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Vehoniemen-Isokankaan tekopohjavesilaitos - Tuotantoalue TUA3,
Pälkäne

1 JOHDANTO

1.1 Yleistä

Tavase Oy suunnittelee Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien yhteistyönä toteutetta-
vaksi tekopohjavesilaitosta, joka sijoittuu Vehoniemen ja Isokankaan harjualueille Kangasalan
ja Pälkäneen kunnissa (Kuva 1). Tekopohjavesilaitoksen tarkoituksena on turvata Tampereen
ja Valkeakosken seudun kuntien talousveden hankinta pitkällä aikavälillä. Tavase Oy hakee ve-
silain mukaista lupaa tuottaa tekopohjavettä Pälkäneellä sijaitsevalla tuotantoalueella TUA3.
Tavase Oy:llä on vireillä myös erillinen hakemussuunnitelma koskien Kangasalalla sijaitsevia
tuotantoalueita TUA1 ja TUA2, joiden vaikutukset eivät ulotu TUA3 -alueelle. Suunniteltu te-
kopohjaveden tuotantomäärä tuotantoalueella TUA3 on 12 000 m3/d.

Kuva 1. Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen tuotantoalueet (TUA1-TUA3).



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnonsuojelulain 65§:n mukai-
nen Natura-arviointi

2 (69)

31.5.2019

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

Kuva 2. Tuotantoalue TU3 sijoittuu Keiniänrannan Natura-alueen (FI0338005) läheisyyteen.

Tuotantoalue TUA3 sijoittuu Keiniänrannan Natura-alueen (FI0338005) läheisyyteen (Kuva
2).   Keiniänrannan Natura-alue on liitetty Suomen Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin
mukaisena alueena ja perustettu myöhemmin erityisten suojelutoimien alueeksi (SAC = Spe-
cial Areas of Conservation).

Tuotantoalue TUA3 on suunniteltu Isokankaan - Syrjänharjun pohjavesialueen (0463551A)
Pälkäneen keskustaajamaan suuntautuvaan muodostumaan, jossa pohjaveden päävirtaus-
suunta on luoteesta kaakkoon sekä etelään Keiniänrannan suuntaan. Keiniänrannassa oleva
suojeltava tervaleppäyhteisö on pitkälti riippuvainen alueelle purkautuvasta pohjavedestä,
mistä syystä tekopohjavesilaitoksella saattaa yksin tai yhdessä seudun muiden hankkeiden
kanssa todennäköisesti olla välillisiä vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen suojeluperus-
teissa mainittuihin suojeluarvoihin. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan hankkeen toteuttajan
tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset.

Tässä Natura-arvioinnissa esitetään arvio siitä, heikentääkö tekopohjavesilaitos merkittävästi
niitä luontoarvoja, joiden perusteella Keiniänrannan Natura-alue on sisällytetty Suomen Na-
tura 2000-verkostoon. Pirkanmaan ELY-keskus ja ne, joiden hallinnassa Keiniänrannan luon-
nonsuojelualueet ovat, antavat Natura-arvioinnista erillisen luonnonsuojelulain 65 §:n 2. mo-
mentin mukaisen lausunnon.

Tämä arviointi perustuu hakemussuunnitelmaan (Ramboll Finland Oy 2019, päivätty
31.5.2019), hankkeen yleissuunnitelmaan (Pöyry Finland Oy 2019, päivätty 31.5.2019) ja
yleissuunnitelman asemapiirrokseen (101010841.036, 1:2 000, päivätty 31.5.2019), joka on
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liitteessä 1.  Arvioinnissa on otettu huomioon valtioneuvoston päätös 5.12.2018 ”Valtioneu-
voston päätös Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen ja ilmoituksen
täydentämisestä sekä Natura 2000 -alueiden tietojen tarkistuksista”.

Natura -arviointi on laadittu FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ssä Tavase Oy:n toimeksiannosta.
Arvioinnin on laatinut FM Jari Kärkkäinen. Lisäksi työhön on osallistunut FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy:n Helsingin toimistosta DI Jorma Pääkkönen, joka laati arvion pohjaveden laadun
muutoksista Keiniänrannan lähteissä. FT Marjo Pihlaja laati tilastolliset analyysit.

1.2 Hankkeen tausta ja käsittely eri oikeusasteissa

Tekopohjavesihankkeen osakaskunnat perustivat vuonna 2002 Tavase Oy -nimisen vedenhan-
kintayhtiön, jonka vastuulla vedenhankinta on. Ennen Tavase Oy:n perustamista kunnat to-
teuttivat yhteistyönä ns. TAVASE -työryhmän ohjauksessa laajat maastotutkimukset ja selvi-
tykset Vehoniemen-Isokankankaan harjualueella vuosina 1994 – 2000. Tekopohjavesihank-
keen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2003.

Tekopohjavesihankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutettiin vuosina 2002 –
2003. Tavase Oy jätti tekopohjavesilaitoksen lupahakemuksen Länsi-Suomen ympäristölupa-
virastoon vuonna 2003. Vuosina 2009 – 2010 toteutettiin Pälkäneellä laaja, 11 kuukautta kes-
tänyt imeytys- ja merkkiainekoe. Tutkimuksille saatiin lainvoimainen lupa vuonna 2008 (KHO
23.5.2008, taltionumero 1289). Tutkimuksen jälkeen Tavase Oy päivitti hankkeen yleissuunni-
telman vuonna 2011 ja tekopohjavesihankkeen lupahakemuksen vuonna 2012.

Tavase Oy haki 18.9.2003 Länsi-Suomen vesioikeudelta lupaa tekopohjavesilaitoksen rakenta-
miseen (Dnro LSSA-VI/73/04.09/2010, LSY-2003-Y-282). Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
rasto (AVI) hylkäsi luvan 18.6.2015 tekemällään päätöksellä (nro 72/2015/2), koska se katsoi,
että hankkeen toteuttaminen heikentäisi merkittävästi Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja
Keiniänrannan Natura 2000 -alueiden suojelun perusteena olevia luontoarvoja. Tavase Oy va-
litti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen (VHAO).

VHAO kumosi AVIn päätöksen 12.4.2017 antamallaan päätöksellä (nro 17/0124/2) ja palautti
asian AVIlle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan hanke on muun muassa lupa-
määräyksin rajoitettuna toteutettavissa siten, että Natura 2000 -alueita koskevaa niin sanot-
tua heikentämiskieltoa ei rikota. Asiasta tehtiin useita valituksia korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle. Valituksissa vaadittiin hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja aluehallintoviraston
päätöksen pitämistä voimassa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi asiasta päätöksen 30.8.2018 (taltionumero 3947). Sen mu-
kaan hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin se on koskenut suunnitellun tekopoh-
javesilaitoksen tuotantoaluetta TUA3 ja Keiniänrannan Natura-alueeseen kohdistuvia vaiku-
tuksia. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä muilta osin.
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1.3 Aikaisemmassa vaiheessa tehdyt Natura-arvioinnit

Yleistä

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) ja aikaisemmassa lupavaiheessa
on tehty neljä erillistä Natura-arviointia (YVA 2003, 20.6.2012, 29.4.2013 ja 28.3.2014). Han-
kesuunnitelmaa on päivitetty saatujen tutkimustulosten perusteella tekopohjavesilaitoksen
toiminnan parantamiseksi sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Yleissuun-
nitelman, hakemussuunnitelman ja Natura-arvioinnin päivityksissä ja täydennyksissä on
otettu huomioon saadut lausunnot ja muistutukset. Hankkeen Natura-alueelle aiheuttamien
vaikutusten vähentämiseksi hakija päivitti hakemussuunnitelmaa vuosina 2013 ja 2014. Na-
tura-arviointi koski Keiniänrannan Natura-alueen lisäksi Keisarinharjun-Vehoniemenharjun
Natura-aluetta, koska tuotantoalueiden TUA1 ja TUA2 rakenteet sijaitsevat osittain Natura-
alueella.

Pirkanmaan ympäristökeskus/Pirkanmaan ELY-keskus sekä Metsähallitus maanomistajana
ovat antaneet Natura-arvioinneista luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset lausunnot. Metsähal-
lituksen hallintaan kuuluvat Kangasalan puolella Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura -
alueeseen kuuluvat Vehoniemenharjun luonnonsuojelualue ja valtiolle luonnonsuojelutarkoi-
tuksiin hankittu Punamultalukon alue.

Natura-arviointi 15.4.2003

15.4.2003 päivätty Natura-arviointi oli yksi osa Suunnittelukeskus Oy:n laatimaa hankkeen ym-
päristövaikutusten arviointiselostusta.

YVA-menettelyssä yhteisviranomaisena oli Keski-Suomen ympäristökeskus, joka arviointi-
selostuksesta antamassaan lausunnossa (9.7.2003) totesi, että Keiniänrannan Natura 2000 –
kohdetta koskeva vaikutusten arviointi on ongelmallinen epävarmuuksiensa vuoksi. Hank-
keesta aiheutuvat pohjavesimuutokset saattavat aiheuttaa merkittäviä pitkän aikavälin hei-
kennyksiä Keiniänrannan suojeltaviin Natura-luontotyyppeihin, eikä tätä mahdollisuutta olla
voitu sulkea pois tehdyissä arvioinneissa. Yhteysviranomainen on lausunnossaan edellyttänyt,
että Tavase Oy:n tulee hankkeesta vastaavana teettää jatkoselvityksiä, joiden avulla voidaan
lisätä Keiniänrannan Natura–kohteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tarkkuutta ja
luotettavuutta.

Lausunnossaan 6.9.2004 (PIR-2004-L-275-255) Pirkanmaan ympäristökeskus totesi, että Pir-
kanmaan ympäristökeskus yhtyy yhteysviranomaisen 9.7.2003 esittämään käsitykseen Kei-
niänrantaa koskevan Natura-arvioinnin puutteellisuuksista ja liiallisista epävarmuuksista ja
katsoo, että uusi 12.12.2003 laadittu pohjaveden virtausmallinnus ei sellaisenaan riitä korjaa-
maan näitä puutteita. Koska mallinnusta ei olla voitu tarkentaa uusien maastotutkimusten
avulla, luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi hankkeen vaikutuksista Keiniänrannan
Natura-kohteen suojeluarvoihin on edelleen kesken (Liite 2).
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Natura-arviointi 20.6.2012

20.6.2012 päivätty Natura-arviointi perustui 24.10.2011 päivättyyn yleissuunnitelmaan sekä
15.6.2012 päivättyyn asemapiirrokseen (piirustus 16WWE0815.011). Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto pyysi Pirkanmaan ELY-keskukselta 24.8.2012 ja Metsähallitukselta
13.12.2012 luonnonsuojelulain mukaiset lausunnot.

Pirkanmaan ELY-keskus antoi 22.2.2013 asiasta täydennyspyynnön (PIRELY/357/07.01 /2012),
jossa Pirkanmaan ELY-keskus edellytti täydennyksiä ja täsmennyksiä arviointiraporttiin (Liite
3).

ELY-keskus totesi täydennyspyynnössään, että arviointi sisältää edelleen epävarmuuksia Kei-
niänrannan Natura-alueen suojelun perusteisiin kohdistuvien vaikutusten osalta. Vaikutusar-
vioinnissa käytetyn monikerroksisen virtausmallin kuvaus jää virtausmalliraportin (Artimo, ym.
2011) mukaan epävarmaksi mallin reuna-alueilla, sillä kattava hydrogeologinen tutkimustieto
puuttuu. Lisäksi raportissa todetaan mallin luotettavuuden kärsivän simulaatioissa, jotka poik-
keavat paljon luonnontilasta. Edellä mainittuun perustuen Pirkanmaan ELY- keskus katsoi, että
virtausmalli tulee vielä luotettavasti todentaa nykyisen tekopohjavesihankkeen suunnitelman
mukaisessa tilanteessa. Lisäksi lievennystoimia ei ole esitetty Natura-arvioinnissa riittävällä
tarkkuudella, jotta niiden toimivuudesta ja toteutuskelpoisuudesta voitaisiin varmistua.

Metsähallitus antoi lausunnon 15.3.2013 (MH882/2013). Lausunnossa ei käsitelty Keiniänran-
taa.

Natura-arviointi 29.4.2013

Arviointi 29.4.2013 perustui 24.10.2011 päivättyyn hankkeen yleissuunnitelmaan sekä
15.6.2012 päivättyyn asemapiirrokseen (piirustus 16WWE0815.011).

Hakija esitti hakemussuunnitelmassa mallisimulaatioon perustuen, että tekopohjavesilaitok-
sen vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen vesitasapainoon voidaan merkittävästi lieventää
tai poistaa kokonaan. Lisäksi veden laatumuutokset voidaan välttää, mikäli Keiniänrannan ve-
sitaseeseen vaikuttavissa imeytysteknisissä ratkaisuissa käytetään luonnon pohjavettä. Yh-
tenä lieventämiskeinona oli suojaimeytys.

Pirkanmaan ELY-keskus antoi 17.9.2013 (PIRELY/357/07.01/2012) luonnonsuojelulain 65 §:n
mukaisen lausunnon täydennetystä Natura-arvioinnista (29.4.2013) (Liite 4).  Pirkanmaan ELY-
keskuksen mukaan hakija ei ole hakenut esittämilleen suojaimeytysratkaisuille lupaa eikä tar-
vittavia käyttöoikeusvarauksia. ELY-keskus toteaa, että vedenlaatumuutoksiin varautumista ei
ole päivitetyssä Natura-arvioinnissa käsitelty, vaikka Natura-arvioinnissa todetaan, että lähtei-
den meiofaunassa ja mikrobieläimistössä voi tapahtua muutoksia. Tutkimustiedon puutteen
tekopohjaveden pitkäaikaisvaikutuksista lähdekasvillisuuteen nähdään tuovan arviointiin epä-
varmuutta. Lisäksi suojaimeytysalueen sijoittuminen pientaloalueeksi asemakaavoitetulle alu-
eelle (Kirkonmäen rakennuskaava, vahvistettu 1984) muodostaa maankäytöllisen ristiriidan.

Pirkanmaan ELY-keskus katsoi, ettei epävarmuuksista johtuen voitu varmistua siitä, ettei alu-
een suojelun perusteina oleviin luontotyyppeihin ja Natura-alueen eheyteen aiheutuisi mer-
kittäviä kielteisiä vaikutuksia. Näin varovaisuusperiaatteen mukaan (Vattimeren tapaus,
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EUTl:n ratkaisu C-127/02, 7.9.2004) vaikutuksia on pidettävä merkittävinä, kun merkittävistä
vaikutuksista alueen eheyteen ei olla varmoja.

Metsähallitus antoi lausunnon 23.9.2013 (MH882/2013). Lausunnossa ei käsitelty Keiniänran-
taa.

Natura-arviointi 28.3.2014

Täydennetty Natura-arviointi 28.3.2014 perustui 7.3.2014 päivitettyyn yleissuunnitelmaan
(asemapiirros, yleiskarttapiirustus 16WWE0815.011, päivitetty 7.3.2014) sekä 31.3.2014 päi-
vättyyn hakemussuunnitelmaan.

Hakija täydensi Natura-arviointia Keiniänrannan Natura-alueen osalta kuvaamalla menetel-
mät, joilla vesitasetta ja vedenlaatua voidaan hallita sekä esittämällä tarpeen mukaan toteu-
tettavat toimenpiteet ensisijaisessa toteutusjärjestyksessä. Arvioinnissa tuodaan lisäksi esille,
että hankkeen vaikutusta Keiniänrannan Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontoar-
voihin sekä vaikutusten hallintatoimenpiteiden käyttökelpoisuutta voidaan ilman laitosmitta-
kaavan kokeita ja lisätutkimuksia selvittää vain käytettävissä olevaa pohjavesimallilla simuloi-
malla.

Pirkanmaan ELY -keskus ja Metsähallitus antoivat Natura-arvioinnista lausunnot 16.6.2014
(Liite 5). Lausunnossaan (882/2013/15) Metsähallitus ilmoitti, että Metsähallitus keskittyy lau-
sunnossaan pelkästään Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-arviointiin.

Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, että Keiniänrannan läheisyydessä ei olla tehty vastaavan tasoi-
sia, pohjavesimallinnusta tarkentavia tutkimuksia kuin tuotantoalue TUA3:n luoteisella osalla
tehdyt lisätutkimukset olivat. Pohjavesimallin on todettu olevan reuna-alueiltaan epätarkka.
Tämän perusteella Pirkanmaan ELY -keskus katsoi edelleen, että myös hallintatoimenpiteiden
tarkemman kuvauksen jälkeen Keiniänrannan Natura -alueen suojeluperusteisiin kohdistuvien
vaikutusten ja niiden lieventämiskeinojen arviointiin jää epävarmuutta. Epävarmuuksien
vuoksi Keiniänrannan Natura-arviointi ei Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan ollut riittävä ja
asianmukainen. Tämän perusteella Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että lupaa ei voida myöntää
varovaisuusperiaatteen mukaan.

1.4 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 30.8.2018

Päätöksessään 30.8.2018 korkein hallinto-oikeus päätyy johtopäätökseen, että tekopohjave-
sihanke heikentää merkittävästi suojelun perusteena olevia luontoarvoja Keiniänrannan Na-
tura-alueella. Keskeistä asiassa oli, että pohjavesimallin tuottamaan kuvaukseen pohjavesialu-
een olosuhteista jää epävarmuutta erityisesti sen reuna-alueilla, kuten Keiniänrannan Natura-
alueella. Lisäksi hakemussuunnitelmassa ei ole kuvattu yksityiskohtaisesti, miten veden vir-
taussuunnan kääntäminen pohjaveden luontaista virtaussuuntaa vastaan sekä yli- ja suo-
jaimeytyksen käyttö Keiniänrannan vesitaseen hallinnassa vaikuttaisivat virtaamiin Keiniän-
rannan Natura-alueella. Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi esitettyjä
toimenpiteitä ja niiden toimivuutta ei ole myöskään hakemussuunnitelmassa tehtyjen muu-
tosten jälkeen testattu imeytyskokeilla tai muilla keinoin. Natura-arvioinneissa ei myöskään
ole riittävästi selvitetty sitä, millaisia vaikutuksia Keiniänrannan suojelun perusteena oleville
luontotyypeille voisi aiheutua, jos pohjaveden virtaamat eivät pysyisi edellä mainitulla luon-
taisella vaihteluvälillä tai jos veden laadussa tai lämpötilassa tapahtuisi muutoksia.
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KHO toi esille myös, että mallin luotettavuus kärsii simulaatioissa, jotka poikkeavat paljon
luonnontilasta. Pohjavesimallinnus osoittaa kuitenkin sen, että tuotannon ohjauksella voidaan
yleisesti ottaen vaikuttaa pohjaveden purkautumiseen Keiniänrannan suuntaan.

KHO:n mukaan Keiniänrannan Natura-alueen ekosysteemien muutokset olisivat mahdollisia
sitä kautta, että tihkupintojen ja lähteiden veden virtaamassa, lämpötilassa ja laadussa tapah-
tuisi muutoksia. Lisäksi vähäinen tutkimustieto tekopohjaveden pitkäaikaisvaikutuksista läh-
dekasvillisuuteen tuo arviointiin epävarmuutta. Tästä syystä luontotyyppien heikentymisen
syynä olisi todennäköisesti ekosysteemien muuttuminen ja rappeutuminen.

Lopuksi KHO totesi, että hakijalla on mahdollisuus täydentää nykyistä hakemustaan tuotanto-
alueen 3 osalta luonnonsuojelulain nojalla tarvittavilla poikkeuslupapäätöksillä tai muuttaa
suunnitelmaa niin, että luonnonsuojelulain säännökset eivät estä hankkeen toteuttamista.

1.5 Suunnitelmaan tehdyt muutokset KHO:n päätöksen jälkeen

KHO:n päätöksen jälkeen Tavase Oy päätti jatkaa hanketta. Tekopohjavesilaitoksen toimin-
nallisiin periaatteisiin ei ole tullut keskeisiä muutoksia TUA3 alueella. Hakemuksen tärkeim-
mät muutokset ovat seuraavat:

- Aikaisempaan hakemukseen verrattuna Keiniänrannan Natura-aluetta lähimpänä ole-
vista aluevarauksista on luovuttu. Hanketta on rajattu KHO:n päätöksessä esitetyllä ta-
valla.

- Tuotantomäärää on pienennetty 20 000 m3/d:sta 12 000 m3/d:een. Tuotantomäärää on
rajattu hankkeen ympäristöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi.

- Pohjaveden virtausmallia on tarkennettu uusien tutkimustulosten perusteella. Mallin toi-
mivuus on parantunut huomattavasti etenkin mallin reuna-alueilla. Uudella pohjavesi-
mallilla vähennettiin vuoden 2011 mallin tulosten sisältämää epävarmuutta tekopohjave-
silaitoksen toiminnan vaikutuksista Keiniänrannan Natura-alueen olosuhteisiin (Warsta
2019).

- Keiniänrannan Natura-alueen vesitaseen hallintaan ei käytetä suojaimeytystä tai kohden-
nettua tekopohjavedellä tapahtuvaa yli-imeytystä imeytysalueella 4.3 eikä yli-imeytystä
imeytysalueilla 4.2 tai 4.3. Hakija on luopunut imeytysalueista 4.2 ja 4.3.

- Tuotannossa ei käytetä suojaimeytystä eikä pohjaveden virtaussuunnan vastaista kään-
teistä gradienttia.

2 HANKKEEN KUVAUS

2.1 Sijainti ja alueen kuvaus

Tekopohjavesilaitoksen tuotantoalue TUA3 sijoittuu Pälkäneellä Syrjänharjun harjualueelle,
joka on luode-kaakkoissuunnassa kulkeva harjujakso ja osa Ylöjärveltä Kangasalle ja Pälkä-
neelle ulottuvaa saumamuodostumaa. Syrjänharju kohoaa ympäristöstään noin 50 m korkeu-
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teen. Kaakkoispäässään se on kapea ja jyrkkärinteinen, luoteispäässään se leviää laajaksi Iso-
kankaan deltaksi. Harjun keskellä on peräkkäin lukuisia suppia, joista syvimmät ovat 25-35 m.
Keiniänrannan Natura-alue (FI0338005) sijaitsee Syrjänharjun eteläpuolella Mallasveden ran-
nalla.

2.2 Tekopohjaveden muodostamisen periaate tuotantoalueella TUA3

Tekopohjavesilaitoksen raakavesi otetaan Roineesta ja johdetaan putkilinjaa pitkin imey-
tysalueelle IA4.1. Raakaveden imeytys tehdään ensisijaisesti kaivoimeytyksellä ja toissijaisesti
sadetusimeytyksellä. Vesi virtaa ennen Taustialantien kynnystä sijaitsevalle kaivoalueelle
KA3.1, jossa tekopohjavesi ja pohjavesi pumpataan ylös kaivoista. Osa vedestä voidaan johtaa
tästä siirtolinjaa pitkin suoraan kulutukseen ja osa tai koko pumpattu vesimäärä johdetaan
putkilinjaa pitkin Taustialantien kynnyksen yli jälleenimeytysalueille. Jälleenimeytysalueilla
vesi imeytetään takaisin maaperään imeytyskaivojen kautta. Vesi virtaa kaivoalueille KA3.2,
KA3.3 ja K3.4, joissa se pumpataan ylös ja johdetaan siirtolinjaa pitkin tuotantoon.

Laitoksen toiminta-alueelle tuotantoalueella TUA3 sijoittuvat seuraavat päätoiminnot (Kuva
3):

- Imeytysalueet 1 kpl (IA4.1)

- Jälleenimeytysalueet 2 kpl (JIA4.2 ja JIA4.3)

- Kaivoalueet 4 kpl (KA3.1, KA3.2, KA3.3 ja KA3.4)

- Johtolinjat, huoltotiet ja muut vastaavat alueet

Tekopohjavesilaitosalueelle sijoittuvat rakenteet on esitetty myös liitteessä 1 (asemapiirros,
piirustus 101010841.036).
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Kuva 3. TUA3 tuotantoalueelle sijoittuvat rakenteet. Ote yleissuunnitelman asemapiirustuksesta (piirustus
101010841.036).

2.3 Raakaveden johtaminen imeytysalueille

Vesi pumpataan imeytykseen Kangasalan puolella sijaitsevalla pumppaamolla. Pälkäneen
puolella putkilinjan alustava koko on DN600 (sisähalkaisija noin 600 mm) ja linjan pituus Päl-
käneen alueella noin 2900 metriä. Putkimateriaali päätetään toteutussuunnittelun aikana.

Putkilinja imeytykseen kulkee kunnan rajalta kohti etelää Onkkaalantien varressa tien itäpuo-
lella Onkitielle asti, jossa se siirtyy tien länsipuolelle peltoaukealle. Imeytysalueelle IA4.1 joh-
tava imeytyslinja kääntyy sähkölinjan alta kohti koillista ja noudattaa lounas-koillinen-suun-
taista korkeajännitelinjaa aina imeytysalueelle asti.
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2.4 Imeytysjärjestelyt

Yleistä

Tekopohjavesilaitoksilla imeytysalueiden sijoittamisen lähtökohtana on veden laadun paran-
tumiseen tarvittavan riittävän viipymän aikaansaaminen. Imeytys- ja kaivoalueiden välillä
täytyy olla myös selkeä pohjaveden virtausyhteys. Imeytysalueiden sijainti määritellään alu-
een hydrogeologisten ominaisuuksien perusteella.

Tuotantoalueella TUA3 imeytetään raakavettä yhdelle imeytysalueelle, IA4.1. Imeytystapana
käytetään ensisijaisesti kaivoimeytystä ja toissijaisesti sadetusimeytystä.

Imeytettävä raakavesimäärä

Normaali mitoitustilanne

Tekopohjavesilaitoksen tuotannon mitoituksen vuosikeskiarvo tuotantoalueella TUA3 on
12 000 m3/d. Vedenotto pohjavesikaivoista pyritään pitämään mahdollisimman tasaisena
tekopohjaveden tuotannon keskiarvon tuntumassa. Erilaisia imeytyksen huolto- sekä mah-
dollisia teknisiä häiriötilanteita varten joudutaan hetkellisesti ja alueellisesti imeyttämään ja
vastaavasti ottamaan keskiarvoa suurempia määriä vettä vesitaseen säilyttämiseksi vaaran-
tamatta osakaskuntien tasaista vedensaantia.

Yli-imeytys

Imeytysjärjestelyjen kapasiteetissa on varauduttu tarvittaessa yli-imeyttämään 2 000 m3/d
imeytysalueella IA4.1. Tällöin imeytettävä raakavesimäärä on 14 000 m3/d.

Yli-imeytykseen varaudutaan tekopohjavesilaitoksen vaikutusten vähentämiseksi. Tekopohja-
veden muodostamisen ominaispiirteenä on mahdollisuus tekopohjavesilaitoksen raakaveden
imeytystä säätämällä vaikuttaa pohjaveden pinnankorkeuksiin. Tällöin tarvittaessa voidaan
minimoida haitallisia vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen imeyttämällä vettä enem-
män kuin sitä otetaan tuotantokaivoilta, ts. yli-imeyttämällä.

2.5 Imeytettävän veden ja tekopohjaveden laatu

Raakavesilähteenä on Roine, jonka vesi on hyvälaatuista pintavettä. Raakavettä ei esikäsitellä.
Veden orgaanisen hiilen pitoisuus (TOC) on alhainen.

Tekopohjaveden muodostaminen alentaa raakaveden orgaanisen aineen määrää (TOC:ta).
Toiminnassa olevissa tekopohjavesilaitoksissa tuotetun veden TOC on ollut yleensä alle 2,0
mg/l (keskiarvo 1,7 mg/l).

Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen TOC -poistuman 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 pohjave-
den happipitoisuus (6 mg/l) tasoittavat vaihteluita. Tekopohjaveden rauta- ja mangaanipitoi-
suudet tulevat olemaan luonnollisen pohjaveden kaltaisia.
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Roineen veden hiilidioksidipitoisuus on v. 2009 ollut keskimäärin 2,2 mg/l. Imeytyksessä ta-
pahtuva biologinen TOC:n hajoaminen (1,3 mg TOC/l) tuottaisi veteen noin 3,5 mg/l hiilidiok-
sidia. Tekopohjaveden yleisten laatuparametrien on arvioitu olevan seuraavat: hiilidioksidipi-
toisuus 8 mg/l, alkaliteetti 0,25 mmol/l, pH 6,5 ja kalsiumpitoisuus 5 mg/l.

Tekopohjaveden laadun vaihtelut ovat vähäisiä ja myöskään vuodenajoista johtuvaa vaihtelua
ei ilmene (vrt. pintavesi). Vesi on viileää vuoden ympäri. Pitkät viipymät harjussa ja eri tuotan-
toalueiden vesien sekoittuminen siirtopumppaamossa vähentävät edelleen tekopohjaveden
laadunvaihteluita.

2.6 Imeytystavat

Tekopohjaveden tuotantoalueille suunnitellut imeytysalueet on määritelty alueen hydroge-
ologisten ominaisuuksien perusteella. Imeytystapoina käytetään ensisijaisesti kaivoimeytystä
ja toissijaisesti sadetusimeytystä.

Kaivoimeytys

Raakavesi imeytetään imeytysalueella IA4.1 imeytyskaivoa ympäröivään maaperään kaivon
siiviläosan kautta. Imeytyskaivo vastaa rakenteeltaan vedenottokaivoa. Maaperässä vesi jat-
kaa kulkua kaivon ulkopuolella painovoimaisesti kohti pohjavedenpintaa. Imeytyskaivolla ja
sen rakenteella ei ole yhteyttä raakaveden puhdistumiseen vaan se toimii ainoastaan väli-
neenä, jolla vesi saadaan imeytymään maaperään ja edelleen pohjavesivyöhykkeeseen.

Kaivoimeytystä käytetään ensisijaisena imeytystapana imeytysalueilla IA4.1. Imeytyskaivon
etuina voidaan pitää sen tilansäästöä allas- ja sadetusimeytykseen nähden. Tämä tarkoittaa
myös pienempiä muutoksia olemassa olevaan maisemaan. Lisäksi kaivoimeytystekniikalla
voidaan imeyttää kohdassa, jossa sadetus- tai allasimeytys ei toimi, sillä sen avulla voidaan
ohittaa veden pystysuoraa imeytystä estävät tiiviit välikerrokset.

Imeytyskaivojen kapasiteetit tarkentuvat myöhemmin tehtävissä imeytyskokeissa. Kokemuk-
sen perusteella imeytyskaivojen kapasiteetit vaihtelevat välillä 1000-7000 m3/d. Imeytysalu-
eelle IA4.1 on jo rakennettu imeytyskaivot IK1, IK2 ja IK3 vuosina 2009-2010 tehtyä merkkiai-
nekoetta varten.

Kun imeytyskaivojen määrän mitoitusperusteena käytetään varovaista imeytysmääräarviota
2000 m3/d/kaivo, saadaan uusien rakennettavien imeytyskaivojen määräksi imeytysalueella
IA4.1 enintään 4 kpl. Tarvittavien imeytyskaivojen lopullinen määrä määräytyy niiden todel-
listen kapasiteettien perusteella.

Imeytettävän veden määrä mitataan virtausmittarilla ja säädetään säätöventtiilillä. Veden-
pintaa kaivossa mitataan ja sen perusteella säädetään virtausta.

Sadetusimeytys

Sadetusimeytyksessä raakavettä sadetaan maan pinnalle käyttämällä imeytysalueille pinta-
asennuksena tehtyä imeytysputkistoa. Sadetettu vesi imeytyy maan sisään ja kulkeutuu poh-
javesivyöhykkeeseen.  Sadetusimeytys toimii rinnakkaisena vaihtoehtona kaivoimeytykselle,
mutta ensisijaisesti käytetään kaivoimeytystä.
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Sadetusimeytykseen varattu pinta-ala on mitoitettu niin, että imeytysalueella IA4.1 on varau-
duttu imeytyspaikkojen sekä imeytystapojen vuorotteluun kaivoimeytyksen kanssa. Imey-
tysalue jaetaan imeytysputkistojärjestelyin useampaan imetyspaikkaan. Yksi tai kaksi imey-
tyspaikoista 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 ns. levossa. Sadetusimeytys on ajallisesti suunniteltu siten, että
aluetta sadetetaan yksi vuosi ja sen jälkeen se on vähintään vuoden levossa. Sadetusimeytyk-
sen haravarakenteen tyyppikuva on esitetty suunnitelmapiirustuksessa 101010841.044.

Kaivo- ja sadetusimeytysjärjestelmät rakennetaan imeytysalueelle IA4.1. rinnakkain. Tämä
mahdollistaa tarvittaessa joustavan ajotavan; esimerkiksi osan vuotta kaivoimeytystä ja osan
vuotta sadetusimeytystä.

Sadetusimeytysalueiden mitoituksessa on pintakuormana käytetty 0,09 – 0,11 m/h. Tällöin
sadetukseen kerralla varattavan alueen pinta-ala on 5400 m2 ja kokonaispinta-ala 16 200 m2.
Sadetusimeytyskokeissa on pintakuormana käytetty ongelmitta tätä huomattavasti suurem-
pia pintakuormia.

2.7 Veden pumppaus kaivoalueella KA3.1 Taustialantien kynnyksen yläpuolella

Tekopohjavesi ja pohjavesi pumpataan ylös kaivoalueella KA3.1. Näin varmistetaan riittävä
hydraulinen yhteys imeytysalueen IA4.1 ja kaivoalueiden välillä ja estetään veden patoutu-
mista Taustialantien kynnyksen taakse.

Kaivoalueelle KA3.1 rakennetaan yleissuunnitelmassa (liite 2) esitetyn mukaisia pohjavesikai-
voja. Vedenoton mitoitusarvo on normaalissa mitoitustilanteessa 12 000 m3/d = 500 m3/h ja
yli-imeytystilanteessa 14 000 m3/h = 583 m3/h.

Kun kaivojen määrän mitoitusperusteena käytetään varovaista vedenottomäärän arviota
2000 m3/d/kaivo, saadaan rakennettavien kaivojen määräksi kaivoalueella KA3.1 enintään 7
kpl. Tarvittavien kaivojen lopullinen määrä määräytyy niiden todellisten kapasiteettien pe-
rusteella.

Tekopohjavesilaitoksen ajotavasta riippuen osan vedestä voidaan antaa virrata vapaasti
Taustialantien kynnyksen yli, jolloin koko imeytysalueella IA4.1 imeytettyä vesimäärää ei ole
tarpeellista pumpata kaivoalueella KA3.1 kynnyksen yli siirtoa varten.

2.8 Veden siirto Taustialantien kynnyksen yli

Kaivoalueelta 3.1 pumpattu vesi johdetaan maanalaista putkilinjaa pitkin Taustialantien ali
(kynnyksen yli) jälleenimeytysalueille JIA4.2 ja JIA4.3. Putki alittaa Taustialantien suojaput-
kessa, joka tunkataan/porataan tien ali. Putkilinjan alustava koko on DN500 (sisähalkaisija
500 mm) ja pituus on noin 300-420 metriä. Linjan mitoituksessa on käytetty mahdollista
maksimitilanteen mukaista vesimäärää 14 000 m3/d, joka sisältää 2 000 m3/d yli-imeytettyä
vettä.
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2.9 Veden johtaminen tuotantoon suoraan kaivoalueelta KA3.1

Osa kaivoalueelta 3.1. pumpatusta vedestä voidaan johtaa suoraan tuotantoon siirtolinjan
kautta. Linjan mitoituksessa käytetään vesimäärää 12 000 m3/d. Putkilinjan koko on DN500 ja
se kulkee muiden putkilinjojen kanssa samoja reittejä. Putkilinja on esitetty kartoilla
10101084.033 ja 10101084.036.

Tekopohjaveden putkilinja kulkee palvelukeskuksen pohjoispuolelta Myttääläntien pohjois-
reunaa lounaaseen kääntyen Onkkaalantien eteläreunalle kohti luodetta. Kokkomäntien koh-
dalla linjaus siirtyy peltoaukealle jatkaen kohti luodetta samalle linjaukselle raakavesiputken
kanssa. Onkitien kohdalla linjaus siirtyy Onkkaalantien itäpuolelle, jota se kulkee pohjoiseen
aina Kangasalan rajalle asti.

2.10 Veden jälleenimeytys Taustialantien kynnyksen alapuolella

Kaivoalueelta KA3.1 pumpattu tekopohjavesi ja pohjavesi imeytetään uudelleen muodostu-
maan jälleenimeytysalueilla JIA4.2 ja JIA4.3. Imeytysmenetelmänä käytetään edellä kuvattua
kaivoimeytystä.

Jälleenimeytyskaivojen määrän mitoitusperusteena käytetään varovaista imeytysmääräar-
viota 2000 m3/d/kaivo. Jälleenimeytysalueilla varaudutaan imeyttämään eri määriä vettä lai-
toksen ajotavasta riippuen.  Uusien rakennettavien imeytyskaivojen määrä jälleenimey-
tysalueilla JIA4.2 ja JIA4.3 on yhteensä 8-13 kpl. Tarvittavien imeytyskaivojen lopullinen
määrä määräytyy niiden todellisten kapasiteettien perusteella.

2.11 Tekopohjaveden otto

Tekopohjaveden ottamista varten kaivoalueille KA3.2, KA3.3 ja KA3.4 rakennetaan yleissuun-
nitelmassa esitetyn mukaisia pohjavesikaivoja. Tekopohjaveden oton mitoitusarvo on
12 000 m3/d = 500 m3/h. Tekopohjavettä voidaan ottaa suurempiakin määriä niin, että vuosi-
keskiarvo on kuitenkin 12 000 m3/d.

Kaivojen määrän mitoitusperusteena käytetään varovaista vedenottomäärän arviota
2000 m3/d/kaivo. Tarvittavien kaivojen lopullinen määrä määräytyy niiden todellisten kapasi-
teettien perusteella. Arvioitu kaivojen jakautuminen kaivoalueille on esitetty taulukossa 1.
Kaivoaluekohtaiset vedenottomäärät vaihtelevat tekopohjavesilaitoksen ajotavan mukaan.

Kaivojen lukumäärät kaivoalueittain.
Kaivoalue Rakennetut

kaivot
Rakennettavat kaivot
/kpl

Kaivoja yhteensä
/kpl

KA3.2 K3 3-5 4-6
KA3.3 K4 3-5 4-6
KA3.4 - 2-3 2-3
Yhteensä 2 8-13 10-15
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2.12 Laitoksen ajotavat

Yleistä

Normaalissa käyttötilanteessa raakavettä pumpataan Roineesta raakavesipumppaamoa käyt-
täen ja imeytetään imeytysalueella IA4.1.

Poikkeustilanteessa raakaveden pumppaus ja imeyttäminen on mahdollista keskeyttää noin
viikoksi ilman, että tekopohjaveden ja pohjaveden pumppausta tarvitsee keskeyttää. Tämä
lisää tekopohjavesilaitoksen käytön joustavuutta ja toimintavarmuutta raakavesilähteen
poikkeustilanteiden sekä raakavesipumppaamon ja imeytysratkaisujen huoltotoimenpiteiden
aikana.

Tuotantoalueella TUA3 ensisijaisena imeytysmenetelmänä on kaivoimeytys. Sadetusimey-
tystä käytetään erityisesti Roineen kevät- ja syyskierron aikana lyhytaikaisesti esiintyvien pii-
leväesiintymien aikana sekä kaivojen huoltotöiden aikana.

Imeytyskaivokohtainen kapasiteetti voi olla 1 000 – 7 000 m3/d. Nyt kaivoimeytyksen kapasi-
teetti on mitoitettu maltillisesti 2 000 m3/d/kaivo. Tämän antaa runsaasti joustoa imeytyskai-
vojen ja myös imeytysratkaisujen vuorotteluun. Sadetusalueiden vuorottelulla (1 vuosi sade-
tusta ja vähintään yksi vuosi taukoa) annetaan alueille mahdollisuus palautua ja toisaalta tä-
ten kuormitetaan alueita mahdollisimman tasaisesti.

Laitoksen raakaveden pumppauksen ja imeytyksen mitoituksessa on varauduttu 2 000 m3/d
yli-imeytykseen, mikäli tähän ilmenee tarvetta. Pohja- ja tekopohjavettä pumpataan kaivo-
alueilta mahdollisimman tasaisesti toimitussuuntien tarpeiden ja siirtopumppaamon varas-
tosäiliön pinnankorkeuden mukaisesti. Vedenoton mitoituskapasiteetti on 12 000 m3/d.

Tuotantoalueella TUA3 on yksi imeytysalue ja kaksi jälleenimeytysaluetta. Osa imeytetystä
vedestä pumpataan Taustialantien kynnyksen yli siirtolinjaa pitkin jälleenimeytysalueille
JIA4.2 ja JIA4.3.

Tuotantoalueelta TUA3 voidaan tarvittaessa johtaa tekopohjavettä suoraan Valkeakosken
suuntaan.

Pälkäneen Keiniänrannan 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, mutta kokeen aikana sademäärä oli tavanomaista
alhaisempi. Imeytys- ja merkkiainekoe eroaa tekopohjavesilaitoksen tuotantotilanteesta siinä,
että kokeessa kierrätettiin alueen omaa pohjavettä, jolloin vedenoton aiheuttamat alenemat
korostuvat ennen korvaavan veden päätymistä kaivoille ja tilanteen asettumista tasapainoti-
laan.

Tuotantoalueen TUA3 tekopohjaveden tuotantokapasiteetiksi on määritetty 12 000 m3/d. Kei-
niänrannan virtaamien määrää voidaan säädellä tekopohjavesilaitoksen ajotavalla. Tekopoh-
javesilaitoksen ajotavalla tarkoitetaan tuotannon optimointia, jossa seurantatulosten perus-
teella muutetaan sekä imeytysaluekohtaisia että vedenottoaluekohtaisia vesimääriä kokonais-
tuotannon ja luvan asettamissa puitteissa. Jälleenimeytystä ja vedenottoa voidaan painottaa
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jälleenimeytys- ja kaivoalueilla niin, että vaikutuksia Keiniänrannan virtaamiin ei ole tai ne ovat
hyvin pieniä.

Tuotantoalueella TUA3 on varauduttu enintään 2 000 m3/d yli-imeytykseen. Aikaisemmin ha-
kemuksessa kuvatulla yli-imeytyksellä voidaan tarvittaessa esimerkiksi tasata mahdollisia vä-
häsateisten kausien vaikutuksia Keiniänrannan virtaamiin ja pitää virtaamat luonnollisella ta-
solla, mikäli tekopohjavesilaitoksen ajotavan muutoksilla ei saataisi aikaiseksi riittävää muu-
tosta. Yli-imeytystä ei tarvita normaalitilanteissa, jolloin Keiniänrannan virtaamat pysyvät
luontaisella tasolla tekopohjavesilaitoksen ajotapaa säätämällä

Hakija esittää Keiniänrannan Natura-alueen vesitaseen seurantaa. Seurannalla varmistetaan,
ettei luontaiseen vesitaseeseen synny haitallisia muutoksia.  Toiminnan alkaessa vesitaseen
hallinta toteutetaan tekopohjavesilaitoksen ajotapaa säätämällä. Jos laitoksen ajotapaa sää-
tämällä ei saavuteta riittävää virtaamaa Keiniänrannan Natura-alueelle, aloitetaan lisäksi yli-
imeytys. Keiniänrannan vesitaseen ylläpito ja eri vaiheiden käyttöönotosta päättäminen pe-
rustuu sademäärien, Keiniänrannan virtaamien, veden laadun ja lämpötilan sekä pohjaveden
pinnankorkeuksien seurantatuloksiin. Yksityiskohtaiset tarkkailuohjelmat laaditaan myöhem-
min ja hyväksytetään valvontaviranomaisilla.

2.13 Liikennejärjestelyt

Huoltoyhteysverkosto suunnitellaan ja rakennetaan siten, että nykyisiä ajouria ja polkuja
käytetään mahdollisimman paljon. Imeytysalueelle IA4.1 ja kaivoalueelle KA3.3 on osittain
rakennettava uudet huoltoyhteysurat. Muiden osalta levennetään ja vahvistetaan olemassa
olevia yhteyksiä ja uria. Päähuoltotiet ovat 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. Huoltoyhteydet on esitetty liitteessä 1.

3 NATURA-ARVIOINNIN ARVIOINTIMENETELMÄT JA LÄHTÖAINEISTO

3.1 Natura 2000 -suojeluverkosto

Natura-verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin (892/43/ETY) ja lintudirektiivin
(79/409/ETY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät jä-
senvaltioiden Natura-verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Natura 2000 –suojelu-
verkostolla Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen
alueellaan. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinym-
päristöjä. EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon.

Luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta te-
kee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet eri-
tyisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja
lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä. Lisäksi Natura 2000 –suojeluverkostoon kuuluu
myös lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat
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itse ja ilmoittavat komissiolle. Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721 ja lin-
tudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

3.2 Lainsäädäntö

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa tai hyväksyä suunni-
telmaa, jonka voidaan arvioida merkittävällä tavalla heikentävän niitä luontoarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on liitetty Natura-verkostoon.

Lain 65 §:ssä on hankkeiden ja suunnitelmien Natura–vaikutusten arvioinnista todettu:

Natura-vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset

a) kohdistuvat Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin,

b) ovat luonteeltaan heikentäviä,

c) laadultaan merkittäviä, sekä

d) ennalta arvioiden todennäköisiä.

3.3 Vaikutusarvioinnin kohdentaminen

Natura-arvioinnissa keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin. Arvi-
ointivelvollisuus koskee valtioneuvoston päätöksissä lintudirektiivin mukaisiksi SPA-alueiksi il-
moitettuja tai ehdotettuja alueita, luontodirektiivin mukaisiksi SAC-alueiksi ilmoitettuja tai eh-
dotettuja alueita sekä Natura 2000 -verkostoon jo sisällytettyjä alueita. Arvioinnin piiriin kuu-
luvat myös sellaiset alueet, joista komissio ilmoittaa käynnistävänsä neuvottelut niiden liittä-
misestä Natura 2000 -verkostoon (LsL. 67 §).

Natura-luontoarvot, joita arviointi koskee, ilmenevät Natura 2000 -tietolomakkeista ja ovat
joko:

- SAC-alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai liitteen II lajeja

- SPA-alueilla lintudirektiivin liitteen I lintulajeja tai lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoi-
tettuja muuttolintuja

SPA-alueella arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyppeihin eikä luontodirektiivin liitteen II
lajeihin, vaikka ne olisikin mainittu tietolomakkeessa. Vastaavasti SAC–alueilla ei ole merki-

”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää
valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisälly-
tetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai
on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai
suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutuk-
set”.



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnonsuojelulain 65§:n mukai-
nen Natura-arviointi

17 (69)

31.5.2019

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

tystä linnuille aiheutuvalla heikentymisellä.  Keiniänrannan Natura-alue on liitetty Natura-ver-
kostoon luontodirektiivin perusteella (SAC-alue), joten heikentymistä arvioidaan vain luonto-
direktiivin mukaisten luontotyyppien ja lajien valossa.

Tarkka vaikutusarvio suoritetaan ainoastaan sillä osalla Natura-aluetta, johon hanke tai suun-
nitelma todennäköisesti vaikuttaa. Natura-arvioinnissa kuitenkin peilataan myös hankkeen
merkitystä ja vaikutuksia koko Natura-alueen kannalta. Lisäksi arvioidaan vaikutusten lieven-
tämismahdollisuuksia.

3.4 Arvioinnin kriteerit

Yleistä

Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty, milloin luonnonarvot heikentyvät tai milloin ne
merkittävästi heikentyvät. Komission julkaiseman luontodirektiivin (92/43/ETY) 6. artiklan tul-
kintaohje toteaa:

Heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan suojelutasoon koh-
distuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus Natura 2000 -verkoston eheyteen ja koskematto-
muuteen, millä tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen ekologisen rakenteen ja toiminnan
säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen säilymistä elinvoimaisina,
joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Heikentyminen voi olla luontotyypin tai lajin
elinympäristön fyysistä rappeutumista tai lajin kohdalla yksilöihin kohdistuvaa häiriövaiku-
tusta tai yksilöiden menetyksiä. Todennäköisyyttä harkittaessa arviointiin on ryhdyttävä, mi-
käli merkittävät heikentävät vaikutukset ovat todennäköisiä.

Herkkyys

Natura–verkostoon sisällytettyjen alueiden tavoitteena on ylläpitää luontotyyppien ja lajien
suojelutason säilymistä suotuisana. Luontotyypeillä herkkyys vaihtelee. Luontotyypin herk-
kyyttä muutoksille voidaan lähestyä sen sietokyvyn ja palautuvuuden kautta. Mitä huonompi
sietokyky on, sitä heikompi sen palautuvuuskin on. Palautuvuuskyky määritellään luontotyypin
ominaispiirteiden, kuten tyyppilajiston palautuvuudella. Keiniänrannan Natura-alueen suojel-
tavista luontotyypeistä ympäristön muutoksille herkimpiä ovat pohjavesivaikutteiset luonto-
tyypit, joita ovat metsäluhdat (9080), puustoiset suot (91D0) ja boreaaliset lehdot (9050).

"kaikki tapahtumat, jotka aiheuttavat alueen muodostamisen perustana olevan
luontotyypin kattaman alan supistumista, voidaan katsoa heikentymiseksi. Luon-
totyypin kattaman alan supistumista on arvioitava suhteessa sen kattamaan
koko pinta-alaan alueella ottaen huomioon kyseisen luontotyypin suojelun taso".
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Muutoksen suuruus

Keiniänrannassa muutoksen suuruus on riippuvainen vesitaseesta. Lisäksi tekopohjave-
den laatu muuttaa luontaisen pohjaveden laatua. Mikäli pohjaveden virtaus Keiniänran-
taan alenee selvästi (yli 10 %) ja veden laatu muuttuu huomattavasti, Natura-alueen luon-
totyyppien ominaispiirteet muuttuvat ja osin häviävät pitkällä aikavälillä. Muutoksen suu-
ruudessa on myös huomioitava, tapahtuuko purkautuvan pohjaveden lämpötilassa muu-
toksia.

Merkittävyys

Vaikutusten merkittävyydestä luontodirektiivin (92/43/ETY) 6. artiklan tulkintaohje toteaa
seuraavasti:

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna vaikutusten merkittävyyden arviointia alueen
luontoarvoille soveltuvin kriteerein (Söderman 2003).

Merkittävyyden arvioinnissa keskitytään mahdollisen muutoksen laajuuteen, joka suhteute-
taan alueen kokoon sekä luontoarvojen merkittävyyteen ja sijoittumiseen. Luontoarvojen hei-
kentyminen voi olla merkittävää, jos joku seuraavista ehdoista toteutuu:

1. Suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen ole suo-
tuisa.

2. Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin, ettei suojelta-
vien lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pitkällä aikavä-
lillä mahdollista.

3. Hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta.
4. Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen johdosta.
5. Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan.

Vaikutusten merkittävyysluokitus on taulukossa 2. Merkittävyyden arvioinnissa keskitytään
mahdollisen muutoksen laajuuteen, joka suhteutetaan alueen kokoon sekä luontoarvojen
merkittävyyteen ja sijoittumiseen. Vaikutusten merkittävyydestä voidaan todeta, että mikäli
suunnitelma tai hanke tuottaa suuren merkittävän vaikutuksen luontotyypille tai lajille, niin
vaikutukset ovat merkittävästi suojeluperusteita heikentäviä. Tällöin suunnitelma tai hanke
heikentää luontotyyppiä tai lajia siten, että luontotyyppi tai laji häviää pitkällä tai lyhyellä ai-
kavälillä.

"vaikutusten merkittävyys on määritettävä suhteessa suunnitelman tai
hankkeen kohteena olevan suojeltavan alueen erityispiirteisiin ja luonnon-
olosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon alueen suojelutavoitteet".
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Vaikutusten merkittävyyden luokitus ja käytetty kriteeristö (Söderman 2003).
Vaikutuksen merkittävyys Kriteerit
Suuri merkittävyys Hanke heikentää suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai johtaa luon-

totyypin /lajin katoamiseen lyhyellä aikavälillä.

Kohtalainen merkittävyys Hanke heikentää kohtalaisesti suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa
tai johtaa luontotyypin/lajin katoamiseen pitkällä aikavälillä.

Vähäinen merkittävyys Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin eikä
hanke uhkaa luontotyypin/lajin säilymistä alueella.

Merkityksetön Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin.

3.5 Koskemattomuus ja eheys

Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitava hankkeen
vaikutukset Natura–alueen eheyteen (koskemattomuus). Koskemattomuudella tarkoitetaan
koko Natura-alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden
luontotyyppien ja lajien kantojen säilymistä elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Na-
tura-verkostoon.

Luontodirektiivin koskemattomuus tarkoittaa sitä, heikentyvätkö varsinaiset suojeluarvot
merkittävästi hankkeen toteutumisen myötä vai eivät. Tämä vaatii kokonaisvaltaista ekolo-
gista harkintaa, jossa ei pitäydytä yksinomaan suojelun perustana olevissa luontotyypeissä tai
lajeissa. EU:n tuomioistuimen oikeustapausten perusteella voidaan todeta, että luontodirek-
tiivin 6 (2) artiklan kieltämä heikennys on oltava merkittävää kaikkien suojeltujen luontoarvo-
jen eli sekä luontotyyppien, elinympäristöjen että lajien kannalta.

Merkittävä heikentyminen on kyseessä silloin, kun suojelun olennaiset arvot ja ekologinen toi-
mintakyky eivät säily (Kuusiniemi 2001). Merkittävyysmääre on laadullinen, ei määrällinen kri-
teeri. Merkittävyysharkintaan vaikuttavat Natura 2000 -alueen erityispiirteet, ympäristöolot,
alueen suuruus ja vaikutuksen kesto (Kuusiniemi 2000 ja Euroopan komissio 2000). Heikentä-
miskieltoharkinnassa voidaan tukeutua myös muuhun Natura 2000 -alueen suojeluarvoihin ja
ekologiseen tilaan liittyvään aineistoon etenkin, jos LSL 65.2 §:n lausuntomenettely kyseen-
alaistaa arvioinnin tulokset (Kokko 2002).

Natura-alueen eheyden yhteydessä on huomioitava, että vaikka hankkeen tai suunnitelman
vaikutukset eivät olisi mihinkään suojeluperusteena olevaan luontotyyppiin tai lajiin yksinään
merkittäviä, vähäiset tai kohtalaiset vaikutukset moneen luontotyyppiin tai lajiin saattavat vai-
kuttaa alueen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan kokonaisuutena. Vaikutusten ei myös-
kään tarvitse kohdistua suoraan alueen arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen
merkittäviä, sillä ne voivat kohdistua esim. alueen hydrologiaan tai tavanomaisiin lajeihin ja
vaikuttaa tätä kautta välillisesti suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin. Vai-
kutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta on esitetty taulukossa 3.
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Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta (Byron 2000; Depart-
ment of Environment, Transport of Regions, mukaillen Södermanin 2003 mukaan)

Vaikutuksen merkittävyys Kriteerit
Merkittävä kielteinen vaiku-
tus

Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen,
sen yhtenäiseen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan, joka yl-
läpitää elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten alue on luo-
kiteltu.

Kohtalaisen kielteinen vaiku-
tus

Hanke tai suunnitelma ei vaikuta haitallisesti alueen eheyteen,
mutta vaikutus on todennäköisesti merkittävä alueen yksittäisiin
elinympäristöihin tai lajeihin.

Vähäinen kielteinen vaikutus Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset
kielteiset vaikutukset ovat ilmeisiä.

Myönteinen vaikutus Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimer-
kiksi luodaan käytäviä eristyneiden alueiden välillä tai aluetta
kunnostetaan tai ennallistetaan

Ei vaikutuksia Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai myönteiseen
suuntaan

3.6 Arvioinnin epävarmuustekijät

Tausta-aineiston perusteella vaikutusten merkittävyyttä ja ulottuvuutta voidaan varsin hyvin
arvioida luotettavasti pitkällä aikavälillä (yli 20 vuotta).  Kaikkeen arviointiin liittyy aina epä-
varmuuksia, eikä niitä voida täysin poistaa.

Hankkeen aikaisemmassa vaiheessa käytettyä tuotantoalueelta TUA3 tehtyä vuonna 2011 laa-
dittua monikerroksista virtausmallia tarkennettiin uudella mallilla 2019 (Warsta 2019). Uu-
dessa pohjavesimallissa ei ole niitä epävarmuuksia mitä vuoden 2011 mallissa oli pohjavesi-
alueen reuna-alueilla, kuten Keiniänrannan Natura-alueella.

Varovaisuusperiaatteen, joka on esitetty ns. Vattimeren –päätöksessä (EUTE C-127/02), mu-
kaan haitta on merkittävä, mikäli merkittävän suojeluarvon heikentämisen mahdollisuutta ei
voida sulkea pois ennakkoarvioinnilla. Arviointiin ei liity sellaista epävarmuutta, josta seuraisi
edellä mainittu tilanne.

3.7 Lähtöaineisto ja tehdyt selvitykset

Keiniänrannan avovesipintojen seuranta

- Keiniänrannan Natura-alue. Avovesipinnan mittaukset ja vedenlaatu. Vuoden 2010 tu-
lokset. 4516-D1276, 19.1.2011.

- Keiniänrannan Natura-alue. Avovesipinnan mittaukset, vuoden 2009 mittaustulokset.
4516-D1276, 21.6.2010.

- Keiniänrannan Natura-alue. Veden pinnan mittaukset, väliraportti. 4516-D1276,
1.10.2008.

- Keiniänrannan Natura-alue. Veden pinnan mittaukset, väliraportti. 4516-D1276.
12.5.2008.
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Lisäksi käytettävissä oli mittaustiedot vuosilta 2011 ja 2012, joita ei ole raportoitu.

Keiniänrannan veden laatu

Näytteitä on otettu kolmesta lähteikköpurkaumasta: Q12, Q7 ja QKO. Näistä näytteitä on
otettu kolmesta pisteestä: lähteikköpisteestä, välipinnalta sekä laskuojasta. Näytteet on
otettu ajalta 2.9.2010 – 7.6.2012.

Keiniänrannan kasvillisuusseuranta

- Keiniänrannan Natura-alue. Kasvillisuusseurannan tulokset vuosilta 2006 – 2011. Kei-
niänrannan Natura-alueen toiminta ja rakenne. 4516-P12162P001, 19.10.2011.

- Keiniänrannan Natura-alue. Kasvillisuusseurannan tulokset vuosilta 2006 – 2010.
4516-P12162P001, 15.2.2011.

- Keiniänrannan Natura-alue. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta 2006. 4516-
D1276, 4.5.2007.

- Keiniänrannan Natura-alue. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta 2007. 4516-
D1276, 2.6.2008.

- Keiniänrannan Natura-alue. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta 2008. 4516-
D1276, 22.12.2010.

- Keiniänrannan Natura-alue. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta 2009. 4516-
D1276, 1.10.2009.

- Keiniänrannan Natura-alue. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta 2010. 4516-
P12162P001, 21.12.2010.

- Keiniänrannan Natura-alue. Kasvillisuusseurannan tulokset vuodelta 2011. 4516-
P12162P001, 19.10.2011.

Keiniänrannan virtaamaseuranta

Keiniänrannan virtaamien säännölliset kuukausittaiset mittaukset aloitettiin huhtikuussa
2007. Imeytyskokeen aikana elokuussa 2009 virtaamia siirryttiin mittaamaan joka toinen
viikko. Mittauksia tehtiin vuoteen 2011 saakka. Virtaamamittaukset teki Pöyry Finland Oy.

Keiniänrannan kasvillisuusseuranta ja -kartoitus

Keiniänrannan Natura-alueelle perustettiin 29.–31.8.2006 kiinteä seuranta-alaverkosto kasvil-
lisuusseurantaa varten. Sijaintipaikat on satunnaistettu. Seuranta-aloja on seitsemän (7) ja nii-
den koko on 20 metriä x 20 metriä. Kolme (3) seuranta-alaa sijoittuu puustoinen suo -luonto-
tyypille, yksi (1) metsäluhdat -luontotyypille sekä kolme (3) boreaalinen lehto -luontotyypille.
Seuranta-alojen sijainnit on esitetty kuvassa 4, ja taulukosta 4 ilmenee seuranta-alojen kasvil-
lisuus.
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Seuranta-alojen kasvillisuus.
Seuranta-ala, nro Kasvillisuustyyppi
1 Tervaleppäkorpi (Tko)
2 Saniaistyypin kostea lehto (FT)
3 Tervaleppäkorpi (Tko)
4 Saniaistyypin kostea lehto (FT)
5 Saniaistyypin kostea lehto (FT)
6 Tervaleppäkorpi (Tko)
7 Hiirenporras – käenkaalityypin tuore lehto (AthOT)

Kuva 4. Seuranta-alojen sijainti Keiniänrannan Natura-alueella.

Jokaiselle seuranta-alalle perustettiin 5 kasvillisuusalaa: neljä nurkkapisteisiin ja yksi alueen
keskelle (Kuva 5). Yhteensä kasvillisuusaloja on 35 kappaletta. Kasvillisuusalalta suoritettiin
joka vuosi lajimääritykset (pensas-, kenttä- ja pohjakerros) ja arvioitiin lajien runsaudet peittä-
vyysprosentteina (0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5,10, 15, 20, 25, … , 99,100). Näytealat myös valokuvattiin.
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Kuva 5. Kasvillisuusalojen sijainti seuranta-alalla.

Keiniänrannan kosteustasojen mittaus

Kosteustasojen (mätäs-, väli-, vesi- ja puupinta) mittaukset tehtiin joka vuosi. Eri kasvillisuus-
pintojen kosteustasojen mittaukset tehtiin seuranta-alan nurkkamerkkiputken välille pingote-
tun mittanauhan avulla.  Kunkin seuranta-alan sivun puu-, mätäs-, väli-, vesi- ja märkäpintojen
sijainnit mitattiin 5 cm tarkkuudella.

Käsitteet (Kuva 6):

Mätäspinta on suon kuivapinta, jolla vedenkorkeus on normaalisti yli 20 cm suon pinnasta
(Eurola 1995).

Välipinta on suon kosteapinta, jossa suoveden syvyys on normaalisti noin 5-20 cm suon pin-
nasta.

Vesipinta on suon pinnoista alimmainen.  Vesipinnalla suovesi peittää kasvupaikan kokonaan.
Tähän luokkaan on sijoitettu ojaosuudet.

Puu tarkoittaa tässä tapauksessa elävää tai kaatunutta puunrunkoa tai lahoavaa maapuuta,
joka on sattunut mittausjanalle. Tähän luokkaan on sijoitettu polkuosat.
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Kuva 6. Kaaviokuva eri kosteuspinnoista.

Vuonna 2007 lisättiin mitattavaksi märkäpinta (Kuva 7), koska se kuvaa paremmin kasvillisuu-
den luonnetta ja alueella tapahtuvia kosteusmuutoksia. Märkäpinta on kostea, mutta vesi ei
peitä sitä. Märkäpinnalla suoveden (pohjaveden) pinta on enintään 5 cm:n syvyydellä suon
pinnasta, mutta se voi myös peittää pinnan. Märkäpinta on vailla kasvillisuuspeitettä. Lisäksi
seuranta-alalta on arvioitu vuosina 2006, 2007 ja 2010 puuston pohjapinta-ala ja latvuspeittä-
vyys sekä määritetty pensas- ja puulajit, mitattu puuston keskipituus ja runkoluku.

Kuva 7. Märkäpinta.
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Luontotyyppi- ja kasvillisuuskartoitus

Alueelta laadittiin luontotyyppi- ja kasvillisuuskartta ja sen maastotyöt tehtiin 13. syyskuuta
2006. Kasvillisuustyypit määritettiin Toivosen ja Leivon (1997) laatiman luokituksen mukaan ja
Natura-luontotyypit Natura 2000 -luontotyyppioppaan (Airaksinen & Karttunen 1998) mu-
kaan.

Keiniänrannan virtaamat, veden laatu ja vedenpinnan korkeus

Virtaamamittauksia on tehty 17:stä mittauspisteestä (Kuva 8). Neljään purkaumakohteeseen
asennettiin Thompsonin mittapato. Muista mittauskohteista virtaamat on mitattu astia-
mittauksin. Virtaamamittaukset teki Pöyry Finland Oy. Virtaamamittauspiste Q32 oli mittauk-
sissa mukana huhtikuuhun 2009 saakka, jonka jälkeen sen virtaama ei ole ollut mukana sum-
mavirtaamassa, koska maanomistaja kielsi mittaukset.

Avovesipintojen mittaukset on suoritettu kolmelta linjalta (Kuva 9 ja Kuva 10). Ensimmäinen
mittaus suoritettiin 27.9.2006. Vuonna 2007 mittauskertoja oli kaksi (27.6.2007 ja
22.11.2007), samoin vuonna 2008 (28.5.2008 ja 3.9.2008). Vuonna 2009 ja 2010 mittauskeroja
oli kolme (3.6.2009, 14.9.2009 ja 5.11.2009; 20.5.2010, 5.8.2010 ja 22.10.2010). Vuonna 2011
mittauskertoja oli kaksi (16.5.2011 ja 16.8.2011). Vuoden 2012 mittaus on tehty keväällä
(15.5.2012).

Mittauspaikoille asennettiin merkkipaalut 3.9.2008. Pisteen 7 osalta mittaustulos puuttuu ke-
sältä 2009, koska mittauspaalu oli hävinnyt. Pisteellä 4 ei ollut avovettä kesällä 2009. Linjan 2
vierestä oli perattu ojaa, jonka seurauksena mittauspisteet olivat kuivia touko- ja elokuussa
2010. Lokakuussa 2010 alueelle tehtiin uusi linja, jossa sijaitsevat mittauspisteet 13 - 20. Mit-
tauspiste 14 oli lokakuussa kuiva.

Veden laatua on seurattu lähteistä, avovesipinnoilta sekä laskuojista (Kuva 11: Q7, Q12 ja
QKO). Näytteitä on otettu ajalta 2.9.2010 – 7.6.2012. Vesinäytteistä on analysoitu seuraavat
tekijät: happamuus (pH), sähkönjohtavuus, sameus (FNU), alkaliniteetti, nitraattityyppi, kal-
sium, magnesium, kalium, natrium, rauta, mangaani ja sulfaatti. Vesinäytteiden otosta vastasi
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY).
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Kuva 8. Keiniänrannan virtaamamittauspisteet.

Kuva 9. Avovesipinnan linjan 1 (mittauspisteet 8-12) ja linjan 2 (mittauspisteet 3-7, 2006–2010) mit-
tauspisteet. Mittauspisteet 13 – 20 sijoittuvat 3-7 viereen.
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Kuva 10. Avovesipinnan linjan 3. mittauspisteet 1-2 (2006–2012).

Kuva 11.  Vesinäytteiden ottopaikat.
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Pohjaveden virtausmallinnus 2019

Tuotantoalueelta TUA3 tehtyä, vuonna 2011 laadittua monikerroksista virtausmallia tarken-
nettiin vuonna 2019 (Warsta 2019). Uudella pohjavesimallilla vähennettiin vuoden 2011 mal-
lin tulosten sisältämää epävarmuutta tekopohjavesilaitoksen toiminnan vaikutuksista Keiniän-
rannan Natura-alueen olosuhteisiin. Pohjavesimalliraportti on liitteessä 6.

Vuoden 2019 malliin tehdyt tarkennukset perustuvat alueella tehtyihin uusiin sedimentologi-
siin selvityksiin ja niistä johdettuihin tulkintoihin sekä hydrogeologisiin tulkintoihin imeytys- ja
merkkiainekokeen tuloksista. Uusimmat tutkimukset TUA3-alueelta ovat:

- Maatutkaluotaukset Keiniänrannan läheisyydessä ja Lahdentien varrella 40 MHz:n
antennilla (Geo-Work Oy, 2019)

- Pälkäneen Aapiskukon jakeluasemaa koskeva julkisesti saatavilla oleva aineisto (Mä-
kinen 2016)

- Sedimentologiset rakennetulkinnat uusien mittausten pohjalta (Mäkinen 2019)

Virtausmallin luotettavuutta arviointiin vertaamalla mallilla laskettuja tuloksia havaintoput-
kista ja yksityiskaivoista tehtyihin mittauksiin sekä imeytys- ja merkkiainekokeen aikana teh-
tyihin mittauksiin ja havaintoihin. Uusi malli toimii koko tuotantoalueella ja erityisesti reuna-
alueilla sekä Taustialantien kynnyksen kohdalla paremmin kuin alkuperäinen malli.

Uudessa mallissa on saatu pienennettyä mitattujen ja mallinnettujen tulosten eroja, residuaa-
leja, merkittävästi Keiniänrannan Natura-alueen läheisyydessä. Vuoden 2011 mallissa ero mi-
tattujen ja mallinnettujen pohjaveden pinnankorkeuksien välillä Keiniänrannassa on keski-
määrin 1,1 m (13 vertailupistettä), kun taas vuoden 2019 mallissa ero on keskimäärin 0,5 m
(13 vertailupistettä).

Vertailu mittaustuloksiin osoitti, että vuoden 2019 malli on riittävän tarkka tekopohjaveden-
tuotantoskenaarioiden tekemiseen ja skenaarioiden vaikutusten arvioimiseen tutkimusalu-
eella.  Uudella mallilla simuloitiin useita tekopohjaveden tuotantoskenaariota, joista valittiin
neljä tuotantoskenaariota. Näiden tuotantoskenaarioiden mallisimulaatiolla arvioitiin teko-
pohjavesilaitoksen vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen vesitasapainoon.

Muut selvitykset ja raportit

- Tavase Oy:n Pälkäneen tekopohjavesialueen TUA3 tarkennettu rakennetulkinta (Mäkinen
2019).

- Lämpökamerakuvaukset Kangasalalla ja Pälkäneellä (Pöyry Finland Oy 2011).

- Pälkäneen imeytys- ja merkkiainekokeen loppuraportti (30.3.2011). (Pöyry Finland Oy
2011).

- Veden lämpötilamittaukset Keiniänrannassa 11/2018. Tulokset raportoidaan tässä arvioin-
nissa.
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Tilastollinen tarkastelu

Keiniänrannan kasvillisuus- ja virtaama-aineisto analysoitiin MLwiN–ohjelmalla, joka on kehi-
tetty monitasoisten aineistojen monimuuttuja-mallinnuksiin (Goldstein 2003). Analyysit on
tehty käyttäen monitasoregressiomalleja pienille aineistoille sopivalla estimointimenetelmällä
(RIGLS optio). Aineiston koko on huomioitava tulosten varmuuden parantamiseksi. Analysoi-
tava aineisto on monikerroksinen (hierarkinen), kuten kasvillisuusruutu – koeala – vuosi -ra-
kennelma. Vaihtelu näillä eri tasoilla on otettava huomioon, jotta vaikutukset, joista ollaan
kiinnostuneita, voidaan saada näkyviin. Muutoin esimerkiksi koealojen keskinäinen vaihtelu
tai vuosien erilaisuudesta johtuva vaihtelu voisi peittää alleen kokeesta aiheutuvan muutok-
sen.

Malleissa on otettu huomioon tarvittaessa kuukausittainen ja vuosittainen vaihtelu (vesiai-
neisto) sekä vuosittainen, koeala- ja ruutuvaihtelu (kasvillisuus). Edellä mainitut tasot ovat
mallissa ns. random-muuttujia, joiden vaikutuksista ei sinänsä olla kiinnostuneita, mutta joi-
den vaihtelu on otettu tarvittaessa huomioon. Tasot on huomioitu vain, jos niiden suhteen on
ollut merkittävää vaihtelua tutkittujen muuttujien suhteen.

Malli rakentuu taustavaihteluun vaikuttavasta osasta (random factors – kuten vuosi, kuukausi,
koeala, ruutu) ja selitettävästä muuttujasta (kuten pohjaveden pinta tai kasvillisuuden peittä-
vyys) sekä selittävistä muuttujista (fixed factors – kuten koe, sade, pohjaveden pinta tai vir-
taama). Parhaiten aineistoa selittävästä mallista on tutkituille muuttujille laskettu todennäköi-
syys, jolla tulos on todellinen, eli tilastollinen merkitsevyystaso.

Tilastollinen merkitsevyys:

- Lähes merkitsevä kun 0,1 ≥ p >0,05

- Merkitsevä, kun p ≤ 0,05

- Erittäin merkitsevä, kun p ≤ 0,01

Lisäksi työssä oli käytössä Tavase Oy:n tilaaman Elina Kokkosen tilastoraportti (2011)
”Koeimeytyksen vaikutukset Keiniänrannan Natura-alueen virtaamiin, avovesipintojen pin-
nankorkeuksiin, kasvillisuuteen ja kasvualustan kosteuteen”.

3.8 Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä vuosina 2009-2010

Tuotantoalueen TUA3 pohjavesiolosuhteita on selvitetty vuosina 2009 – 2010 tehdyllä imey-
tys- ja merkkiainekokeella (Pöyry Finland Oy 2011). Imeytys- ja merkkiainekokeessa kierrätet-
tiin harjun omaa pohjavettä, eikä se vastaa tuotantotilannetta, jossa laitoksen ohjauksella voi-
daan välttää vaikutukset Keiniänrannan vesitaseeseen.

Luonnontilassa Keiniänrannan virtaamien keskiarvo on luokkaa 1070–1100 m3/d. Imeytysko-
keen aikana vuonna 2010 virtaamien keskiarvo oli noin 590 m3/d. Imeytyskokeen aikana mi-
tattu yhteenlaskettu purkauma vaihteli 200 – 955 m3/d. Pienimmät purkaumat mitattiin talvi-
kuukausina, jolloin mittauspisteistä suurin osa oli jäässä. Virtaaman alenema johtui pääosin
imetys-ja merkkiainekokeesta, osin vähäsateisesta kesästä. Tilastollisen analyysin perusteella
sademäärä selittää noin 40 % virtaamien vaihtelusta (Kokkonen 2011).
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Tilastollisessa analyysissa todettiin, että imeytys- ja merkkiainekokeella oli erittäin merkittävä
vaikutus kasvillisuuskoealojen viereisten virtaamamittauspisteiden kesäaikaisiin virtaamiin (χ2
= 23,469, df =1, P < 0,001). Muutokset virtaamissa vaikuttavat sammalien esiintymiseen ja
luhtaisten kasvien määrään. Suuremmat virtaamat suosivat sammalten kasvua ja päinvastoin
(χ2 = 6,676, df =1, P < 0,01).  Virtaamilla on merkitsevä vaikutus luhtaisten kasvien määrään
(χ2 = 4,439, df =1, P = 0,035). Kokeella todettiin olevan myös vaikutusta puuntaimien lisäänty-
miseen (χ2 = 10,934, df =1, P < 0,001).

Liitteessä 11 on esitetty muutokset seuranta-alojen pohja-, kenttä- ja pensaskerroksen valta-
lajien keskiarvopeitteisyydessä ja kosteustasoissa seurantajaksolla 2006–2011.

4 VAIKUTUSMEKANISMIT JA VAIKUTUSALUE

4.1 Rakentamisaikaiset vaikutukset

Tekopohjavesilaitoksen tuotantoalueen TUA3 rakenteet eivät sijoitu Natura-alueelle.  Raken-
tamisesta johtuva melu tai muut vaikutukset eivät ulotu Natura-alueelle.

4.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset

Keiniänrannassa pohjavedestä riippuvaisten luontotyyppien luonteeseen vaikuttavat erityi-
sesti jatkuva pohjaveden virtaus, pohjaveden laatu ja lämpötila sekä biologiset vuorovaikutuk-
set. Tekopohjavesilaitoksen toiminta voi aiheuttaa muutoksia Keiniänrannan hydrologiassa
(virtaamissa, pohjavesi- ja avovesipintojen tasoissa), vedenlaadussa sekä purkautuvan pohja-
veden lämpötilassa. Muutokset näissä tekijöissä vaikuttavat Keiniänrannan kasvillisuuteen ja
eläimistöön sekä luontotyyppien ominaispiirteisiin ja rakenteeseen.

Purkautuvan pohjaveden määrässä tapahtuvat muutokset heijastuvat viiveellä muuttunee-
seen tilanteeseen, minkä vuoksi lopulliset vaikutukset eliöstöön voidaan havaita vasta myö-
hemmin, useiden vuosien kuluttua. Pohjavesistä riippuvaisten luontotyyppien palautuvuus on
heikko. Samoin lähdelajiston luontainen uudistumiskyky on lajeille ominaisen dynamiikan mu-
kaan erittäin heikkoa. Muutokset ovat oletettavasti palautumattomia.

Jatkuva pohjaveden purkautuminen takaa lähteikköympäristöön suhteellisen runsaan ravin-
teisuuden ja pohjavesi ei ole erityisen hapanta. Tekopohjaveden tuottamisessa käytetään pin-
tavettä, joka imeytetään eri menetelmillä maaperään. Pohjavedessä sähkönjohtavuus, hiilidi-
oksidi-, kalsium- ja magnesiumpitoisuudet sekä alkaliteetti ovat selvästi korkeampia kuin pin-
tavedessä, mutta orgaanisen aineksen pitoisuus pohjavedessä on selvästi pienempi kuin pin-
tavedessä. Tekopohjavesi sekoittuu luonnon pohjaveteen ja muuttaa luontaisen pohjaveden
laatua. Veden laadun muutoksen suuruuteen vaikuttaa laimennussuhde ja eritysesti veden vii-
pymäaika maaperässä. Riittävän viipymän jälkeen tekopohjavesi voidaan rinnastaa laadultaan
pohjaveteen (Hatva 2004).

Muutoksien veden laadussa täytyy kuitenkin olla merkittäviä, jotta vaikutukset ilmenisivät kas-
visto- tai kasvillisuusmuutoksina, koska pohjaveden kemialliset ominaisuudet, pohjaveden vir-
taaminen, kasvuympäristön vedenkorkeus ja niiden vuorovaikutus vaikuttavat kasvien menes-
tymiseen.  Keskeistä asiassa on, että pohjaveden virtaamissa ei tapahdu muutoksia.
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Lämpötilaltaan alhainen pohjavesi luo vuoden tasaisen kasvuympäristön tihku- ja lähteik-
köympäristössä eläville kasveille ja eläimille. Mikäli pohjaveden viipymät jäävät lyhyeksi teko-
pohjaveden tuotannossa, pohjaveden lämpötila nousee. Tämä voi johtaa muutoksiin lajis-
tossa, mutta myös veden laadussa.

5 KEINIÄNRANNAN NATURA-ALUE

5.1 Yleiskuvaus

Keiniänrannan Natura-alueen (FI0338005) pinta-ala on 27,0 ha ja se on erityisten suojelutoi-
mien alue (SAC). Alue kuuluu ennestään valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Keiniän-
rannan tervaleppäkorpi on eräs Pohjoismaiden edustavimmista tervaleppämetsistä (Mäkinen
2002).

Vallitsevina kasvillisuustyyppeinä alueella ovat tervaleppäkorpi sekä saniaistyypin kostea
lehto. Näiden kahden kasvillisuustyypin erot ovat paikoin hyvin vähäisiä. Tervaleppäkorven
kasvillisuuskuvio kulkee nauhana rannan lehtokasvillisuusvyöhykkeen ja harjun tyven välillä.
Tervaleppäkorpikuviolla on nähtävissä kasvillisuustyypille ominainen mätäs-, väli- ja rimpipin-
nan vaihtelu. Tervaleppävaltainen saniaislehto on monin paikoin hyvin kosteaa ja lähdevaikut-
teista ja vaikeasti erotettavissa tervaleppäkorvesta. Alueen keskivaiheilla on vetistä, vanhalle
rantaniitylle muodostunutta tervaleppävaltaista metsäluhtaa. Aivan rannassa on lisäksi pie-
nialaisesti ruokoluhtaa. Alueella on myös loma-asuntoja.

5.2 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit

Natura-tietolomakkeen (tietolomakkeen taulukko 3.1) mukaan Natura-alueen suojeluperus-
teena ovat seuraavat luontotyypit: vaihettumis- ja rantasuot (7140), metsäluhdat (9080),
puustoiset suot (91D0) ja boreaaliset lehdot (9050) (Taulukko 5, Kuva 12). Alueesta 2,4 heh-
taaria on ei-suojeluperusteista luototyyppiä tai rakennettua alaa.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit, niiden pinta-alat ja osuudet. * = priorisoitu
luontotyyppi.

Tunnus Luontotyyppi Pinta-ala (ha) Osuus (%)

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,2 0,7
9050 Boreaaliset lehdot 14,1 52,2
9080 Fennoskandian metsäluhdat* 0,6 2,2
91D0 Puustoiset suot* 10,0 37,0
Yhteensä 24,9 92,1
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Kuva 12. Keiniänrannan suojeltavat luontotyypit.

Vaihettumis- ja rantasuot (7140)

Keiniänrannan vaihettumis- ja rantasuot -luontotyyppiä on vähäalaisesti alueen luoteisran-
nalla (Kuva 12), missä on ruokoluhtaa (Kuva 13).

Kuva 13. Keiniänrannassa vaihettumis- ja rantasuot -luontotyyppi on ruokoluhtaa.
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Metsäluhdat (9080)

Metsäluhtaa on Natura-alueen keskivaiheella ja sen pinta-alaosuus on 2,2 %. Metsäluhta on
priorisoitu luontotyyppi. Keiniänrannan metsäluhta on tervaleppävaltainen ja se on muodos-
tunut vanhalle rantaniitylle. Tervaleppien joukossa kasvaa harmaaleppää ja hieskoivua (Kuva
14).

Kuva 14. Keiniänrannan metsäluhta on tervaleppävaltainen ja se on muodostunut vanhalle rantanii-
tylle.

Puustoiset suot (91D0)

Puustoiset suot -luontotyyppiin sisältyy puustoisia soita; korpia, rämeitä, nevakorpia ja ne-
varämeitä. Luontotyyppi levittäytyy Keiniänrannan alueen pohjoisosiin ja sen pinta-alaosuus
on 37 %. Puustoiset suot –luontotyyppi on priorisoitu luontotyyppi.

Keiniänrannan tervaleppäkorven tunnusomaisena ominaispiirteenä on pohja- ja pintavesien
pysyvä tai pitkäaikainen vaikutus sekä vedenpintatasoltaan erilaisten pintojen mosaiikki-yh-
distelmätyypin luonne.

Boreaaliset lehdot (9050)

Pääosa Keiniänrannan Natura-alueesta on lehtoa.  Alueen lehdot ovat saniaistyypin kostea
lehtoa (FT), hiirenporras-käenkaalityypin kostea lehtoa (AthOT) sekä kulttuurivaikutteista tuo-
retta lehtoa. Lehtojen luonnontilaa ovat heikentäneet ojitukset, kotitarvehakkuut sekä muu
ihmistoiminta.
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Kuva 15. Keiniänrannan lehdoissa kasvaa paikoin kotkansiipeä.

5.3 Suojelun toteutuminen

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Natura-alueesta on suojeltu noin 83 % (ti-
lanne 2/2019). Yksityiset luonnonsuojelualueet kattavat pääosan Natura-alueesta (Taulukko
6, Kuva 16). Luonnonsuojelualueet Keiniänranta (635-424-2-167,635-424-2-168, YSA205388)
ja Keiniänranta (1:72, 24:23, 1:116, YSA205838) sijoittuvat osittain Natura-alueen ulkopuo-
lelle.  Lisäksi kiinteistö 635-422-1-4 on hankittu valtion omistukseen suojelutarkoituksessa ja
sen pinta-ala on 4,077 ha.
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Luonnonsuojelualueet.
Nimi Tunnus Pinta-ala (ha)
Mallasveden rantalehdon luonnonsuojelualue YSA041815 2,46

Keiniänranta (635-424-24-131) YSA205299 0,48

Keiniänranta (635-424-24-103) YSA205300 1,05

Keiniänranta (635-424-24-73) YSA205303 0,84

Keiniänranta (635-424-1-139) YSA205304 0,37

Keiniänranta (635-424-1-37) YSA205331 3,17

Keiniänranta (635-424-1-393) YSA205332 1,02

Keiniänranta (635-424-24-132) YSA205333 0,70

Keiniänranta (635-424-6-29) YSA205335 2,61

Keiniänranta (635-424-3-46) YSA205367 0,18

Keiniänranta (635-424-1-429) YSA205368 0,56

Keiniänranta (635-424-2-167,635-424-2-168) YSA205388 0,70 (Natura-alueella 0,23 ha)

Keiniänranta (635-424-3-45) YSA205568 0,86

Keiniänranta (1:72, 24:23, 1:116) YSA205838 2,28 (Natura-alueella 1,17 ha)

Keiniänranta (635-424-24-105) YSA206094 1,25

Keiniänranta (635-424-2-16) YSA206100 0,63

Keiniänranta (635-424-24-61) YSA206140 0,74

Yhteensä 19,9 (18,32 Natura-alueella)

Kuva 16. Valtion omistama kiinteistö (635-422-1-4) ja yksityiset luonnonsuojelualueet.
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5.4 Alueen kehityshistoria

Keiniänrannan tervaleppämetsä on syntynyt 1800-luvulla vesijättömaalle ja puhtaalle ranta-
hiekalle. Valkeakosken Apiankoski perattiin vuosina 1819 – 1821 ja 1826 - 1827, minkä seu-
rauksena Mallasveden pinta laski noin 1,5 metriä (Virkkala 1955, Stén 1992). Vuosien 1604 ja
1819 välisenä aikana Mallasveden vedenpinta oli noin 85,5 m mpy korkeustasolla. Mallasve-
den nykyinen vedenpinta on keskimäärin 84,2 m mpy (N60 +).

Keiniänranta oli 1800-luvun puolivälissä soistunutta luhtaa (Kuva 17). 1900-luvun alussa Kei-
niänrannan alueella kasvoi jo pensaita ja nuorta puustoa (Kuva 18). Vuonna 1924 Keiniänran-
nan puuston korkeus oli noin 10 metriä (Kujala 1924).

1950 -luvulla aluetta leimasi varttuva tervaleppämetsä, mutta alueelle oli raivattu kaksi niittyä
ja metsää pirstoi voimalinja sekä rantaan menevät polut (Kuva 19). Myöhemmin rannalle ra-
kennettiin loma-asuntoja, tehtiin rantaan meneviä teitä, hakattiin metsää kotitarvehakkuin ja
osin myös avohakkuin. Niittyjen käytöstä luovuttiin 1950 –luvun jälkeen ja ne saivat metsittyä.
Alueen nykytila ilmenee kuvasta 20.

Kuva 17. Karttaote pitäjänkartasta vuodelta 1842.
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Kuva 18. Karttaote senaatinkartasta vuodelta 1912.

Kuva 19. Ilmakuva vuodelta 1953.
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Kuva 20. Alueen nykytilanne. Kuvaan ei ole merkitty pieniä ojia.

5.5 Muutokset Keiniänrannan ympäristössä 2006–2012

Seurantavuosina on tapahtunut seuraavat muutokset seuranta-aloilla ja niiden ympäristössä:

Vuosi 2006 ja 2007: Keiniänrannassa tai sen ympäristössä ei tapahtunut mitään erityistä.

Vuosi 2008: Seuranta-alan 2 kasvillisuuskoealan 3 (SW) päälle oli kaatunut koivu.

Seuranta-alan 2 läpi oli raivattu mönkijäura. Kosteiden paikkojen yli
oli rakennettu kevyet puusillat ja samalla seuranta-alan kasvillisuus-
koeala 1 jäi sillan alle. NW-NE ja NE-SE -sivuja ei voitu enää mitata.

Vuosi 2009: Seuranta-alan 4 pohjoispuolella oli tehty avohakkuu talvella 2008–
2009, ja seuranta-ala rajautui hakkuualaan ja sen pienilmasto muut-
tui (valoisuus, haihdunta, ym.).

Seuranta-alan 6 länsipuolelle oli järvinäkymän takia raivattu noin 3-4
m leveä väylä.

Pälkäneen imeytyskoe aloitettiin 28.12.2009. Vedenottokaivoina
imeytyskokeessa käytettiin kaivoja K3 ja K4, jotka sijoittuvat Keiniän-
rannan läheisyyteen. Kaivojen tuottoa nostettiin portaittain vesimää-
riin 4 000 m3/d (K3) ja 3 000 m3/d (K4).

Vuosi 2010: Imeytyskoe jatkui ja se päättyi 1.11.2010.
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Seuranta-alan 6 länsipuolelle oli tehty purupinnoitettu polku ja ojaa
oli perattu.  Maalahopuut oli polun läheisyydestä poistettu (Kuva 21).

Vuosi 2011-12: Keiniänrannassa tai sen ympäristössä ei tapahtunut mitään erityistä.

Kuva 21. Seuranta-alan 6 länsipuolelle oli vuonna 2010 tehty purupintainen polku.

5.6 Kallio- ja maaperä

Kallioperä Keiniänrannan alueella on suurelta osia granodioriittia. Alueen lounaisosassa on
suonigneissijuotti (Matisto 1964). Alueen maalaji on hieta, jota peittävät turve- ja humusker-
rokset ovat muodostuneet myöhemmin. Eloperäisen kerroksen vahvuus vaihtelee muuta-
masta senttimetristä noin 20 senttimetriin.

5.7 Pienilmasto

Keiniänrannan tervaleppäluhta eroaa ilmastollisesti selvästi ympäristöstä. Muun muassa suh-
teellinen kosteus kenttäkerroksen alapuolella on korkea (yli 80 %) ja lämpötila on vakaa.

Suurilmaston vaikutus rajoittuu talveen ja varhaiskevääseen, mutta kesällä lähteisyys ja alava
sijainti aiheuttavat pienilmastoon omat erityispiirteensä.  Purkautuva pohjavesi tasoittaa ja
viilentää pienilmastoa. Pienilmastoon vaikuttaa myös Keiniänrannan suuntautuminen etelään
ja länteen. Tämä merkitsee eteläisille kasveille pienilmaston kannalta suotuisia kasvuolosuh-
teita.
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5.8 Pohjavesiolot

Yleistä

Keiniänranta sijoittuu Pälkäneen Isokankaan-Syrjänharjun pohjavesialueelle (0463551 A, 1E-
luokka), joka jakaantuu kahteen virtauskuvaltaan erilliseen osaan; luoteispuoleiseen Kangas-
alan kunnan rajalle ulottuvaan muodostumaan, jossa sijaitsee Pälkäneen kunnan Kinnalan ve-
denottamo, ja kaakkoispuoleiseen Pälkäneen keskustaajamaan suuntautuvaan muodostu-
maan. Pirkanmaan ELY-keskus on arvioinut laskennallisesti pohjavesialueella muodostuvan
pohjaveden määräksi 3600 m3/d (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta).

Keiniänrannan tervaleppäkorvessa oleva vesi on Syrjänharjusta purkautunutta pohja- ja orsi-
vettä, joka purkautuessaan muodostaa epäyhtenäisen avovesipinnan, joka virtaa edelleen etu-
päässä ojien kautta Mallasveteen.  Pohja- ja orsiveden purkautumistasot ovat vakiokorkeu-
della. Syrjänharjulla pohjaveden päävirtaussuunta on harjuytimen mukaisesti luoteesta kaak-
koon sekä etelään Keiniänrannan suuntaan. Pohjavesistä suuntautuu Keiniänrantaan arviolta
noin 1 500 m3/d. Muodostuman keskeisessä osassa pohjaveden pinta on noin tasolla
+92,5…+93,0 laskien noin tasolle +87,5 m. Orsiveden pinnan taso on noin 6 metriä pohjaveden
pinnan yläpuolella.

Kuva 22. Yksinkertaistettu poikkileikkaus Keiniänrannasta.

Onkkaalantien ja Keiniänrannan välissä on kallio- ja moreenikynnys (Mäkinen 2019). Kynnys
laskee jyrkästi Keiniänrantaan.  Kynnys on merkittävä Keiniänrantaan purkautuvaa pohjavettä
rajoittava tekijä, joka ohjaa pohjaveden virtausta kaakkoa kohden. Lisäksi pohjavesivirtausta
ohjaa Syrjänharjun lounaisreunalla oleva moreeni- ja kallioalue, joka nousee pohjavesipinnan
yläpuolelle. Moreeni- ja kallioalue ohjaa pohjavesivirtausta sen itäpuolista harjuydintä pitkin
Pälkäneen suuntaan ja länsipuolitse kohti Keiniänrantaa. Pohjaveden pääasiallinen purkautu-
misreitti Keiniänrantaa kohden sijoittuu Keiniänrannan keskiosiin (Kuva 23).

Pohjaveden viipymiin Keiniänrannan suuntaan vaikuttaa Onkkaalantien ja Iltaruskontien alu-
eella palvelukeskuksen lounaispuolella oleva laajahko moreenikerrostumia ja silttisiä hiekkoja
käsittävä heikosti vettä johtava alue. Se rajoittuu kalliokynnykseen.

Pohja- ja orsivesi purkautuu etupäässä tihkupintaisesti ja paikoin pistemäisesti. Kuvassa 24 on
esitetty lämpökameran yhdistelmäkuva Keiniänrannan keskiosasta (Pöyry Finland Oy 2011b).
Kuvasta ilmenevät hyvin tihkupintaiset lähteiköt ja pohjavesipurkupaikat.

Mallasvesi + 84 m

Maan pinta + 97,5 m

Orsiveden pinta +93,5 m

Pohjaveden pinta + 87,5 m
Avovesipinnat + 86…+84 m



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnonsuojelulain 65§:n mukai-
nen Natura-arviointi

41 (69)

31.5.2019

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

Kuva 23. Keiniänrannan alueen keskeinen geologinen luonne rakennetulkinnan mukaan (Mäkinen
2019). Moreeniselänteiden ytimenä on kallio.

Kuva 24. Kuvakooste lämpökameran kuvista Keiniänrannan keskiosan pistemäisistä ja tihkupintaisista
pohjavesipurkaumista. Myös purkuojat näkyvät kuvassa.  Pohjaveden purkaumakohteet ja
osa purkuojista on ympyröitynä. Pohjavesipaikat näkyvät tummina pisteinä tai alueina.
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Virtaamat ja avovesipinnan tasot

Keiniänrannan laskuojien virtaamien keskiarvo oli vuonna 2008 noin 1 070 m3/d, vuonna 2009
noin 1 100 m3/d ja vuonna 2010 noin 590 m3/d. Vuonna 2011 lokakuuhun mennessä lähteiden
virtaamien keskiarvo oli noin 940 m3/d. Tilastollisen analyysin perusteella sademäärä selittää
noin 40 % virtaamien vaihtelusta (Kokkonen 2011).

Lähteiden summavirtaamat eri vuosilta on esitetty kuvassa 25.  Talviaikaan summavirtaamaa
pienentää mittapatojen jäätyminen, jolloin virtaamia ei voida mitata. Lisäksi virtaamatuloksiin
vaikutti se, että virtaamamittauspiste Q32 oli mittauksissa mukana huhtikuuhun 2009 saakka,
jonka jälkeen sen virtaama ei ole mukana summavirtaamassa, koska maanomistaja kielsi mit-
taukset. Virtaamamittauspisteessä Q32 keskivirtaama oli ollut noin 72 m3/d.

Vuoden 2010 alhaiseen summavirtaamaan vaikuttivat erityisesti imeytyskoe (28.12.2009–
1.11.2010), vuoden vähäsateisuus sekä jossain määrin myös kovat pakkassäät, jolloin ojat ja
mittapadot olivat jäässä. Pakkassää alkoi joulukuun 2009 puolivälissä ja jatkui maaliskuulle
2010. Vuoden 2010 lopussa marraskuussa ja joulukuussa oli myös kovat pakkaset.

Kuva 25. Virtaamamittauspisteiden summavirtaamat (m3/d) vuosilta 2007 – 2011.

Suurimmat virtaamat on havaittu mittauspisteissä Q5, Q19 ja Q21. Virtaamien vaihteluvälit
näissä mittauspisteissä vuosina 2008 – 2011 on esitetty taulukossa 7. Virtaamat ovat yleisesti
ottaen suurimpia kevätsulamisen sekä syyssateiden aikana ja virtaamat vaihtelivat huomat-
tavastikin peräkkäisillä mittauskierroksilla.
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Virtaamamittauspisteiden Q5, Q19 ja Q21 minimi- ja maksimivirtaamat (m3/d) vuosina
2008 – 2011 (lokakuu). Mittapadot ovat olleet jäässä joillakin mittauskierroksilla ja su-
luissa on esitetty niiden osalta pienin mitattu virtaama.

mittapato
2008
min - max

2009
min - max

2010
min - max

2011
min - max

Q5 210 - 400 220 - 270 190 – 270 0 (260) - 510
Q19 60 - 350 160 - 290 0 (110) - 270 0 (130) - 370
Q21 130 - 350 160 - 400 0 (100) - 290 0 (140) - 400

Lähteiköissä ja avovesipinnoilla vedenpinnantasot pysyvät alueella melko vakaana, vaikka läh-
teiden virtaamat vaihtelevat suuresti (Liite 7). Valtaosaltaan muutokset ovat muutamia sent-
timetrejä (0 – 5 cm). Suurimmillaan korkeusero on ollut noin 15 cm. Linjalla 1 ja 2 on huomat-
tavissa selvä aleneva linja vedenpinnan tason suhteen, joka voi johtua yleisemmästä ympäris-
tömuutoksesta. Sama ilmenee koealoilla 1 ja 4, joilla vesipinta-ala on vähentynyt (Liite 11).
Linjalla 3 ilmenee selkeästi vuodenaikainen vaihtelu.

Veden lämpötilat

Marraskuun lopulla 2018 mitattiin Keiniänrannassa 18 mittapisteestä veden lämpötila (Kuva
26). Mittaukset on tehty avovesipinnoilta, joihin purkautuva pohjavesi vaikuttaa, ja ojien ala-
juoksulta ennen järveä.

Veden lämpötila vaihteli välillä 0 - +4 celsiusastetta. Osa mittauspisteistä oli jäässä. Koska Kei-
niänrannassa pohjavesi etupäässä tihkuu ympäristöön, purkautuva pohjavesi jäähtyy talvella
ja loppusyksyllä nopeasti avovesipinnoilla ja ojissa lähelle nollaa. Kovilla pakkasilla vesi on
näillä kohdin jäässä.  Mittauspisteessä F2 veden lämpötila oli + 4 oC. Pohjaveden lämpötila
vaihtelee jossain määrin vuodenaikojen mukaan. Etelä-Suomessa purkautuvan pohjaveden
vuodenaikainen lämpötila vaihtelee keskimäärin välillä 4-6:n celsiusastetta (Backman et al.
1999, Ilmonen 2014). Kasvukaudella lämpötilat ovat korkeimmillaan. Taulukossa 8 on esitetty
toukokuun ja syyskuun välisenä aikana Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaan eliömaakunnassa
30:stä lähteiköistä mitattujen keskilämpötila, mediaanit, keskihajonnat sekä suurimmat ja pie-
nimmät arvot.

Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaan eliömaakunnassa mitattujen 30 lähteikköjen keski-
määräiset pohjaveden lämpötilat, mediaanit, keskihajonnat sekä suurimmat ja pienim-
mät arvot kasvukaudella (Juutinen ym. 2010).

Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Pienin arvo Suurin arvo

toukokuu 6,0 5,5 1,6 4,0 10,5
kesäkuu 7,1 6,5 2,1 4,7 13,7
heinäkuu 7,3 6,7 1,8 5,3 13,4
elokuu 7,7 7,2 1 ,8 5,6 14,1
syyskuu 6,3 6,2 0,6 5,4 7,9

Keiniänrannassa purkautuva pohjavesi estää puiden, erityisesti tervaleppien, juurien jäätymi-
sen.
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Kuva 26. Mittauspisteissä mitatut lämpötilat. Mittaus tapahtui 30.11.2018.

Veden laatu

Liitteessä 9 esitetään veden laatutiedot tihkuympäristössä, avovesiosilla ja laskuojissa vuosina
2010–2012. Keiniänrannan Natura-alueella purkautuva pohja- ja orsivesi kerääntyy mättäiden
välissä oleviin vesiallikoihin ja sekoittuu tällöin pintaveteen. Allikoista vesi juoksee kaivettujen
ojien kautta Mallasveteen.

Q12

Lähteikössä Q12 (Kuva 27) vesi oli lievästi hapanta (pH 6,1 – 7,0) ja sen alkaliteetti oli melko
matala (0,33 mmol/l). Vesi on pehmeää. Vedessä oli pieniä määriä mangaania (keskimäärin 29
µg/l). Rautapitoisuus vaihteli laajoissa rajoissa (70 – 1200 µg/l, keskimäärin 293 µg/l). Lähteen
vedessä oli nitraattia 13 – 3400 µgN/l, keskiarvo 1 200 µgN/l.  Vedessä oli jonkin verran sul-
faattia (keskimäärin 25 mg/l). Kloridia ei ole tutkittu, mutta ionitasapainon perusteella pitoi-
suus voisi olla noin 30 - 40 mg/l (negatiivisesti varautuneita ja positiivisesti varautuneita ioneja
sama määrä).

Välipinnalta Q12 otetuissa näytteissä merkittävin ero oli mangaani- ja rautapitoisuuksissa.
Mangaanipitoisuus oli keskimäärin 300 µg/l ja rautapitoisuus 2 100 µg/l (vaihtelu 360 – 3 700
µg/l). Nitraatti oli vähentynyt vedestä (keskimäärin 12 µg/l). Sulfaattipitoisuus oli alempi kuin
lähteikön vedessä. Alkaliteetti oli selvästi korkeampi. Natriumpitoisuus oli samalla tasolla (14
mg/l), kuten myös kalsium- ja magnesiumpitoisuudet.

Laskuojassa Q12 rautapitoisuus oli likimain sama kuin välipinnalla. Mangaanipitoisuus oli lähes
puolta pienempi kuin välipinnalla.
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Kuva 27. Rauta- ja mangaanipitoisuus Q12 lähteiköissä vuosina 2010 – 2012.

Q7

Lähteikössä Q7 vesi oli lievästi hapanta (pH 6,8 – 7,1) (Kuva 28). Veden alkaliteetti (1,3 mmol/l)
oli huomattavasti korkeampi kuin lähteikössä Q12. Vedessä oli enemmän rautaa ja mangaania
(keskimäärin rautaa 990 µg/l ja mangaania 80 µg/l) kuin Q12:ssa. Nitraattipitoisuus (keskimää-
rin 1 800 µg/l) oli likimain sama kuin lähteessä Q12.  Sulfaattipitoisuus oli pienempi kuin
Q12:ssa, samoin kuin laskennallinen kloridi (20 mg/l).

Välipinnalla Q7, toisin kuin Q12:ssa, rauta ja mangaanipitoisuudet olivat pienet. Keskimäärin
rautaa oli 240 µg/l ja mangaania 19 µg/l. Kuten Q12:ssa, myös välipinnalla Q7 nitraattipitoi-
suus oli alentunut (keskimäärin 280 µgN/l).

Laskuojassa Q7 rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat hieman korkeammat kuin välipinnalla
(rauta 370 µg/l ja mangaania 54 µg/l).

Sekä välipinnalla että laskuojassa alkaliteetit ja kalsiumpitoisuudet olivat alemmat kuin läh-
teessä. Myös laskennallinen kloridipitoisuus oli alempi (14 mg/l).
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Kuva 28. Rauta- ja mangaanipitoisuus Q7 lähteiköissä vuosina 2010 – 2012.

QKO

Lähteikössä QKO (Kuva 29) vesi oli neutraalia (pH 6,8 – 7,2). Veden alkaliteetti (1,4 mmol/l) oli
hieman korkeampi kuin Q7:n. Vedessä oli likimain sama määrä rautaa ja mangaania (keski-
määrin rautaa 845 µg/l ja mangaania 130 µg/l) kuin Q7:ssa. Nitraattipitoisuus oli pieni (keski-
määrin 100 µgN/l). Sulfaattipitoisuus (33 mg/l) oli likimain sama kuin Q12:ssa, laskennallinen
kloridipitoisuus oli keskimäärin 26 mg/l.

Välipinnalla QKO rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat korkeat. Keskimäärin rautaa oli 3500
µg/l ja mangaania 120 µg/l). Nitraattipitoisuus oli hyvin alhainen (keskimäärin 20 µgN/l). Vesi
oli lievästi hapanta.

Laskuojassa QKO rautapitoisuus oli korkea (keskiarvo 3 100 µg/l, maksimi 9 300 µg/l). Man-
gaanipitoisuus oli korkeampi (230 µg/l) kuin lähteen vedessä. Veden pH oli varsin alhainen (5,5
– 6,4).
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Kuva 29. Rauta- ja mangaanipitoisuus QKO lähteiköissä vuosina 2010 – 2012.

Johtopäätös

Lähteiköissä vedenlaatu poikkesi merkittävästi välipintojen ja laskupurojen vedenlaadusta.
Osittain poikkeamat johtuvat siitä, että pohjavettä purkautuu tihkupinnoilta (Kuva 30).

Lähteikkövedessä oleva nitraatti sekä saostaa että estää rautapitoisuuden kohoamista. Jos nit-
raattia ei ole, välipinnan rautapitoisuus kohoaa. Eniten nitraattia oli Q7:ssä. Kuvassa 30 on esi-
tetty lähteen Q7 rauta- ja nitraattipitoisuuksien riippuvuus. Myös lähteen Q12 veden nitraatti-
ja rautapitoisuuksilla on vastaavanlainen riippuvuus. Lähteiden happitilanne vaihtelee ajalli-
sesti ja paikoittain. Paikoin korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet viittaavat alhaiseen happi-
pitoisuuteen. Hapettomissa olosuhteissa rauta ja mangaani liukenevat pohjaveteen.

Välipinnan ja laskupuron näytteissä rauta- ja mangaanipitoisuudet vaihtelevat erittäin laa-
joissa rajoissa (rauta 11 – 9 300 µg/l ja mangaani 16 – 700 µg/l).

Lähteiköiden veden laatu ilmentää meso-eutrofista lähdeympäristöä. Alueen ravinnetasoon
vaikuttavat erityisesti korkeat kationien pitoisuudet (kalsiumin, magnesium ja natrium) ja pH.
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Kuva 30. Keiniänrantaan purkautuva pohjavesi tihkuu etupäässä maanpinnan läpi. Tämä aiheuttaa
sen, että lähteiköissä veden laatu poikkeaa merkittävästi välipintojen ja laskupurojen veden-
laadusta.

Kuva 31. Lähteikön Q7 veden nitraatti- ja rautapitoisuuksien riippuvuus.
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Kuva 32. Purkautuvassa pohjavedessä liuenneena oleva rauta hapettuu ruosteeksi. Ruosteen värjää-
mää vettä seuranta-alalla 1, lähellä Q12 näytepistettä.

5.9 Pintavesi

Keiniänranta rajautuu Mallasveteen (35.711.001), joka kuuluu Längelmäveden vesistöaluee-
seen (35.7). Mallasveden vedet laskevat Valkeakosken kautta Vanajaveteen. Mallasveden kes-
kivedenkorkeus (MW) on N60 +84,13 m (https://www.jarviwiki.fi/wiki/Mallasvesi
_(35.711.1.001)). Mallasveden vedenkorkeutta on mitattu Apian asteikolla vuodesta 1896.
Mallasveden tilastollinen huipputulva-arvo (HW 1/50, tulvakorkeus kerran 50 vuodessa) on
+85,09 m mpy.

Vedenkorkeushavaintojen mediaanit Apian asteikolla (N60) 1970-2017.
Ylin vesi (HW) 84,61 Ylin keskivesi (HNW) 83,96

Keskiylivesi (MHW) 84,26 Keskialivesi (MNW) 83,64

Alin ylivesi (NHW) 83,76 Alin vesi (NW) 83,40

5.10 Puusto

Elävä puusto

Keiniänrannan Natura-alueella puusto on etupäässä kookasta. Tervaleppä on valtapuuna, ja
suurimmat tervalepät ovat läpimitaltaan 30–35 cm. Vain seuranta-alalla 2 on valtapuuna har-
maaleppä (Kuva 33).  Koealoilla puiden keskipituus vaihtelee 17,5–20,0 metriä.  Tervaleppien
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joukossa kasvaa yleisemmin harmaaleppää ja hieskoivua. Lisäksi lähellä rantaa ja vanhalla ran-
tatörmärinteellä kasvaa yksittäin järeitä kuusia.

Valtaosalla seuranta-alojen puustoa on käsitelty.  Tavallisimmin kyse on ollut kotitarvehak-
kuista eli harmaa- ja tervaleppiä on hakattu sieltä täältä. Alueella on osia, joilta on avohakattu
puustoa 1970–luvun alussa ja lopulla (Mäkinen 1979a). Näillä osin puusto on nuorta lehtipuuta
(noin 40-vuotiasta), kun muutoin puusto on noin 100-vuotiasta. Runkotilavuus kuorineen vaih-
telee noin 100–300 m3/ha. Pienin tilavuus on seuranta-alalla 4 ja korkein seuranta-alalla 1.

Selvimmin hakkuut ilmenevät seuranta-alan 7 puuston rakenteessa. Lisäksi seuranta-alan 4
ympäristöä on aikaisemmin käsitelty kasvatushakkuin ja seuranta-alan 2 alueella puustoa on
hakattu voimakkaasti noin 15 vuotta siten. Hakkuilla on haluttu aukaista näkymä Mallasve-
delle.  Vuoden 2009 alussa seuranta-alan 2 länsipuolelle oli hakattu noin 3-4 metrin leveä nä-
kymäväylä.

Kuva 33. Seuranta-alojen puusto (pohjapinta-ala m2/ha).

Lahopuusto

Lahopuuta on paikoittain ja osa seuranta-aloista on lähes lahopuuttomia. Lahopuu on valta-
osin puolilahoa tai äskettäin kaatunutta tai kuollutta riukulahopuuta. Järeää pystylahopuuta
tai sammaloitunutta täyslahoa maapuuta on hyvin vähän. Järeät maapuut ovat pitkälti tuulen-
kaatorunkoja tai hakkuiden yhteydessä maastoon jätettyjä runkoja. Eniten lahopuuta on seu-
ranta-aloilla 1, 2 ja 5 ja vähiten seuranta-alalla 4. Yleensä kantoja on seuranta-aloilla siellä
täällä ja ne ovat merkkinä kotitarvehakkuista. Kantoja on paljon seuranta-alalla 2 ja 7.

5.11 Kasvillisuus ja kasvisto

Vallitsevina kasvillisuustyyppeinä ovat tervaleppäkorpi ja saniaistyypin kostea lehto, joiden
osuus Natura-alueen kokonaispinta-alasta on 75 % (Taulukko 10). Kasvillisuuskartta on esitetty
kuvassa 34.
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Kuva 34. Keiniänrannan kasvillisuus.

Kasvillisuustyyppien pinta-alat ja osuudet.
Kasvillisuustyyppi Pinta-ala (ha) Osuus (%)
Tervaleppäkorpi (TKo) 10,0 37,0
Tervaleppäluhta (TeL) 0,6 2,6
Kulttuurivaikutteinen tuore lehto (FT-OmaT) 1,3 4,8
Saniaistyypin kostea lehto (FT) 10,0 37,0
Hiirenporras - käenkaalityypin kostea lehto (AthOT) 2,8 10,4
Rakennettu ala (loma-asuntoja) ym. 1,0 3,7
Ruovikkoa, muut 1,3 4,8
Yhteensä 27,0 100,0

Keiniänrannan tervaleppäyhteisö on pitkälti riippuvainen törmän juurelta purkautuvasta
pohjavedestä. Vesi tuo tervalepille ja muille kasveille tarvittavat ravinteet, paitsi typen, jonka
tervaleppä valmistaa itse. Muut kasvillisuuteen vaikuttavat tekijät ovat maalaji, pintaveden
vaihtelut, ekspositio ja ilmasto. Ojitusvaikutus on monin paikoin selvä ja johtanut alkuperäi-
sen tervaleppäkorpi-kasvillisuustyypin muuttumista saniaisvaltaiseksi tervaleppälehdoksi.
Keiniänrannan kasvillisuutta leimaavat luhtaisuutta ja lähteisyyttä sekä korpisuutta ilmaise-
vat kasvit (Liite 10).  Korpisuutta ilmaisevia kasvia on selvästi vähemmän kuin lähteisiä tai
luhtaisia lajeja.

Lähteisillä osilla kasvisto viittaa meso-eutrofiseen kasvillisuuteen. Selviä lähteistä ympäristöä
suosivia kasveja ovat kevätlinnunsilmä, karheanurmikka, purolitukka, lehtotähtimö, lähde- ja
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lettolehväsammal, lettorahkasammal ja otasammal. Lehtopalsami edustaa eteläistä lähde-
kasvia. Lähteisyyttä ilmaisevat myös mm. suokorte, tervaleppä ja kiiltolehväsammal.

4.1.1 Tervaleppäkorpi (Tko) ja lähteikköympäristö

Tervaleppäkorven (Kuva 35) kasvillisuuskuvio kulkee nauhana rannan lehtokasvillisuusvyöhyk-
keen ja harjun tyven välillä. Tervaleppäkorveksi merkitty kasvillisuuskuvio on monin paikoin
luokiteltavissa tasavertaisesti kosteaksi lähdevaikutteiseksi saniaislehdoksi (FT) ja näiden kah-
den tyypin erottaminen onkin alueella vaikeaa. Tervaleppäkorpikuviossa on nähtävissä kasvil-
lisuustyypille ominainen mätäs-, väli- ja vesipinnan vaihtelu.

Kuva 35. Keiniänrannan Natura–alueen tervaleppäkorpi kesällä 2002.

Puusto on tervaleppävaltaista, sekapuuna kasvaa harmaaleppää ja hieskoivua. Valtaosalla ter-
valeppäkorpea puustoa on käsitelty; tavallisimmin kyse on ollut kotitarvehakkuista eli terva-
leppärunkoja on poimittu sieltä täältä. Alueilla, joilla tervaleppää on kaadettu enemmän, lat-
vuspeittävyys on heikompi ja alispuusto on tiheämpää.

Kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat mm. metsäalvejuuri, hiirenporras, punakoiso, suo- ja
luhtaorvokki, vehka, kevätlinnunsilmä, velholehti, rönsyleinikki, luhtalemmikki, käenkaali, luh-
talitukka, rantayrtti, ojakellukka, metsäkorte ja suoputki. Pohjakerrosta leimaa lehtosuike-
rosammal, luhtakuirisammal, palmusammal, lettorahkasammal, lähdelehväsammal ja kiilto-
lehväsammal.

Alueella on lähteikkö- ja tihkupintaa, missä yleisimmät lajit ovat purolitukka, suokorte, suo-
putki, suohorsma, kurjenjalka, luhtatähtimö, lettorahkasammal, okarahkasammal, lähdeleh-
väsammal ja luhtakuirisammal. Hieman kauempana lähteiköistä kasvisto on samanlaista kuin
tervaleppäkorpiosilla.
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Hiirenporras-käenkaalityypin kostea lehto (AthOT)

AthOT -lehtoa on Natura-alueen luoteisosissa, missä on suoritettu hakkuita ja ojituksia. Ojitus-
ten kuivattava vaikutus on hyvin selvä. Tämän alueen luonnontila on ko. toimenpiteiden vuoksi
selvästi muuttunutta. Ylispuusto on AthOT-lehdon länsiosissa väljää ja järeää, alispuusto puo-
lestaan hyvin tiheää. Ylispuina on tervaleppää, mäntyä, hieskoivua ja harmaaleppää. Alispuus-
tona kasvaa tuomea, pihlajaa, koivua, harmaa- ja tervaleppää ja niukasti myös kuusta.

Pensaskerroksessa kasvaa vadelmaa, korpipaatsamaa ja punaherukkaa. Kenttäkerroksen lajis-
toa ovat käenkaali, metsäalvejuuri, hiirenporras, ranta-alpi, suo- ja luhtaorvokki, mesiangervo,
metsätähti, korpi-imarre ja metsäimarre. AthOT-lehdon itäosa on luonnontilaltaan heikom-
paa, nuorta ja tiheää mänty-harmaaleppä-koivuvaltaista lehtometsää.

Saniaistyypin kostea lehto (FT)

Saniaislehto on Natura-alueen kaakkoisosissa vallitseva kasvillisuustyyppi. Tervaleppävaltai-
nen saniaislehto on monin paikoin hyvin kosteaa ja lähdevaikutteista sekä vaikeasti erotetta-
vissa tervaleppäkorvesta. Sekapuuna FT-tervaleppälehdon alueella kasvaa harmaaleppää,
hieskoivua, tuomea ja pihlajaa. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat hiirenporras ja metsäalve-
juuri. Erityisesti FT-lehtoalueen kaakkoisosissa kasvaa myös isoalvejuurta ja kotkansiipeä.
Muuta kenttäkerroksen tyypillistä lajistoa ovat metsäimarre, korpi-imarre, käenkaali, suo-
keltto, velholehti, sudenmarja, lehtotähtimö, ojakellukka ja kosteimmilla lähteisillä kohdilla
kevätlinnunsilmä.

Eri puolilla FT–lehtoa on suoritettu poimintahakkuita sekä pienialaisia harvennushakkuita,
jotka näkyvät nuoren tai nuorehkon terva- tai harmaaleppävaltaisen lehtometsän laikkuina.
Lisäksi alueen kaakkoisosalla on alue, missä alispuustoa ja pensastoa on ennen rauhoittamista
raivattu voimakkaasti, jättäen vain järeät tervalepät kasvamaan.

Tervaleppäluhta (TLu)

Keiniänrannan hyvin vetinen metsäluhta on tervaleppävaltainen. Lisäksi tervaleppien joukossa
kasvaa harmaaleppää ja hieskoivua. Pensaskerrosta leimaavat pajut. Kenttäkerrosta luonneh-
tivat järvikorte, mesiangervo, terttu- ja ranta-alpi, kurjenjalka, hiirenporras, myrkkykeiso, pu-
nakoiso, suo- ja luhtaorvokki sekä mesiangervo. Luhdan itäosa on mesiangervovaltainen.
Luhta vaihtuu melko selvärajaisesti kosteaksi lehdoksi. Luhta on muodostunut vanhalle ranta-
niitylle.

Kulttuurivaikutteinen tuore lehto

Natura-alueen kaakkoisosassa sijaitsevan luonnonsuojelualueen koillisosa, eli rinne ja sen ylä-
osa, ovat kulttuurivaikutteista tuoretta lehtoa. Puusto on luonnontilaltaan pääosin heikohkoa,
osittain jopa mäntyvaltaista. Puustona kasvaa eri-ikäistä mäntyä, harmaaleppää, koivua ja ter-
valeppää. Pensaskerroksessa kasvaa tuomea, terttuseljaa, vadelmaa ja punaherukkaa. Kenttä-
kerroksen lajeja ovat ojakellukka, vuohenputki, nokkonen, voikukka, niittyhumala, nurmitä-
dyke, piharatamo ja rönsyleinikki sekä rinteen alaosassa hiirenporras ja kotkansiipi. Tuore
lehto vaihtuu rinteen alla selvärajaisesti FT -lehdoksi.
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6 VAIKUTUKSET

6.1 Rakentamisen vaikutukset

Tekopohjavesilaitoksen rakenteet eivät sijoitu Keiniänrannan Natura-alueelle. Lähin rakenne,
kaivoalue KA3.4, sijoittuu noin 300 metrin päähän Natura-alueen rajasta.  Natura-alueen ja
tuotantoalueen välissä on Onkkaalantie.  Rakentamisesta ei muodostu vaikutuksia Natura-alu-
eelle.

6.2 Tekopohjavesilaitoksen toiminnan vaikutukset

Tekopohjavesilaitoksen toiminnan vaikutukset kohdistuvat Keiniänrannan vesitaseeseen
sekä pohjaveden laatuun ja lämpötilaan.

Vaikutus Keiniänrannan virtaamiin

Virtaamat pysyvät luonnontilaisena.

Pohjaveden virtausmallin avulla tehtiin tekopohjaveden tuotantomäärillä simulaatioita, joiden
mukaisesti toiminnan vaikutuksia Keiniänrannan suuntaan oli mahdollista pienentää siten,
että tekopohjaveden viipymät pysyvät tarpeeksi pitkinä. Normaalissa tuotantotilanteessa
(imeytys 12 000 m3, otto 12 000 m3) suurin osa imeytetystä vedestä virtaa tuotantokaivoille.
Imeytysalueelta IA4.1 Keiniänrantaan virtaavan tekopohjaveden viipymät ovat tuotantotilan-
teessa yli 280 vrk (yli 9 kk) (Kuva 36).

Pohjavesimallilla tehdyssä tuotantotilanteen simulaatiossa, jossa imeytetään 12 000 m3/d
raakavettä ja tuotetaan 12 000 m3/d tekopohjavettä, pohjaveden pinnankorkeudet laskevat
Keiniänrannassa alle 0,2 m ja virtaamat pienenevät alle 4 %. Yli-imeytystilanteessa, jossa
imeytetään 14 000 m3/d raakavettä ja tuotetaan 12 000 m3/d tekopohjavettä, virtaamat Kei-
niänrannassa pienenevät noin 1 % (Warsta 2019).

Edellä esitetyt muutokset ovat niin vähäisiä, että virtaaman vähenemisen erottaminen luon-
nontilaisesta vaihtelusta on vaikeaa. Kyse on noin 15-60 m3/d vesimäärästä.   Ilmastonmuu-
toksen vaikutus voi ilmetä tulevaisuudessa suurempana selittävänä tekijänä kuin tekopohja-
vesilaitoksen toiminta. Vähäisiä pitkäaikaisvaikutuksista voi syntyä, jos virtaama-alenema on
pitkäjaksoisesti (useita vuosia - kymmeniä vuosia) noin 4 % tasossa. Nämä vaikutukset ilme-
nisivät lähdekasvien ja eräiden tihkupinnoilla elävien eläinten runsauden muutoksina, mutta
pohjavedestä riippuvaisten luontotyyppien ominaispiirteet, rakenne ja toiminta eivät muutu.
Tämä voidaan kuitenkin välttää laitoksen ajotavalla ja tarvittaessa yli-imeytyksellä, jota käy-
tetään vain siinä määrin, että Keiniänrannan vesitase säilyy luonnontilan kaltaisena.

Yli-imeytystarpeen määrittämisessä on keskeistä Keiniänrannan vesitilanteen seuranta. Seu-
rannalla vältetään lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksien muodostuminen. Pitkällä aikavälillä ei ole
odotettavissa Keiniänrannan ekosysteemin muuttumista tai rappeutumista.
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Kuva 36. Mallinnetut viipymät tuotantotilanteessa, jossa imeytetään 14 000 m3/d (sisältää 2000 m3/d
yli-imeytyksen) ja tuotanto on 12 000 m3/d, Keiniänrannan Natura-alueen rajalla sen eri
kohdissa. Siniset virtausreitit on mallinnettu eteenpäin ja punaiset taaksepäin simulaatioilla
(Warsta 2019).

Vaikutus lähteiköiden lämpötilaan

Keiniänrantaan purkautuvan pohjaveden lämpötila ei muutu.

Hiedanperänlahdelta pumpattavan raakaveden keskilämpötila on arviolta 7,5 – 8,5 astetta pe-
rustuen eri vuodenaikoina vuosina 2002-2004, 2006 ja 2010 tehtyihin Hiedanperänlahden ve-
den lämpötilan mittauksiin. Mittaussyvyydet vaihtelivat 1-16 metrin välillä. Imeytyessään
maaperään raakavesi sekoittuu luontaisen pohjaveden kanssa, jonka lämpötila Suomessa on
noin 6 astetta. Imeytetyn raakaveden vaikutukset pohjaveden lämpötilaan tasaantuvat Pit-
källä aikavälillä. Lämpötilan muutoksen suuruuteen ja nopeuteen vaikuttavat luontaisen poh-
javeden ja imeytetyn raakaveden suhde sekä viipymä. Tuusulan tekopohjavesilaitoksella
imeytetyn veden osuuden ollessa 80-90 prosenttia tekopohjavedestä, on tekopohjaveden
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lämpötila kaivoilla vaihdellut 4,5-7,6 asteen välillä vuosina 2014-2015, kun viipymä on 30-60
päivää. Tuusulan tekopohjavesilaitos hyödyntää raakavetenään Päijänne-tunnelin vettä, jonka
lämpötila vaihtelee 2,4-10,8 asteen välillä (Tanttu ja Jokela 2018).

Vuodenajoista johtuvan raakaveden lämpötilan vaihtelun, vesien sekoittumisen ja lämpötilan
tasaantumisen seurauksena voidaan arvioida tekopohjaveden lämpötilan olevan tuotantoalu-
een TUA kaivoalueiden KA3.2, KA3.3 ja KA3.4 kaivoissa noin 5-7 astetta, kun viipymä on 60
päivää. Keiniänrannassa tekopohjaveden viipymä on yli 9 kk, jolloin pohjaveden lämpötila on
tasaantunut luonnontilaiseksi. Pohjavesi purkautuu Keiniänrannassa tuotantotilanteessa arvi-
olta noin 4-6 celsiusasteen lämpöisenä.

Vaikutus lähteiköiden vedenlaatuun

Vedenlaadun muutokset ovat vähäisiä (Taulukko 11).

Veden laatumuutokset keskittyvät tihkupinnoille, joille pohjavesi purkautuu. Pohjaveden se-
koittuessa ojissa ja avovesipinnoilla, veden laatumuutokset ovat esitettyä vähäisemmät, joten
kokonaisuudessaan vaikutukset luontotyypeille ovat vähäiset.

Arvio Keiniänrannan lähteiköiden vedenlaadusta tekopohjavesilaitoksen toiminnan ai-
kana. Arvio perustuu siihen, että lähteiköissä tekopohjavesilaitoksen toiminnan aikana
purkautuva vesimäärä on sama kuin luonnontilassa. (*) = Näytteet on otettu yhdestä
lähteestä ja ne on otettu marraskuussa 2002 ja tammikuussa 2003. Näytteet on ottanut
ja analysoinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. (**) = arvio perustuu
rauta- ja mangaanipitoisuuksiin.

Parametri Lähteiköt
2002–2003 (*)

Lähteiköt
2010 - 2012

Arvio lähteiköiden
vedenlaadusta toi-

minnan aikana

Happi, mg/l alle 3 (**) 3 - 8
Rauta, µg/l 1300 300–1000
Mangaani, µg/l 130 60–130
Sähkönjohtavuus, mS/m 13,8 23 20
Sameus, FNU 0,45 8
Alkaliniteetti, mmol/l 0,85 0,5-0,8
pH 6,9 6,7 6,7–6,9
Nitraattityppi mg/l 1,8 0,9 0,9-1,3
Sulfaatti, mg/l 26 10–30
TOC, mg/l 1,3 1,5-2
CODMn, mgO/l 0,95 1,0
Ammoniumtyppi, µg/l 40,5 10–30
Kokonaisfosfori, µg/l <8,5
Fosfaattifosfori, µg/l 7,5
Magnesium, mg/l 5,2 6 6
Kalsium, mg/l 11 18 10–20
Kalium, mg/l 7 5-15
Natrium, mg/l 12 8-15
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Laitoksen toimiessa minimiviipymä (280 vrk) Keiniänrantaan on selvästi yli 2-3 kk ja tätä pi-
dempi viipymä ei enää muuta vedenlaatua oleellisesti. Viipymän ollessa pitkä, veteen jää sta-
biilia TOC:ta yleensä noin 1,5 mg/l.

Lähteiköiden veden laatu, erityisesti raudan ja mangaanin suhteen, vaihtelee luontaisesti laa-
joissa rajoissa. Mahdolliset veden laatumuutokset riippuvat ennen kaikkea pohjaveden kor-
keuden vaihteluista (virtaamista lähteiköistä ja purkuojista), koska hapellisten vesien ohessa
purkautuu myös luontaisesti hapettomia pohjavesiä. Täten vaihtelua tapahtuu myös teko-
pohjaveden valmistuksen alkamisen jälkeen.

Alueen luontaisen pohjaveden happipitoisuus on 6,4 - 7,0 mg/l ja tekopohjaveden happipi-
toisuuden on arvioitu olevan noin 3-6 mg/l. Lähteiköiden veden happipitoisuuksista ei ole
mitattua tietoa, mutta ne ovat kuitenkin selvästi alhaisempia kuin alueen luontaisissa pohja-
vesissä ja vaihtelevat laajoissa rajoissa. Sellaisissa vesissä, joissa rautapitoisuus on korkea, ei
voi olla korkeaa happipitoisuutta, koska tällöin rauta hapettuisi jo pohjavedessä. Nitraatti
toimii myös hapen lähteenä, jos happea ei ole.

Tekopohjaveden nitraattipitoisuuden on arvioitu olevan noin 1 100 µg/l (= imeytettävän ve-
den kokonaistyppi). Lähteiköiden veden nitraattipitoisuus vaihtelee suuresti hajakuormituk-
sesta johtuen.

Sekä happi että nitraatti vaikuttavat lähteiköiden purkautumien välipintojen veden rautapitoi-
suuteen. Rautapitoisuudet vaihtelevat tekopohjavesilaitoksen toiminnan aikana edelleen sa-
malla tavalla kuin nykytilassa (välipinnoilla Q12 ja QKO korkeimmat, Q7 alhaisin).

Tekopohjaveden ja pohjaveden sekoitussuhteen huomioiden, tuotetun tekopohjaveden liu-
koisen typen pitoisuus (liukoinen tyyppi = ammonium- ja nitraattimuodossa) ei kohoa nykyi-
sestä pohjaveden pitoisuudesta. Keiniänrannan ympäristössä fosfori on todennäköisesti kas-
vua rajoittava tekijä, koska fosfori on yli 5,5 pH:ssa useimmiten pohjavedessä heikosti liukoista
(Reinikainen 1980). Yleensä turvemailla kasvillisuuden minimiravinteena on typpi. Lähteiköi-
den purkaumien ravinnepitoisuuksien muutokset tulevat olemaan lieviä.

Tekopohjavesi tulee alentamaan lähteiköiden veden kloridi- ja sulfaattipitoisuuksia. Kasvien
kasvulle kloridi- ja sulfaattipitoisuudella on vähäinen merkitys, eikä pitoisuuksien alenemisella
ole vaikutusta kasvilajistoon ja kasvillisuuteen. Tällä ei ole myöskään vaikutusta eläimistöön.

Yleensä lähteiköistä purkautuvassa pohjavedessä on liukoista typpeä keskimäärin 600 μg/l.
Osa sadeveden typestä pidättyy maakerroksiin (mm. kasvit käyttävät osan ja pieni osa denit-
rifioituu). Alkaliteetti ja sähkönjohtavuus alenevat hieman tai pysyvät nykyisellään. Purkautu-
van pohjaveden pH -arvo ei muutu. Kationien (kalsium, kalium ja natrium) määrässä ei juuri
tapahdu muutoksia eikä niiden välinen suhde (noin 2:1:2) muutu. Tämä on tärkeä kasvillisuu-
den luonteen ja rakenteen säilymisen kannalta.

Vaikutukset vaihettumissuot ja rantasuot (7140) -luontotyyppiin

Vaikutuksia vaihettumis- ja rantasuot -luontotyyppiin ei muodostu, koska luontotyypin omi-
naispiirteisiin vaikuttaa Mallasveden pinnan vaihtelu, eikä luontotyyppi ole pohjavesivaikut-
teinen.
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Vaikutukset boreaaliset lehdot (9050), Fennoskandian metsäluhdat (9080) ja puustoiset suot (91D0)
-luontotyyppeihin

Keiniänrannan kasvillisuuteen vaikuttavat pitkälti kasvualustan ravinteisuus ja vesitalous. Läh-
teikköympäristössä kasvillisuuden kannalta tärkeimmät tekijät ovat pohjavesivaikutus ja ve-
denpinnan taso. Lisäksi purkautuvan pohjaveden tasainen lämpötila vaikuttaa erityisesti pur-
kautumispaikoilla eläimistöön, mutta myös osin kasvistoon.

Mikäli pohjaveden virtaamat alenisivat selvästi tekopohjavesilaitoksen toiminnan seurauk-
sena ja tilanne jatkuisi hyvin pitkään, seurauksena olisi metsäluhtien ja puustoisten soiden
avovesi- ja välipintojen muuttumista kasvillisuudeltaan märäksi lehdoksi. Natura-alueen märät
lehdot muuttuisivat kuivemmiksi, mutta luontotyyppi ei muuttuisi.  Puustossa tervalepän
osuus vähenisi ja koivun, harmaalepän ja kuusen osuudet kasvaisivat. Tämän seurauksena bo-
reaaliset lehdot, metsäluhdat ja puustoiset suot -luontotyyppien levinneisyydet muuttuisivat.
Natura-alueella pääasialliseksi luontotyypiksi tulisi boreaaliset lehdot. Luontotyyppien metsä-
luhdat ja puustoiset suot pinta-ala alenesi voimakkaasti. Virtaamien heiketessä myös veden
laadussa ja lämpötilassa tapahtuisi muutoksia. Muutokset ilmenisivät nopeasti mikro- ja
meiofaunassa ja hyönteislajistossa.

Keiniänrannan vesitase pidetään lähtökohtaisesti vakaana tekopohjavesilaitoksen ajotavalla ja
tarvittaessa yli-imeytyksellä, jolloin suojeltavien luontotyyppien ekologiassa ja ominaispiir-
teissä ei tule tapahtumaan muutoksia lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Jatkuvalla seurannalla pi-
detään huoli siitä, että virtaamat Keiniänrannan suuntaan pysyvät luontaisella tasolla.   Samoin
avovesipintojen tasot tulevat vaihtelemaan luontaisesti.

Virtaamien säilyessä luonnontilaisena Keiniänrantaan purkautuvan pohjaveden laatu ei muutu
olennaisesti. Lisäksi purkautuvan pohjaveden sekoittuessa avovesiosien seisovaan veteen   eri-
tyisesti metsäluhta ja boreaaliset lehdot -luontotyyppien osalla, veden laatumuutokset ovat
hyvin vähäisiä. Tästä syystä alueella suojeltavien lehto, metsäluhta ja puustoinen suo -luonto-
tyyppien kasvillisuudessa ja kasvistossa ei tapahdu muutoksia. Tähän johtopäätökseen päädy-
tään myös, kun tarkastellaan Keiniänrannassa esiintyvien yleisimpien sammalten pH:n, johto-
kyvyn ja kalsiumpitoisuuden optimi- ja toleranssitietoja (Liite 10) ja verrataan niitä tekopohja-
veden pH-, johtokyky- ja kalsiumpitoisuusarvoihin. Lajien optimi- ja toleranssitiedot pohjautu-
vat Tahvanaisen (1999) ja Lumialan (1944a ja 1944b) tutkimuksiin sekä professori Kimmo To-
losen vuosina 1972–1998 kerättyyn aineistoon (ref. Tahvanainen 1999).  On huomattava, että
osalle sammalista Keiniänrannan nykyiset olosuhteet eivät ole niiden optimialueella yksittäis-
ten ympäristötekijöiden suhteen. Tämän vuoksi yksistään pH:n, johtokyvyn tai magnesium- ja
kalsiumpitoisuuksien perusteella ei voida arvioida kasvien menestymistä Keiniänrannassa,
koska veden muut kemialliset ominaisuudet, veden virtaaminen, veden korkeus ja niiden vuo-
rovaikutus vaikuttavat kasvien kasvuun ja elämiseen. Tahvanainen (1999) huomauttaakin, että
lajien optimeihin ja toleransseihin on syytä suhtautua varauksella. Ravinteisten ja keskiravin-
teisten soiden kasvillisuus on riippuvainen useasta ympäristötekijästä (Heikkilä 1987). Terva-
lepän juurissa elävien Frankinia-sädesienibakteerien elinolosuhteet eivät muutu.

Laitoksen toimiessa pohjaveden viipymä Keiniänrantaan on yli 280 vuorokautta, mikä takaa
sen, että Keiniänrannassa purkautuvan pohjaveden lämpötila ei muutu luontaisesta.
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Tekopohjavesilaitoksen pitkäaikainen toiminta ei tuota luontotyyppien heikentymistä, koska
alueen ekologiset olosuhteet (avovesipinnat, virtaamat ja pohjaveden lämpötila) pysyvät ny-
kyisellään. Pohjaveden laatumuutokset ovat niin vähäisiä, ettei niillä ole vaikutusta luonto-
tyyppien ominaispiirteisiin, toimintaan tai rakenteisiin pitkällä aikavälillä.

Tekopohjavesilaitoksen pitkäaikainen toiminta ei aiheuta vaikutuksia lähdekasvillisuuteen sil-
loinkaan, kun laitos lopettaa toimintansa. Tämä johtuu siitä, että imeytyksessä maaperään ei
jää siinä määrin humusaineita, että ne hajotessaan aiheuttaisivat hapen vähenemisen pohja-
vedessä. Erään tekopohjavesilaitoksen tutkimuksissa todettiin, että orgaanisesta aineesta
poistui 44 % bakteerien humuksen mineralisoinnista, 23 % muiden prosessien, kuten pidätty-
misen vaikutuksesta, ja 14 % laimenemisen vaikutuksesta (Kortelainen & Karhu 2006). Muissa
tutkimuksissa (Esim. Kolehmainen ym. 2008 ja 2010) biologisen poistuman osuus on ollut 32-
52 %. Kaivoimeytyksessä imeytettävän veden mukana kulkeutuu runsaasti happea maaperään
ja humus hajoaa biologisen toiminnan käynnistyttyä sitä mukaa, kun humuspitoista vettä
imeytetään.

Vaikutuksien merkittävyys

Tekopohjavesilaitoksen toiminnalla tuotantoalueella TUA3 on vähäisiä vaikutuksia suojeltaviin
boreaaliset lehdot, Fennoskandian metsäluhdat ja puustoiset suot –luontotyyppeihin. Hanke
ei hanke uhkaa luontotyyppien säilymistä alueella. Vaihettumissuot ja rantasuot –luontotyyp-
piin ei muodostu vaikutuksia.

Södermanin (2003) mukaisen merkittävyysluokituksen perusteella vaikutusten merkittävyys
on vähäinen luontotyyppeihin boreaaliset lehdot, Fennoskandian metsäluhdat ja merkitykse-
tön luontotyyppiin puustoiset suot ja vaihettumissuot ja rantasuot.

6.3 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen

Tekopohjavesilaitoksen toiminnasta tuotantoalueella TUA3 ei seuraa sellaisia ekosysteemin
rakenteeseen ja toimintaan kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, jotka heikentäisivät Keiniän-
rannan Natura-alueen eheyttä, sillä hanke ei:

- aiheuta muutoksia pohjaveden virtaamiin tai pohjaveden lämpötiloihin,

- muuta alueen rakenteellisia tai toiminnallisia suhteita,

- muuta alueen luontaista kehitystä,

- vähennä ekosysteemille tärkeiden lajien populaatioita,

- muuta ekosysteemille tärkeiden lajien välisiä suhteita,

- vähennä alueen monimuotoisuutta,

- aiheuta muutoksia, jotka voivat vähentää ekosysteemille tärkeiden lajien runsautta,
tiheyttä tai tasapainoa tai

- aiheuta alueelle tyypillisten piirteiden tuhoutumista tai vähenemistä
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Muutokset Keiniänrantaan purkautuvan pohjaveden laadussa ovat vähäisiä, eikä siitä seuraa
muutoksia luontotyyppien rakenteeseen tai toimintaan.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että hanke ei merkittävästi heikennä Natura-alueen eheyttä
ja koskemattomuutta. Alueen nykyiset ekologiset rakenteet ja toiminta säilyvät elinkelpoisina,
suojeluperustaiset luontotyypit säilyvät elinvoimaisina ja suojelutavoitteet eivät vaarannu.

6.4 Yhteisvaikutukset

Tervapirtin asemakaava

Tervapirtin asemakaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella Aapiskukon huol-
toaseman ja palvelukeskuksen alueella. Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset polt-
toaineen jakelupisteen lainmukaiseen rakentamiseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli
nähtävänä 3.11.–2.12.2016. Tämän suunnitelman vaikutuksia Natura-alueeseen ei vielä voida
arvioida, koska kaava ei ole edennyt.

Aapiskukon jakeluaseman ympäristölupa

Pälkäneen ympäristönsuojeluviranomainen on 10.7.2018 myöntänyt ympäristöluvan Neste
Express Pälkäne Aapiskukon jakeluasemalle olemassa olevan jakeluasematoiminnan jatka-
miseksi. Ympäristölupahakemuksessa todetaan, että pohjavesi ohjautuu jakeluasemalta pii-
losupparakenteiden ja kalliokynnysten ohjaamana itään kohti rauniokirkkoa ja edelleen etelä-
kaakkoon kohti Kostianvirtaa, jolloin Aapiskukon alueella muodostuvalla ja alueen läpi virtaa-
valla pohjavedellä ei ole vaikutusta Keiniänrannan Natura-alueeseen.

Muut

Pälkäneen kunta on aloittanut vuonna 2011 strategisen yleiskaavan laatimisen. Työ on aloi-
tettu vuonna 2006 tehdyn kuntastrategian ajantasaistamisella ja yhdyskuntarakenteen kehi-
tyskuvan laatimisella. Ne valmistuivat 2012. Tämä kaava ei ole edennyt eikä suunnitelman vai-
kutuksia Natura-alueeseen voida vielä arvioida.

Yhteenveto

Tiedossa olevien suunnitelmien vaikutukset Keiniänrantaan jäävät vähäisiksi tai niistä ei muo-
dostu vaikutuksia. Yhteisvaikutuksia tekopohjavesilaitoksen kanssa ei muodostu.

6.5 Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksesta johtuva lämpeneminen ja sateiden runsastuminen lisäävät pintavesien
virtaamaa Keiniänrannassa. Tämä lisää alueelle tulevaa huuhtoutuvaa ravinne- ja kiintoaine-
määrää, ja pintavesien ravinnekuormitus kasvaa. Lisäksi kesäisistä kuivuusjaksoista seuraa,
että alivirtaamatilanteet yleistyvät. Myös pohjaveden virtaukset tulevat kasvamaan. Ilmaston-
muutoksen vaikutuksesta Keiniänrannan ekologiaan on jo nähtävissä heikkoja merkkejä. Te-
kopohjavesilaitoksen toimiessa Keiniänrannan vesitasetta voidaan säädellä niin, että ilmaston-
muutoksen tuoma muutos saadaan kompensoitua.
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7 VAIKUTUSTEN SEURANTA

Seurannan avulla voidaan parantaa tekopohjavesilaitoksen ohjausta ja varmistaa, että Kei-
niänrannan virtaamiin, eläimistöön ja kasvillisuuteen ei muodostu haitallisia vaikutuksia. Seu-
ranta aloitetaan ennen rakennusvaihetta ja se jatkuu koko laitoksen toiminnan ajan.

Seurannalla vältetään erityisesti pitkäaikaisvaikutuksien muodostuminen. Pitkäaikaisvaikutus-
ten seurauksena tapahtuisi vähitellen ekosysteemien muuttumista ja rappeutumista Keiniän-
rannassa.

7.1 Virtaamien ja avovesipintojen seuranta

Keiniänrannan virtaamien seurantaa jatketaan. Laitoksen toiminnan alkuvaiheessa Keiniän-
rannan virtaamia mitataan kerran viikossa 17:ssä mittauspisteessä. Myöhemmin, kun toiminta
on vakiintunut, seurantaa tehdään kesäkautena kaksi kertaa kuukaudessa ja talvella kerran
kuukaudessa. Avovesipintojen mittaukset suoritetaan nykyisiltä tutkimuslinjoilta loppuke-
väällä ja -kesällä. Linjojen 2 ja 3 väliin lisätään yksi avovesimittauslinja (nro 4) (Kuva 37).

Kuva 37. Avovesipintojen seurannan tutkimuslinjat.

7.2 Pohjavesiolosuhteiden seuranta

Keiniänrannan alueen pohjavesiputkiin asennetaan pohjavedenpinnan tason automaattinen
seurantajärjestelmä. Pohjavedenpinnan vaihteluiden tarkkailu voidaan tehdä näin jatkuvatoi-
misesti ja reaaliaikaisesti siirtopumppaamolle sijoitettavasta valvomosta. Automatisoitu seu-
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ranta takaa sen, että veden pumppausta voidaan tarpeen mukaan säätää pohjavedenpinnan-
tasojen muutosten rajoittamiseksi. Pinnantason seurantaa täydennetään pohjavesiputkista ja
kaivoista käsimittauksin.

7.3 Veden laadun seuranta

Veden laatua seurataan lähteiden, avovesipintojen sekä laskuojien näytepisteistä Q7, Q12 ja
QKO. Lisäksi näytepisteitä lisätään kuusi kappaletta alueen keskiosaan pisteiden Q7 ja QKO
väliin. Uudet näytepisteet ovat Q20 ja Q24  (Kuva 38).

Näytteet otetaan keväällä (2 kertaa), kesällä (2 kertaa) ja syksyllä (2 kertaa). Vesinäytteistä
analysoidaan happamuus, sähkönjohtavuus, sameus, happipitoisuus, alkaliniteetti, nitraatti-
tyyppi, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, kalsium, magnesium, kalium, natrium, rauta, man-
gaani ja sulfaatti.  Lisäksi mitataan veden lämpötila.

Kuva 38. Veden laadun seurantapisteet.

7.4 Kasvillisuusvaikutusten seuranta

Keiniänrannan kasvillisuusseurantaa jatketaan saman tyyppisesti kuin sitä on tehty vuosina
2006–2011, mutta seuranta-alojen määrää lisätään kolmella. Uudet seuranta-alat (nro 8-10)
sijoitetaan seuranta-alojen nro 3 ja nro 5 väliin (Kuva 39).
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Kuva 39. Keiniänrannan kasvillisuusseuranta-alat.
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8 YHTEENVETO

8.1 Yleistä

Länsi- Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi päätöksellään (nro 72/2015/2) Tavase Oy:n ha-
kemuksen Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi ja
pohja- ja tekopohjaveden ottamiseksi Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa. Aluehallintoviraston
päätös perustui 31.3.2014 päivättyyn hakemussuunnitelmaan. Tavase Oy valitti päätöksestä
Vaasan hallinto-oikeuteen ja se antoi päätöksen (nro 17/0124/2) 12.4.2017. Hallinto-oikeus
kumosi aluehallintoviraston päätöksen ja palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsi-
teltäväksi. VHO:n päätöksestä välitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

KHO päätti asian 30.8.2018. KHO totesi päätöksen perusteluissa, että on olemassa vaara, että
tekopohjavesihanke merkittävästi heikentää suojelun perusteena olevia luonnonarvoja Kei-
niänrannan Natura-alueella.  KHO totesi päätöksessä myös, että hakijalla on mahdollisuus täy-
dentää nykyistä hakemustaan tuotantoalueen 3 osalta luonnonsuojelulain nojalla tarvittavilla
poikkeuslupapäätöksillä tai muuttaa suunnitelmaa niin, että luonnonsuojelulain säännökset
eivät estä hankkeen toteuttamista.

KHO:n päätöksen jälkeen Tavase Oy muutti aikaisempaa suunnitelmaa, jotta luonnonsuojelu-
lain säännökset eivät estä hankkeen toteuttamista, ja hakee uudella suunnitelmalla vesilain
mukaista lupaa tuottaa tekopohjavettä Pälkäneellä sijaitsevalla tuotantoalueella TUA3. Tuo-
tantoalueella TUA3 ensisijaisena imeytysmenetelmänä on kaivoimeytys. Sadetusimeytystä
käytetään toissijaisesti.

Hanketta on rajattu KHO:n päätöksessä esitetyllä tavalla. Tekopohjavesilaitoksen toiminnalli-
siin periaatteisiin ei ole tullut keskeisiä muutoksia TUA3 alueella. Uuden hakemuksen keskei-
nen muutos aikaisempaan hakemukseen verrattuna oli, että tuotantomäärää on vähennetty
niin, että se on 40 % pienempi kuin aikaisemmin. Lisäksi Keiniänrannan Natura-aluetta lähim-
pänä olevista aluevarauksista on luovuttu ja pohjaveden virtausmallia on tarkennettu uusien
tutkimustulosten perusteella.

Tavase Oy:llä on vireillä erillinen hakemussuunnitelma koskien Kangasalalla sijaitsevia tuotan-
toalueita TUA1 ja TUA2.

8.2 Natura-arvioinnin epävarmuustekijät

Vaikutusten arviointiin ei liity merkittävää epävarmuutta, eikä arviointiin jää mitään tieteelli-
seltä kannalta järkevää epäilyä vaikutuksien merkityksestä.

Tuotantoalueelle TUA3 vuonna 2011 laadittua monikerroksista virtausmallia tarkennettiin
vuonna 2019 (Warsta 2019). Tarkennuksien jälkeen malli toimii luotettavasti myös mallin
reuna-alueilla, kuten Keiniänrannan Natura-alueella, eikä epävarmuuksia ole.

Tekopohjavesilaitoksen toimintaan liittyy Keiniänrannan Natura-alueen vesitaseen seuranta.
Seurannalla varmistetaan, että vesitaseeseen ei synny haitallisia muutoksia. Toiminnan alka-
essa vesitaseen hallinta toteutetaan tekopohjavesilaitoksen ajotapaa säätämällä ja tarvitta-
essa yli-imeytyksellä. Tällöin poistuu epävarmuus siitä, että laitoksella olisi vaikutuksia Keiniän-
rannan Natura-alueen ekologisiin olosuhteisiin.
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8.3 Suojeltaviin luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten ehkäisy

Keiniänrannan vesitaseen ylläpito ja eri vaiheiden käyttöönotosta päättäminen perustuu mm.
Keiniänrannan virtaamien, veden laadun sekä pohjaveden pinnankorkeuksien seurantatulok-
siin. Tekopohjavesilaitoksen ajotapa, eli pumppauksen ja imeytyksen säätäminen, on riittävä
tapa säilyttää Keiniänrannan vesitase muuttumattomana. Tekopohjavesilaitoksen ajotavalla
tarkoitetaan tuotannon optimointia, jossa seurantatulosten perusteella muutetaan sekä imey-
tysaluekohtaisia että vedenottoaluekohtaisia vesimääriä kokonaistuotannon ja luvan asetta-
missa puitteissa. Lisäksi käytetään yli-imeytystä.

Tekopohjavesilaitoksen pitkäaikainen toiminta ei aiheuta vaikutuksia suojeltaviin luontotyyp-
peihin silloinkaan, kun laitos lopettaa toimintansa. Tämä johtuu siitä, että imeytyksessä maa-
perään ei jää siinä määrin humusaineita, että ne hajotessaan aiheuttaisivat hapen vähenemi-
sen pohjavedessä. Kaivoimeytyksessä imeytettävän veden mukana kulkeutuu runsaasti hap-
pea maaperään ja humus hajoaa biologisen toiminnan käynnistyttyä sitä mukaa, kun humus-
pitoista vettä imeytetään.

8.4 Vaikutukset Keiniänrannan Natura-alueen luontoarvoihin

Keiniänrannan hydrologia määrää suurelta osin suojeltavien luontotyyppien rakenteen ja la-
jiyhteisöjen muotoutumisen.

Tekopohjavesilaitoksen toiminta perustuu siihen, että Keiniänrannan Natura-alueen ekologi-
set olosuhteet pidetään luontaisina eikä vaikutuksia Keiniänrannan vesitaseeseen ja veden
lämpötilaan muodostu. Veden laatumuutokset ovat niin vähäisiä, että niillä ei ole vaikutusta
suojeltaviin luontotyyppeihin.  Merkittäviä vaikutuksia luontotyypeille ei muodostu.

Alueen eheyttä koskevien kriteerien perusteella voidaan todeta, että tekopohjavesilaitoksen
toiminnalla ei ole kielteisiä vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen suojeluperusteisiin. Te-
kopohjavesihankkeella ja muilla alueeseen kohdistuvilla suunnitelmilla ei ole sellaisia yhteis-
vaikutuksia, jotka heikentäisivät Keiniänrannan Natura-alueen luontoarvoja.

8.5 Seuranta

Laitoksen ajotapaa voidaan parantaa seurannan avulla.  Seuranta aloitetaan ennen rakennus-
vaihetta ja se jatkuu koko laitoksen toiminnan ajan. Keiniänrannan Natura-alueella jatketaan
virtaamien ja avovesipintojen, kasvillisuuden sekä veden laadun seurantaa. Kasvillisuusseu-
ranta-aloja lisätään.

8.6 Johtopäätökset

Hanketta on rajattu KHO:n päätöksessä esitetyllä tavalla. Tuotantomäärää on pienennetty
hankkeen ympäristöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi 20 000 m3/d:sta
12 000 m3/d:een. AVIn ja KHO:n päätöksissä esitetyt epävarmuustekijät ovat poistuneet eikä
aiemmin ilmennyttä luvan myöntämisestettä ole olemassa.

Tekopohjavesilaitoksen toimiessa Keiniänrannan vesitase pidetään lähtökohtaisesti vakaana
tekopohjavesilaitoksen ajotavalla, mikä tarkoittaa, että seurantatulosten perusteella muute-



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnonsuojelulain 65§:n mukai-
nen Natura-arviointi

66 (69)

31.5.2019

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

taan sekä imeytysaluekohtaisia että vedenottoaluekohtaisia vesimääriä. Tarvittaessa vesita-
seen vakaus varmistetaan yli-imeytyksellä, jolloin imeytysalueelle imeytetään enemmän vettä
kuin sitä pumpataan pois kaivojen kautta, ja ylimääräinen vesi ohjautuu Keiniänrannan suun-
taan.

Hanke ei merkittävästi heikennä Keiniänrannan Natura-alueen eheyttä ja koskemattomuutta,
eivätkä suojelutavoitteet vaarannu. Tekopohjavesilaitoksen toiminnan vaikutuksista ei ole
merkittävää epävarmuutta, vaan vaikutukset tunnetaan riittävällä tarkkuudella.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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