoimenpiteitä ei saa hyväksyä. Hakemusta on täydennettävä tarkalla suojaimeytysselvityksellä ja Keiniänrannan pohjaveden pinnan korkeuteen ja
rinteen epävakauteen liittyvillä selvityksillä. Kiinteistöjen on saatava täysimääräinen korvaus haitoista ja vahingoista sekä kiinteistön arvon alentumisesta. Hakijan on asetettava riittävät vakuudet korvausten maksamiseksi. Vaatimuksia perustellaan esimerkiksi sillä, että hanke ei ole yleisen edun vaatima, alueella on runsaasti muita vielä tutkimattomiakin pohjavesivaroja sekä hankkeesta saatavat edut ja hyödyt eivät ole merkittävästi siitä koituvaa haittaa ja muuta edunmenetystä vähäisempiä. Uusi
ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä, koska hankesuunnitelma poikkeaa monelta osin vanhasta suunnitelmasta. Lisäksi hankesuunnitelmassa on esitettävä virtausmallin mukaista tuotantotilannetta vastaavia
pohjavedenpinnan korkeuksia ja niiden muutoksia sekä herkkyysanalyysit, jotta riskin suuruutta eri alueilla voidaan arvioida.
Muistuttajan kiinteistön alla on savipatja ja sen päällä orsivesikerros.
Imeytys- ja suojaimeytysalueet tulisivat kiinteistön yläpuolelle. Harjuun
imeytettävän veden johdosta alueen virtausolosuhteet muuttuisivat, jolloin
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rinteen luhistuminen vesimäärästä ja vedenpintojen tason johdosta on todennäköistä. Kiinteistölle voi aiheutua kosteuden lisääntyessä alueella
ennalta arvaamattomia vaikutuksia, jotka hakijan on korvattava.
25) Inkilä Markku ja Ritva (635-421-4-21, Inkilä, 635-421-8-5 ,Ässälä, 635421-2-18, Kukko-Mattila, Pälkäne) ovat vaatineet, että lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiselle ei tule myöntää. Lupaa töiden aloittamiselle
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista ei myöskään tule myöntää,
koska hankkeen aloittamiselle ei ole kiireellisiä perusteluja. Hankkeesta
saatavat edut ja hyödyt on merkittävästi siitä koituvaa haittaa ja muuta
edunmenetystä vähäisempiä. Hakija ei ole tutkinut aluetta riittävästi ja
hankesuunnitelmassa on vakavia puutteita. Hakija hakee edelleen oikeuksia tehdä lisäselvityksiä alueella, koska laitoksen toimivuudesta ei ole
vieläkään riittävää varmuutta. Ennen lupakäsittelyn ratkaisemista on tehtävä uusi YVA-arviointi, koska olosuhteet ja hanke ovat oleellisesti muuttuneet.
Hakijan on täysimääräisesti korvattava aiheuttamansa haitat ja vahingot,
mitkä johtuvat pohjavesialueen ja mahdollisten suoja-alueiden määräyksistä. Muistuttaja on esittänyt perustellut korvausvaatimukset pellon, peltojen työnaikaiselta käyttöalueelta, sadonmenetyksistä, EU-tuista sekä
kiinteistöllä tapahtuvista muista haitoista, joita hanke voi aiheuttaa. Lisäksi
esitetään vaatimuksia töiden aikaisesta suorittamisesta, valvonnasta sekä
laitoksen toiminnan päättymisen jälkeisistä toimista. Lisäksi hakemussuunnitelman karttoihin on merkittävä kaikki toiminta-alueet ja hankkeen
toteuttamista varten tarvittavat polut, tiet ja muut alueet, joita tarvitaan
moottoriajoneuvoilla liikkumiseen.
26) Korteila Antero (635-424-1-353, Terola, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Imeytys- ja vedenottokaivot tulevat liian lähelle asutusta. Suuret veden imeytysmäärät aiheuttavat vaaraa maa-ainesten liikkumisena ja kiinteistöjen perustuksille. Roineen humuspitoinen vesi tukkii imeytyskaivot ja -alueet. Hanke estää kunnan kehittymisen. Suunnitelmat ovat epärealistisia. Kiinteistöjen arvon aleneminen on korvattava täysimääräisesti sekä putkirikkojen aiheuttamiin vahinkoihin on varauduttava riittävällä pääomalla.
27) Turto Leena (635-424-1-431, Kaari, Pälkäne) ja Suhonen Anneli (635436-4-102, Koivukallio, Pälkäne) ovat yhteisesti vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa, koska hanke ei saa pilata Syrjänharjua.
28) Seppä Inkeri (635-424-7-147, Suojapelto, Pälkäne) on vaatinut, että
hankkeelle ei saa myöntää lupaa, koska hanke vaikeuttaa kunnan kasvua, pilaa harjun luontoarvot ja marjamaat, tuhoaa retkeily- ja kuntoilumahdollisuudet sekä luonnonsuojelukohteet ja pilaa puhtaat pohjavedet.
29) Rakennuspalvelu Hirmukallio (635-415-1-130-M602, Kankaanmaa,
Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden
aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen
ympäristövaikutukset on arvioitava uudelleen Pälkäneen kunnan osalta,
koska imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet oleellisesti.
Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta
Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole yleisen
edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen asiakirjat
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eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa.
Hakijan on lunastettava koko kiinteistö, jos sinne rakennetaan elinkeinoa
haittaavia rakennelmia. Myös hankkeesta aiheutuneet vuokratulojen menetykset on korvattava. Hanke lisää kosteutta ja radonpitoisuutta kiinteistössä. Yrityksen ympäristölupien saaminen vaikeutuu kiristyvien suojavaatimusten johdosta sekä toiminnan muutokset vaikeutuvat. Hakijan tulee asettaa riittävät vakuudet korvausten maksamiseksi. Mahdolliset erimielisyydet tulee käsitellä välimiesmenettelyllä.
30) Hirmukallio Tom ja Mirva (635-435-1-97, Taustiala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristövaikutukset
on arvioitava uudelleen Pälkäneen kunnan osalta, koska imeytysalueet, tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet oleellisesti. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei
hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole yleisen edun vaatima eikä
paranna veden laatua. Hanke ei paranna vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen asiakirjat eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia. YVA-raportti on
ristiriidassa hakemuksen kanssa.
Hakijan on lunastettava koko kiinteistö, jos sinne rakennetaan asumista
haittaavia rakennelmia. Hanke lisää kosteutta ja radonpitoisuutta kiinteistössä sekä maaperän ja kiinteistöjen liikkumista. Hakijan tulee asettaa riittävät vakuudet korvausten maksamiseksi. Mahdolliset erimielisyydet tulee
käsitellä välimiesmenettelyllä.
31) Sydän-Hämeen Safarit Oy on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää
lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Lisäksi vaaditaan, että kaikki työt ja tarvikkeiden varastointi tapahtuu käyttöoikeusalueiden sisäpuolella, toiminnan loputtua rakenteet on
välittömästi poistettava ja alue ennallistettava sekä lupahakemukseen on
vaadittava selvitys toiminnan jälkeisistä ennallistamistoimenpiteistä.
Hankkeesta saatavat edut ja hyödyt on merkittävästi siitä koituvaa haittaa
ja muuta edunmenetystä vähäisempiä. Hakija ei ole tutkinut aluetta riittävästi ja hankesuunnitelmassa on virheitä. Hakija hakee edelleen oikeuksia tehdä lisäselvityksiä alueella, koska laitoksen toimivuudesta ei ole vieläkään riittävää varmuutta. YVA-arviointi on tehtävä uudelleen. Hakemussuunnitelmaa on täydennettävä toiminta-aluetta koskevilla tiedoilla ja selvitettävä perusteet moottorineuvolla liikkumiseen tarvittavat alueet ja koot.
Korvausvaatimus: Jos hanke toteutuu, on hakijan alasajettava koko yrityksen liiketoiminta ja korvattava yrittäjäperheen toimeentulo. Mahdollisista vesialueen käytön rajoituksista on maksettava korvausta. Lisäksi hakijan on korvattava aiheuttamansa haitat ja vahingot, jotka johtuvat pohjavesialueen suoja-alueiden määräyksistä.
32) Eerola Mika (635-424-2-16, Päivärinta II, 635-424-2-18, Päivärinta 1,
Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden
aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Uusi YVAarviointi on tehtävä useiden puutteiden ja muutoksien johdosta. Keiniänrannan Natura-alueeseen kohdistuvien haittojen lieventämiseksi esitettyjä
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toimia ei saa hyväksyä, lausunto YVA-viranomaiselta toimien riittävyydestä ja huomioimisesta, hakemusta on täydennettävä Keiniänrannan
pohjaveden pinnan korkeuden ja rinteen epävakauden selvityksillä. Hakemusta on täydennettävä suojaimeytysselvityksellä. Hakijalle on asetettava 12 miljoonan euron vakuus vahinkojen korvaamiseksi. Hanke ei ole
yleisen edun vaatima eikä sille ole yleistä tarvetta. Alueella on vielä runsaasti hyödyntämättömiä pohjavesivaroja. Hankealue sijoittuu asuinalueelle, jolloin riskit lisääntyvät. Lisäksi otetaan kantaa suojaimeytykseen
Keiniänrannassa.
33) Tiitola Mikko (211-463-2-114, Kylä-Tiitola, Kangasala) on vaatinut
maksamaan korvauksia 800 euroa perinnebiotooppialueella tehtävistä
töistä (perinnebiotooppisopimuksen purku, lampaiden siirto, aitauksen
purku ja uuden teko), joita joudutaan tekemään Hiedanperän pumppaamorakennuksen sijoittuessa alueelle. Lisäksi vaaditaan juomaveden toimittamista, jos Roineesta otettu juomavesi kärsii pumppaamon rakentamisesta.
34) Kallio Jenni ja Kari (635-424-1-22, Jaappani, 635-424-1-139, Urjanranta, Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä
töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava uudelleen Pälkäneen kunnan
osalta, koska imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet oleellisesti. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä,
mutta Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole
yleisen edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen
asiakirjat eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat
epäuskottavia. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa.
Hakijan on korvattava kiinteistöjen arvon aleneminen, rakennusalan yritykselle koituvat tappiot, kun rakentaminen alueella vähenee ja vaikeutuu
sekä muut tiloille tai teille aiheutuneet vahingot. Lisäksi on korvattava Urjanranta-kiinteistön rannan ja vesialueiden rehevöitymisestä aiheutuvat
ruoppaus- ja kunnostustyöt. Hakijan tulee asettaa riittävät vakuudet aluehallintoviraston tilille turvaamaan korvaukset aiheutetuista haitoista sekä
varmistamaan alueen ennallistaminen. Mahdolliset erimielisyydet tulee
käsitellä välimiesmenettelyllä.
35) Haavisto Juha ja Kokko-Haavisto Anneli (635-424-0024-0047-4,
Vuokkorinne, Onkkaala, Pälkäne) ovat vaatineet, että lupaa ei saa
myöntää, koska maa-ainesten liikkuminen voi aiheuttaa talon liikkumisen.
Hanke pilaa myös Syrjänharjun ulkoilumahdollisuudet. Kaikki haitat on
korvattava. Kiinteistö on lunastettava, jos imeytysalueet laajenevat hakemuksen mukaisesti. Hakijan on asetettava riittävä vakuus vahinkojen korvaamiseksi.
36) Mailis Korhosen perikunta (635-424-0024-0135-Y, Harjunpää, Onkkaala, Pälkäne) ja
37) Ingnatius Sinikka (635-424-24-135-M601, Villa Harjunpää, Onkkaala,
Pälkäne) ovat vaatineet samansisältöisissä muistutuksissa, että lupaa ei
saa myöntää, koska suuret vesimassa aiheuttavat kiinteistöille vaaraa
sekä kiinteistön arvo ja elämänlaatu heikkenee. Kaikki haitat on korvattava. Kiinteistö on lunastettava, jos imeytysalueet laajenevat hakemuksen
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mukaisesti. Hakijan on asetettava riittävä vakuus vahinkojen korvaamiseksi.
38) Saario Laila ja Taisto (635-424-1-12, Saukkola, Taustiala, Pälkäne)
ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Yleinen etu ei vaadi
tekopohjavesilaitosta sekä kriisitilanteessa keskitetty malli on haavoittuva.
YVA-raportti on ristiriitainen. Suunnitelmat ovat epäuskottavia. Hakijan tulee lunastaa muistuttajien kiinteistö, jos tontille rakennetaan vedenottokaivoja. Kaikki kiinteistölle aiheutuvat haitat on korvattava. Hakijan on asetettava riittävä vakuus vahinkojen korvaamiseksi.
39) Kirves-Lassila Sirkku (211-408-1-4, 211-408-1-7, 211-408-1-16, Saavilahti (I-IV), 211-433-1-1, Lyijynmaa, Kangasala) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista. Hanketta ei katsota tarpeelliseksi. Tuotantoalueet ovat liian lähellä asutusta muodostaen suuren riskin ihmiselle ja rakennuksille sekä tuhoaa ihmisten elämänlaatua hankealueella. Hiedanperänlahden raakavesipumppaamoa ollaan sijoittamassa erityiseen lahteen,
jossa on usean sadan metrin levyinen hitaasti madaltuva hietapohjainen
lahti. Pumppaamo pilaisi lahden virkistyskäytön ja maiseman. Hankkeen
toteutuminen haittaa merkittävästi muistuttajan hevosharrastusta Vehoniemenkylässä. Hiedanperän kirkkotie on joustavapohjainen kärrytie, joka
soveltuu hyvin hevosten valmentamiseen. Myös Vehoniemen kylätie on
rauhallinen ja mahdollistaa väylän Vehoniemenharjun harjunpäällyspolulle, jonka yhteyteen on suunnitteilla imeytysalue. Tällöin katkeaa väylä
laajemmille hevosenvalmennusalueille harjussa. Hakijan on tehtävä vastaavat kulkuväylät (joustavapohjaiset) kulkuväylien viereen, mikäli teitä
joudutaan parantamaan raskasta liikennettä kestäviksi. Väylien tulee olla
käytössä välittömästi pumppaamon rakennustöiden valmistuttua. Lisäksi
vedenottamon rakentamisen ajaksi hevoset on siirrettävä muualle hoitoon
hyvin valmennusolosuhteiden perässä, joten ylimääräiset kulut rakennusaikaiselta siirrolta on maksettava. Mikäli muistutuksen mukaisia tieyhteyksiä ei tehdä, on hakijan korvattava hevosten hoitoon menevät kulut toisessa tallissa maksettava hevosten kuolemaan asti. Mahdolliset erimielisyydet tulee ratkaista välimiesmenettelyllä.
40) Sipilä-Lähdekorpi Pirkko (211-463-1-68, Harjulinna, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakijan on korvattava aiheuttamansa vahingot, haitat ja muut edunmenetykset. Koepumppaukset ovat
aiheuttaneet vedenlaadun muutoksia kaivovedessä. Hanke on eettisesti
ongelmallinen.
41) Syrjä Antti ja Anna-Maija (211-463-1-89, Tapiola, Kangasala) ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa, koska se pilaa Vehoniemenharjun ainutlaatuisen luonnon ja maiseman sekä todennäköisesti pilaa
myös alueella olevien kiinteistöjen talousvesikaivot. Hakijan tulee vastata
täysimääräisesti kaikista mahdollisista vahingoista, vaurioista ja kuluista,
joita kiinteistölle tai perheelle aiheutuu. Kaivon pilaantuessa tai porakaivopumpun rikkoontuessa (ruostesakka) perheen vedensaanti on turvattava. Kiinteistövahingot on korvattava, jos rakennusten perustukset tai
piha vaurioituu. Lisäksi on korvattava terveydelliset tutkimukset kaikkine
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kuluineen, vesinäytteet ja niiden analysointi, kiinteistön arvon alentuminen
sekä edunvalvontaan liittyvät kulut.
42) Westerberg Timo ja Kristiina (635-424-1-429, Urjanpelto, Pälkäne)
ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava uudelleen Pälkäneen kunnan osalta, koska
imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet oleellisesti. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole yleisen
edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen asiakirjat
eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa. Lupa on käsiteltävä
uuden vesilain mukaisesti. Kaikki mahdolliset haitat on korvattava täysimääräisenä sekä hyvitettävä kiinteistön arvon aleneminen, myynnin vaikeutuminen ja korvattava mahdolliset käyttörajoitukset sekä rakennusaikaiset melu- ja pölyhaitat. Lisäksi tila kuuluu Keiniänrannan Natura-alueeseen, jossa tervalepikon purkautuva veden määrä ja laatu muuttuu. Tästä
johtuen vaaditaan korvaamaan vesialueiden rehevöitymisestä aiheutuneet ruoppaustyöt sekä tervalepikön läpi rantaan kulkevan polun sortumisesta tai vettymisestä aiheutuvat korjaustyöt. Hakijan on asetettava riittävä vakuus vahinkojen korvaamiseksi. Erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelyllä.
43) Loukes Kaarina (635-435-1-60, Etureuna, Pälkäne) on vaatinut, että lupahakemus hylätään lakiin perustumattomana ja aiheettomana, koska
hankkeen tarpeellisuuden perusteet on katsottu vanhentuneen. Lisäksi
koko kunnan toimintojen ja elinehtojen katsotaan vaarantuvan. Lisäksi
asukkaiden laillisia etuja vahingoitetaan ja samalla harjualueella tapahtuu
koskaan korjaamaton ympäristövahinko. Hakijan on korvattava kaikki vahingot ja haitat.
44) Tanila Yrjö ja Muru-Tanila Kristel (635-424-24-129, Rinteelä, Pälkäne)
ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava uudelleen Pälkäneen kunnan osalta, koska
imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet oleellisesti. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole yleisen
edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen asiakirjat
eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa. Lupa on käsiteltävä
uuden vesilain mukaisesti.
Kiinteistölle ja rakennuksille aiheutuneet vahingot on korvattava täysimääräisenä, joita voi aiheuttaa mm. maaperän liikkuminen ja veden purkautuminen. Myös kiinteistön arvon aleneminen on korvattava. Mikäli asuinrakennus muuttuu vedenoton takia asuinkelvottomaksi, on hakijan lunastettava kiinteistö täydestä arvosta, koska olemassa olevat rakenteet on
suunniteltu kuivaan harjumaiseen sopiviksi. Myös alueen muuttuminen
ykkösluokan pohjavesialueeksi kohdistaa kiinteistöön uusia rajoituksia ja
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vaatimuksia. Hakijan on asetettava riittävä vakuus vahinkojen korvaamiseksi. Erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelyllä.
45) Fotex-vaatetus Tmi Markku Forsten (635-401-16-26, Sorvi, Pälkäne)
on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava uudelleen Pälkäneen kunnan osalta, koska
imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet oleellisesti. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole yleisen
edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen asiakirjat
eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa. Hakijan on korvattava haitat ja kiinteistön arvonalentuminen täysimääräisenä. Kiinteistö on
lunastettava, jos tontille rakennetaan vedenottokaivoja. Jos kiinteistöä ei
kukaan osta hankkeen toteuduttua, on hakijan lunastettava se siinäkin tapauksessa. Hakijan on asetettava riittävä vakuus vahinkojen korvaamiseksi. Erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelyllä.
46) Kivimäki Väinö/Stonefell Oy on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää
lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava uudelleen Pälkäneen
kunnan osalta, koska imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet
oleellisesti. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos
ei ole yleisen edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna
vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen
asiakirjat eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat
epäuskottavia. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa.
Hakijan on korvattava kaikki haitat sekä asumiselle ja kiinteistölle aiheutuvat haitat täysimääräisesti, jos lupa myönnetään. Kiinteistö on lunastettava käyvästä arvosta, jos sille aiheutetaan vahinkoa. Hanke on aiheuttanut jo nyt muutoksia maaperässä, jotka ovat nähtävissä asfaltin pinnan
muutoksina. Hakijan on asetettava riittävä vakuus vahinkojen korvaamiseksi. Erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelyllä.
47) Jussilainen Sakari (635-435-1-10, Rauduskoivu, 635-424-1-278, Syrjänen, 635-424-5-40, Tiensivu, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei
saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakemus on käsiteltävä uuden vesilain mukaisesti.
Kosteus- ja painumamittaukset on tehtävä ennen töiden alkamista. Kaikki
kiinteistöille ja ihmisille aiheutuvat haitat on korvattava täysimääräisesti.
Keiniänrantaan kohdistuvia haittojen lieventämistoimia ei saa hyväksyä.
Lisäksi vaaditaan riittävän suurta vakuutta haittojen korvaamisten varalta.
Perusteluina on esimerkiksi hankkeen hyötyjen olevan haittoja selvästi
pienemmät. Hanke ei ole yleisen edun vaatima. Lähialueella on runsaasti
pohjavesivaroja. Hankealue kohdistuu Pälkäneen kuntakeskukseen. Hakemussuunnitelma ja sen liitteet ovat ristiriitaisia, virheellisiä ja epäjohdonmukaisia. YVA-arviointi on vanhentumisen johdosta tehtävä uudelleen.
48) Eerola Vesa (635-421-1-30, Seppälä, 635-421-8-2, Ihanto, 635-435-187, Eerola, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa
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eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Hakemus on käsiteltävä uuden vesilain mukaisesti. Jos lupa myönnetään,
on muistutuksessa esitetty vaatimuksia mm. uudesta YVA-arvioinnista,
korvauksista sekä Keiniänrannalle kohdistuvien haittojen lieventämistoimia ei saa hyväksyä. Vaatimuksia perusteellaan esimerkiksi sillä, että
hankkeesta saatavat hyödyt ovat kaikilta osin merkittävästi haittoja vähäisempiä. Hanke ei ole yleisen edun vaatima. Hankesuunnitelmassa on
useita ristiriitaisuuksia. YVA-arviointi on vanhentunut. Lisäksi muistutuksessa on esitetty yksilöityjä korvausvaatimuksia mm. pellosta, työalueesta, sadonmenetyksestä, EU-tuista, metsästä, odostusarvomaasta ja
on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakemus on käsiteltävä uuden vesilain mukaisesti.
49) Virpi Mäkelä (211-463-0002-0095-M, Tuulentupa, Kangasala) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Kiinteistöjen arvo laskee hankkeen takia sekä vesi loppuu kaivoista. Haitat on korvattava täysimääräisenä luvan tullessa. Hakijan on asetettava riittävä vakuus vahinkojen korvaamiseksi. Erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelyllä.
50) Sallinen Pentti ja Paula (635-408-0001-0097, Kantokylä, Pälkäne) ovat
vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei
hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole yleisen edun vaatima eikä
paranna veden laatua.
Hakijan on korvattava kaikki haitat täysimääräisesti, jos lupa myönnetään
sekä lunastettava rantakiinteistö, jos kiinteistö ei täytä enää rantakiinteistön vaatimuksia. Vesi ei saa vallata rakennuksia eikä uimakelpoinen ranta
saa muuttua kuivaksi maaksi.
51) Urkko Arto ja Susanna (635-435-0001-0069-E, Keskirinne, Taustiala,
Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa antaa minkäänlaista lupaa. Hanke alentaa kiinteistöjen arvoa. Homevaara lisääntyy. Radonpitoisuus lisääntyy. Saattaa aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista. Vesimassat
kuljettavat maa-ainesta, jolloin veden kulkusuunta voi muuttua. Kaikki haitat ja vahingot on korvattava välittömästi, jos lupa myönnetään. Hakijalta
on vaadittava riittävät vakuudet.
52) Jalkanen Marita ja Tornikoski Kari (635-435-1-352, Jukola, Onkkaala,
Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden
aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Mikäli lupa
myönnetään, kiinteistöllä on suoritettava ennen minkäänlaisia imeytys- ja
pumppaustoimenpiteisiin ryhtymistä omakotitalomme kosteus- ja painumamittaukset, joita jatketaan säännöllisesti laitoksen toiminnan alettua.
Lisäksi on maksettava täysi korvaus kiinteistölle aiheutuvista haitoista ja
vahingoista sekä kiinteistön arvon alentumisesta. Asiassa on suoritettava
vesilain mukainen tarkastus maastossa Syrjänharjulla, sen ympäristön
taajama-alueella ja Keiniänrannassa. Asia on käsiteltävä uuden vesilain
mukaisesti. Uusi YVA on tehtävä, koska hanke ja vaikutusalue ovat muuttuneet. Selvitykset ovat puutteellisia erityisesti TUA 3:n osalta. Pälkäneen
kunnan taajaman asukkaille aiheutuu suurta haittaa ja vahinkoa. Hanke
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ei ole enää vedenhankinnan kannalta ajankohtainen. Natura-suojelun perusteena olevat luontoarvot heikkenevät.
53) Pälkäneen Metsästysseura ry (635-415-1-7, Kankaanlukko, Kuuliala,
Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden
aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen
ympäristövaikutukset on arvioitava uudelleen Pälkäneen kunnan osalta,
koska imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet oleellisesti.
Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta
Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole yleisen
edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen asiakirjat
eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa.
Jos lupa myönnetään, on hankkeesta aiheutuneet haitat korvattava täysimääräisesti. Jos ampumaradan käyttö oleellisesti vaikeutuu tai estyy kokonaan, on hakijan korvattava aiheutuneet haitat rakentamalla enintään 5
km:n etäisyydelle nykyisestä ampumaradasta vastaavanlainen ampumarata kaikkine rakennuksineen ja suoja-aitoineen. Vaihtoehtoisesti hakija
voi lunastaa kiinteistön hintaan 980 000 €. Lisäksi on korvattava ampumaradan toiminnan keskeytymisestä tai uuden ampumaradan valmistumisesta aiheutuneet viivästykset kustantamalla nykyisten radankäyttäjien
vastaavat harjoittelukulut toisella ampumaradalla matkakuluineen. Viivästymiskorvaus on prosentin kokonaiskorvaussummasta viikossa. Rata on
useiden eri käyttäjäryhmien käytössä. Toiminnan on jatkuttava häiriöttömänä, jotta turvattaisiin eri tahojen riittävä ja turvallinen ampumataito. Hakijalta on vaadittava riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseen.
54) Jalkanen Pekka ja Ritva (635-424-0024-0048-5, Pekkala, Onkkaala,
Pälkäne) ovat vaatineet, että lupaa ei saa myöntää. Kiinteistö on vaarassa, koska imeytysvesi lähtisi valumaan jyrkkää rinnettä alaspäin. Haitat
on korvattava täysimääräisesti, jos lupa annetaan. Hanke aiheuttaa koko
kunnalle kohtuuttomia vaatimuksia ja rajoituksia.
55) Rantanen Helmi (635-424-0001-0309-7, Ollinkulma, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Kiinteistö sijaitsee
harjun alapuolella, jolloin vesi purkaantuisi kiinteistölle ja rakennuksesta
tulee asuinkelvoton. Lupaa myönnettäessä hakija on velvoitettava vastaamaan syntyneestä vahingosta täysimääräisesti. Hanke pilaa myös kauniin
ja ainutlaatuisen harjumaiseman.
56) Tamdii Oy (635-415-1-133, Markola, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista. Aiheutuvat vahingot on korvattava täysimääräisesti, jos lupa myönnetään. Hanke kuolettaa koko kunnan. Hanke vaikuttaa kielteisesti toimintamahdollisuuksiin ja kiinteistöllä olevan teollisuushallin arvoon, on hakijan lunastettava lupaa edeltävällä arvolla.
57) Tuhola Hannu (211-463-3-91, Riihimäki, Kaivanto ja 211-463-3-77,
Sylkkykallio, Vehoniemi, Kangasala) on todennut, että käyttöoikeusalueiden korvausperusteet ovat epärealistisia ja todelliset menetykset
muodostuvat oleellisesti merkittävimmiksi. Tonttimaan arvon laskee. Todelliset kertaantuneet haittavaikutukset ja tulon menetykset pellon ja met-

119

sän osalta jäävät vasta myöhemmässä vaiheessa nähtäviksi. Työnaikaisten käyttöalueiden ja tie- ja johtolinjojen kaivuualueilta vaaditaan, erityisesti peltojen osalta, että alueille on palautettava sama pelto maa kuin
mitä siitä on kaivettu. Muistutusta on täydennetty myöhemmin mm. korvausvaatimusten osalta.
58) Iivonen Heikki (635-435-0001-0103, Honkaharju, Taustiala, Pälkäne)
59) Iivonen Reino ja Riitta (635-435-0001-0024-0, Metsola, Taustiala, Pälkäne ja 635435-0001-0027-3, Lisämetsola, Taustiala, Pälkänen) sekä
60) Pälkäneen Honkapuisto As. Oy (635-435-0001-0044-M, Puistokulma,
Taustiala, Pälkäne) ovat vaatineet samansisältöisissä vaatimuksissa,
että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristövaikutukset on
arvioitava uudelleen Pälkäneen kunnan osalta, koska imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet oleellisesti. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei hyödy
hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole yleisen edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen asiakirjat eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia. YVA-raportti on
ristiriidassa hakemuksen kanssa.
Hakijan on korvattava kaikki haitat sekä asumiselle ja kiinteistöille aiheutuvat haitat täysimääräisesti, jos lupa myönnetään. Lisäksi kiinteistöjen
alueella on tehtävä puolueeton kosteustarkastus ennen kuin ryhdytään
mihinkään toteutuksiin. Kiinteistöt on lunastettava, jos tontille rakennetaan
vedenottokaivoja. Vesimassat aiheuttavat maaperän ja kiinteistöjen liikkumista, lisäävät rakennuksissa kosteutta ja homevaaraa sekä radonpitoisuuksien kasvua aiheuttaen syöpää. Melu- ja pölyhaitat lisääntyvät
huoltoliikenteestä. Hakijan on asetettava riittävä vakuus vahinkojen korvaamiseksi. Erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelyllä.
61) Kokkonen Terhi, Savolainen Marja-Liisa ja Toivonen Anneli (635-42110-18, Terhilä, Mälkilä, Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa
myöntää lupaa. Jos hanke toteutetaan, on sen aiheuttamat haitat korvattava täysimääräisesti. Kuntaan aiheutuu suuria haittoja, vaikka kuntalaiset
eivät hyödy hankkeesta. Kiinteistön arvo laskee.
62) Lindfors Taina (635-424-6-22, Saviahde, Pälkäne) on vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Vesimassat ovat aiheuttaneet viime vuosina savikerrostumaan ja pintakerrokseen syviä uomia. Terassia kantavat ruuvit ja pilarit
ovat siirtyneet. Kiinteistön arvo laskee. Jos lupa myönnetään, kiinteistön
arvon aleneminen on hyvitettävä.
63) Mäkelä Virpi (211-463-0002-0095-M, Tuulentupa, Kangasala) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Kiinteistön arvo laskee. Vehoniemessä loppuu vesi kaivoissa niin kuin imeytyskokeiden aikana on käynyt. Jos lupa annetaan, on siitä aiheutuvat haitat korvattava täysimääräisesti. Hakijan on asetettava riittävä vakuus vahinkojen korvaamiseksi. Erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelyllä.
64) Mäkilä Tommi ja Irja sekä Trimeloni Tiina ja Saara (635-424-1-277, Irjala, Pälkäne) ovat vaatineet erillisissä ja pääosin samansisältöisissä
vaatimuksissaan, että lupaa ei myönnetä. Asia on käsiteltävä uuden vesilain mukaisesti. Hanke tuhoaa Syrjänharjun luonnon ja kasvillisuuden.
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Hankkeen toteuttamiselle ei ole järkeviä ja taloudellisia perusteluja. Suunnitelmat eivät ole selkeitä. Hankeen toteutuessa kiinteistöjen arvo alenee,
jolloin myynti vaikeutuu. Hanke aiheuttaa mahdollisesti kiinteistöissä kosteusongelmia, joista seuraa terveyshaittoja. Joten hakijan on korvattava
kokonaisuudessaan terveydellisten ongelmien hoito ja lääkkeet.
65) Syrjä Kimmo ja Mikkilä-Syrjä Helena (635-424-0024-0035-R, Onkkaala, Pälkäne) ovat vaatineet, että lupaa ei myönnetä. Hankkeen suunnittelu ja toteutustapa ovat täysin vääriä. Pohjaveden teko kunnan keskusta-alueella aiheuttaa vaikeuksia yrittäjille. Syrjänharjun asukkaiden taloihin voi tulla kosteus- ja rakennevaurioita. Talojen ja kiinteistöjen arvo
laskee.
66) Riihimäki Elli (211-463-2-4, Ketola, Vehoniemi, Kangasala) on todennut, että käyttöoikeusalueiden korvausperusteet ovat epärealistisia ja todelliset menetykset muodostuvat oleellisesti merkittävimmiksi. Tonttimaan arvon laskee. Todelliset kertaantuneet haittavaikutukset ja tulon
menetykset pellon ja metsän osalta jäävät vasta myöhemmässä vaiheessa nähtäviksi. Työnaikaisten käyttöalueiden ja tie- ja johtolinjojen kaivuualueilta vaaditaan, erityisesti peltojen osalta, että alueille on palautettava sama pelto maa kuin mitä siitä on kaivettu. Muistutusta on täydennetty 12.9.2013 mm. korvausvaatimusten osalta.
67) Vehoniemen yksityistien hoitokunta on vaatinut, että hankkeelle ei saa
myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Jos lupa myönnetään, Vehoniemen yksityistiellä on
oltava esteetön liikennöinti kaikille kulkuneuvoille. Tie ja siihen liittyvät rakenteet on laitettava asennustöiden päätyttyä vähintään samantasoiseen
kuin mitä se oli ennen rakentamista. Töiden jälkeisen tien kunnostamistyöt hyväksyy hoitokunta. Hakijan on selvitettävä vuosittain liikkumisen
tarve ja käyttö tiellä käyttömaksun perimistä varten. Suunnitelman mukaan yksityistietä on haettu käyttöoikeusalueeksi, jolloin kylätie kapenee
merkittävästi, joka aiheuttaa liikennöinnin vaikeutumista ja estymistä.
Tiellä on taattava esteetön liikkuminen kokoaikaisesti esim. putkikaivannon leikatessa tien, on esteetön kulku taattava sillan avulla. Lisäksi käyttöoikeusalueiden katsotaan suunnitelmissa olevan liian vähäiset. Todennäköisesti tien alle sijoitettujen putkien kohdalta tie painuu useiden vuosien ajan, josta tulee hoitokunnalle lisäkustannuksia. Tienkäytöstä johtuvan rasituksen katsotaan vaihtelevan vuosittain, joten tienhoitokunta määrittelee hakijan tien käytön ja sen rasittavuuden perusteella vuosittaisen
tienhoitomaksun.
68) Hemilä Heikki (635-421-9-10, Hemilä, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista. Lupa on käsiteltävä 1.1.2012 voimaan tuleen
vesilain mukaisesti. Hanke ei ole yleisen edun vaatima. Suunnitelmassa
on virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia eikä aluetta ole tutkittu riittävästi.
Laitoksen toimivuudesta ei ole varmuutta. YVA-arviointi on vanhentunut.
Pohjavesialueen laajentuminen aiheuttaa ongelmia maankäytössä. Kuntaan ja kuntalaisiin kohdistuu merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Hakijan on korjattava kaikkiin asiakirjoihin tilavarapoikkileikkaukset ja
käyttöoikeusalueet yhdenmukaisiksi. Putkikaivantojen käyttöoikeusvaraukset ovat myös todellisuudessa tarvittaviin alueisiin mitoitettu riittämättömiksi. Korvausesityksessä (hakemuksen liite 13) olevia pinta-aloja ei
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saa suurentaa. Lisäksi hakemussuunnitelman karttoihin merkittävä kaikki
toiminta-alueet ja hankkeen toteuttamista varten tarvittavat polut, tiet ja
muut alueet, joita tarvitaan moottoriajoneuvoilla liikkumiseen.
Hakijan on täysimääräisesti korvattava aiheuttamansa haitat ja vahingot,
mitkä johtuvat pohjavesialueen ja mahdollisten suoja-alueiden määräyksistä. Muistuttaja on esittänyt perustellut korvausvaatimukset pellon, peltojen rakennusaikaiselta työalueelta, sadonmenetyksistä, EU-tuista, metsän, odotusarvomaan, havaintoputkien, vedenotosta aiheutuvista haitoista peltoviljelylle, maa-aineksien poistosta ja läjitysalueista sekä kiinteistöllä tapahtuvista muista haitoista, joita hanke voi aiheuttaa. Lisäksi
esitetään vaatimuksia töiden aikaisesta suorittamisesta, valvonnasta sekä
laitoksen toiminnan päättymisen jälkeisistä toimista.
69) Mäljä Heikki ja Simo ja Rautanen Liisa (635-422-1-3, Mällinoja, Mällinoja, 635-424-1-356, Peltola, Onkkaala, 635-424-5-14, Rauhala, Onkkaala, 635-424-2-22, Rauhala, Onkkaala, Pälkäne) ovat vaatineet, että
hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hanke ei ole yleisen edun vaatima.
Suunnitelmassa on virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia eikä aluetta ole
tutkittu riittävästi. Laitoksen toimivuudesta ei ole varmuutta. Hakemussuunnitelmaan ei ole otettu mukaan siirtolinjoja veden siirtämiseksi laitokselta käyttöön. Töiden aloittamiseen ei ole perusteita eikä hanke ole kiireellinen.
Jos lupa myönnetään, vaaditaan, että lupa on käsiteltävä 1.1.2012 voimaan tulleen vesilain mukaisesti. YVA-arviointi on tehtävä uudelleen,
koska se on vanhentunut ja ristiriidassa hakemuksen kanssa.
Muistuttajat ovat esittäneet perustellut korvausvaatimukset esimerkiksi
pellon, peltojen rakennusaikaiselta työalueelta, sadonmenetyksistä, EUtuista, metsän, odotusarvomaan, havaintoputkien, kaivoveden pilaantumisesta, maa-aineksien poistosta ja läjitysalueista sekä kiinteistöllä tapahtuvista muista haitoista, joita hanke voi aiheuttaa. Lisäksi esitetään
vaatimuksia töiden aikaisesta suorittamisesta, valvonnasta, laitoksen toiminnan päättymisen jälkeisistä toimista ja pohjavesialueen rajauksen
muuttamisesta.
Lisäksi vaaditaan laitoksen suoja-alueiden ja hakemussuunnitelmassa
mainittujen liitteiden saattamista asianosaisten tietoon sekä vastineen
anto-oikeutta asiaan. Hakemussuunnitelmaa on korjattava epätarkkojen
ja puutteellisten tietojen osalta. Muistutusta on täydennetty myöhemmin
useilla vaatimuksilla sekä erilaisilla selvityksillä, joissa on käsitelty mm.
hakemussuunnitelmassa esiintyviä epätarkkuuksia sekä pohjaveden virtausmalleja ja laitossuunnitelmaa sekä pohjaveden laatua ja näihin liittyviä erilaisia liitetiedostoja mm. alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmilla
sekä lausunnoilla.
70) Onkkaalanraitti Kiinteistö Oy (635-424-5-10, Roihula, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava uudelleen Pälkäneen kunnan osalta, koska
imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet oleellisesti. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos ei ole yleisen
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edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen asiakirjat
eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa.
Jos lupa myönnetään, on hakijan asetettava 10 miljoonan euron vakuus
mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi. Kaikki hankkeesta aiheutuneet
haitat on korvattava täysimääräisesti. Jos tontille rakennetaan vedenottokaivoja, hakijan on lunastettava muistuttajan kiinteistö, koska toiminta ei
ole enää kiinteistöllä mahdollista. Erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelyllä.
71) Laipan Yrittäjäyhdistys ry on vaatinut, että hankkeelle ei saa myöntää
lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava uudelleen Pälkäneen
kunnan osalta, koska imeytysalueet, -tekniikat ja -määrät ovat muuttuneet
oleellisesti. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Tekopohjavesilaitos
ei ole yleisen edun vaatima eikä paranna veden laatua. Hanke ei paranna
vedenhankinnan toimintavarmuutta tai kriisivalmiutta. Lupahakemuksen
asiakirjat eivät ole yksiselitteisiä sekä suunnitelmat ja tutkimukset ovat
epäuskottavia. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa.
72) Sipilä Juha ja Kari (211-463-1-61, Sipilä, Vehoniemi, Kangasala) ovat
vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hanke ei ole yleisen
edun vaatima. Suunnitelmassa on virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia
eikä aluetta ole tutkittu riittävästi. Laitoksen toimivuudesta ei ole varmuutta. Töiden aloittamiseen ei ole perusteita eikä hanke ole kiireellinen.
Jos lupa myönnetään, vaaditaan, että lupa on käsiteltävä 1.1.2012 voimaan tulleen vesilain mukaisesti. YVA-arviointi on tehtävä uudelleen,
koska se on vanhentunut ja ristiriidassa hakemuksen kanssa. Muistuttajat
ovat esittäneet perustellut korvausvaatimukset esimerkiksi pellon, peltojen rakennusaikaiselta työalueelta, sadonmenetyksistä, EU-tuista, metsän, rantatontin häiriintymisestä, odotusarvomaan, havaintoputkien, kaivoveden pilaantumisesta, maa-aineksien poistosta ja läjitysalueista sekä
kiinteistöllä tapahtuvista muista haitoista, joita hanke voi aiheuttaa. Lisäksi
esitetään vaatimuksia esimerkiksi töiden aikaisesta suorittamisesta, valvonnasta, laitoksen toiminnan päättymisen jälkeisistä toimista ja pohjavesialueen rajauksen muuttamisesta. Lisäksi vaaditaan laitoksen suoja-alueiden ja hakemussuunnitelmassa mainittujen liitteiden saattamista asianosaisten tietoon sekä vastineen anto-oikeutta asiaan. Hakemussuunnitelmaa on korjattava epätarkkojen ja puutteellisten tietojen osalta.
Muistutusta on täydennetty myöhemmin useilla vaatimuksilla sekä erilaisilla selvityksillä, joissa on käsitelty mm. hakemussuunnitelmassa esiintyviä epätarkkuuksia sekä pohjaveden virtausmalleja ja laitossuunnitelmaa
sekä pohjaveden laatua ja näihin liittyviä erilaisia liitetiedostoja mm. alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmilla sekä lausunnoilla.
73) Woodlands Oy/ Ari ja Pasi Kokkonen (635-401-0016-0021-8, Viila,
Epaala, Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa
eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Haitat ovat merkittävästi suurempia kuin hyödyt. Vahingot kohdistuvat
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kaikkiin Kankaanmaan yrittäjiin ja Pälkäneen kuntalaisiin. Yritysten toimintojen laajennukset, muutokset ja varastointeihin tulee vaikeuksia sekä ympäristölupien saaminen vaikeutuu. Pohjavesialueen luokituksiin tulee
muutoksia. Hakemuksen suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäluotettavia
ja ristiriitaisia. Jos lupa myönnetään, on yrityksen toiminnan laajentamisen hankaloitumisesta aiheutuvat haitat sekä kiinteistöin arvon alentuminen korvattava.
74) Pälkäneen Perussuomalaiset valtuustoryhmä (Onkkaala, Pälkäne)
ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen toimintaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Rakentaminen rakennetulle alueelle on riskialtista, laskee kiinteistöjen arvoja ja vaatii kunnalta investointivaatimuksia esim. hulevesin johtamisen osalta. Jos lupa myönnetään,
hakijan on oltava korvausvelvollinen kaikkien rakenteiden investointeihin,
joiden katsotaan edes välillisesti johtuvan hankkeesta.
75) Varalan yksityistien hoitokunta (Varala, Kangasala) on vaatinut, että
hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Iso putkilinjasto on suunniteltu kaivettavaksi Varalantien alle yli kilometrin matkalta. Tien hetkellistäkään sulkemista/katkaisemista ei hyväksytä kylän liikenteen, elinkeinojen ja turvallisuuden vuoksi, koska tiellä on hyvin monenlaista käyttöä jatkuvasti. Tiekunta ei voi myöskään olla vastuussa hakijan hankkeen aiheuttamista lisääntyvistä tienhoitokuluista ja tien turvallisuudesta, jos tien rakennetta
muutetaan kovinkin paljoa. Hakijan tulee korvata kaikki haitat täysimääräisesti. Hakijalle tulee asettaa riittävät vakuudet, joilla mahdollistetaan
haittojen korvaus ja alueen ennallistaminen.
76) Mäkinen Kauko ja Maila (635-424-0001-0146, Onkkaala, Pälkäne) ovat
vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen haitat ovat
suuremmat kuin hyödyt. Hankkeen vahingot ja riskit koskettavat suurta
osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta.
Hanke estää kunnan kehittymisen. Hankkeelle ei ole perusteita eikä se
ole yleisen edun vaatima, koska yhtiön osakaskunnilla on riittävästi juomavettä. Hanke ei paranna veden laatua, vedenhankinnan varmuutta eikä
kriisivalmiutta. Hankkeen YVA-arviointi on vanhentunut. Hakemuksen
suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäluotettavia ja ristiriitaisia. Asumista
häiritsevää kulkuoikeutta vastustetaan. Hanke aiheuttaa kaikille sen
suoja-alueilla asuville kohtuuttoman riskin. Jos lupa myönnetään, vaaditaan korvauksia kaikista haitoista sekä kiinteistön arvon alentumisesta.
Lisäksi radonpitoisuuksia on seurattava talossa.
77) Lehto Anneli ja Erkki (635-435-1-36, Mäljänkulma, Taustiala, Pälkäne)
ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Kiinteistö sijaitsee
vaarallisesti TUA3 (KA3.1 ja IA4.2) alapuolella. Pelko vaarasta perustuu
esimerkiksi: suurien vesimäärien vaikutuksiin, kosteus- ja homevaaraan,
radonpitoisuuden nousuun, imeytysputkien mahdollisiin hajoamisen aiheuttamiin vaaroihin, imeytetyn veden laatuun, liikkumisen rajoituksiin
alueella, negatiivisia vaikutuksia innovaatioihin, yritystoiminnan kuihtumi-
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seen, suunnitelmien epäluotettavuuteen, hakijayhtiön myyminen ulkomaille, vahingon sattuessa ei saada korvauksia, luotettavien tutkimusten
puute ja pohjaveden pilaantuminen.
78) Ukkonen Kari (635-420-0009-0027,Perkiö ja 635-420-0009-0023, Niittymäki, Myttäälä, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää
lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Lisäksi vaaditaan, että hakemus tulee käsitellä uuden vesilain mukaisesti, riitatapaukset käsiteltävä välimiesmenettelyllä, hakija on velvoitettava pyytämään lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta Pälkäneen
tutkimuksista, hakijan on korvattava kaikki haitat täysimääräisenä ja asetettava riittävät vakuudet aluehallintoviraston tillille. Hanke aiheuttaa vaaraa ja haittaa kunnan asukkaille, yrityksille ja rakennuksille. Hakemuksen
asiakirjat ovat ristiriitaisia ja puutteellisia. YVA-arviointi on vanhentunut.
Lisäksi vaaditaan, että käytetty vesi on korvattava kokonaan, jos se on
tekopohjavettä. Tiemaksujen mahdolliset nousut on korvattava ja huolehdittava tienpinnoituksesta, jos pölyä sitovia aineita ei voida enää käyttää.
Muistutusta on täydennetty myöhemmin.
79) Metsäyhtymä R.Syrjä (635-401-0004-0019-7, Benjaminpalsta, Epaala,
635-421-0006-0061-S, Niitynsyrjä, Mälkilä, Pälkäne) on vaatinut, että
hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt.
Hanke aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei hyödy
hankkeesta. Hankkeelle ei ole perusteita eikä hanke paranna veden laatua. YVA-raportti on ristiriidassa hakemuksen kanssa. Hankkeen suunnitelmat ovat epäuskottavia ja epätarkkoja.
Jos lupa myönnetään, on hakijan korvattava Benjaminpalstan alueella
olevan linkkitornin vuokratulojen menetys, mikäli linkkitornin sijainti ei
aiemmalla paikalla oleva mahdollinen. Lisäksi on korvattava metsän kasvulle aiheutuvat haitat sekä mahdollinen maaperän muuttuminen ja sen
vaikutus metsän kasvuun ja metsätalouteen. Metsäpalstan maa-ainesten
oton estyminen pitää korvata.
80) Tillilä Anneli, Helena ja Tuomo (635-424-1-37, Alanko, 635-424-5-101,
Tiililä, Onkkaala, 635-401-8-55, Sahara, 635-424-1-265, Einola, Pälkäne) ovat vaatineet, että lupaa ei myönnetä. Hankkeen aiheuttama veden lisääntyminen pilaa Natura-alueen luonnon. Selvitykset ovat puutteellisia molemmilla puolin Syrjänharjua. Kiinteistöjen käyttöön ei saa tulla rajoitteita. Hakijan on korvattava täysimääräisesti mahdolliset vahingot.
Hanke vaikeuttaa peloilla tehtävää erikoisviljelyä, johon on tehty isoja investointeja.
81) Kulmala Minna ja Vuorinen Simo (635-424-24-118, Syrjänrinne, Onkkaala, Pälkäne) ovat vaatineet, että lupaa ei myönnetä. Hanketta ei haluta Syrjänharjulle/Pälkäneelle, koska luonnon monimuotoisuus pilaantuu
ja kiinteistön hinta putoaa.
82) MX Electrix Oy (635-415-1-131, Mikrometsä, Kuuliala, Pälkäne) on
vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Hankkeen vahingot koskettavat suurta osaa kuntalaisia ja yrityksiä, mutta Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Hanke estää kunnan kehittymisen. Hankkeelle ei ole perusteita eikä ole yleisen
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edun vaatima, koska yhtiön osakaskunnilla on riittävästi juomavettä.
Hanke ei paranna veden laatua, vedenhankinnan varmuutta eikä kriisivalmiutta. Hankkeen YVA-arviointi on ristiriidassa hakemuksen kanssa. Hakemuksen suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäluotettavia ja ristiriitaisia.
Jos hanke toteutuu ja kiinteistölle rakennetaan vedenottokaivoja, on kiinteistö lunastettava, koska kaivot estävät kiinteistön käytön. Lisäksi kiinteistön kustannusten nousu, arvon aleneminen ja liiketoiminnan väheneminen on korvattava. Hakijan on asetettava 10 miljoonan euron vakuus
vahinkojen kattamiseksi. Korvausvaatimuksia on täydennetty myöhemmin.
83) Mansikkaviita Pilvi ja Heikkilä Jani (211-461-0001-0050-P, Pilvilinna,
Varala, Kangasala) ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa
eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Hankkeen vahingot kohdistuvat hyvin suurelle alueelle koskien asukkaita
ja yrityksiä. Hanke on turha, koska hyvälaatuista vettä on saatavilla riittävästi. Harjun kasvillisuus on yrityksen (mehiläistarha) toiminnan peruselementti, jolloin kasvillisuuden muuttuessa yritykset toimeentulot ovat menneitä. Ekosysteemi on haavoittuvainen. Harjun virkistyskäyttö on elintärkeää. Maankäytölliset haitat kuten maalämpö putkien asentaminen rajoittuu.
84) Nevaranta Sirkku (635-424-0001-0351-K, Jussinpiha, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut, että lupaa ei saa myöntää. Vedenpinta nousee Syrjän
harjun alla eikä vaikutuksia kiinteistölle ole tutkittu. Tontin arvo saattaa
pudota. Toiminta ei ole alkuperäisten suunnitelmien mukaista. Hakijaa
vaaditaan korvaamaan maan valumisesta aiheutuvat kulut. Kaivot rakennetaan liian lähelle asuinaluetta. Vedenvalumisen vaikutuksia Natura-alueelle pelätään.
85) Rakkolainen Viljo (635-424-1-25, Rajamäki, Onkkaala, Pälkäne) on
vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Taajama-alueella putkilinjojen kaivaminen ja kaivojen tekeminen aiheuttaa luontoarvojen tuhoutumista ja muutakin haittaa. Lupaa ei ainakaan pitäisi myöntää taajama-alueelle mukaan
lukien Taustin alue. Syrjäharjun luontaiset pohjavedet virtaavat alas Mallasveden rantaan, siitä ovat todisteena lukuisat lähteet rannassa. Rinteessä ei ole näkynyt koekaivoja, joten voidaanko tietää mihin vedet todella menevät.
86) Manninen Maaret ja Salmi Rauno (635-424-24-131, Urhonranta, Onkkaala, Pälkäne) ovat vaatineet, että lupaa ei saa myöntää, koska riskinä
on maan valuminen.
87) Tiililä Maija (635-424-24-132, Tilkku, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut,
että lupaa ei myönnetä, koska maa valuu jo nyt.
88) Järvinen Kerttu (635-424-1-332, Kibu, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut,
että lupaa ei myönnetä, koska maa valuu ja rinnealueella asutaan.
89) Lamppu Lilja (635-424-1-145, Roihula, Onkkaal, Pälkäne) on vaatinut,
että lupaa ei myönnetään. Lisäksi vastustetaan kaivoalueen tai imeytysalueiden sijoittamista kiinteistön läheisyyteen. Tutkimustulokset puuttuvat kaivoalueen/imeytyksen vaikutuksesta jyrkkään harjualueeseen.
Toiminta aiheuttaa jossain määrin muutoksia maan pintakerrokselle, sen
alapuoliselle hiekkapohjalle sekä kasvustolle. Kyseisten muutosten toteuttaminen laskee alueen lähellä olevan kiinteistön jälleenmyyntiarvoa.
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Hankkeella ei voi olla enää alkuperäisiä edellytyksiä onnistua, koska moni
kumppani on vetäytynyt.
90) Vuorinen Markku (635-424-6-24, Ranta-Seppälä, Onkkaala, Pälkäne)
on vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Vedenpumppaus nostaa vedenpintaa
Syrjänharjun alla ja se purkautuu Keiniänrannan tervametsälepikkoon.
Talo on jo nyt lepikon reunalla, joka nyt jo sortuu ja elää.
91) Kyttälä Vesa-Pekka (635-424-6-20, Jukkala, Onkkaala, Pälkäne) on
vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Hanke ei sovellu asuinalueen maastoon
ja pihoihin. Talon takana on Natura-metsä ja epävakaa maapenkka, jonka
päällä talo on. Hakijan on oltava korvausvastuullinen mahdollisista haitoista.
92) Topel Winfried (635-424-3-28, Piilopaikka, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Etukäteen on mahdotonta sanoa, minkälaisia haittavaikutuksia hanke toisi toteutuessaan, mutta seurauksena voivat
olla maan siirtyminen rinnealueella liiallisen kosteuden seurauksesta. Lähialueella sijaitsevien rakennusten kosteus/homevauriot. Alavan rantaalueen muuttuminen märäksi joutomaaksi. Keiniänrannan aluetta ei voida
enää kutsua Natura-alueeksi.
93) Äijälä Oili (635-424-0024-0100, Mäntyrinne, Onkkaala, Pälkäne) on
vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Vedenpumppaus nostaa vedenpintaa
Syrjänharjun alla. Tontin ja kiinteistön arvo laskee. Talon alapuolella on
arvokas Natura-alue. Kaivot tulevat liian lähelle asuinaluetta. Hakijan on
korvattava valumisesta aiheutuvat kulut, mahdollisen öljysäiliön poistamiseen liittyvät kulut, radonpitoisuuden noususta aiheutuvat kulut sekä kiinteistön arvon alentumisen.
94) Vuorinen Eva ja Pekka (635-424-1-436, Toukola 2, 635-424-1-437,
Toukola 3, 635-424-1-438, Sompio 2, 635-424-1-439, Sompio 3, Onkkaala, Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei saa myöntää lupaa eikä
töiden aloittamislupaa. Alueella on suoritettava maastotarkastus hankkeeseen sitoutumattomien viranomaisten toimesta. Jos lupa myönnetään,
vaaditaan kaikille kiinteistöjen rakennuksille säännölliset kosteus- ja vakauttamismittaukset ulkopuolisen, puolueettoman mittaajan toimesta. Lisäksi hakijan on osoitettava täydet ja riittävät korvausvakuudet. YVAarviointi on vanhentunut. Pumppausmenetelmä on muuttunut ja paikka on
muuttunut lähemmäksi asutusta. Pumppauskokeiden aikana kiinteistön
kellariin tuli vettä. Tontin alapuolella olevaan rantaan tirisee vettä pinnan
läheisyydessä olevan savikerroksen vaikutuksesta. Kaivopumppaushakemus perustuu ylipumppaukseen, mutta ei ole selvää minne ylimääräinen vesi kulkeutuu. Veden viipymä harjussa on liian lyhyt. Luontoarvoiltaan ainutlaatuiset Keiniänranta ja Punamultalukko ovat vaarassa. Keiniänrannan ja Syrjänharjun välissä asuu 42 taloutta 1,5 km matkalla.
Hanke on turha, koska pintavettä alueella riittää. Muistutuksen liitteenä on
valokuvia kiinteistön läheltä.
95) Lehtimäki Inga (635-424-1-144. Puolmatka, Onkkaala, Pälkäne) on
vaatinut, että lupaa ei saa myöntää. Lisävesi ei mahdu tontille. Syrjänharjun marja- ja sienimaat tuhoutuu. Hakijan on oltava vahingoista korvausvelvollinen.
96) Tuomaala Olli (635-421-7-12, Tuomaala, Pälkäne) ovat vaatineet, että
hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Asia on käsiteltävä 1.1.2012 voimaan
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tulleen vesilain mukaisesti. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Hanke ei
ole yleisen edun vaatima. Alueella on runsaasti olemassa olevia pohjavesivaroja. Hankesuunnitelmassa on ristiriitaisuuksia ja epäselvyyksiä. Toiminta-aluetta ei ole tutkittu luotettavasti ja riittävästi. YVA-arviointi on vanhentunut. Jos lupa myönnetään, vaaditaan hakija täysimääräisesti korvaamaan aiheuttamistaan vahingoista, haitoista ja edunmenetyksistä.
Muistuttajat ovat esittäneet perustellut korvausvaatimukset esimerkiksi
pellon, peltojen putki- ja työalueilta, sadonmenetyksistä, EU-tuista, metsän, odotusarvomaan, havaintoputkien sekä kiinteistöllä tapahtuvista
muista haitoista, joita hanke voi aiheuttaa. Lisäksi esitetään vaatimuksia
esimerkiksi pohjaveden käytön estymisestä, kiinteistön arvon alentumisesta, töiden aiheuttamista vaurioista, valvonnasta, laitoksen toiminnan
päättymisen jälkeisistä toimista ja pohjavesialueen rajauksen muuttamisesta.
Lisäksi vaaditaan laitoksen suoja-alueiden ja hakemussuunnitelmassa
mainittujen liitteiden saattamista asianosaisten tietoon. Hakemussuunnitelmaa on korjattava epätarkkojen ja puutteellisten tietojen osalta.
97) Kämppi Markus ja Kirsi Pohjola (635-435-1-58, Etukaarre, Taustiala,
Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden
aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakijalla ei
ole riittäviä takuita ja esityksiä korvauksista vahingoille. Hakijan jatkuva
läsnäolo ja pumppauksen aloittamisen pelko on jo nyt vaikeuttanut kiinteistöjen myyntiä, joka lisää huolta perheiden tulevaisuudesta. Lisäksi
harjuluonnon vaurioitumista pelätään. Suunnitelmia ja tutkimuksia ei ole
voitu osoittaa luotettavaksi. Jos lupa myönnetään, on siitä aiheutuvat haitat korvattava täysimääräisesti. Jos tontille rakennetaan vedenottokaivoja,
on hakijan lunastettava kiinteistö täysihintaisena. Kiinteistö sijaitsee Syrjänharjun rinteen alla ja pumppausasemat ovat hyvin lähellä, joten vedenvalumista kiinteistölle ja maanalaiseen alakertaan pelätään.
98) Anttila Hanna-Liisa (635-424-24-141, Anttila-Perttula, Pälkäne) on
vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Suunniteltu tutkimaton imeytysalue sijaitsee Syrjänharjun länsilappeelle kaavoitettujen asuintonttien
yläpuolella, jolloin niiden arvo romahtaa ja kehitys estyy. Vaikutuksista ei
ole mitään tietoa suojellun tervaleppäkorven ja rauhoitetun suon suojelualueilta. Kaikki haitat on korvattava täysimääräisesti.
99) Anttila Simo (635-424-24-143, Kanta-Anttila, 635-424-24-111, Simonlinna, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä
töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hanke
estää keskeisen kehitysalueen (Tilakeskuksen ja Aapiskukon välinen
alue) kehittymisen. Jo nyt kaikki suunnittelu alueella on jouduttu keskeyttämään. Veden virtaamisesta ei ole mitään varmuutta eikä alueita ole tutkittu riittävästi. Hanke aiheuttaa mittavat investoinnit ja estää tilojen ylläpitoinvestoinnit. Jos hanke toteutuu, kaikki haitat on korvattava täysimääräisesti. Myös hankkeen estämä liiketoiminta tai sen kehittämiseen kohdistuvat rajoitukset on korvattava.
100) Ranta Jarmo ja Tiina (211-463-3-67, Kuusimäki, Vehoniemi, Kangasala) ovat vaatineet, että hankkeelle ei myönnetä lupaa. Hankkeen tarpeel-
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lisuutta ei ole perusteltu. Hanke sisältää huomattavia riskejä, koska esimerkiksi vesien käyttäytymistä ei ole kokeiltu suunnitellun suuruisilla vesimäärillä. Hankkeesta esitetyt hyödyt eivät ole todellisia.
Tuomaala Auni ja Risto (635-421-7-16, Kotikunnas, 635-421-7-17,
Kultamaa, 635-421-7-18, Helmililja, Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista. Asia on käsiteltävä 1.1.2012 voimaan tulleen
vesilain mukaisesti. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Hanke ei ole yleisen edun vaatima. Alueella on runsaasti olemassa olevia pohjavesivaroja.
Hankesuunnitelmassa on ristiriitaisuuksia ja epäselvyyksiä. Toiminta-aluetta ei ole tutkittu luotettavasti ja riittävästi. YVA-arviointi on vanhentunut.
Jos lupa myönnetään, vaaditaan hakija täysimääräisesti korvaamaan aiheuttamistaan vahingoista, haitoista ja edunmenetyksistä. Muistuttajat
ovat esittäneet perustellut korvausvaatimukset esimerkiksi tonttimaahan
kohdistuvista haitoista, puustosta, odotusarvomaasta ja havaintoputkista.
Lisäksi esitetään vaatimuksia esimerkiksi pohjaveden käytön estymisestä, kiinteistön arvon alentumisesta, töiden aiheuttamista vaurioista,
valvonnasta, laitoksen toiminnan päättymisen jälkeisistä toimista ja pohjavesialueen rajauksen muuttamisesta. Lisäksi vaaditaan laitoksen suojaalueiden ja hakemussuunnitelmassa mainittujen liitteiden saattamista asianosaisten tietoon. Hakemussuunnitelmaa on korjattava epätarkkojen ja
puutteellisten tietojen osalta.
Mäkelä Antti (211-463-2-89, Mäkelä, Vehoniemi, Kangasala) on vaatinut, että hankkeelle ei myönnetä lupaa. Hankkeen tarpeellisuutta ei ole
perusteltu. Hanke sisältää huomattavia riskejä, koska esimerkiksi vesien
käyttäytymistä ei ole kokeiltu suunnitellun suuruisilla vesimäärillä. Hankkeesta esitetyt hyödyt ole todellisia.
Salo Seppo ja Pirjo (211-461-1-23, Uotila, Varala, Kangasala) ovat
vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Varalantien hetkellistäkään sulkemista ei hyväksytä. Viljelysmaiden pelätään olevan vaarassa,
jos vesimassat harjun Varalan puolelta pääsevät liikkeelle. Porakaivot
ovat vaarassa. Metsät eivät kestä vesimassoja. Hankkeen vaikutukset
kohdistuvat laajaan joukkoon asukkaita ja yrityksiä. Jos lupa annetaan, on
haitat korvattava täysimääräisesti. Hankkeen vaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi
Kuosmanen Heta ja Pukkila Jarno (635-435-1-64, Etupelto, Pälkäne)
ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Tarkkaa tietoa veden virtauksista ei ole. Kiinteistöjen arvo laskee ja myynti vaikeutuu. Veden imeyttäminen harjuun lisää kiinteistöjen kosteutta ja radon-kaasu pitoisuuksia. Rakentamisen aikaiset melu- ja pölyhaitat lisääntyvät aiheuttaen terveyshaittoja. Huoltoliikenne aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin.
Alueella on suuronnettomuuden vaara vesiputkien hajotessa. Tutkimukset ja suunnitelmat ovat epäuskottavia ja epätarkkoja. Jos lupa myönnetään, kaikki haitat on korvattava täysimääräisesti. Lisäksi on esitetty vaatimuksia kiinteistön maaperän ja rakennusten tutkimiseen ennen ja jälkeen hankkeen sekä ehdot kiinteistön mahdollisesta lunastamisesta. Hakijan on myös kustannettava kevyenliikenteen verkko Taustin alueelle
mahdollistamaan lasten turvallinen liikkuminen.
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105) Yrjölä Rauni ja Veikko (635-420-4-0, Kaijanpelto, Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeesta saatavat edut ja
hyödyt ovat haittaa ja muuta edunmenetystä pienempiä. Suunnitelmissa
on useita virheitä. YVA-arviointi on vanhentunut. Jos lupa myönnetään,
vaaditaan korvauksia rakentamisen aikaisesta häiriöstä ja haitasta yritystoiminnalle ja hankkeen aiheuttamasta vuosittaisesta haitasta.
106) Kosonen Jukka ja Pia (635-424-24-57, Uskola, Onkkaalankylä, Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden
aloittamislupaa. Asiantuntijoiden suurestikin eroavat mielipiteet. Pohjavesi saattaa pilaantua. Harjun puhdistuskyky epäilyttää. Testitulokset ovat
epämääräisiä. Jos lupa myönnetään, haetaan korvauksia täysimääräisenä kaikista kuluista ja haitoista.
107) Lindholm Marja (635-424-24-70, Päivölä, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Hanke saattaa aiheuttaa suurta tuhoa kiinteistölle ja ympäristölle. Jos lupa myönnetään, hakijan on korvattava
kaikki haitat täysimääräisenä.
108) Lind Antti ja Oksanen Sani (635-421-1-33, Reinola, Mälkilä, Pälkäne)
ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Ympäristövaikutukset ja häiriöt ja haitat pitäisi asettaa etusijalle. Luotettavia selvityksiä ei ole
esitetty. Hanke ei ole yleisen edun vaatima. Hanke ei ole pystynyt osoittamaan hyötyä kriisitilanteissa. Jos lupa myönnetään, haitat ja vahingot
on korvattava täysimääräisesti ja viipymättä. Maalämpökaivoon kohdistuvat haitat on korvattava. Tiellä kulkemisesta ja liikenneturvallisuudesta on
esitetty vaatimuksia.
109) Timperi Timo (635-424-24-62, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Hankkeesta aiheutuu peruuttamaton tuho arvokkaalle
luonnolle ja asutukselle. Yksipuolinen selvitys aliarvioi hankkeen haitat.
Kiinteistöt kärsivät vaurioita maaperän helpon liikkuvuuden vuoksi. Sopivia alueita löytyy muualtakin.
110) Korkiakangas Pekka (211-463-2-46, Otso, Vehoniemi, Pälkäne) on
vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Hanke ei ole yleisen edun vaatima eikä
sille ole tarvetta. Tarpeellisuutta ei ole perusteltu. Hanke sisältää huomattavia riskejä. Hyödyt eivät ole todellisia eikä haittojen varmuudesta ole tietoa.
111) Roihu Simo (635-424-1-143, Arvola, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut,
että lupaa ei myönnetä. Syrjänharjun kallioperän muotoa ei ole tutkittu.
Tutkimukset ovat epäuskottavia. Pumppuasemia ollaan tuomassa keskelle asutusta, jolloin kiinteistöille kohdistuu meluhaittoja, käyttörajoituksia
maalle ja kiinteistöille sekä arvon alentumista. Hakija on velvollinen korvaamaan kiinteistöjen arvon alentuminen.
112) Tiitola Ulriikka (211-408-1-35, Linnunlento, Saarikylät Hykönsalo,
Kangasala) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden
aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Suurin osa
toiminnoista sijoittuu Natura-alueille. Haitta-arvio vähättelee mahdollisesti
laitoksesta koituvia seurauksia alueen harjun ja järvien ekosysteemeihin
sekä ainutkertaiseen kulttuuriympäristöön.
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113) TJT-Kiinteistöt (635-415-1-85, Markkala, Kuuliala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakemus tulee käsitellä
1.1.2012 voimaan tulleen vesilain mukaisesti. YVA-arviointi on vanhentunut. Hankkeen vahingot kohdistuvat laajaan joukkoon asukkaita ja yrityksiä. Hanke estää kunnan kehittymisen. Hankkeelle ei ole perusteita eikä
se paranna vedenhankinnan varmuutta. Suunnitelmat ja tutkimukset ovat
epäuskottavia ja epätarkkoja. Jos lupa myönnetään, on kaikki aiheutetut
haitat ehdoitta korvattava täysimääräisesti mukaan lukien yrityksen liikevaihdon pieneneminen hankkeesta johtuen. Lisäksi yritystoiminnan tullessa kannattamattomaksi hankkeen seurauksena, on kiinteistö lunastettava. Rakennuksiin on tehtävä kosteus- ja painumamittaukset.
114) Vehoniemen vesiyhtymä on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää
lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hanke ei ole yleisen edun vaatima eikä sille ole tarvetta. Hankkeen
hyödyt ovat selvästi pienemmät kuin haitat. Toiminta-aluetta ei ole tutkittu
riittävästi. YVA-arviointi on vanhentunut. Tuhot ulottuisivat Vehoniemessä
suurelle alueelle ja kodit olisivat vaarassa. Vehoniemenkylän arvokas
maisema muuttuisi. Pohjaveden ja Roineen veden laatu muuttuisi. Lisäksi
korvauksia vaaditaan, että hakija velvoitetaan maksamaan vahingoista
korvaukset, jotka muistuttajan hyväksymä puolueeton valvoja on tehnyt.
Talousveden saanti kaivoista ei saa myöskään katketa.
115) Reskola Terhi (635-424-3-40, Kankilanmetsä, Onkkaala, Pälkäne) on
vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Uusi YVA-arviointi on tehtävä. Vaatimuksia esitetään esim. arkeologisten ja uhanalaisten kasvien
inventointien osalta, kulkuyhteyksien, töiden suorittamisesta sekä pohjaveden pilaantumisen vastuista. Tarkemmat perustelut löytyvät muistutuksesta. Lisäksi esitetään perusteltuja vaatimuksia erilaisista korvauksista,
kuten puustosta, käyttöoikeuksista, hankkeen aiheuttamasta arvonalenemisesta, luontoarvojen tuhoamisesta, marjastus- ja sienimetsien tuhoutumisesta, pysyvästä stressistä. Muistutusta on täydennetty myöhemmin,
mm. selvityksillä koskien pohjaveden laatua sekä virtausmalleja ja laitossuunnitelmaa.
116) Järvenpää Jaakko (635-436-4-106, Mäntypelto, Pälkäne) on vaatinut,
että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakemus tulee käsitellä 1.1.2012
voimaan tulleen vesilain mukaisesti. YVA-arviointi on vanhentunut. Hankkeen vahingot kohdistuvat laajaan joukkoon asukkaita ja yrityksiä. Hanke
estää kunnan kehittymisen. Hankkeelle ei ole perusteita eikä se paranna
vedenhankinnan varmuutta. Suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia ja epätarkkoja. Jos lupa myönnetään, on kaikki aiheutetut haitat ehdoitta korvattava täysimääräisesti.
117) Mäenpää Jani (211-463-1-84, Ajaton, Vehoniemi, Kangasala) on vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Hanke pilaa Vehoniemen harjun luonnon ja
maiseman. Todennäköisesti pilaa myös alueella olevien kiinteistöjen talousvesikaivot ja aiheuttaa suuren vaurioitumisriskin imeytysalueen läheisyydessä oleville kiinteistöille. Hanke on turha. Lisäksi korvauksia vaadi-
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taan vahingoista ja haitoista, kuten kaivon pilaantumisesta, veden saannin estymisestä, kiinteistövahingoista, terveydellisistä haitoista, vesinäytteiden ottamisesta, talon arvon alentumisesta ja edunvalvonnan kuluista.
Sorri Topi ja Kangasniemi Mia (211-461-1-38, Mikkola, Varala, Kangasala) ovat vaatineet lupahakemuksen hylkäämistä. Hanke vaikuttaa
kielteisesti asumisviihtyisyyteen ja elinympäristöön. Hankkeen monet
epävarmuustekijät ja kielteiset vaikutukset aiheuttavat asunnon arvon laskua. Mikäli hankkeen toteuttamiseen ryhdytään, on veden laatua ja antoisuutta kaivossa seurattava. Puhdas juomavesi on turvattava ja kustannettava, jos kaivon vesi pilaantuu.
Jutila Kaisa ja Virta Juho (635-424-1-285, Vuokkorinne, 635-424-24114, Vuokkorinne 2, Onkkaala, Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle
ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hanke ei ole yleisen edun vaatima. Hankkeen vahingot kohdistuvat laajaan joukkoon asukkaita ja yrityksiä. Haitat ovat
suuremmat kuin hyödyt. Hankkeelle ei ole perusteita. Hanke vaarantaa
lähialueen asukkaiden elinolosuhteita ja asumista sekä virkistysolosuhteita. Jos lupa myönnetään, on haitat korvattava täysimääräisesti. Kiinteistö on lunastettava, jos hanke vaikuttaa asumiseen talossa.
Pälkäneen Rinnetie As. Oy/Gummerus Janne (635-424-3-24, Kotorinne, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää
lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Edut ja hyödyt ovat merkittävästi haittaa ja muuta edunmenetystä
vähäisempiä. Hanke ei ole yleisen edun vaatima. Intressivertailu ei puolla
hanketta. Vaatimuksina on esitetty esimerkiksi: uusi YVA-arviointi on tehtävä, hakemus tulee käsitellä 1.1.2012 voimaan tulleen vesilain mukaisesti, Keiniänrannan Natura-alueeseen kohdistuvin haittojen lieventämistoimia ei tule hyväksyä, YVA yhteysviranomaiselta on pyydettävä lausunto, lisäksi hakemukseen esitetään täydennyksiä ja lisäselvityksiä
suunnitelmista ja toteutuksista. Lisäksi vaatimukset esitetään vakuuksista, kosteus- ja painumamittauksista sekä korvauksien maksamisesta.
Vihtiälä Hannu (211-463-2-122, Lukonreuna, Vehoniemi, Kangasala)
on vaatinut, että lupaa ei myönnetä. Hankkeen tarpeellisuutta ei ole perusteltu. Hanke sisältää huomattavia riskejä alueen asujille ja harjuluonnolle eivätkä siitä esitetyt hyödyt ole todellisia.
Kallio Mika ja Terhi (635-424-1-267, Vuorela, Onkkaala, Pälkäne) ovat
vaatineet, että lupaa ei myönnetä. Hankkeen seurauksena kulttuuri- ja
harjumaisemat muuttuvat, suuret liikuteltavat vesimassat aiheuttavat tuhoa, kiinteistöjen arvo laskee, rakennusaikana on melu- ja pölyhaittoja ja
kaivokentät sekä huoltotiet tulevat pihojen läheisyyteen. Jos hanke toteutuu, on kaikki haitat korvattava täysimääräisesti.
Suomala Jussi (211-402-3-5, Antinmäki, Apajapohja, Kangasala) on
vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hanke ei ole yleishyödyllinen
hanke eikä yleisen edun vaatima. Luonnollinen pohjavesi tuhoutuu. Suunniteltu hanke ei muiden vastaavien laitosten perusteella toimi suunnitellusti. Hanke on liian lähellä Pälkäneen kuntakeskusta. Suunniteltu raakavesipumppaamo rakennelmineen tuhoaa Hiedanperän maisema- ja käyttöarvot. Rakennelmat tuhoavat harjujen maiseman ja kasvillisuuden.
Suunniteltujen putkien kaivantosuunnitelmat ovat epärealistisia.
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124) Pessi Reini ja Birgitta (635-424-1-418, Rintala, Onkkaala, Pälkäne)
ovat vaatineet, että lupaa ei myönnetä. Talojen arvo laskee ja kiinteistöjen
myynti vaikeutuu. Rakentamisesta tulee melu- ja pölyhaittoja. Vesimassat
aiheuttavat talojen liikkumista. Natura-alueen suojaimeytyssuunnitelmat
ovat puutteellisia, koska selvittämättä ovat mm. vesimassojen vaikutus
rantapenkereeseen.
125) Pehu Markku ja Marja-Leena (635-415-1-139, Veikkola, 635-415-1-140,
Lisäveikkola, Kankaanmaa, Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei
tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Hankkeen vahingot kohdistuvat suureen joukkoon asukkaita ja yrityksiä. Hankkeelle ei ole
perusteita eikä hanke ole yleisen edun vaatima. Hanke ei paranna vedenhankinnan varmuutta eikä kriisivalmiutta. Hankkeen suunnitelmat ovat
epäuskottavia ja epätarkkoja. Hankkeen tarvitsemat alueet rikkovat harjun
polkuja ja marjametsiä. Jos lupa myönnetään, on kaikki haitat korvattava
täysimääräisesti.
126) Kiinteistö Oy Kankaanmaantie 3/Sähköset Oy (635-415-1-118, Kanava, Kuuliala, Pälkäne) ja
127) Lehtinen Irma (635-401-16-1, Pikku-Kaarela, Epaala, Pälkäne) ovat
vaatineet samansisältöisissä vaatimuksissa, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Hanke ei ole yleisen edun
vaatima. Uusi YVA-arviointi on tehtävä Pälkäneen kunnan osalta. Hankkeen suunnitelmat ovat epäuskottavia ja -tarkkoja. Hankkeen vahingot
kohdistuvat laajaan joukkoon asukkaita ja yrityksiä. Jos lupa myönnetään,
on kaikki haitat ja kulut korvattava täysimääräisesti.
128) Saarinen Anne ja Tapani (211-463-3-92, Päivölä, Vehoniemi, Kangasala), Puputti Marjut ja Arto (211-463-3-87, Kuusela, Vehoniemi, Kangasala),
129) Kokkonen Nina ja Pasi (211-463-1-93, Vihervaara, Vehoniemi, Kangasala),
130) Höijer Kaisa ja Marjamaa Joni (211-463-3-88, Salomäki, Vehoniemi,
Kangasala),
131) Keskinen Aimo ja Vuokko-Keskinen Anneli (211-463-3-90, Riihimäki,
Vehoniemi, Kangasala),
132) Toivonen Risto (211-463-1-41, Suotaalanperä, Vehoniemi, Kangasala),
133) Heikkinen Mikko ja Toriseva Minna (211-463-2-82, Vehonperä, Vehoniemi, Kangasala) ja
134) Pitkämäki Maija (211-463-1-42, Päivärinta, Vehoniemi, Kangasala)
ovat vaatineet samansisältöisissä vaatimuksissa, että hankkeelle ei tule
myöntää lupaa. Hankkeen tarpeellisuutta ei ole perusteltu. Hanke sisältää
huomattavia riskejä asumiselle ja harjuluonnolle. Hyödyt eivät ole todellisia.
135) Haarni Tellervo (635-424-2-20, Kaunisto, 635-424-2-23, Kotimäki, 635424-3-3, Kanatarha, 635-424-24-72, Korkeela, Onkkaala, Pälkäne) on
vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Haitat ovat merkittävästi suuremmat kuin hyödyt. Vahingot kohdistuvat laajaan joukkoon asukkaita ja
yrityksiä eikä Pälkäneen kunta hyödy hankkeesta. Hanke estää kunnan
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136)

137)
138)

139)

140)

141)

kehittymisen. Hanke ei ole yleisen edun vaatima eikä sille ole perusteita.
YVA-arviointi on vanhentunut. Suunnitelmat ovat epärealistisia. Jos
hanke toteutetaan, on siitä aiheutuvat kaikki haitat korvattava täysimääräisesti.
Rautanen Marko ja Tanja (635-435-1-61, Eturinne, Taustiala, Pälkäne)
ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hanke ei ole yleisen
edun vaatima. Laitoksen toiminnasta esitetään arvioita. Lisäksi hanke aiheuttaa esimerkiksi seuraavia vaikutuksia: radonpitoisuuden nousu taloissa, ekologinen maalämpö kielletään, Pälkäneen kunnan vetovoima
vähenee, kiinteistöjen arvo laskee ja myynti vaikeutuu, Natura-alueet ja
suojellut alueet vaarantuvat, Syrjänharjun virkistyskäyttö supistuu ja arvokkaaseen harjumaisemaan tulee aukkoja. YVA-arviointi on tehtävä uudelleen. Jos lupa myönnetään, on vaadittu, että kiinteistölle aiheutuvat
kaikki haitat ja vahingot on korvattavat täysimääräisesti. Lisäksi radonpitoisuutta ja rakennusten painumista on seurattava tutkimuksilla.
Suonmaa Mika ja Ritva (635-435-1-39, Pihlaja, Tausti, Pälkäne) ja
Anttila Heini ja Jaakko (635-435-1-90, Eerolanharju, Tausti, Pälkäne)
ovat vaatineet samansisältöisissä vaatimuksissa, että hankkeelle ei tule
myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hanke ei ole yleisen edun vaatima eikä sille ole tarvetta. Alueella on runsaasti pohjavesivaroja, joita kaikkia ei ole hyödynnetty eikä tutkittu. Kiinteistöjen arvo laskee. Veden imeytys lisää kosteutta
ja radonpitoisuutta kiinteistöissä sekä maaperän liikkumista. Vaatimuksina on esitetty esimerkiksi: uusi YVA-arviointi on tehtävä, Keiniänrannan
Natura-alueeseen kohdistuvien haittojen lieventämistoimia ei tule hyväksyä, YVA yhteysviranomaiselta on pyydettävä lausunto, lisäksi hakemukseen esitetään täydennyksiä ja lisäselvityksiä suunnitelmista ja toteutuksista. Jos lupa myönnetään, on kaikki haitat korvattava täysimääräisesti.
Tiitola Martti ja Marjatta (211-463-2-114, Kuusikko, Vehoniemi, Kangasala) ovat vaatineet erillisissä muistutuksissa, että hankkeelle ei tule
myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Aikaisemmatkaan tekopohjavesilaitokset eivät ole toimineet odotetulla tavalla. Työmaa- ja käyttöalueet on mitoitettu liian pieniksi. Alueella on taajaman asukkaille hyvät sieni- ja marjapaikat. Rakentamisen aikana Hiedanperänlahden vesi samentuu pitkäksi aikaa. Hakijaa
vaaditaan toimittamaan puhdas vesi suoraan tilan vesijohtoon kytkettäväksi. Muistutusta on täydennetty myöhemmin.
Kirves Tuttu (211-408-1-4, 211-408-1-7, 211-408-1-16, Savilahti (I-IV),
Hykönsalo, Kangasala) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset ovat huolestuttavia
ja haitallisia. Kaikkien laitokseen tarvittavat rakenteet vahingoittavat luontoa ja kaunista kansallismaisemaa ja vaarantavat alueen virkistyskäytön.
Hakijan koneiden käyttämät kulkuväylät tulevat turvattomiksi. Jos lupa
myönnetään, on hakijan korvattava aiheutuvat haitat täysimääräisesti.
Juomaveden saanti kiinteistöille on turvattava ja korvattava.
Mäkinen Marita (635-435-1-43, Koivikko, Taustiala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Haitat ovat suuremmat kuin
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142)

143)

144)

145)

146)

147)

hyödyt. Veden laatu heikkenee. Putkirikon sattuessa asuinalueella, voi
vesi viedä talot mennessään. Imeytys nostaa talojen radonpitoisuutta.
Hanke ei ole yleisen edun vaatima. Haitat on korvattava täysimääräisesti
Huomo Ritva ja Matti (635-435-1-48, Kotipolku, Tausti, Pälkäne) ovat
vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Haitat ovat suuremmat
kuin hyödyt. Vahingot kohdistuvat laajaan joukkoon asukkaita ja yrityksiä.
Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta. Hanke ei paranna vedenhankinnan varmuutta tai kriisivalmiutta. Suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia ja epärealistisia. Jos hanke toteutuu, on kaikki haitat korvattava
täysimääräisesti oikealla markkina-arvolla.
Syrjä Merja ja Olavi (635-435-1-50, Kotisyrjä, Taustiala, Pälkäne) ovat
vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Haitat ovat suuremmat
kuin hyödyt. Hankkeelle ei ole perusteita. Rakennustyöt aiheuttavat meluja pölyhaittoja. Vesimassat aiheuttavat maaperän ja kiinteistöjen liikkumista. Imeytys lisää kosteutta ja radonpitoisuutta. Kiinteistöjen arvo laskee. Hanke vaikuttaa kielteisesti asukkaiden asumismukavuuteen ja turvallisuuteen. Jos lupa myönnetään, on haitat korvattava täysimääräisesti.
Hylli Jukka (635-401-16-34, Hylli, Epaala 635-401-16-5, Syrjä, Epaala,
635-415-1-53, Karhunkallio II, Kuuliala, 635-415-2-14, Tapolankangas, Taustiala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Vahingot kohdistuvat laajaan
joukkoon asukkaita ja yrityksiä. Pälkäneen kunta ei hyödy hankkeesta ja
estää kunnan kehittymisen. Hankkeelle ei ole perusteita. Hanke ei paranna vedenhankinnan varmuutta tai kriisivalmiutta. Suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia ja epärealistisia. Jos lupa myönnetään, on
kaikki hankkeesta aiheutuneet haitat ja tulonmenetykset korvattava täysimääräisesti.
Inkilä Ritva ja Mäkelä Raili (635-435-2-17, Kukko-Sippola, Pälkäne)
ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Hankesuunnitelmassa on useita virheitä. Aluetta ei ole
tutkittu luotettavasti. Hanke ei ole yleisen edun vaatima eikä sille ole tarvetta. Jos lupa myönnetään, on tehtävä uusi YVA-arviointi. Lisäksi kaikki
haitat on korvattava täysimääräisenä. Kiinteistö on käsiteltävä metsä- ja
sora-alueena.
Kankila Jyri (635-424-3-44, Vanha Kankila, 635-424-3-47, Riihipiha,
Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa
eikä töiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Hankkeen hyödyt eivät ole huomattavia haittaan verrattuna. Imeytysalueet Pälkäneen kunnan taajamassa aiheuttavat riskejä kiinteistöille. Jos
lupa myönnetään, kaikki hankkeen aiheuttamat haitat on korvattava täysimääräisesti.
Seppälä Johanna ja Janne (211-463-1-91, Kuivamäki, Vehoniemi,
Kangasala) ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa. Hankkeen tarpeellisuutta ei ole perusteltu. Hanke sisältää huomattavia riskejä
asumiselle ja harjuluonnolle. Hyödyt eivät ole todellisia.
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148) Oksanen Minna ja Jani (635-424-1-392, Pälkäne) ovat vaatineet, että
lupaa ei myönnetä. Hanke on tarpeeton. Hanke aiheuttaa todennäköisesti
ympäristövahinkoja. Kiinteistölle ja tonteille aiheutuu vahinkoa. Hakemus
perustuu ainoastaan tietokonemalleihin ja teoriaan. Hanke vaarantaa alueen ihmisten arjen ja voi aiheuttaa radonpitoisuuksien nousua. Jos lupa
myönnetään, on kaikki haitat korvattava täysimääräisesti.
149) Suutari Ville (635-415-1-177, Tähtikangas, Pälkäne) on vaatinut, että
hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen haitat ovat suuremmat kuin
hyödyt. Yrityselämälle aiheutuu lisäkustannuksia. Hankkeelle ei ole perusteita. Suunnitelmat ovat epäuskottavia ja -tarkkoja. Jos lupa myönnetään, on kaikki haitat korvattava täysimääräisesti. Jos kiinteistölle tulevat
kaivot aiheuttavat liiketoimintaa häiritseviä kaivoja, on hakijan lunastettava kiinteistö.
150) Tammet Oy/Pälkäneen tehdas (635-415-1-81, Tammet 3, Pälkäne) on
vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hanke lähialueella haittaa
merkittävästi yrityksen kehityshankkeita, koska tehdas sijaitsee tekopohjavesialueen suoja-alueella. Hanke voi tuoda yritykselle rajoituksia ja kustannuksia, vaikka yrityksen toiminta pysyisi ennalleen. Toimintaedellytysten rajoittaminen aiheuttaa elinkeinovaikutuksia Pälkäneellä, koska yritys
on merkittävä työllistäjä alueella. Hanke ei ole välttämätön. Kiinteistön
arvo voi laskea. Hankkeen hyödyt rajoittuvat vain osakaskuntien asukkaisiin ja haitat kohdistuvat vedentuotantoalueille. Hanke voi pilata pohjavedet. Jos hanke toteutuu, on haitat korvattava täysimääräisesti.
151) Kiinteistöyhtymä Heikkilä Pirkko ja Heikkilä Martta (211-463-2-91,
Matila, Kangasala) on vaatinut, että hankkeesta luovutaan muistuttajan
kiinteistöllä ja Kangasalan Vehoniemenharjulla, koska alueella on poikkeukselliset luontoarvot. Kiinteistö on hankittu sen takia, että luontoarvoiltaan korvaamaton maisema säilyy koskemattomana. Jos hanke toteutuu,
tuhoutuu kiinteistön maaperän lisäksi kasvillisuus. Alue on luonnontilainen, kostea ja ikimetsäinen, jyrkkärinteinen suppa, jossa kasvaa korkeita
kuusia ja maata peittää sammal. Alueella ei ole tehty metsänhoitotoimenpiteitä kymmeniin vuosiin. Alueella ei ole myöskään tehty tutkimus imeytyskokein eikä aluetta ole arvioitu YVA-arvioinnissa, jonka takia uusia
YVA vaaditaan tehtäväksi. Hakemuksessa esitettyjä korvaussummia ei
hyväksytä, koska ne eivät perustu metsän todelliseen arvoon, sillä maan
ja puuston arvoa ei ole arvioitu. Arvioinnissa on tarkasteltava koko alueen
käytön ja luonnonmaiseman pysyvää tuhoutumista.
152) Asunto Oy Pälkäneen Onkkaalan Helmi (635-424-24-145, Onkkaala,
635-424-24-146, Onkkaala 2, Onkkaala, Pälkäne) ja
153) Kiinteistö Oy Pälkäneen Tervamaja (635-424-3-2, Ampumarata, 635424-3-39, Aapiskukko, 635-424-16-4, Tervapirtti, 635-424-24-121, Tervamaja, Pälkäne) ovat vaatineet lähes samansisältöisissä muistutuksissa, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Vaatimuksena on esitetty perustellusti esimerkiksi seuraavaa: Hakemus tulee käsitellä 1.1.2012 voimaan tuleen vesilain mukaisesti. Uusi YVA-arviointi on tehtävä. Yhtiön
kiinteistössä tulee suorittaa kosteus- ja painumamittaukset, joita seura-

136

taan laitoksen toiminnan aikana säännöllisesti. Keiniänrannan Natura-alueen haittojen lieventämistoimia ei saa hyväksyä. Lisäksi esitetään hakemuksen ja suunnitelmien osalta täydennyksiä. Kaikki haitat on velvoitettava korvaamaan täysimääräisesti ja riittävät vakuudet on asetettava. Perusteluina on esitetty mm., että haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Vaikutukset kohdistuvat laajaan joukkoon asukkaita ja yrityksiä. Hankkeelle ei
ole perusteita. Suunnitelmat ja tutkimukset ovat epäuskottavia ja epätarkkoja.
154) Pälkäneen seurakunta (635-881-1-0, Kirkko ja hautausmaa, 635-4242-113, Seurakuntatalo, 635-426-1-38, Pappila, 635-424-2-168, Honkala I, 635-424-2-167, Honkala, 635-424-24-4, Vanha kirkonmaa) on
vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Haitat ovat merkittävästi suuremmat kuin hyödyt. Vahingot kohdistuvat laajaan joukkoon asukkaita ja
yrityksiä. Hanke estää Pälkäneen kunnan kehittymisen. Hanke ei ole yleisen edun vaatima. Hanke ei paranna vedenhankinnan varmuutta tai kriisivalmiutta. Tekopohjavesilaitos ei paranna veden laatua. Suunnitelmat
ovat epärealistisia. Asia on käsiteltävä 1.1.2012 voimaan tulleen vesilain
mukaisesti. Muistutuksessa on perusteltu, että YVA-arviointi on vanhentunut ja se pitää tehdä uudestaan. Lisäksi on vaatimuksia hakemussuunnitelman täydentämisestä esimerkiksi rakenteiden ja laitteiden sijoittamispaikkojen osalta.
Pohjavesialueen laajentaminen heikentää seurakunnan mahdollisuuksia
suunnitella maankäyttöä kirkon lähelle sijoittuvalla vanhalla hautausmaalla. Hautausmaalla on edelleen vanhoja sukuhautoja. Tämän lisäksi
seurakunta on linjannut vanhan hautausmaan käyttöä nykyistä laajemmin
käyttämällä aluetta tulevaisuudessa uurnalehtona. Hakija on korvattava
aiheuttamansa haitat ja vahingot, jotka johtuvat pohjavesialueen ja mahdollisten suoja-alueiden määräyksistä. Lisäksi esitetään korvausvaatimukset kaikista vahingoista, joita seurakunnan alueille, rakennuksille tai
alueiden käytölle voi aiheutua.
155) Tiitola Tapani (211-463-2-79, Vanhala, Vehoniemenkylä, Kangasala)
on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Vaatimuksia esitetään
myös mahdollisista rakentamisen aikaisista töistä, laitoksen sijoittamisesta, uudesta YVA-arvioinnista sekä suunnitelman ja hakemuksen päivittämisestä. Vaatimuksia on perusteltu sillä, että hanke ei ole enää ajankohtainen ja hankkeen hyötyjä on liioiteltu. Hakemuksen kaavaselvitys on
puutteellinen. YVA-arviointi on vanhentunut. Tehdyt tutkimukset eivät
anna luotettavaa tietoa hankkeesta. Muistutuksessa on myös esitetty yksilöityjä vaatimuksia ja mielipiteitä liittyen hakemussuunnitelman sisältöön. Muistutuksessa on 49 liitettä.
156) Rassi Marja, Kalevi, Peter, Veikko, Seppo, Erkki, Marita, Tero, Robin,
Jutta ja Patrick Hallila sekä Terhi Luukkonen (211-463-3-70, Hallila,
Vehoniemi, Kangasala) ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää
lupaa eikä töidenaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Jos lupa myönnetään, vaaditaan täysimääräistä korvausta vahingoista, haitoista ja edunmenetyksistä. Hakemus täytyy käsitellä uuden vesilain mukaisesti. Perusteluina vaatimuksille on esitetty esimerkiksi hakemuksen virheellisyys ja puutteellisuus. Hakemussuunnitelma perustuu
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noin 70 %:sesti tutkimattomiin alueisiin. Töidenaloituslupa on perusteeton. YVA-arviointi on vanhentunut ja puutteellinen. Lisäksi vaaditaan, että
hankkeen vaikutuksista Vehoniemenkylän ja Hiedanperän arvokkaisiin
maisemiin on hankittava asiantuntijalausunto, Väärälukon maisema- ja
luontoarvoista on tehtävä riittävä selvitys ja historiallisen tielinjauksen selvittäminen ja investointi on suoritettava. Hakemuksessa esitettyjä korvausvaatimuksia ei hyväksytä ja muistutuksessa on esitetty korvausvaatimukset. Muistutukseen on liitetty 7 liitettä. Muistutusta on täydennetty
esimerkiksi selvityksillä, joissa on käsitelty hankkeen hakemussuunnitelmaa, veden laatua ja pohjaveden virtausmalleja sekä valokuvilla Hiedanperänlahdesta.
157) Korppoo Simo ja Tuula ja Uotila Jouni (635-401-3-37, Ahtola, Epaala,
Pälkäne) vastustavat luvan myöntämistä. Koko hanke on kyseenalainen
ja luontoarvoja turmeleva. Laitos sijoittuu luonnontieteellisesti aralle harjualueelle. Hanke vaikuttaa Pälkäneen kunnan ja sen asukkaiden kannalta kohtuuttoman epäedulliselta ja jopa elinkeinotoiminnan ja voimassaolevan kaavoituksen kannalta haitalliselta. Vesilain 3:4 2 §:ssä mainituilla perusteilla lupaa ei voida myöntää. Lisäksi muistuttajat ovat viitanneet eri lainkohtiin, aikaisempaan oikeuskäytäntöön sekä varovaisuusperiaatteeseen perustellen, miksi luvan myöntämisedellytyksiä ei ole. Muistuttajat ovat perustelleet, miksi perusteita töiden aloittamisluvan myöntämiseen ei ole.
158) MTK-Pälkäne Oy (635-424-24-129, Rinteelä, Pälkäne) on vaatinut, että
hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Käsittelyssä on edettävä 1.1.2012 voimaan tuleen vesilain mukaisesti. Hanke ei ole yleisen edun vaatima. Muistutuksessa on perusteltu, että YVA-arviointi on vanhentunut ja se pitää
tehdä uudestaan. Lisäksi muistutuksessa esitetään korvauksia perusteltuina esimerkiksi pellosta, EU-tuista, metsästä, odotusarvomaasta, havaintoputkista ja kaivon sekä pohjaveden pilaantumisesta sekä muista
haitoista. Lisäksi esitetään vaatimuksia esimerkiksi rakentamisesta, valvonnasta, töiden aiheuttamista vaurioista, valvonnasta, laitoksen toiminnan päättymisen jälkeisistä toimista ja pohjavesialueen rajauksen muuttamisesta. Lisäksi vaaditaan, että hakemussuunnitelmaa on korjattava
epätarkkojen ja puutteellisten tietojen osalta, jotka on esitetty muistutuksessa. Muistutukseen on toimitettu liitteitä myöhemmin.
159) Saarioisten Taimistot Oy (635-435-7-0, Taimistola, 635-409-1-29, Saarioinen, 635-421-4-8, Holunki, 635-421-11-19, Saarioinen, Kinnala,
Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Yleinen
intressivertailu ei täyty. Hanke ei ole yleisen edun tarkoittama hanke, jota
ei voida toteuttaa millään muulla tavalla. Hakija ei ole riittävästi ja luotettavasti tutkinut hankealuetta. Jos lupa myönnetään, on muistutuksessa
vaadittu perustelujen kanssa esimerkiksi seuraavia asioita: Lupa on käsiteltävä 1.1.2012 voimaan tulleen vesilain mukaisesti. YVA-arviointi on
vanhentunut ja se pitää tehdä uudestaan. Kaikki kulut ja tuhot tulee korvata täysimääräisesti sekä huolehtia korvaavan maa-alueen saannista
taimitarhaviljelyyn sekä viljelytekniikan toimimisesta väliaikaisella alueella. Myös pohjavesialueen rajauksen muuttamisesta aiheutuvat kulut on
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160)

161)

162)

163)

korvattava. Muistutuksessa on eritelty tarkemmat vaatimukset korvauksien osalta.
Nieminen Ari (Valkeakoski) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää
lupaa eikä töidenaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Muistutuksessa ja sen liitteissä on käsitelty hankkeen ongelmia ja
puutteita, jotka liittyvät hakemussuunnitelmaan, pohjaveden virtausmalleihin ja laitossuunnitelmaan, tekopohjaveden laatuun ja käyttöoikeuksiin.
Muistutuksessa on esitetty eriteltyjä vaatimuksia mm. puutteellisesta lupahakemuksesta, YVA-arvioinnista ja sen lausunnosta, uusista täydentävistä tutkimuksista alueella, yleisen edun vastaisuudesta, siirtolinjojen
puutteesta hakemuksessa, kemiallisen esikäsittelyn tarpeesta, asiakirjojen puuttumisesta, käyttöoikeusvarauksista, virtauslaskelmien puuttumisesta, riskien puuttumisesta, suojaimeytysjärjestelyistä, imeytysalueiden
toimivuudesta, ympäristön vahingoittamisesta sekä ehdotetuista lupamääräyksistä. Muistutusta on täydennetty myöhemmin liitteillä, jotka sisältävät huomioita ja kuvia imeytysalueen IA2.1 (sorakuoppa) toimimattomuudesta ja kuvia imeytyskokeen ongelmista vuosina 1997-1998 tuotantoalueella 2 ja Punamultalukon alueella.
Norokorpi Matti (635-424-1-219, Mäkisompio, Pälkäne) on vaatinut,
että tuotantoalueet TUA3-IA4.3 ja -KA3.4 hylätään, koska kaivoalue sijaitsee aivan kiinteistön takana. Kaivoalue ei mahdu kyseiseen paikkaan häiritsemättä Syrjänharjun reunassa olevia asukkaita ja loukkaamatta heidän
asuinaluettaan. Alueella ei ole tehty YVA-arviointia eikä eläimistön ja kasvillisuuden tutkimista. Uhanalaisia ja rauhoitettuja eläimiä ei ole tutkittu.
Toiminnan aikaiset ympäristöhaitat (melu, liikenne) on kokonaan arvioimatta. Kiinteistöjen arvonalenemisen tutkiminen ja kosteusmittaukset on
korvattava.
Pälkäneen Vanhankirkon Suojeluyhdistys ry (635-424-24-4, Vanha
Kirkonmaa, Onkkaala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei tule
myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Lupa on käsiteltävä 1.1.2012 voimaan tulleen vesilain
mukaisesti. Jos lupa myönnetään, on hakijan varmistettava rauniokirkon
alueella pohjavesipadoin tai muilla menetelmin pohjaveden pinnan vaihtelujen rajoittaminen luontaisen vaihtelun tasalle. Merkittävää pohjaveden
nousua ei sallita. Lisäksi on vaadittu tehtäväksi mm. rauniokirkon seinien
kallistumista, painumista ja mahdollisten halkeamien todentava mittaus ja
seuranta. Lisäksi hankkeesta aiheutuneet vauriot on korjattava täysimääräisesti sekä korjaustöihin mahdollisesti liittyvät arkeologiset tutkimukset.
Hakijan on käynnistettävä neuvottelut Museoviraston, Pälkäneen seurakunnan ja muistuttajan kanssa tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi. Rauniokirkko kuuluu samaan pohjavesialueeseen, mihin vettä
imeytetään, mutta kirkkoa ei ole huomioitu. Lisäksi suunnitelmien katsotaan olevan puutteellisia, koska kaikkien imeytysalueiden vaikutuksia ei
ole selvitetty.
Saario Petri (635-435-1-15, Pihlaja, Taustiala, Pälkäne) on vaatinut,
että hankkeelle annetaan kielteinen päätös eikä töidenaloittamislupaa tule
myöntää. Lisäksi muistutuksessa on esitetty vaatimuksia perustelujen
kanssa mm. hakemussuunnitelman täydentämisestä, puutteista ja ristiriitaisuuksista, siirtolinjojen käsittelemisestä, moottoriajoneuvoilla kulkemisen rajoittamisesta, töiden aloittamisluvasta, eri tutkimussuunnitelmista,
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164)

165)

166)

167)

täydentää ja selvittää ympäristövaikutuksia, takuumaksun määrästä, alueen vesihuollon muuttuneesta tilanteesta, veden laadusta, riskitilanteista,
tarkemmista liikennejärjestelyistä, tarvittavien maa-alueiden selventämisestä, uuden YVA-arvioinnin tekemisestä ja lausunnoista sekä niiden
huomioimisesta suunnitelmissa, kansallismaiseman tarkastelusta, asiantuntijalausuntojen huomioonottaminen ja tarkkailusta. Muistutuksessa on
99 liitettä.
Kangasalan Hitsaustyö Oy (635-415-1-97, Onnenmaa, 635-415-1-107,
Voltti, 635-415-1-110, Kanki, Kuuliala, Pälkäne) on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista. Lupa on käsiteltävä 1.1.2012 voimaan tulleen
vesilain mukaisesti. Hankkeesta on tehtävä uusi YVA-arviointi. Jos hanke
toteutuu, yrityksen toiminnan laajentuminen ja ympäristölupien saaminen
vaikeutuu. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Hanke on suunniteltu keskelle Pälkäneen tärkeintä asuin-, virkistys- ja teollisuusaluetta. Jos lupa
myönnetään, hakija on korvattava kaikki haitat, menetykset ja vahingot
täysimääräisesti.
Jaakko Pohjola Oy (635-415-1-109, Mutteri, Kankaanmaa, Pälkäne)
on vaatinut, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Kankaanmaan teollisuusalueen yrityksille aiheutuu hankkeesta huomattavaa haittaa, kuten
rajoittamalla yritysten toimintaa ja laajentumista. Hakijan on lunastettava
kiinteistö ja korvattava täysimääräisesti kaikki mahdolliset haitat.
Pohjola Virpi ja Sihvola Tuomas (635-435-1-57, Mäntylä, Taustiala,
Pälkäne) ovat vaatineet, että hankkeelle ei tule myöntää lupaa eikä töidenaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakemuksen tutkimustulosten ei ole voitu osoittaa olevan luotettavia. Hakija ei
ole esittänyt korvausmenettelyä alueen asukkaille aiheutuvista haitoista,
vaurioista ja muutoksista alueella. Hanke aiheuttaa hintojen laskua alueella. Hakijan on lunastettava kiinteistö ja korvattava täysimääräisesti
kaikki mahdolliset haitat. Kiinteistössä on maanalainen alakerta, jonne voi
tulla kosteusvaurioita ja kiinteistön radonpitoisuus voi nousta.
Linna Tero (211-463-1-77, Linna, Vehoniemi, Kangasala, 211-463-175, Honkalinna, Vehoniemi, Kangasala) on vaatinut, että asian käsittely
on keskeytettävä puutteellisen lupahakemuksen johdosta. Jos lupa myönnetään, lupaa töiden aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista ei tule myöntää. Kiinteistölle aiheutuvat vahingot on korvattava.
Vaatimuksia on perusteltu esimerkiksi hakemuksen ja YVA-arvioinnin
puutteellisuudella, hankkeelle ei ole yleistä tarvetta, koska vedentarve
alueella on pysynyt ennallaan ja seudulla on riittävän pohjavesivaratkin.
Tekopohjavedenlaatu ei ole järvivettä parempaa ja järvivesi on helpompaa puhdistaa, tekopohjaveden valmistus on energiatehotonta ja kallista,
suunniteltu alue on riskialtis vedentuotantoon ja sijaitsee pahimmalla arseenialueella. Hanke aiheuttaa haittaa ja vahinkoa enemmän kuin hyötyä.
Lisäksi muistutuksessa esitetään korvausvaatimuksia. Hakijan korvausesitystä pidetään puutteellisena. Muistutuksessa on 7 liitettä, jotka sisältävät esimerkiksi selvityksiä, joissa on käsitelty hankkeen hakemussuunnitelmaa, veden laatua, pohjaveden virtausmalleja ja käyttöoikeuksiin liittyvien johto- ja tielinjojen tilavarauspoikkileikkauksia.
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HAKIJAN SELITYS
Hakija on selityksessään todennut, että hakemuksesta tehtyjen muistutusten määrä on huomattava. Kaikkiin muistutuksissa esitettyihin väitteisiin ei oteta kantaa tässä selityksissä. Selityksessä vastataan pääasiassa vain niihin väitteisiin, jotka koskevat luvan myöntämisen edellytyksiä ja hankkeen ympäristövaikutuksia. Yksittäisissä muistutuksissa esitettyjä väitteitä, jotka koskevat muita seikkoja, ei kommentoida. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että hakija yhtyisi muistutuksissa esitettyihin
kannanottoihin. Rajaus on ollut välttämätöntä tehdä, jotta selityksestä ei
olisi tullut huomattavan laajaa ja vaikeasti hahmotettavaa. Useissa muistutuksissa vaaditaan luvan ja töidenaloittamisluvan hylkäämistä.
Hakija katsoo, että edellytykset luvan ja töidenaloittamisluvan myöntämiselle ovat olemassa. Muistutuksissa on myös vaadittu tekopohjavesihankkeen jatkosuunnittelun keskeyttämistä. Tältä osin vaatimukset on
hylättävä lakiin perustumattomina.
Hakija katsoo, että asianosaisasema tässä asiassa tulisi rajata siten, että
pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöjen omistajat/haltijat olisivat asianosaisasemassa. Lisäksi asianosaisasema olisi myös niillä kiinteistöillä,
joiden alueelle sijoitetaan laitoksen rakenteita. Hakija on selityksen liitteenä listannut muistuttajat, jolla ei ole puhevaltaa asiassa. Myös esimerkiksi puolueella ja yrittäjäyhdistyksellä ei ole katsottu olevan puhevaltaa asiassa.
Hakija on vastannut muistutuksessaan kaikille muistuttajille yhteisesti asioihin tiivistettynä:
Hakijayhtiön oikeudellinen asema ja osakkaat
Hakijan, Tavase Oy:n tilanne yhteiskunnallisen hankkeen toteuttajana ei
ole miltään osin muuttunut aiemmasta. Tavase Oy:n osakaskunnat ovat
samat kuin aiemmin, yhtiön perustamisesta lähtien. Tavase Oy:n tekopohjavesihanke on edelleen yhteiskunnallisesti tärkeä hanke, jolla turvataan laajasti yhteiskunnallinen vesihuolto.
Yhtiökokouksissa ei ole käsitelty eikä tuotu esiin yhdenkään osakkaan
taholta, että yhtiön perustamisasiakirjoissa määrättyä toiminta-ajatusta
tulisi muuttaa tai, että jokin osakaskunta esimerkiksi haluaisi erota yhtiön
osakkuudesta.
Tekopohjavesihankkeen suunnitellut investointikustannukset ovat 57
miljoonaa euroa. Tekopohjavesilaitosinvestoinnin rahoittamisesta osakkaat tekevät päätöksen Tavase Oy:n yhtiökokouksessa, kun lupapäätös
on saatu. Tavase Oy:n osakkaat ovat kuntia, joiden lakisääteisenä tehtävänä on järjestää vesihuolto. Kunnilla on myös riittävä varallisuus investointien rahoituksen järjestämiseen.
Hankkeen yhteiskunnallinen merkitys
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Hakija yhtyy Tampereen kaupungin 27.8.2013 lupahakemuksesta antamaan lausuntoon, jossa mm. todetaan, että Tampereen kaupunkiseudun
vedentarve tulee kasvamaan tulevina vuosina väkiluvun kasvun myötä
ja tekopohjavesihankkeella voitaisiin parantaa Tampereen seudun vedenhankinnan toimintavarmuutta merkittävästi. Lisäksi lausunnossa todetaan mm., että vesihuollon poikkeustilanteissa Tampereella on ratkaiseva merkitys, koska Tampereen Vesi pystyy ainoana seudun vesihuoltolaitoksista toimittamaan merkittäviä määriä lisävettä naapurikunnilleen
ja, että tekopohjavesihanketta voidaan pitää Pirkanmaan alueella hyvin
merkittävänä pitkän aikavälin kehitysaskeleena alueen talousveden hankinnan tehostamiseksi. Myös Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan tulevaisuudessa veden kokonaiskäyttö lisääntyy Tampereen ja Valkeakosken seudulla väestön kasvusta johtuen, mikä edellyttää vedenhankinnan lisäämistä. Tekopohjaveden käyttöön perustuvalla TAVASE -hankkeella voidaan turvata seutukunnan
asukkaille ja teollisuudelle hyvälaatuinen talousvesi, ratkaista kriisi- ja
poikkeustilanteiden vedenhankinnan toimintavarmuus sekä vedenjakelun kapasiteettiin ja veden laatuun liittyvät ongelmat. Hankkeen on ennakoitu lisäävän myös seudun asuinviihtyisyyttä, mahdollistavan seutukunnan elinkeinotoiminnan kasvun ja antavan joustavuutta talousvettä
käyttävän teollisuuden sijoittumismahdollisuuksien osalta.
YVA-menettelyn uusiminen
Hankesuunnitelmaa on tarkennettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) jälkeen, mutta hakemuksen kohteena oleva hanke ei ole
ristiriidassa YVA-menettelyn kanssa. Tekopohjavesilaitoksen suunnitelmissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia ja laitoksen toimintaperiaatteet ovat pysyneet samoina. Laitoksen rakenteet sijoittuvat YVAmenettelyn piirissä olleelle alueelle.
Suunnitelmia on tarkennettu YVA-yhteysviranomaisen esittämien ja tehtyjen lisäselvitysten perusteella. Vaikka imeytysalueisiin ja imeytystekniikoihin on tullut muutoksia YVA:n jälkeen, vesimäärät eri tuotantoalueilla
ovat pysyneet samoina ja hankkeen vaikutusalue on pysynyt samana.
Toimintaa Natura-alueilla on vähennetty. Suunnitelmien tarkentumisen
myötä hankkeen ympäristövaikutukset ovat vähentyneet. YVA:ssa esitetyt lähivaikutusalue, välitön vaikutusalue sekä kaukovaikutusalue sisältävät kaikki suunnitellut rakenteet.
Uudelle YVA:lle ei ole perusteita. Hanke ei ole muuttunut siten, että uusi
YVA olisi tarpeellinen. Tekopohjavesihanketta koskeva YVA ei ole mitään osin vanhentunut.
Muistuttajat ovat vaatineet, että YVA-yhteysviranomaiselta on pyydettävä lausunto siitä, onko aiemmassa lausunnossa esitetyt seikat otettu
jatkosuunnittelussa huomioon. Hakija toteaa, että hankkeen YVAmenettely on päättynyt ja uutta lausuntoa ei ole siten perustetta pyytää.
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Muistutuksissa on viitattu Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen
19.3.2010/564 (KHO:2010:16). Hakija katsoo, että tapauksen perusteella ei ole mahdollista tehdä nyt käsiteltävänä olevaan hakemusasiaan
liittyen johtopäätös, että hankkeesta tehty YVA on vanhentunut.
Suomessa olevista tekopohjavesilaitoksista saadut kokemukset
Nykyisin toiminnassa on 26 laitosta. Laitosten toiminta perustuu allasimeytykseen, sadetukseen tai rantaimeytymiseen sekä eri menetelmien
yhdistelmiin. Viime vuosina myös kaivoimeytys on tullut vaihtoehtoiseksi
imeytysmenetelmäksi.
Kaivoimeytyksestä on tietoa kahdelta toiminnassa olevalta tekopohjavesilaitokselta (Nokia ja Tuusula). Menetelmän etuna allasimeytykseen
verrattuna on leväkasvun estyminen. Kaivoimeytyksen käyttöä puoltavat
tutkimukset, joiden mukaan raakaveden DOC-pitoisuus (liuenneen orgaanisen aineksen pitoisuus) ei juuri alene suomalaisten tekopohjavesilaitosten vajovesivyöhykkeissä. Lisäksi menetelmän käyttöä puoltavat
maisemavaikutusten vähäisyys ja turvallisuusnäkökohdat (ilkivallan ehkäisy). Tuusulan tekopohjavesilaitoksella menetelmä on ollut käytössä v.
2007 lähtien eikä tukkeutumista ole tänä aikana tapahtunut.
Suunnitelman muuttaminen
Kaikki hakemussuunnitelmaan tehdyt muutokset perustuvat tutkimuksiin
ja selvityksiin, jotka on lueteltu tai liitetty tekopohjavesilaitoksen hakemussuunnitelmaan.
Hakija on tehnyt Natura-arvioinnin täydennyksen (28.3.2014) luonnonsuojelulain mukaisten lausuntojen perusteella. Tekopohjavesilaitoksen
toiminnallisiin periaatteisiin ei ole tullut muutoksia.
Keskeisimmät muutokset ovat:
- Imeytysalueiden IA1.1 ja IA 1.2 pinta-aloja on pienenetty
- Natura-alueelle sijoittunut imeytysalue IA1.1 on siirretty osin pois
Natura-alueelta
- Natura-alueelle suunniteltujen putkilinjojen tarvitsemaa rakennusalaa
on kavennettu mm. siirtämällä kaapelihylly tien tai ajourien alle
- Natura-alueelle sijoittuvien kaivokenttien pinta-aloja on pienenetty
- Kaivoalueen KA2 huoltotie, muuntamo ja sähkökeskus on siirretty
pois Punamultalukkokiinteistöltä
- Kaivoalueen KA2 paikkaa on siirretty etelään päin, eikä kaivoalue enää
sijoitu Punamultalukkokiinteistön lehto-osalle
-Natura-alueella sijainnut huoltoyhteys Varalantieltä imeytysalueelle
IA2.3 on poistettu
- Natura-alueelle sijoittuvan siirtopumppaamon tilavarausta on pienennetty
- Imeytysalue IA2.4 on siirretty pois Punamultalukkokiinteistöltä
- Keiniänrannan vesitaseen ja laadun ylläpito ja hallinta on esitetty toteutettavaksi seuraavia menettelyjä käyttäen (ensisijainen toteutusjärjestys
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numeroituna): 1. Tekopohjavesilaitoksen ajotavalla, 2. Yli-imeyttämällä
raakavettä erityisesti imeytysalueella 4.3 ja tarvittaessa imeytysalueella
4.2, 3. Kohdennetulla yli-imeytyksellä tekopohjavettä käyttäen imeytysalueella 4.3, 4. Suojaimeytys tekopohjavedellä.
Pohjaveden virtausmallinnus ja sen käyttö tekopohjavesilaitoksen
suunnittelussa
Pohjaveden virtausmallien laatiminen etenee vaiheittain tutkimustiedon
karttuessa. Oleellista ovat välikalibroinnit ja iteroinnit sekä se, että lopulliset kapasiteetti- ja sijoitustarkastelut on tehty vasta, kun kaikki geologinen ja hydrogeologinen tutkimustieto on koottu virtausmalleihin. Pohjaveden virtausmalleissa on käytetty kaikkia saatavilla olevaa tutkimustietoa ja mallit on laadittu kokeneiden asiantuntijoiden kanssa.
Luontoarvot
Natura-alueelle kohdistuvia haittoja ja lausuntoja käsitellään lupahakemuksen Natura-arviointia koskevissa suunnitelma- ja lausuntokohdissa
tässä lupapäätöksessä.
Imeytys- ja kaivoalueilla tai putkilinjoilla ei ole paahderinteitä. Alueella
tavattu huomionarvoinen harjulajisto mm. kangasajoruoho ja keltamaite
kasvavat kohteilla, mihin ei ole osoitettu rakentamista.
Suunnitelman mukaisilla imetys- ja kaivoalueilla ei ole vesilain
(1961/264) 1:15a ja 1:17a tarkoittamia suojeltavia vesiluontokohteita.
Myöskään rakennuspaikoille tai putkilinjoille ei sijoitu näitä kohteita.
Metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 20.12.2013/1085, 10 §) ei sijoitu suunnitelluille alueille.
Liito-oravaa ei ole havaittu alueilta, joihin on suunniteltu laitoksen rakenteita. Laitoksen rakentaminen tai toiminta ei heikennä lepakoiden ruokailumahdollisuuksia Keiniänrannassa tai Hiedanperänlahdessa.
Hiedanperänlahden rantametsä on uhanalaisen linnun ruokailualuetta,
mutta pumppaamo ei tule sijaitsemaan alueella, jossa joudutaan kaatamaan puuta.
Hanke ei vaikuta vaskitsan esiintymiseen alueella, koska laji viihtyy sellaisissa elinympäristöissä, joita ei hankealueella juuri ole.
Hiedanperänlahdessa on järvikortekasvusto, joka pirstoutuu putkilinjan
rakentamisen yhteydessä, mutta ei häviä Roineelta kokonaan. Kasvusto
myös palautuu osittain takaisin.
Laitoksen toiminta ei vaikuta Pahakorven suon kasvillisuuteen.
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Hankkeella ei ole vaikutusta Hiedanperänlahden perinnebiotoopin säilymiseen ja esim. lampaiden laiduntamista alueella voidaan jatkaa laitoksen rakentamisesta ja toiminnasta huolimatta.
Keiniänrannan Natura-alueen vesitaseen hallinta ja mahdollisen
suojaimeytyksen tarve
Vesitaseen hallinnasta on kerrottu suunnitelmaosiossa tarkemmin.
Mikäli suojaimeytys katsottaisiin tarpeelliseksi, käyttöoikeudet alueisiin
haetaan myöhemmin, joko sopimalla asiasta maanomistajan kanssa tai
tekemällä erillinen lupahakemus.
Muutokset pohjaveden laadussa
Raikun vedenottamon kaivossa K6 vedenlaadussa on todettu happipitoisuuden laskua ja mangaanin liukenemista veteen. Mangaaninpoistoa
pohjavedestä suunnitellaan parhaillaan. Vesi voitaneen saada mangaanittomana myös tekopohjaveden tuotannon aikana, jolloin imeytettävän
veden täytyy olla riittävän happipitoista.
Alueella voimassa oleva kaavoitus
Hakijan suunnittelema tekopohjavesilaitos ei ole ristiriidassa voimassa
olevan kaavoituksen kanssa.
Hankkeen vaikutukset Roineen ja Mallasveden pinnankorkeuteen
Tekopohjavesihankkeen raakavedenotolla ei ole vaikutuksia Roineen
pinnankorkeuteen, koska otetut vedenottomäärät Roineesta eivät muutu
nykyisin luvitetusta tilanteesta.
Roineen osakaskunnalle maksettavat korvaukset
Roineen osakaskunnalle esitetään maksettavaksi hankkeesta aiheutuvien haittojen takia seuraavat korvaukset:
-Korvaus kalastuksen estymisestä rakennuksen aikana 220,5 euroa
-Korvaus rakentamisen aikaisesta haitasta rantaviivan läheisyydessä
37,5 euroa
-Korvaus rakentamisen aiheuttamasta haitasta raputaloudelle 576 euroa
-Korvaus pysyvästä haitasta kalastukselle 4140,5 euroa
-Korvaus käyttöoikeudesta toisen vesialueeseen 2500 euroa
Yhteensä Roineen osakaskunnalle esitetään maksettavaksi kertakorvaus 7474,5 euroa.
Hakija on perustellut selityksessään tarkemmin maksettavien korvauksien
perustelut.
Hankkeen vaikutukset historiallisiin kohteisiin
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Hakija on selvittänyt suunnitellun tekopohjavesilaitoksen vaikutukset
Vehoniemen korpraalikunnan ampumaradalle, mistä maakuntamuseo
on antanut lausunnon. Hakija on ottanut huomioon selvityksessä ja lausunnossa esitetyt seikat eikä hankkeella vaaranneta ampumaradan rakenteita.
Pälkäneen rauniokirkon läheisyydessä voi tapahtua pohjaveden vähäistä
laskua tai nousua, mutta sen ei katsota aiheuttavan haittaa kirkolle.
Hankkeen vaikutukset Syrjänharjun virkistyskäyttöön
Tämän lupa-asian yhteydessä ei hakijan käsityksen mukaan käsitellä
hankkeen vaikutuksia esim. virkistyskäyttöön. Hakija toteaa kuitenkin,
että rakenteet on suunniteltu niin, että hanke ei estä reittien käyttöä.
Hankkeen rakentamisaikana aiheutuvat haitat
Vaikutuksia on käsitelty hakemussuunnitelmassa.
Hakija seuraa veden laatua ja mikäli puomirakenteesta huolimatta samentuma vaikuttaa tilapäisesti mahdolliseen lähistöllä tapahtuvaan maatalouden vedenottoon, niin hakija järjestää tilapäisen vedenjakelun vedenottajalle. Tilapäisen vedenjakelun järjestämiseen voidaan käyttää
esim. vesitankkia tai pidennettyä vedenottoputkea.
Laitoksen toiminta-aikana aiheutuvat haitat
Haitat on käsitelty tarkasti hakemussuunnitelmassa.
Radon
Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut kaksi lausuntoa, jotka ovat sivunneet hakijan tekopohjavesilaitosta. Lausuntojen perusteella voidaan todeta, että radonpitoisuudet ovat luontaisesti jonkin verran koholla Pälkäneen alueella. Koska pohjavesi on alueella noin 30 metrin syvyydessä,
eivät merkittävätkään muutokset pohjaveden korkeudessa aiheuta muutoksia alueen asuinkiinteistöjen sisäilman radonpitoisuuteen. STUK ei
ole pitänyt tarpeellisena esim. tehdä mittauksia kaikissa hankkeen vaikutusalueen asunnoissa. STUK ei myöskään nähnyt tarpeellisena asettaa tekopohjaveden tuotannolle rajoituksia sisäilman radonpitoisuuksien
takia.
Arseeni
Tekopohjavesihanke ei vaikuta pohjaveden arseenipitoisuuteen, eikä arseenipitoisuuden määrittämiselle ole tarvetta. Vehoniemen harjualue on
pirkanmaalaisittain vähän arseenia sisältävä.
Työalueiden rajaaminen
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Muistutuksissa on kritisoitu hakemussuunnitelmassa olevien aluevarausten riittämättömyyttä. Muistutuksissa on verrattu laadittua yleissuunnitelmaa ja uuteen luonnoksena saatavilla olevaan RIL ry:n julkaisuun
Kaivanto-ohje RIL 263-2012.
Hakija korostaa, että on sen itsensä edun mukaista määritellä johtorakenteiden suojaksi alueet mahdollisimman huolellisesti siten, etteivät
muut ulkopuoliset toiminnot vaaranna johtorakenteen toimivuutta rakentamisen tai käytön aikana. Hakijalla ei ole ollut intressiä määritellä tilantarpeita tietoisesti riittämättömän pieniksi tai tarpeettoman laajoiksi. Jatkosuunnittelun yhteydessä lähtötiedot ja suunnitelmaratkaisut tarkentuvat. Yleissuunnitelmavaiheen aikana on varauduttu kaikkein haasteellisimpien osuuksien osalta siihen, että johtokaivanto tuetaan työnaikana
luiskaamisen sijaan. Näihin tuentaosuuksiin on varauduttu myös kustannusarvioissa. Tuentatarve täsmentyy jatkosuunnittelun yhteydessä. Kaivantojen yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutetaan rakentamissuunnitteluvaiheessa.
Alueella tapahtuva liikkuminen ja hankkeen toiminta-alue
Tehtävät toimenpiteet on määritelty hakemussuunnitelmassa ja tarkkailuun liittyvät toimenpiteet määritellään viranomaisten hyväksymässä
tarkkailusuunnitelmassa. Muuta liikkumista alueella ei hakijan toimesta
tapahdu.
Rajoitukset kiinteistöjen käyttöön
Pohjavesialueilla on jo tällä hetkellä voimassa ympäristönsuojelulain pilaamiskielto ja alueella sijoittuvien hankkeiden lupia tarkastellaan tapauskohtaisesti. Tekopohjavesilaitoksen sijoittuminen pohjavesialueelle
ei muuta sen nykyistä suojelutasoa millään tavalla.
Rakennusten stabiliteetti ja kosteuden lisääntyminen rakenteissa
Paksun vajovesikerroksen vuoksi suunniteltu imeytys ei vaikuta rakennusten stabiliteettiin tai kosteusolosuhteisiin. Hankkeesta ei aiheudu
maaperän vettymistä imeytysalueiden ulkopuolella eikä rakennusten rakenteiden kostumista. Hanke ei myöskään aiheuta tulvimista alueella.
Hankkeen vaikutukset Pälkäneen seutukunnan kehitykseen
Hakija katsoo, että tekopohjavesihanke ei estä seutukunnan kehittämistä
millään tavalla, koska alueella on jo tällä hetkellä I-luokan pohjavesialue,
jonka suojelu tulee ottaa huomioon alueella sijoitettavia toimintoja suunniteltaessa.
Aiheutetut vahingot ja niiden korvaaminen
Hakija pitää korvausten maksamisessa lähtökohtana yleisiä vahingonkorvausoikeuden periaatteita. Hankkeesta aiheutuvat haitat ja vahingot
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korvataan täysimääräisesti. Lähtökohtaisesti haitat pyritään korvaamaan
kertakorvauksella. Ennalta arvioitavissa olevat haitat korvataan etukäteen ja hankkeen toteuttamisen aikana havaitut haitat niin pian kuin mahdollista niiden ilmenemisen jälkeen.
Hakija on pyytänyt Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n lausuntoa
maanomistajien muistutuksissa esitettyihin korvausvaatimuksiin. Lausunto on selityksen liitteenä. Lausunnossa on todettu, että pääosiltaan
maanomistajien vaatimukset ovat joko ylimitoitettuja tai vallitsevan korvauskäytännön vastaisia.
Hakija toteaa, että hankkeesta ei aiheudu maankäytön rajoituksia.
Tekopohjavesihanke ei estä tai rajoita alueella olevien kiinteistön käyttöä.
Pohjavesipinnat ovat hankealueella syvällä maanpinnan alla. Tästä
syystä kosteus ei hankkeen takia lisäänny rakennuksissa.
Hakija toteaa, että tietä ei suljeta missään vaiheessa laitoksen rakentamista.
Hakija myös huolehtii, että tielle aiheutuvat haitat korjataan.
Hakija toteaa, että marja- ja sienimaastojen tuhoutumista ei aiheudu
enempää kuin esim. tavanomaisten metsänhoidollisten toimenpiteiden
yhteydessä. Laitosalueita ei pääasiassa aidata, joten aitaamisella ei rajoiteta alueella tapahtuvaa liikkumista. Hanke ei estä hevosten liikkumista alueella olevalla tiestöllä ja poluilla.
Tekopohjavesilaitoksen rakenteiden sijoittaminen kiinteistöille ei estä niiden käyttöä esim. liiketoimintaan ja siksi ei ole perustetta sille, että hakija
velvoitettaisiin lunastamaan kiinteistöt kokonaisuudessaan.
Hakija katsoo, että laitoksen rakentamisesta ja toiminnasta ei aiheudu
korvattavaa henkistä kärsimystä. Edunvalvontakustannusten korvaamiseen liittyvät vaatimukset tulee hylätä. Kiinteistönomistajat saavat korvauksen siitä, jos maastossa liikutaan moottoriajoneuvoilla.
Hakija katsoo, että tekopohjavesihanke ei aiheuta kiinteistöjen arvon
alenemista tai kiinteistöjen myynnin vaikeutumista. Mikäli näin tapahtuisi,
on kiinteistöjenomistajalla oikeus saada korvaus.
Hakija ei pidä todennäköisenä, että hanke aiheuttaa vuokratulojen menetystä. Myöskään moottorikelkalla ajaminen ei vaikeudu. Vesijettien
käytölle ei myöskään aiheudu haittaa.
Useat muistuttajat ovat vaatineet, että mahdolliset korvauskysymykset
ratkaistaisiin välimiesmenettelyssä. Voimassa olevan lainsäädännön
mukaan tällaisen lupamääräyksen antaminen ei ole mahdollista ja muistuttajien vaatimukset on tältä osin hylättävä.
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Eräs muistuttajista on vaatinut, että korvausasiat tulee käsitellä yleisessä
käräjäoikeudessa. Korvausasiat on tietyin edellytyksin mahdollista käsitellä käräjäoikeudessa. Hakija katsoo, että korvausasiat tulisi ensisijaisesti sopia ja toissijaisesti ratkaista AVI:n toimesta. Korvausasioiden käsittelyä käräjäoikeusprosessissa olisi pidettävä viimesijaisena siitä aiheutuvien huomattavien kustannusten takia.
Aiemmista tutkimushankkeista raportoidut tulokset
Hakija toteaa, että aiempien tutkimusten yhteydessä ei ole havaittu kaivojen tukkeutumista.
Hakija toteaa lisäksi, että pääosin vesi virtaa huomattavan syvällä maaperässä ja tästä syystä muistutuksissa esitettyjen vaikutusten aiheutuminen on hyvin epätodennäköistä. Aiemmista tutkimuksista saatujen kokemusten perusteella muistutuksissa esitettyjen kosteus- ym. ongelmien
esiintymistä on pidettävä epätodennäköisenä.
Ulkopuolista tarkkailijaa/valvojaa koskevat vaatimukset
Hakija katsoo, että näitä koskevat vaatimukset eivät vastaa vallitsevaa
käytäntöä ja ne tulee hylätä. Hakija vastaa hankkeen toteuttamisesta ja
ympäristöviranomaiset valvovat lupaehtojen noudattamista.
Töidenaloittamisluvan edellytykset
Töidenaloittamisluvalla tehtävät työt ja toimenpiteet ovat ennallistettavissa, mikäli lupa kumotaan tai sen ehtoja muutetaan. Tältä osin hakija
viittaa lupahakemukseen.
Töidenaloittamisluvalle on olemassa merkittävät yhteiskunnalliset tarpeet, jotta tekopohjavesilaitoksen rakentamissuunnittelu voi edetä ilman
viivytystä. Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu haittaa tai vahinkoa,
joka ei ole ennallistettavissa.
Vakuuden asettaminen ja vastuuvakuutus
Hakija pyytää, että vakuus asetetaan tavanomaista käytäntöä vastaavaksi, mikäli hakijalle myönnetään lupa ja töidenaloittamisoikeus.
Muistutuksissa on vaadittu huomattavan suuren vastuuvakuutuksen ottamista. Vaatimus on hylättävä. Vakuuden vapauttaminen aikanaan toiminnan loputtua tapahtuu lain edellyttämällä tavalla.
Toiminnan päättyminen ja ennallistaminen
Hakija toimii vastuullisesti siten, että ennallistaminen voidaan suorittaa
purkamalla rakenteet ja maisemoimalla rakentamisen jäljet vastaamaan
mahdollisimman lähelle alkuperäistä luonnontilaa.
Kangasalan tutkimushankkeen tilanne
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Kangasalan tutkimushanke ei vaikuta lupaharkintaan. Kyseessä on teknis-taloudellinen tutkimus eli esim. kaivojen tuottojen määritystä. Tutkimukset on käynnistetty tammikuussa 2014.

Hakija on antanut selityksen seuraaviin lausuntoihin
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (1):
Selvitysten riittävyys
Hakija toteaa, että se on lausunnon antamisen jälkeen päivittänyt suunnitelmiaan lausunnossa esitettyjen näkemysten mukaisesti. Hakija on
vähentänyt suunnitelmissaan pinta-alamenetyksiä noin 60 % Keisarinharjun-Vehoniemen Natura-alueella. Hakija on täydentänyt Keiniänrannan Natura-alueen vesitaseen hallintaan liittyvää suunnitelmaa, joka on
nyt neliportainen: 1. Laitoksen ajotapa, 2. Yli-imeytys, 3. Kohdennettu yliimeytys tekopohjavedellä ja 4. Suojaimeytys tekopohjavedellä.
Hakijan näkemyksen mukaan vesitaseen hallinta voidaan toteuttaa todennäköisesti jo ensimmäisenä vaiheena olevalla laitoksen ajotavan ohjauksella. Vesitaseen hallinta perustuu Keiniänrannan vesitaseen tarkkailuun ja tarvittavista hallintatoimenpiteistä päätetään tarkkailun perusteella. Koska suojaimeytyksen tarve ei ole todennäköinen, ja tarvetta sen
käyttöönottoon voidaan tarkastella vasta pitkän seurantajakson jälkeen,
suojaimeytyksen yksityiskohtainen suunnittelu ja käyttöoikeuksienhakeminen nyt ei ole tarpeellista. Hakija on kuitenkin tarkentanut suunnitelmien esitystapaa siten, että mahdolliset suojaimeytysrakenteet sijoitetaan Onkkaalantien tiealueelle, ei omakotialueelle. Edellä mainitun lisäksi hakija viittaa toisaalla tässä selityksessä lausuttuun Pälkäneen tutkimusten ja virtausmallinnuksen osalta.
Edellä mainitut suunnitelmapäivitykset hakija on esittänyt suunnitelmaasiakirjojen lisäksi Natura-arvioinnin päivityksessä. Hakijan näkemyksen
mukaan luonnonsuojelulain mukaisia esteitä ei päivitettyjen suunnitelmien mukaisen hankkeen toteuttamisessa ole. ELY-keskuksen lausunnossaan esittämillä lupamääräyksillä voidaan varmistaa, ettei hankkeesta synny luvanmyöntämistä estäviä haittoja. Hakija katsoo, että se
on jo täyttänyt ELY-keskuksen lausunnossaan esittämät edellytykset vesilain mukaisen luvan myöntämiselle kokonaisuudessaan.
Pohjavesitutkimusten riittävyys ja pohjaveden virtausmalli
Laadittu monikerroksinen virtausmalli perustuu useiden vuosien aikana
tehtyihin pohjavesi- ja maaperätutkimuksiin sekä alueella suoritettuun
pohjavesi- ja pintavesiseurantaan (Keiniänranta) ja koetoimintaan (imeytyskokeet 1999 ja 2009 - 2010). Tutkimuksiin on kuulunut
• painovoimamittauksia (kaksi tutkimusvaihetta ja uudelleentulkinta)
• maatutkaluotauksia (kolme tutkimusvaihetta)
• kairauksia ja pohjavesiputkia (75 havaintoputkea, suurin osa kalliovarmisteisia)
• kaivokartoitukset 1995, 2006 ja 2009
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• havaintoputkien vedenjohtavuusmittaukset
• Keiniänrannan geotekniset selvitykset
• Keiniänrannan pohjavesipurkautumien seuranta 2007 -2012
• Keiniänrannan avovesipintojen seuranta 2006 -2011
• Keiniänrannan veden laadun seuranta
• urkaumapaikkojen lämpökamerakuvaukset Keiniänrannassa
• pohjaveden pinnankorkeuden seuranta 2007 – 2012
• pohjaveden laadun selvitykset
• imeytys ja merkkiainekoe kaivonpaikkatutkimuksineen 2009-2010
• sedimentologinen rakennetulkinta, kolme tutkimusvaihetta 2009-2011.
Tutkimusaineiston ja seurantatietojen määrä on huomattavan suuri verrattuna moniin vedenhankinta-alueisiin Suomessa. Tutkimusaineiston
perusteella on alueelle tehty sedimentologinen rakennetulkinta. Sedimentologisten selvitysten avulla hahmotettiin harjumuodostuman syntyyn vaikuttaneet kerrostumisvaiheet, näihin liittyvät kerrostumisyksiköt,
muodostuman suurrakenteet ja niiden jatkuvuus sekä aineksen pääpiirteet.
Rakennetulkinta muodostaa perustan virtausmallille. Virtausmalli on monikerroksinen, jotta alueen erityspiirteet voidaan ottaa paremmin huomioon. Uusi malli vastaa merkittävästi aiempaa paremmin mitattua lähtötilannetta sekä imeytys- ja merkkiainekokeen aikaista tilannetta koko mallinnetulla alueella.
Pohjaveden virtausmalleja käytetään usein vesihankkeissa vaikutusarvioiden täsmentämiseksi ja vedenottovaihtoehtojen optimoimiseksi. Mittavan tutkimusaineiston perusteella virtausmallin ja sillä ajettujen simulaatioiden käyttö on perusteltua. Mallin toimivuutta on arvioitu pohjavesiolosuhteiden pitkän ajan seurantatietojen sekä pitkäaikaisen imeytyskokeen tulosten (pohjavedenpinnan ylenemät, alenemat ja virtaamamuutokset) perusteella. Imeytyskokeessa tuotanto oli 7000 m3/d, lupaa haetaan 20 000 m3/d:n vesimäärälle.
Maastotutkimuksiin kuuluvalla koetoiminnalla on aina rajoituksensa. Virtausmallilla ajetut simulaatiot tarjoavat ainoan keinon tarkastella perustellusti laitosmittakaavaisia vaikutuksia pohjavesialueeseen, mukaan lukien eri kaivo- ja imeytysalueiden yhteisvaikutus. Monikerroksisella virtausmallilla ajettiin kymmeniä simulaatioita liittyen suunnitellun tuotantotilan optimointiin. Tämän jälkeen pohjaveden virtausmallilla tehtiin useita
simulaatioita Natura-arvioinnin lieventämistoimista Keiniänrannan alueella.
Virtausmalliin syötetyn tiedon painotus ja tarkkuus sekä tulosten tulkinta
vaatii kokemusta. Malli on aina yleistys monimutkaisesta todellisuudesta.
Lähtöaineiston rajallisuus ja toisaalta tiedon yleistämisen tarpeellisuus
tulee ymmärtää mallinnuksessa. On huomattava että virtausmallitarkasteluilla haetaan keskimääräistä tilannetta suunnitteluratkaisujen pohjaksi.
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Suojaimeytyksen toteuttaminen
Hakija viittaa edellä kohdassa selvitykseen suojaimeytyksestä. Hakija
viittaa edellä lausumaansa ja toteaa, että suojaimeytyksen tarve
Keiniänrannan vesitaseen hallintaan liittyen ei ole todennäköinen. Hakija
on esittänyt neliportaisen menettelyn vesitaseen hallintaan. Hallintatoimenpiteistä päätetään vesitaseen seurannan perusteella. Koska suojaimeytyksen tarve ei ole todennäköinen, ja tarvetta sen käyttöönottoon
voidaan tarkastella vasta pitkän seurantajakson jälkeen, suojaimeytyksen yksityiskohtainen suunnittelu ja käyttöoikeuksien hakeminen nyt ei
ole tarpeellista. Seurantajakson pituus on 12 vuotta ja sitä jatketaan tarvittaessa 6 vuotta. Keiniänrannan virtaamien, avovesipintojen ja veden
laadun seuranta on jatkuvaa koko laitoksen toiminnan, mutta seurantajaksolla arvioidaan suojaimeytyksen tarve kolmen vuoden välein. Tällöin
seuranta-aineistoa on olemassa riittävästi tilastollisen tarkastelun tekemistä varten, jotta esimerkiksi yksittäisen vuoden sää tms. ulkoinen tekijä
ei vaikuttaisi suojaimeytyksen tarpeen arviointiin. Seurantajakson jälkeen suojaimeytyksen tarvetta arvioidaan tarvittaessa.
Osittaisen luvan myöntäminen
Hakija viittaa edellä lausumaansa ja toteaa, että Keiniänrannan alueen
virtaamat ja veden laatu voidaan turvata nyt esitetyillä toimenpiteillä eikä
ole estettä luvan myöntämiselle haetussa laajuudessa.
Imeytysveden kiintoaineksen määrä ja sen vaikutus pohjavesimuodostumassa
Hakijan tekopohjavesilaitoksen raakavetenä käyttämän Roineen vesi on
hyvälaatuista. Raakaveden laatu on parempi kuin monilla toiminnassa
olevilla tekopohjavesilaitoksilla Suomessa. Toiminnan lähtökohtana on
kiintoainesmäärien minimoiminen. Raakavedenottoa varten Roineeseen
rakennetaan kaksi vedenottoputkea, jotka sijoitetaan eri syvyyksille. Vesi
otetaan syvyydestä, jossa on vähemmän kiintoainesta. Roineessa suurempia kiintoainespitoisuuksia voi syntyä lähinnä keväisen ja syksyisen
täyskierron aikana. Kiintoainespitoisuudet ovat koholla maksimissaan
noin kuukauden ajan keväällä ja syksyllä. Kiintoaineksen vaikutusta
imeytyksessä minimoidaan käyttämällä eri imeytystapoja (sadetusimeytys, allasimeytys ja imeytyskaivot.). Jos imeytysvesi sisältää tavallista
enemmän kiintoainetta, vesi voidaan imeyttää sadettamalla kaivoimeytyksen sijasta. Sadetusimeytyksessä lyhytaikaisilla suurillakaan kiintoainespitoisuuksilla ei ole imeytystä haittaavaa vaikutusta. Roineen kiintoaines on käytännössä kokonaisuudessaan orgaanista ainetta. Roineen
veden orgaanisen aineen biohajoamista maaperäimeytystä simuloivin
kokein on tutkittu. Kaivoimeytyksessä vesi menee erittäin runsaan hapen
mukana maaperään, mikä luo hyvät edellytykset humuksen biohajoamiselle. Roineen vedessä orgaanisen biohajoamisen osuus maaperäimeytystä simuloivissa kokeissa on ollut 30 – 50 %. Tuusulan tekopohjavesilaitoksella biohajoamisen osuus on ollut 44 %. Kiintoaineksen kulkeutumisesta ja määrästä maaperässä on huomioitava, että maaperän rakeisiin kiinnittyvä humus ei jää siihen pysyvästi, vaan orgaanista ainesta
kiinnittyy/muodostuu ja irtoaa/hajoaa jatkuvasti. Veden kiintoaineksen
seuranta on osa kaivoimeytyksen optimointia, ajotapaa ja toimivuuden
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seurantaa, ja se on myös hakijan intressi. Määräaikainen kertaluonteinen selvitys ja siihen liittyvä lupamääräysten tarkistaminen ei siten ole
tarpeen. Hakija on lisäksi varautunut siihen että mekaaninen esikäsittely
saattaa ainakin osan vuodesta olla tarpeen, jos vesi tuolloin imeytetään
kaivoimeytyksellä.
Kaavoitus ja maankäyttö
ELY-keskuksen lausunnossa esitetään, että siirtopumppaamon ylivuotoputken sijoittamista tulisi tarkastella uudelleen, koska se sivuaa osayleiskaavaehdotukseen merkittyä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää aluetta. Hakijan käsityksen mukaan ylivuotoputken linjaus on suunniteltu siten, että siitä aiheutuvat haitat ovat vähäiset. Noin puolet ylivuotoputken linjauksesta on sijoitettu tekopohjavesilaitoksen muiden putkien
kanssa samaan kaivantoon. Tämän jälkeen ylivuotoputki seuraa luonnon
ojaa. Ylivuotoputki on linjattu siten, että se kulkee kiinteistörajaa pitkin,
minkä vuoksi kiinteistöjen käytölle aiheutuvat haitat saadaan minimoitua.
Putken linjaus sivuaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää aluetta, mutta ei kulje sen poikki. Alueen poikki kulkeva linjaus olisi ollut
lyhyempi, mutta haittojen vähentämiseksi linjauksesta on tehty pidempi.
Ylivuotoputki sijoittuu Kangasalan rantaosayleiskaavan alueelle. Putkilinja ei ole ristiriidassa kaavamääräysten s-ma, MT/s ja MU-2 kanssa.
Putkilinja asennetaan maan alle, eikä täten vaaranna arvokasta maisema-aluetta tai kulttuuriympäristöä. Putkilinja maisemoidaan asennustyön jälkeen.
Hankkeen vaikutusten tarkkailu
Hakemussuunnitelmassa on esitetty alustava tarkkailusuunnitelma. Tekopohjavesilaitoksen yksityiskohtaiset tarkkailusuunnitelmat laaditaan
myöhemmin ja hyväksytetään valvontaviranomaisella. Tässä vaiheessa
yksityiskohtaisen tarkkailusuunnitelman laatiminen ei ole mahdollista.
Luvan myöntämisen edellytykset
Hakija viittaa aiemmin selityksen kohdassa Selvitysten riittävyys esittämäänsä ja toteaa, että se on ELY-keskuksen lausunnon antamisen jälkeen päivittänyt suunnitelmiaan ELY-keskuksen esittämän mukaisesti ja
siten esteitä luvan myöntämiselle ei ole.
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen (2):
Verrattuna aikaisempiin Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin Dnro LSSAVI/101/04.09/2011, ja Dnro LSSAVI 46/04.09/2012 kalatalousmaksun suuruus on kohtuuttoman suuri. Kyseiset päätökset koskevat Tampereen kaupungin Santalahdenpuiston laajentamishanketta
täyttämällä Näsijärven vesialuetta sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen
lupaa Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen vedenottoon Näsijärvestä.
Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakennushanke aiheuttaa kalataloudellisia vaikutuksia Roineessa. Näsijärvi sijaitsee lähellä Roinetta ja on kalastoltaan sekä kalataloudeltaan Roineen
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kaltainen. Santalahdenpuiston laajennushankkeessa kalatalousmaksun
suuruus on Länsi ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksessä
(Dnro LSSAVI/101/04.09/2011) 2500 euroa vuodessa rakentamistöiden
ajan sekä kaksi vuotta rakentamisen jälkeen. Santalahdenpuiston laajentamishanke koskee huomattavasti suurempaa vesialuetta kuin Vehoniemen-Isokankaan tekopohjavesilaitoksen rakentamishanke. Rakentamisalueen pituus Roineella on noin 20-30 % Santalahdenpuiston rakentamisalueesta. Rakennusalueen leveys Santalahdenpuiston laajennuksessa on suurimmillaan noin 11 kertaa suurempi kuin tekopohjavesilaitoksen rakennushankkeessa.
Kalastolle ja kalataloudelle aiheutuva haitta on verrannollinen hankkeen
suuruuteen ja rakennustyöalueen pinta-alaan. Vehoniemen- Isokankaan
harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakennushankkeesta aiheutuvan kalatalousmaksun suuruuden tulisi siten olla verrattavissa muihin vastaavanlaisiin hankkeisiin. Vehoniemen-Isokankaan tekopohjavesilaitoksen
rakennustyöt koskevat Roineella korkeintaan viidesosaa vastaavaa
pinta-alaa kuin vastaava rakennustyö Santalahden laajennushankkeessa. Tämän perusteella tehopohjavesilaitoksen rakentamisesta aiheutuva kalatalousmaksun suuruus ei saisi olla suurempi kuin 500 euroa
vuodessa rakennustöiden ajan sekä 2 vuotta rakennustöiden jälkeen.
Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä Dnro LSSAVI
46/04.09/2012 koskien Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen pintaveden
ottoa ei ole määrätty kalatalousmaksua. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen pintaveden ottoputki on kooltaan ja veden oton suuruusluokaltaan vastaava kuin Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen vedenottoputki Roineella. Tämän perusteella VehoniemenIsokankaan tekopohjavesilaitoksen toiminnalle ei voida asettaa vuosittaista 1000 euron kalatalousmaksua. Vuosittaisen kalatalousmaksun
maksamiselle ei ole perustetta, jos hankkeesta ei havaita merkittäviä
haittoja kalataloudelle. Vuosittain maksettavasta kalatalousmaksusta tulisi päättää hankkeen rakennustöiden jälkeen saatavien kalataloudellisten seurantojen tulosten perusteella.
Pälkäneen kunta (3):
Hakija viittaa YVA-menettelyn osalta tässä selityksessä aiemmin esitettyyn.
Muistutuksessa ei yksilöidä säännöksiä, joita ei ole noudatettu tai selvityksiä, joita ei ole laadittu. Hakijan on siten mahdotonta vastata esitettyyn
väitteeseen. Hankkeen tarpeellisuuden osalta hakija viittaa edellä esitettyyn hankkeen yhteiskunnallisesta tarpeellisuudesta.
Hakija hakee oikeutta aloittaa hankkeen toteuttaminen ilman, että lupa
on lainvoimainen. Pälkäneen kunnan väite ns. aloittamisoikeuden suhteen on siten virheellinen.
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Pälkäneen kunta on kuvannut laajasti niitä vaikutuksia, mitä tekopohjavesilaitos aiheuttaisi mm. alueen yritystoiminnalle. Hakija toteaa, että
esim. Aapiskukon huoltamon ympäristölupakäsittelyyn liittyvät asiat eivät
muutu tekopohjavesihankkeen myötä. Pohjavesialue rajoittaa alueella
harjoitettavia toimia ja asettaa lupiin lisämääräyksiä. Nämä vaatimukset
eivät muutu tekopohjavesihankkeen myötä. Koska Pälkäneen kunta ei
ole yksilöinyt sitä, miten tekopohjavesihanke rajoittaa kaavoittamista
Tampereen suuntaan, hakija ei pysty yksityiskohtaisesti ottamaan kantaa väitteeseen.
Hakija katsoo, että tekopohjavesihanke ei aseta merkittäviä rajoituksia
asuntorakentamiselle. Pohjavesialueeseen liittyvät rajoitukset ovat alueella tekopohjavesilaitoksesta huolimatta ja ne on otettava huomioon toimintojen sijoittamista koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Hakija ei ole esittänyt pohjavesialueen rajauksen laajentamista Pälkäneen kunnan väittämällä tavalla kuntakeskuksen itäpuolelle.
Pälkäneen kunta, ympäristölautakunta (4):
Putkilinjastot asennetaan lähelle maanpintaa noin 1,5- 2,0 metrin syvyydelle. Hankealueella pohjaveden pinta on 7-30 metrin syvyydellä, joten
putkistojen rakentamisella ei ole vaikutusta alueen pohjaveden virtauskuvaan. Käsiteltävänä olevassa vesilain mukaisessa hakemuksessa hakija hakee lupaa alueen pohjaveden virtauskuvan hallitulle muutokselle
luontovaikutukset huomioiden tekopohjavesilaitoksen toimintaa varten ja
laitoksen suunniteltu toiminta on arvioitu Natura-arviossa.
Hakija toteaa, että FT Joni Mäkisen kanssa on tehty yhteistyötä ja
hänen asiantuntemustaan on käytetty hankkeen suunnittelussa ja huomioinut hänen laatimansa harjualueen rakenneselvityksessä esitetyt havainnot suunnitteluratkaisujen valinnassa.
Valkolehdokin esiintymä IA 4.1:n alueella on ollut tiedossa. Laji todettiin
kasvillisuuskartoituksessa 2008. Se kasvaa koivuvaltaisella kankaalla
(Imeytysalueen 4 laajennusosan kasvillisuuskartoitus 2008, FCG Planeko Oy 11.5.2009). Laji ei ole uhanalainen.
Lehtoneidonvaippa on alueella harvinainen ja satunnaisesti kukkiva
kasvi. Lehtoneidonvaippa suosii lehtomaisia metsiä, mutta se on hyvin
sopeutunut monenlaisiin kasvupaikkoihin. Lajin voi löytää ruohoisista
kangasmetsistä, varjoisilta ja myös avoimilta kasvupaikoilta. Se kasvaa
myös lettokorvissa, harjujen rinteillä ja kallioisissa metsissä. Lajin esiintymisessä on vuosittaista vaihtelua orkideoiden tapaan, jolloin lajia ei
joka vuosi tavata samalta kasvupaikalta. Laji ei ole uhanalainen.
Ympäristölautakunnan mukaan alueella laadittu hyönteiskartoitus ja
luontoinventoinnit kokonaisuudessaan ovat vanhentuneet. Hyönteiskartoitus laadittiin vuonna 2002 ja sen tuloksien perusteella alueen hyönteislajistoon ei kuulu uhanalaisia tai merkittäviä harjuympäristössä viihtyviä lajeja. On oletettavaa, että tilanne ei tästä ole muuttunut. Lisäksi

155

laitoksen imeytys- ja kaivoalueella ei ole paisterinteitä, joilla harjualueen
uhanalaiset ja harvinaiset hyönteislajit yleensä esiintyvät.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (2002–2003) aikana
kartoitettiin putkilinjojen, kaivoalueiden ja imeytysalueiden luontoarvot ja
kasvillisuus heinäkuussa 2002. Tällöin kartoitus kohdistui selvästi laajemmalle alueelle kuin mitä YVA-menettelyssä tarkastelun kohteena olevat imeytysalueet ja kaivoalueet olivat. Kasvillisuuskartoitukset ulottuvat
päivitetyille imeytysalueille, kaivoalueille ja putkilinjoille. Niiden luontoarvot tunnetaan. Vaikka osa kartoitustiedoista on yli 10 vuotta vanhoja, tiedot ovat käyttökelpoisia alueen kasvillisuusluonteen vuoksi.
Harjukasvillisuus on hankealueella varsin yhdenmukaista ja muutokset
ovat olleet tästä syystä vähäisiä. Kasvillisuus on muuttunut vain hakkuualoilta, mutta ne eivät sijoitu päivitettyjen suunnitelmien mukaisille putkilinjoille tai imeytys- tai kaivoalueille. Alueilla on käyty säännöllisesti ja
muutokset ovat olleet vähäisiä. Tästä syystä ei ole perusteltua tehdä
kasvillisuuskartoituksia uudestaan.
Osa kartoituksista on tehty syksyllä, jolloin osa kasveista ei ole hyvin
tunnistettavissa, mutta luonto- ja kasvillisuustyypit voidaan tunnistaa hyvin. Samoin huomionarvoiset harjukasvit voidaan tunnistaa vielä syksyllä
hyvin. Tällöin on vaikeampaa tunnistaa eräitä yleisiä heiniä ja hentoja
ruohoja, kuten maitikoita, mutta tämä ei kuitenkaan merkittävästi heikennä kasvillisuuskartoituksen luotettavuutta.
Viitasammakon lisääntyminen tapahtuu Keiniänrannan rannassa alueilla
mihin Mallasveden kevät tulva nousee. Kesällä laji elää Keiniänrannan
tervaleppämetsässä ja lähiympäristössä. Koska Keiniänrannan virtaamat eivätkä alueen ekologiset olosuhteet muutu, ei laitoksen toiminta
haittaa lajia. Kynäjalava kasvaa järvien ja lampien rehevissä rantalehdoissa, varsinkin rantatörmissä ja järvenlaskun paljastamilla rantatasanteilla. Lajia tavataan myös lehtokallioilla ja puronvarsissa. Laji on uhanalainen. Lajien esiintymiseen Keiniänrannassa vaikuttaa erityisesti Mallasveden tulvat. Kynäjalava sietää erittäin hyvin tulvaa. Laitoksen rakentaminen tai toiminta ei vaikuta kynäjalavan esiintymiseen, eikä heikennä
sen elinympäristöolosuhteita.
Hakija viittaa tässä selityksessä aiemmin esitettyyn seuraavien Pälkäneen kunnan ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyjen väitteiden
osalta, sovellettava laki, hankkeen yhteiskunnallinen merkitys ja Tavase
Oy:n osakkeen omistajat, hankkeen kaavan vastaisuus, Pälkäneen seutukunnan kehittämismahdollisuudet, rauniokirkko, YVA-menettelyn uudistaminen, yli-imeytettävän veden laatu ja paahderinne.
Kangasalan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta (6):
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan virheellisesti,
että Kangasalan kunnan alueella suurin osa tekopohjavesihankkeen toi-
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minnoista sijoittuu Natura-alueelle, ainoastaan TUA2-toiminta-alueen allasimeytysalue ja imeytysalue TUA2-IA2.2 sijoittuvat Natura-alueen ulkopuolelle.
Hakija toteaa, että Natura-alueen ulkopuolella sijaitsevat yllä mainitun lisäksi mm. Hiedanperän raakavesipumppaamo, osa imeytysalueesta
TUA1-IA1.1, varaimeytysalue TUA2-IA2.3 ja varaimeytysalue TUA2IA2.4 sekä suurin osa putkilinjoista. Myöskään lausunnossa mainitut
”Punamultalukon läheisyyteen sijoittuvat sähkökeskus ja muuntamo” eivät sijoitu Natura-alueelle. Edellä mainitun lisäksi hakija toteaa, että se
on päivittänyt suunnitelmiaan ja Natura-alueiden pinta-alavaraukset ovat
päivitetyissä suunnitelmissa alle puolet aikaisemmista.
Alueella on tehty valkoselkätikkainventointi YVA-menettelyn yhteydessä.
Inventoinnin perusteella raakavesipumppaamon sijoituspaikka siirrettiin
etelään päin pois lehtoalueelta, jossa oli merkkejä valkoselkätikan käyttämisestä aluetta ruokailuun. YVA-menettelyn jälkeen suunnitellulla
pumppaamon sijoituspaikalla on tehty metsänhoidollisia harvennustöitä,
eikä ole odotettavissa, että valkoselkätikka siirtyisi ruokailemaan harvennetulle alueelle.
Ylivuotoputkea käytetään tekopohjavesilaitoksen toimiessa ainoastaan
poikkeustilanteissa, joita on harvoin. Suurin ylivuoto voi tapahtua tilanteessa, jossa tekopohjaveden pumppaus siirtosäiliöön tapahtuu hallitsemattomasti. Pumppujen käsikäyttöinen pysäyttäminen voi matka-ajat
huomioiden kestää kaksi-kolme tuntia. Kaikki säiliöön pumpattu vesi ei
kuitenkaan poistu ylivuotona, sillä siirtopumppaamo on suunniteltu siten,
että kaikki Valkeakosken suuntaan johdettava vesi ja kaksi kolmasosaa
Tampereen suuntaan johdettavasta vedestä virtaa säiliöstä painovoimaisesti. Maksimissaan ylivuotoa voi tällöin esiintyä vain kahden-kolmen
tunnin ajan virtaamaan ollessa alle 1000 m3/h. Tekopohjavesilaitoksen
koekäyttövaiheessa siirtopumppaamoon pumpattu vesi pyritään ensisijaisesti johtamaan siirtolinjoja pitkin osakaskuntien vesilaitoksille ja vain
toissijaisesti ylivuotoputkeen. Kaikki ylivuotona Hykkölään mahdollisesti
johdettava vesi on valmista happipitoista tekopohjavettä, joka ei sisällä
vesistöä kuormittavia haitallisia ainesosia.
Hakija tutkii vaikutukset vesistöön ennen ylivuotoputken käyttöönottoa.
Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää lausunnossaan, että ylivuotoputken linjauksen osalta hakijan tulisi teettää asiantuntijalla inventointi,
jonka perusteella voidaan arvioida rakentamisen ja toiminnan vaikutusta
uhanalaisen lajin elinpiiriin. Hakija toteaa, että ylivuotoputken linjaus ei
kulje kyseessä olevan mahdollisen uhanalaisen lajin elinpiiriin kuuluvan
alueen läpi, vaan sivuaa sitä.
Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää lausunnossaan, että hakemukseen tulisi liittää toimintojen kaikkien vaiheiden riskinarviointi. Hakija
laatii suunnittelun edetessä riskienhallintasuunnitelman. Suunnitelmassa käsitellään vesihuoltojärjestelmään kohdistuvia uhkatekijöitä ja
niiden ennakointi- ja torjuntakeinoja sekä varaudutaan ympäristöriskeihin.
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Hiedanperänlahden veden laatua on seurattu usean vuoden aikana.
Roine edustaa vesistönä karuhkoa, ajoittain lievästi rehevää järvityyppiä.
Veden orgaanisen hiilen (TOC) pitoisuus on alhainen, mikä on merkittävä tekijä hyvälaatuisen tekopohjaveden valmistamisessa. Järvessä ilmenee levätuotantoa kevät- ja syyskierron aikana. Syanobakteerien
määrän on todettu olevan vähäinen. Syanobakteerien ja niiden tuottamien toksiinien vähenemän on tutkimusten perusteella todettu tekopohjaveden tuotannossa olevan tehokasta. Lisäksi ennen leväkukintoja laitoksen toimintaa voidaan säädellä yli-imeytyksellä ja pitää imeytystauko
levien esiintymisen aikana. Vesi otetaan kahdelta eri syvyydeltä, mikä
myös edesauttaa hyvälaatuisen raakaveden saantia.
Hakija toteaa, että Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (Pirkanmaan ympäristökeskus 2006) on vertailtu eri vedenhankintamuotoja. Kehittämissuunnitelman mukaan tulevaisuudessa veden kokonaiskäyttö lisääntyy. Tekopohjavesihankkeen tarkoituksena on
turvata seudun kuntien vedenhankinta pitkällä aikavälillä.
Metsähallitus (7):
Metsähallituksen muistutuksen osalta viitataan suunnitelmassa arvioituihin hankkeen aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin Punamultalukon luonnonarvoille sekä Natura-alueille.
Museovirasto (8):
Kangasalan Väärälukon alueella sijaitsevan suojeluskunnan ampumaradan arkeologiset selvitykset on esitetty osana hakemussuunnitelmaa.
Hakija toteaa, että suojeluskunnan ampumarata otetaan laitoksen jatkosuunnittelussa ja rakennusvaiheessa huomioon. Samoin Kangasalan ja
Pälkäneen väliseen historialliseen tieyhteyteen liittyvät asiat selvitetään
jatkosuunnittelun yhteydessä. Näistä on otettu maininnat päivitettyyn hakemussuunnitelmaan.
Eräissä muissa muistutuksissa on esitetty, että hakija on laiminlyönyt
katselmuksen pitämisen Hiedanperänlahdessa. Hakija toteaa, että katselmus on toteutettu yhdessä maakuntamuseon kanssa vuonna 2003.
Tampereen kaupunki (10):
Hakija yhtyy Tampereen kaupungin lausunnossa esitettyyn.
Kangasalan Vesi -liikelaitos (11):
Hakija toteaa, että Raikun vedenottamon toimintaa ei vaaranneta miltään
osin (antoisuus/laatu). Vedentuotanto voidaan käynnistää vaiheittain.
Poikkeustilanteiden varalle laaditaan varautumissuunnitelma.
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Mikäli lupa myönnetään, hankkeen tarkkailuun liittyvät yksityiskohdat ratkaistaisiin erikseen tarkkailusuunnitelmaa käsiteltäessä ja hyväksyttäessä.
Käyttöoikeusalueen rajausta on myös muutettu siten, että laitoksen rakenteet eivät ulotu Kangasalan Vesi -liikelaitoksen laitosrakennusalueelle.
Pälkäneen kunnan liikuntatoimi (15):
Hankkeen rakentaminen ja käyttö järjestetään siten, että kuntoradalle ei
aiheuteta haittaa.
10 VASTINEET SELITYKSEEN
Aluehallintovirasto on varannut tilaisuuden antaa vastineen niille viranomaisille ja muistuttajille, jotka ovat sitä erikseen muistutuksissaan pyytäneet.
Seuraavat kiinteistöt ovat jättäneet vastineen asiasta: 635-435-1-352, Jukola, 635-424-1-146, Nummi, 211-463-1-77, Linna, 211-463-1-75, Honkalinna, 635-421-1-30, Seppälä, 635-421-8-2, Ihanto, 635-435-1-87, Eerola, 635-421-4-21, Inkilä, 635-421-8-5 ,Ässälä, 635-421-2-18, KukkoMattila, 211-408-1-4, 211-408-1-7, 211-408-1-16, Saavilahti (I-IV), 211433-1-1, Lyijynmaa, 635-422-1-3, Mällinoja, 635-424-1-356, Peltola, 635424-5-14, Rauhala, 635-424-2-22, Rauhala, Onkkaala, 635-424-1-219,
Mäkisompio, 211-463-3-70, Hallila, 635-435-1-15, Pihlaja, 211-463-2114, Kuusikko, 211-463-2-114, Kylä-Tiitola, 211-463-2-79, Vanhala, 635421-7-12, Tuomaala, 635-424-1-436, Toukola 2, 635-424-1-437, Toukola
3, 635-424-1-438, Sompio 2, 635-424-1-439, Sompio 3, Onkkaala, 635435-7-0, Taimistola, 635-409-1-29, Saarioinen, 635-421-4-8, Holunki,
635-421-11-19, 211-463-1-61, Sipilä, 635-401-3-37, Ahtola.
Lisäksi vastineen antoivat Pälkäneen kunta, Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Vehoniemen Vesiyhtymä, Kangasalan
Luonto ry ja Roineen osakaskunta (211-876-9-1, 908-876-15-1).
Hakija on antanut selityksen vastineista.
11 TARKASTUSKÄYNTI
Aluehallintovirasto on suorittanut 1.-2.10.2014 asiassa tarkastuksen, josta
laadittu tarkastuskertomus on liitetty asiakirjoihin.
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12 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu
Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen.
Perustelut
Keskeiset lainkohdat
Uusi vesilaki (587/2011) on tullut voimaan 1.1.2012. Sen 19 luvun 3 §:n 1
momentin mukaan hallintoviranomaisessa lain voimaan tullessa vireillä olevaan asiaan sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä,
jollei 19 luvussa muuta säädetä.
Näin ollen asiassa on sovellettu hakemuksen vireille tulohetkellä 18.9.2003
voimassa ollutta vesilakia (264/1961). Hakija on 28.6.2012 toimittanut uuden
hakemussuunnitelman, mutta ei ole peruuttanut alkuperäistä hakemustaan.
Vesilain (264/1961) 1 luvun 23 c §:n mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on
noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään.
Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa,
jos 65 §:n 1 momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa
hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura
2000 -verkostoon.
Toimintojen sijoittuminen ja Natura-alueet
Hankkeessa on tarkoitus imeyttää Roineesta otettua vettä imeytysalueilla
kaivo-, sadetus- tai allasimeytyksen avulla Vehoniemen-Syrjänharjun harjujaksolla ja johtaa maaperästä tuotantokaivoilla otettu vesi eräisiin Pirkanmaan alueen kuntiin juomavedeksi. Hanke sijoittuu osittain KeisarinharjuVehoniemenharjun Natura 2000 -alueelle ja Keiniänrannan Natura-alueen
läheisyyteen. Keiniänrannan Natura-alueelle ei sijoitu hankkeen toimintoja.
Keisarinharju-Vehoniemenharju on Roineen ja Längelmäveden väliin sijoittuva harjujakso. Natura -alue on kooltaan 268 ha. Suojelun perusteena ovat
luontodirektiivin (SCI) harjumetsien ja tulvametsien luontotyypit. Tulvametsät
on priorisoitu luontotyyppi, sen edustavuus on erinomainen ja sitä on noin 1
ha:n alalla. Harjumuodostumien metsien luontotyyppiä on noin 242 ha ja sen
luonnontila on arvioitu hyväksi. Alueella on myös puustoiset suot ja vaihettumissuot ja rantasuot -luontotyyppiä, josta ei ole mainintaa Natura-tietolomakkeessa. Alueeseen kuuluu Suomen suurimpiin kuuluva suppakuoppa,
Punamultalukko, jonka pohjalla on suo. Suppa ja sen pohjalla oleva suo ovat
pohjavesivaikutteisia.
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Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelle sijoittuvat tuotantoalueen
1 kaivoalue KA1 ja sekä imeytysalue IA1.1 osittain ja imeytysalue IA1.2. Tuotantoalueella 2 tekopohjaveden imeyttäminen tehdään Natura-alueiden ulkopuolella, mutta kaivoalue KA2 sijaitsee pääosin Natura-alueella. Lisäksi
Natura-alueelle tulee siirtolinjoja, huoltoväyliä ja siirtopumppaamo.
Keiniänrannan Natura-alueen pinta-ala on 27 ha ja se on otettu Natura 2000
-suojeluverkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI). Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Keiniänrannan tervaleppäkorpi on eräs
Pohjoismaiden edustavimmista tervaleppämetsistä. Keiniänrannan tervaleppäkorvessa oleva vesi on Syrjänharjusta purkautunutta pohja- ja orsivettä,
joka purkautuessaan muodostaa epäyhtenäisen avovesipinnan, joka virtaa
Mallasveteen. Pohja- ja orsivesi purkautuu etupäässä tihkupintaisesti ja paikoin pistemäisesti. Alueella on letteikkölähteitä (tihkupintaa), missä vesi tihkuu maanpinnan läpi. Lähteiköissä veden laatu poikkeaa merkittävästi välipintojen ja laskupurojen vedenlaadusta. Lähteiköissä ja avovesipinnoilla vedenpinnantasot pysyvät melko vakaana, vaikka lähteiden virtaamat vaihtelevat suuresti.
Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen Natura-arviointeja koskevien lausuntojen keskeiset johtopäätökset
Pirkanmaan ELY-keskus on todennut Keisarinharjun-Vehoniemenharjun
Natura-alueen osalta, että vaikutusten lieventämistoimena ei ole käsitelty
imeytysalueiden sijoittamista luontotyypin ulkopuolisille alueille hyödyntämällä harjun reuna-alueille soveltuvia imeytystapoja. Kaivoimeytyksellä voidaan ohittaa sadetukseen soveltumattomia maakerroksia. Hakija ei ole selvittänyt myöskään riittävästi mahdollisuutta sijoittaa siirtopumppaamoa alueelle, jossa ei aiheutuisi harjumetsien luontotyypille pinta-alamenetyksiä.
Natura-arviointi Keisarinharju-Vehoniemenharjun osalta on kuitenkin tehty
pääosin asianmukaisesti.
Keiniänrannan Natura-alueen osalta arviointiin jääneiden epävarmuuksien
vuoksi laadittua Natura-arviointia ei voida pitää riittävänä ja asianmukaisena.
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat hyväksyä suunnitelman tai
hankkeen vain, jos on riittävästi arvioitu, että hanke ei joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa vaikuta merkittävästi
Natura-alueen luontoarvoihin. Jos riittävä arviointi puuttuu, lupaa ei voida
varovaisuusperiaatteen mukaan myöntää (Viittaus EUTI:n Vattimeren päätökseen C-127/02, 7.9.2004).
Metsähallitus on todennut Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura-alueen
osalta, että tosiasialliset vaikutukset ovat käytännössä huomattavasti esitettyä suurempia. Lisäksi riski suurempien toimenpidetarpeiden esille nousemisesta laitoksen käyttöönottovaiheessa on suuri. Myös iso osa heikennyksistä ja epävarmuustekijöistä sekä suuri määrä maaperään kajoavia toimenpiteitä kohdistuu juuri alueen luontoarvoiltaan arvokkaimmille alueille (Punamultalukko). Natura-arvioinninkaan perusteella ei voida ennalta objektiivisesti arvioiden poissulkea sitä, ettei tekopohjavesihanke heikentäisi merkit-
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tävästi Natura 2000 -alueen suojeluarvoja. Merkittävän suojeluarvon heikentämisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois ennakko-arvioinnilla ja tämän
perusteella varovaisuusperiaatteen mukaan haittaa on pidettävä merkittävänä.
Vaikutus Natura-alueisiin
Keiniänranta
Hankkeen vaikutus Keiniänrannan Natura 2000 -alueeseen aiheutuu pohjaveteen kohdistuvista muutoksista toiminnasta tuotantoalueella 3. Imeytys- ja
merkkiainekoe Pälkäneellä -loppuraportin mukaan Keiniänrannan virtaamat
pienenivät 10 kuukauden koejakson aikana puoleen viiden vuoden seurantajakson keskiarvosta, kun alueelle imeytettiin vettä enimmillään 7 000 m3/d,
mikä on 35 % hakemuksen mukaisesta vesimäärästä. Hakijan arvion mukaan virtaamat Keiniänrannassa saisivat muuttua enintään 10-15 % luontaisesta pitkän ajan keskiarvosta, jotta Natura-alueen rakenne ja toiminta säilyisivät ennallaan. Keiniänrannan lähteikköjen veden laatu poikkeaa merkittävästi välipintojen ja laskupurojen vedenlaadusta.
Hakemuksen mukaan muutokset estetään laitoksen ajotavalla ja hakemuksessa esitetyillä toimenpiteillä, joita voidaan tarvittaessa tehdä Keiniänrannan vesitaseen ja vedenlaadun hallitsemiseksi. Hakija ei kuitenkaan ole esittänyt tarvittavia ajotapaan liittyviä toimenpiteitä, niiden toteuttamismahdollisuuksia ja vaikutuksia veden tuotantoon eikä ole hakenut lupaa viimesijaisesti tarvittavaan suojaimeytyksen toteuttamiseen. Mallinnusten perusteella
suojaimeytetyn veden kulku Keiniänrantaan jää epävarmaksi ja kaivoalueiden toimivuus muuttuu. Hakemuksen mukaan Keiniänrannan vesitaseen
hallintaan liittyvät toimenpiteet tehtäisiin vasta 12 vuoden seurantajakson jälkeen.
Aluehallintovirasto katsoo, että Keiniänrannan vesitaseen hallinta tuotannon
aikana vaatii hakemusaineiston perusteella suojaustoimia, jotta Keiniänrannan Natura 2000 -alueen suojeluperusteet säilyvät. Hakemuksessa esitettyjen Keiniänrannan vesitaseen ja vedenlaadun hallinnan toimenpiteiden toimivuuteen jää hyvin paljon epävarmuutta. Vesitaseen hallintaan liittyvien
menetelmien ja koko laitoksen toimivuutta on arvioitu pohjavesimallin avulla.
Mallisimulaatio antaa hyvin epävarman kuvan laitoksen toimivuudesta Keiniänrannan alueella. Hakemusasiakirjoissa todetaankin pohjavesimallin kuvauksen jäävän epävarmaksi reuna-alueilla sekä mallin luotettavuuden kärsivän suurista poikkeamista luonnontilaan verrattuna.
Edellä olevan perusteella aluehallintovirasto katsoo, että hakemussuunnitelman mukaisilla suojaustoimilla ei voida varmistua siitä, että hanke ei aiheuta
merkittäviä muutoksia Keiniänrannan lähteikköjen virtaamiin ja Natura-alueen luonnonolosuhteisiin. Lähteikköjen luonnontilaisen vedenlaadun säilymisestä suoja- tai lisäimeytyksellä ei ole varmuutta, koska virtausmatka lähteiköille jää hyvin lyhyeksi. Myöskään tuotantoalueen toimivuuden ja välttämättömien hallintatoimenpiteiden yhteensovittamisen mahdollisuudesta ei
voida varmistua.
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Keisarinharju-Vehoniemenharju ja Punamultalukko
Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelle sijoittuisi merkittävä osa
tuotantoalueiden 1 ja 2 toiminnoista. Erityisen suuri hankkeen vaikutus on
Punamultalukon suppa-alueeseen. Hakemuksen selvitysten perusteella Punamultalukko on pohjavesivaikutteinen ja suurimmalta osin yhteydessä
imeytysalueilta kaivoalueille virtaavien pohjavesien kanssa. Virtausmallinnuksessa Punamultalukon kohdalla havaittiin pohjavedenpinnan muutoksia
tuotannon aikana. Virtausmallin tulosten luotettavuutta heikentää se, että
mallinnetut alueet ovat pääosin sijainneet Punamultalukon pohjaveden vaikutusalueen ulkopuolella. Lisäksi hakemuksessa tuotantoalueet ovat eri paikoissa kuin mallissa. Hakija on esittänyt, että Punamultalukon pohjavedenpinnan muutokset pystytään välttämään laitoksen ohjauksella, mutta ei ole
esittänyt tarvittavia toimenpiteitä.
Aluehallintovirasto katsoo, että pohjaveden liikkeistä Punamultalukon alueella ei voida olla varmoja eikä toimenpiteiden todellisia vaikutuksia suppasuohon pystytä arvioimaan. Hakemussuunnitelman perusteella ei voida varmistua siitä, että tekopohjavesilaitosta voitaisiin ohjata suurilla vesimäärillä
niin, että Punamultalukon alueen luonnonarvoille ei aiheutuisi merkittäviä
muutoksia.
Kaivoalueille rakennettavien kaivojen paikat eivät ole vielä selvillä, vaan kaivot asennetaan mittausten mukaan parhaan antoisuuden antamille paikoille.
Kaivojen sijainnit voivat muuttua ja tarvittavien huoltolinjojen määrä kaivoalueella voi olla huomattavasti suurempi kuin hakemuksessa on arvioitu.
Kaivojen rakenteet sekä huolto- ja putkilinjat tekevät alueesta hyvin rikkonaisen. Natura-arvioinnissa kaivojen paikat, huoltotiealueet ja putkilinjat on kuitenkin määritelty tarkasti ja erittäin suppeasti. Kaivoalueille haetaan pysyviä
käyttöoikeuksia. Hakemuksen perusteella käyttöoikeutta olisi vaikea rajata
ilman, että hankkeen toteuttaminen vaikeutuisi. Tämä hankaloittaa toimenpiteiden todellisten vaikutusten arviointia ja lisää arvion epävarmuutta. Myös
imeytysalueiden käytön tosiasiallista määrää ja sen myötä vaikutuksia harjuluontoon on vaikea ennakoida. Alueiden rikkonainen sijainti heikentää suojelualueen eheyttä.
Laitoksen käyttöajaksi on arvioitu sata vuotta, minkä vuoksi toiminta vaikuttaa Natura-alueisiin hyvin pitkän ajan, eikä alueiden palautuminen täysin entiselleen ole todennäköistä. Käyttöaika lisää myös vaikutusten arvioinnin
epävarmuutta. Luontoarvoihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat pysyviä.
Johtopäätökset
Mittavista selvityksistä huolimatta Keisarinharju-Vehoniemenharjun osalta
luonnonarvoja heikentävien vaikutusten arvioihin jää paljon epävarmuutta ja
niitä olisi joiltakin osin mahdollista selvittää tarkemmin. Hakija on kuitenkin
katsonut, että selvitykset ovat riittäviä ja kun lisäksi otetaan huomioon hakemuksen poikkeuksellisen pitkä vireilläoloaika, aluehallintovirasto katsoo, että
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asia on jo tehtyjen selvitysten perusteella ratkaistava. Hanketta on myös arvioitava kokonaisuutena.
Aluehallintovirasto katsoo, että harjumetsäluontotyypin heikentyvää osuutta
on pidettävä suurempana kuin Natura-arvioinnissa on esitetty. Kun huomioidaan aiheutuva haitta Punamultalukon suppasuohon, kokonaisuudessaan
suuri harjumetsäluontotyypin heikentyvä osuus, toiminta-alueen rikkonaisuus, vaikutusarvioiden ja toimivuuden epävarmuuteen liittyvät riskit ja
pitkä toiminta-aika, hankkeen toteuttaminen tuotantoalueilla 1 ja 2 merkittävästi heikentää Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen luontoarvoja, jotka ovat olleet Natura 2000 -kohteen valintaperusteena.
Hakemuksen mukaisilla suojaustoimenpiteillä ei pystytä luotettavasti osoittamaan, että Keiniänrannan alueen vesi- ja luonto-olosuhteet voitaisiin säilyttää nykyisessä tilassaan tekopohjaveden tuotannon aikana. Suunnitelman
mukaisesti toteutettuna hanke tuotantoalueella 3 heikentää merkittävästi
Keiniänrannan Natura-alueen luontoarvoja, jotka ovat Natura 2000 -kohteen
valintaperusteina.
Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Vehoniemen-Isokankaan tekopohjavesihanke on yksi mahdollisista kehittämisvaihtoehdoista.
Alueen pintavesien tilan paraneminen on parantanut niiden käyttökelpoisuutta. Hankkeen alkuperäinen tarkoitus turvata hakijayhtiön osakaskuntien
talousveden hankinta, on osittain menettänyt merkitystään, kun kuntien vedenhankintaa varten on otettu tai suunnitellaan otettavaksi käyttöön muita
vedenottamoita. Tekopohjavesihankkeen toteuttaminen haetussa mittakaavassa ei ole välttämätön alueen vesihuollon turvaamiseksi.
Näin ollen luvan myöntämisen edellytyksiä hakemuksen mukaiselle tekopohjavesilaitokselle ei ole.
Kun hakemus on hylätty, ei ole tarpeen erikseen vastata muistutuksissa ja
lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin.
Tämän asian ratkaisuun sidotut käyttöoikeudet raukeavat, kun päätös saa
lainvoiman.
Sovelletut säännökset
Vesilain (264/1961) 1 luvun 23 c §
Luonnonsuojelulain 66 § 1 momentti
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 134 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
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Maksu määräytyy ympäristölupaviraston maksuista annetun ympäristöministeriön asetuksen (19.12.2001/1416) 2 § mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan pinta- ja pohjavedenottamista yli 500 m3/d koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 840 euroa.
Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, koska
asian vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää suurempi.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Kangasalan kunta
Kangasalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Pälkäneen kunta
Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse)
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen (sähköpostitse)
Metsähallitus (sähköpostitse)
Pirkanmaan maakuntamuseo (sähköpostitse)
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)
Ilmoitus päätöksestä
Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto sekä
niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia tai
mielipiteitä.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja Sydän-Hämeen lehdessä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kangasalan ja Pälkäneen
kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.
Kuulutuksesta ilmoitetaan Sydän-Häme -nimisessä sanomalehdessä.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

1) Valitusosoitus
2) Äänestyslausunto

Jukka Leinonen

Reko Vuotila

Raija Aaltonen

Piia Nieminen

Asiaa ratkaistaessa on suoritettu äänestys. Ympäristöneuvos Jukka Leinosen äänestyslausunto on päätöksen liitteenä
Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Jukka Leinonen (puheenjohtaja)
ja Reko Vuotila sekä johtaja Raija Aaltonen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja
Piia Nieminen.
PN/TKa

VALITUSOSOITUS

LIITE 1

Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta
valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 20.7.2015.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden
edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja
muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valitus-kirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa
tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa
postiosoite: PL 200, 65101 Vaasa
puhelin: 0295 018 450
telekopio: 06-317 4817
sähköposti: kirjaamo.lansi@avi.fi
aukioloaika: klo 8 - 16.15
Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista
perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.

ÄÄNESTYSLAUSUNTO

LIITE 2

Ympäristöneuvos Jukka Leinonen
Luparatkaisu

Päätös nro 72/2015/2

Myönnän luvan Tavase Oy:lle luvan Vehoniemen – Isokankaan tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen ja käyttämiseen 31.3.2014 päivätyn suunnitelman mukaisesti Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa. Lupa koskee seuraavia
rakenteita ja toimintoja:
- vedenottamon ja imuputkien rakentaminen sekä raakaveden johtaminen
Roineesta käytettäväksi tekopohjavesilaitoksella
- siirtolinjojen rakentaminen imeytysalueille ja siirtopumppaamolle
- raakaveden imeyttäminen maaperään (tekopohjaveden muodostaminen)
- vedenottokaivojen rakentaminen sekä pohjaveden ja tekopohjaveden otto
- tekopohjaveden siirtäminen kaivoilta siirtolinjoilla siirtopumppaamolle
- siirtopumppaamon rakentaminen
Myönnän pysyvän käyttöoikeuden imuputkia ja raakavesipumppaamoa sekä
tekopohjavesilaitoksen rakentamista varten tarvittaviin Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa sijaitseviin suunnitelman liitteenä 13 olevista korvaustaulukosta ja asemapiirustuksista nro 16WWE0815.081 ja 16WWE0815.082 ilmeneviin toiselle kuuluviin alueisiin.
Myönnetyistä käyttöoikeuksista, kalastukselle ja raputaloudelle aiheutuvasta
haitasta ja vesivoiman menetyksestä määrään maksettavaksi korvaukset lupamääräyksessä 12). Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa tai haittaa.
Luvan saajan on noudatettava vesilain säädöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset
Vedenottorakenteet

1) Vedenottamon kaksi imuputkea (DN1200) asennetaan 24.10.2011 päivätyn asemapiirustuksen nro 16WWE0815.020 mukaiseen paikkaan piirustuksessa olevan pituusleikkauksen mukaisesti. Putket on painotettava siten,
että ne pysyvät tyhjänäkin paikoillaan pohjassa. Putkien sijainti on merkittävä rannalle asetettavalla merkkitaululla.
Putken päät on varustettava 24.10.2011 päivätyn piirustuksen nro
16WWE0815.021 mukaisesti siivilällä, jonka avulla estetään tai vähennetään kalojen joutumista pumppaamolle.
2) Imuputkien asennustyö on suoritettava siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä.
3) Raakavesipumppaamo rakennetaan 24.10.2011 päivättyjen asemapiirustusten nro 16WWE0815.020 ja 16WWE0815.022 mukaiseen paikkaan.

Vedenotto

4) Roineesta saadaan ottaa vettä enintään 75 000 m3/d vuosikeskiarvona
laskettuna ja enintään 97 000 m3/d. Tekopohjavesilaitokselle johdettavan ja

Tampereen kaupungin Ruskon pintavesilaitokselle johdettavan veden yhteismäärä ei kuukausikeskiarvona saa ylittää määrää 78 000 m3/d.
Tekopohjavesilaitoksen rakenteet ja laitteet
5) Luvan saajalla on oikeus rakentaa tekopohjavesilaitoksen toiminta-alueelle hakemussuunnitelman liitteenä olevien 15.6.2012 päivätyn asemapiirustuksen nro 16WWE0815.011 mukaisesti vedensiirtolinjat ja siirtopumppaamo, 24.10.2011 päivättyjen asemapiirustusten nrot 16WWE0815.031 –
33 mukaisiin paikkoihin ja tyyppipiirustusten nrot 16WWE0815.043 – 45 mukaisesti imeytysalueiden sadetusjärjestelmät, imeytysaltaat ja imeytyskaivot,
24.10.2011 päivättyjen asemapiirustusten nrot 16WWE0815.034 – 36 mukaisiin paikkoihin ja tyyppipiirustuksen nro 16WWE0815.046 mukaisesti vedenottokaivot sekä tarkkailua varten tarvittavat havaintoputket, huoltotiet ja
muut laitoksen toimintaa varten tarpeelliset rakenteet ja laitteet.
Raakaveden imeytys

6) Imeytysalueilla saadaan imeyttää esikäsiteltyä vettä tekopohjavedeksi yhteensä enintään 75 000 m3/d vuosikeskiarvona laskettuna ja enintään 97 000
m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Vettä on imeytettävä vähintään vedenottoa vastaava määrä.
7) Imeytysalueilla IA1.1, IA1.2 IA2.2 ja IA4.1 - 4.5 imeytys on ensisijaisesti
toteutettava kaivoimeytyksellä. Sadetusimeytysalueilla sadetusta ja lepovaihetta on vuoroteltava siten, että yhden vuoden sadetusvaiheen jälkeen alueen on annettava olla vuosi levossa.
Sadetusimeytysputket on sijoitettava ja sadetusvoimakkuutta säädettävä siten, ettei sadetuksesta aiheudu eroosion vaaraa tai lammikoitumista. Imeytysjärjestelyjä koskeva suunnitelma on hyvissä ajoin ennen niiden rakentamiseen ryhtymistä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi.

Vedenotto

8) Muodostettua tekopohjavettä ja pohjavettä saadaan ottaa laitosalueelle
rakennettavista kaivoista yhteensä enintään 70 000 m3/d vuosikeskiarvona
laskettuna ja enintään 92 000 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna.

Tekopohjavesilaitoksen rakentaminen ja käyttäminen
9) Tekopohjavesilaitos on rakennettava ja laitosta käytettävä siten, ettei siitä
aiheudu vältettävissä olevaa vahinkoa tai haittaa.
Mikäli tarkkailuhavaintojen perusteella tai muutoin havaitaan haitallisia vaikutuksia ilmenevän, on imeytyksiä ja vedenottoa tarpeellisilta osin muutettava.
Luvan saajan on tekopohjavesilaitosta käyttämällä ja tarvittaessa yli-imeytyksellä tai suojaimeytyksellä huolehdittava siitä, että vesitase Punamultalukon supan ja Keiniänrannan alueella ei sanottavasti muutu luonnontilaisesta.
10) Luvan saajalla on oikeus liikkua laitoksen toimintaa ja tarkkailua suorittaessaan moottoriajoneuvolla laitoksen toiminta-alueen kiinteistöjen alueella. Liikuttaessa maastossa moottoriajoneuvolla on pyrittävä käyttämään

olemassa olevia ajouria. Moottoriajoneuvoa on maastossa käytettävä siten,
että vältetään vahingon ja haitan aiheuttamista asianomaiselle kiinteistölle ja
luonnolle.
Tarkkailut

11) Luvan saajan on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
hyväksymällä tavalla tarkkailtava Roineesta johdettavan veden määrää ja
laatua sekä imeytettävän veden määrää ja laatua.
Raakavedenottamo ja ottokaivot on varustettava luotettavilla vesimäärän
mittauslaitteilla. Vuorokausittain otettavista vesimääristä on pidettävä kirjaa.
Mittaustulokset on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kanssa sovituin määräajoin toimitettava sanotulle viranomaiselle sekä Kangasalan ja Pälkäneen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.
Luvan saajan on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla tarkkailtava laitoksen kaivoista otettavan veden laatua
sekä tekopohjavesilaitoksen vaikutuksia pohjaveden korkeuksiin ja laatuun.
Luvan saajan on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla tarkkailtava laitoksen vaikutuksia Natura 2000-alueiden
luonnonarvoihin.
Ehdotukset tarkkailusuunnitelmiksi on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen hyväksyttäviksi ja tarkkailu aloitettava hyvissä ajoin ennen laitosmittakaavaisen toiminnan aloittamista.
Tarkkailutulokset ja niiden vuosiyhteenvedot on toimitettava tarkkailuohjelmissa sanotuin tavoin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä
Kangasalan ja Pälkäneen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.

Korvaukset

12) Luvan saajan on maksettava laitoksen toimintaa varten tarvittavien maaalueiden pysyvästä käyttöoikeudesta 31.3.2014 päivätyn suunnitelman liitteenä 13 olevasta taulukosta ilmenevät korvaukset.
Luvan saajan on maksettava Roineen osakaskunnalle kertakaikkisena korvauksena pysyvästä käyttöoikeudesta yhteensä 2 500 euroa ja kertakaikkisena korvauksena kalastukselle ja raputaloudelle aiheutuvasta haitasta yhteensä 4 974,50 euroa.
Korvaukset on maksettava ennen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen
ryhtymistä.
Luvan saajan on korvattava raakavedenoton aiheuttama Sorrin voimalaitoksen vesivoiman menetys Tampereen kaupungin ja UPM-Kymmene Oyj:n välisen sopimuksen mukaisesti.
13) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva vahinko on korvattava
viivytyksettä asianomaiselle oikeudenomistajalle, ellei toisin sovita.

Vedensaannin turvaaminen

14) Mikäli tekopohjavesilaitoksen käyttämisestä on seurauksena, että joltakin alueelta veden saanti estyy tai huomattavasti vaikeutuu, luvan saaja voidaan, jos asianomainen sitä vaatii, velvoittaa rahalla korvaamisen sijasta
ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin kuin vedenottamon omistajan velvollisuudesta alueen omistajan tai vettä muun erityisen oikeuden nojalla ottavan
oikeuden turvaamiseksi vesilaissa on säädetty.
Ennakoimaton vahinko
15) Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta hankkeesta aiheutuu sellainen
vahinko, haitta tai muu edunmenetys, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole
edellytetty ja josta luvan saaja on vesilain mukaan vastuussa, edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen voi saattaa asian lupapäätöksen lainvoiman estämättä ympäristölupaviraston käsiteltäväksi siinä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty.
Rakentamisaika

16) Tämän lupapäätöksen tarkoittamat työt on saatettava olennaisin osin
loppuun kahdeksan vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta
uhalla, että lupa ja myönnetyt käyttöoikeudet on muutoin katsottava rauenneiksi.

Ilmoitukset

17) Luvan saajan on hyvissä ajoin tarkoitusta vastaavalla tavalla ilmoitettava
töiden aloittamisesta asianomaisille maanomistajille,
18) Töiden valmistumisesta sekä veden imeyttämisen ja vedenoton aloittamisesta on ilmoitettava viivytyksettä kirjallisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Kangasalan ja Pälkäneen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.
Lupamääräysten tarkistaminen
19) Luvan saajan on viimeistään 31.12.2025 jätettävä aluehallintovirastolle
lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus, johon on muun ohella liitettävä selvitys velvoitetarkkailussa havaituista, ympäristöön kohdistuneista
vaikutuksista sekä selvitys hankkeesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista ja haitoista ja esitys niiden korvaamisesta.

Perustelut
Hankkeen tarkoitus ja hyöty
Hankkeen tarkoituksena on turvata hyvälaatuisen veden riittävä saanti Tampereen kaupungin ja sen ympäristön kuntien tarpeisiin. Nykyisiin, lähinnä
pintaveteen perustuviin järjestelmiin verrattuna tekopohjaveteen perustuvan
vedenhankintajärjestelmän etuna ovat kuluttajille toimitettavan veden parempi laatu, pienemmät laadun vaihtelut, veden riittävyys sekä veden lämpötilavaihtelujen ja niistä aiheutuvien ongelmien poistuminen. Veden saannin toimintavarmuus on hyvä myös mahdollisten kriisien sattuessa. Hankkeen vaikutusalueen kuntien väkiluvun on arvioitu olevan vuonna 2030 noin
400 000. Hyöty koskee siten väestömäärältään suurta aluetta sekä alueen
laajaa palvelutoimintaa ja teollisuutta.

Hakijan osakaskuntien varaamat vesimäärät ovat yhteensä 66 000 m3/d. Vehoniemen-Isokankaan tekopohjavesilaitoksella voidaan esikäsitellystä raakavedestä muodostaa tekopohjavettä hakemuksessa tarkoitettu määrä.
Tämä ja alueella muodostuvan pohjaveden määrä on yhteensä vuosikeskiarvona 70 000 m3/d. Määrä riittää tyydyttämään hakijan veden tarpeen pitkälle
tulevaisuuteen. Käyttöön saatava tekopohjavesi on lähes luonnollisen pohjaveden kaltaista.
Hankkeen vaikutukset
Vedenotto
Imuputkien rakentamisesta aiheutuu vähäistä työnaikaista samentumista.
Tämä saattaa jossain määrin haitata kalastusta ja virkistyskäyttöä, jos työ
tehdään kesäaikaan. Imuputkien päät varustetaan siivilällä, joka estää kalojen joutumisen putkeen. Putket ja niiden painotus rajoittavat kalastusta putkien lähistöllä. Tästä määrätään maksettavaksi korvausta.
Vedenotolla ei ole sanottavaa vaikutusta Roineen vedenkorkeuksiin. Vedenotto vähentää Roineesta purkautuvaa vesimäärää. Tampereen kaupungin
Ruskon pintavesilaitos toimii tekopohjavesilaitoksen käyttöönoton jälkeen
varavesilaitoksena. Se ja tekopohjavesilaitos eivät toimi yhtä aikaa täydellä
kapasiteetilla. Lupamääräyksessä 4) on tekopohjavesilaitokselle johdettavan veden määrää rajoitettu silloin, kun Ruskon vesilaitos toimii.
Vedenoton maksimimäärä on laskennallisesti 2,7 % Valkeakosken keskivirtaamasta. Tästä aiheutuu Roineen alapuolisten voimalaitosten energiantuotannon menetystä, mistä hakija lupamääräyksen 12) mukaisesti maksaa korvaukset.
Raakavedenottamon ja imuputkien rakentaminen edellyttää käyttöoikeutta
niitä varten tarvittaviin toiselle kuuluviin alueisiin.
Tekopohjavesilaitoksen rakentaminen
Tekopohjavesilaitoksen edellyttämät rakenteet sijoittuvat pääosin alueille,
joilla ei ole sanottavia luontoarvoja. Laitoksen rakenteita sijoittuu Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelle Vehoniemenharjulla sijaitseville
tuotantoalueen TUA1 imeytysalueille IA1.1 ja IA1.2 sekä tuotantoalueen
TUA1 kaivoalueelle KA1 ja tuotantoalueen TUA2 kaivoalueelle KA2. Johtolinjojen, huoltoteiden ja kaivojen rakentaminen muuttavat rakennusalueiden
kasvillisuuspeitettä.
Rakennustyöt, kuten johtolinjojen, imeytysaltaiden sekä imeytys- ja ottokaivojen rakentaminen aiheuttavat vähäistä työnaikaista haittaa ja häiriötä. Rakenteet edellyttävät myös käyttöoikeutta tarvittaviin toiselle kuuluviin alueisiin.
Tekopohjavesilaitoksen käyttö
Maanpinnan kosteusolot ja kasvillisuus muuttuvat sadetusimeytysalueilla.
Imeytysaltaiden ja -kaivojen ympäristössä ei tapahdu mainittavasti haitallisia

maan pintavyöhykkeen kosteuden muutoksia. Imeytysalueilla pohjaveden
pinnat nousevat paikallisesti ja kaivoalueilla ne laskevat paikallisesti. Imeytyskokeiden ja virtausmallien perusteella arvioitu pohjaveden ylenemä on
tuotantoalueella TUA1 suurimmillaan 3 m ja alenema kaivoalueen ympäristössä noin 0,5 m. Tuotantoalueella TUA2 ylenemän on arvioitu suurimmillaan
olevan 2 m ja aleneman 1,5 m. Tuotantoalueella TUA3 ylenemä olisi suurimmillaan noin 3 m ja alenema noin 2,5 m.
Tuotantoalueella TUA3 tuotannossa käytetään pohjaveden virtaussuunnan
vastaista käänteistä gradienttia.
Alueen pohjavedet ovat suhteellisen syvällä. Kun tuotantoalueiden vesitaseita voidaan laitoksen ajotavalla hallita, ei laitoksen toiminta aiheuta haitallisia muutoksia pohjaveden korkeuksissa. Hankkeella ei ole sanottavaa vaikutusta alueen pohjaveden laatuun.
Hanke ei vaikuta Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenottamon toimintaan tai
veden laatuun. Kangasalan kunnan Raikun vedenottamon nykyisiä kaivoja
tullaan käyttämään tekopohjaveden ottoon tuotantoalueella TUA1. Hankkeella saattaa ennalta arvioiden olla lieviä haitallisia vaikutuksia tuotantoalueella TUA1 viiden kaivon ja tuotantoalueella TUA2 kahden kaivon pinnan
korkeuteen tai veden laatuun.

Hankkeen vaikutukset Natura 2000 -alueisiin
Rakenteiden ja toimintojen sijoittamisen vaikutukset
Laitoksen rakenteita sijoittuu Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelle. Myös alkuperäiseen suunnitelmaan sisältyi Natura-alueella olevia sadetusimeytysalueita, kaivoja ja johtolinjoja. Pirkanmaan ympäristökeskus on
Natura-arvioinnista 6.9.2004 antamassaan lausunnossa todennut muun muassa, että hankkeen vaikutukset kohdistuvat alueen kahdesta luontotyypistä
vain toiseen, harjumuodostumien metsäisiin luontotyyppeihin. Luontotyypin
pinta-alasta olisi ympäristökeskuksen mukaan menetetty vain noin neljä prosenttia, mitä ei voida pitää merkittävänä menetyksenä. Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta säilyisivät myös muissa suhteissa elinkelpoisina,
joten Natura-alue säilyttäisi ympäristökeskuksen mielestä eheytensä huolimatta hankkeen toteuttamisesta. Ympäristökeskus on katsonut, että hankkeen vaikutukset Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura 2000 -alueeseen eivät merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden perusteella
alue on esitetty Natura 2000 -verkostoon.
Suunnitelmaa on alkuperäisestä suunnitelmasta muutettu siten, että vaikutukset Natura-alueeseen ovat oleellisesti pienentyneet. Imeytysalueiden
IA1.1 ja IA1.2 pinta-aloja on pienennetty ja alue IA1.1 siirretty osin Naturaalueen ulkopuolelle. Mainituilla imeytysalueilla imeytys toteutetaan ensisijaisesti kaivoimeytyksellä. Natura-alueille sijoittuvat putkilinjat ja huoltotiet on
sijoitettu olemassa olevien tieurien kohdalle tai niiden viereen. Kaivoalueiden
KA1 ja KA2 pinta-aloja on pienennetty, siirtopumppaamon paikkaa siirretty
ja sen tarvitsemaa pinta-alaa pienennetty. Varaimeytysalue IA2.4 on siirretty

kiinteistön Punamultalukko ulkopuolelle ja tehty eräitä muita muutoksia, joilla
vähennetään vaikutuksia ko. kiinteistöön.
Tekopohjavesilaitoksen rakenteita tai toimintoja sijoittuu Vehoniemenharjulla
sijaitseville imeytysalueille IA1.1 ja IA1.2 sekä kaivoalueille KA1 ja KA2. Alueille rakennetaan kaivoja, johtolinjoja ja huoltoteitä. Rakenteet sijoitetaan
pääosin olemassa oleville tieurille, reunavyöhykkeelle tai teiden viereen. Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen harjumetsien pinta-alasta menetetään enimmillään 2,38 ha eli noin 1 %. Lupamääräyksen 7) mukaan
imeytysalueilla IA1.1, IA1.2 ja IA2.2 imeytys on ensisijaisesti toteutettava kaivoimeytyksellä. Tämä pienentää menetettävää harjumetsien aluetta edellä
sanotusta.
Kiinteistön Punamultalukko alueella tekopohjavesilaitokseen liittyvät toimenpiteet kohdistuvat pysyvästi noin 0,14 ha:n alalle. Tämä on noin 0,6 % kiinteistön pinta-alasta.
Hankkeen vaikutukset Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueeseen
kohdistuvat alueen harjumuodostumien metsäisiin luontotyyppeihin. Alueelle
sijoittuvat rakenteiden ja toimintojen seurauksena menetetään pysyvästi vain
noin 1 % luontotyypin pinta-alasta. Natura-alue säilyttää eheytensä huolimatta hankkeen toteuttamisesta. Hankkeeseen kuuluvien rakenteiden ja toimintojen sijoittuminen alueelle ei merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja,
joiden perusteella alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon.
Laitoksen käytön vaikutukset Punamultalukkoon ja Keiniänrantaan
Hankealueella on tehty huomattava määrä tutkimuksia. Hankealueen kasvillisuus-, maaperä- ja pohjavesiolosuhteet tunnetaan hyvin ja epävarmuustekijät ovat hyvin vähäiset. Ennen laitosmittakaavaisen toiminnan aloittamista
alueella tehdään vielä tutkimuksia ja imeytyskokeita sekä luonnollisella pohjavedellä että Roineen vedellä. Tutkimusten avulla määritetään optimaaliset
imeytysmenetelmät ja -kohdat sekä ottokaivojen paikat. Punamultalukon
supan ja Keiniänrannan vesitase pyritään ensisijaisesti pitämään tekopohjavesilaitoksen ajotavalla vakaana. Pohjavedenkorkeuksien kattavan ja jopa reaaliaikaisen tarkkailun tulosten perusteella voidaan muuttaa kullakin alueella
sekä imeytettäviä että otettavia vesimääriä. Pohjaveden pinnankorkeudet
vaihtelevat luonnostaan.
Tekopohjavesilaitoksen käytön aiheuttamat vedenkorkeusmuutokset ovat
suhteellisen hitaita, joten laitoksen ajotavan muutoksella voidaan riittävän
ajoissa reagoida mahdollisiin pohjavedenkorkeuden haitallisiin muutoksiin.
Tarvittaessa voidaan erityisesti Keiniänrannan vesitaseen säilyminen vakaana varmistaa yli-imeytyksellä imeytysalueilla IA4.2 ja IA4.3. Lisäksi voidaan Keiniänrannan vesitase ja veden laatu varmistaa suojaimeytyksellä.
Edellä sanotun perusteella hanke ei merkittävästi heikennä Punamultalukon
luonnonarvoja eikä myöskään niitä luonnonarvoja, joiden perusteella Keiniänrannan alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon.
Vahingot ja haitat

Hyväksyn hakijan esityksen hankkeesta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen
korvaamiseksi.
Lupaharkinta
Maa-alueiden käyttöoikeudesta maksettavaksi määrätyt korvaukset ovat yhteensä noin 230 000 euroa. Kalastukselle ja raputaloudelle aiheutuvasta haitasta on määrätty maksettavaksi korvausta yhteensä noin 7 500 euroa. Lisäksi korvausta on maksettava vesivoiman menetyksestä.
Tekopohjavesilaitoksen tekemisestä, Roineesta otettavan veden johtamisesta maahan tai pohja- ja tekopohjaveden ottamisesta ei aiheudu asutustai elinkeino-oloja huonontavaa vedensaannin estymistä tai vaikeutumista
laajalla alueella eikä muuta vesilain (264/1961) 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettuun
verrattavaa seurausta ympäristön oloissa tai luonnonsuhteissa taikka ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:ssä tarkoitettua seurausta.
Hanke ei merkittävästi heikennä Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja Keiniänrannan Natura 2000-alueiden luonnonarvoja. Hanke ei vesilain
(1105/1995) 1 luvun 17a §:ssä tarkoitetulla tavalla vaaranna lähteiden säilymistä luonnontilaisina. Hanke ei myöskään ole ristiriidassa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelman eikä siihen perustuvan Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen pohjavesien vesienhoidon
toimenpideohjelman kanssa.
Tekopohjavesihanke ei vähennä pohjavesialueen vedenantoisuutta eikä
hankkeella ole sanottavaa vaikutusta alueelta saatavan veden laatuun.
Hankkeella ei ole vaikutusta yhdyskuntien vedenottamoihin. Vastaavanlainen tarve asianomaisella paikkakunnalla voidaan aiempaan tapaan tyydyttää. Edellytykset luvan myöntämiselle veden johtamiseksi paikkakunnan ulkopuolelle ovat siten olemassa.
Tekopohjavesilaitoksen tekemisestä, esikäsitellyn veden johtamisesta
maahan sekä pohja- ja tekopohjaveden ottamisesta saatava hyöty on erityisesti verrattaessa hankkeen ja menetettävän edun merkitystä yleiseltä
kannalta katsottuna siitä johtuvaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä huomattavasti suurempi. Hanke on yleisen tarpeen vaatima.
Lainkohdat

Vesilain (587/2011) 19 luvun 3 §:n 1 momentti
Vesilain (264/1961) 2 luvun 6:n 2 momentti, 8, 11, 11 a, 12, 14 a, 22 ja 22 a
§, 9 luvun 2, 4, 8 ja 16 § sekä 11 luvun 12, 14 ja 14 a §

Töidenaloittamislupa
Myönnän Tavase Oy:lle luvan aloittaa tutkimuksia ja koetoimintaa varten tarpeelliset työt ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hakemuksen mukaisesti. Lupa koskee tarvittavien putkistojen, kaivojen, huoltoteiden,
imeytysalueiden ja pumppaamojen rakentamista, tarkkailua varten tarvittavien laitteiden asennusta, maastotutkimuksia sekä enintään 20 000 m3/d:n
suuruisen vesimäärän imeytystä ja vedenottoa hakijan hallinnassa olevilla
alueilla ja alueilla, joihin on myönnetty käyttöoikeus.

Luvan saajan on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
hyväksymällä tavalla tarkkailtava töidenaloittamisluvan nojalla tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia pohjaveden korkeuksiin ja laatuun sekä Natura
2000-alueiden luonnonarvoihin. Ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi ja tarkkailu aloitettava hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.
Luvan saajan on ennen töihin ryhtymistä talletettava Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastoon 20 000 euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan
määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.
Perustelut
Kysymys on pitkäaikaisesta ja suurta asukasmäärää palvelevasta vedenhankintahankkeesta. Töidenaloittamisluvan nojalla tehtävät tutkimukset ja
laitoksen koekäyttö ovat tarpeen tekopohjavesilaitoksen rakenteiden sijoittamiseksi ja sen laitosmittakaavaisen toiminnan suunnittelemiseksi. Edellä tarkoitettujen töiden aloittamista on pidettävä tärkeänä pitkäaikaiseen, hakemuksen perustana olevaan rakentamissuunnitelmaan sisältyvän työn aloittamiseksi. Kyseessä olevat työt ja toimenpiteet ovat sellaisia, että niiden
suorittamisen jälkeen olot voidaan hakijan esittämillä ennallistamistoimilla
olennaisilta osiltaan palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa
evätään tai sen ehtoja muutetaan. Ottaen huomioon ennallistamistoimet ja
toimenpiteiden lyhytaikaisuus, töidenaloittamisluvan nojalla tehtävät toimenpiteet eivät sanottavasti vaikuta Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja Keiniänrannan Natura 2000-alueiden luonnonarvoihin.
Lainkohta

Vesilain (264/1961) 2 luvun 26 §

