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1 HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee uudelleen Tavase 

Oy:n 22.9.2003 toimittaman ja useamman kerran täydentämän hakemuk-

sen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen, pinta- ja tekopohjaveden ot-

tamiseen Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa sekä valmistelulupahake-

muksen töiden aloittamiseen Kangasalan alueella ennen päätöksen lain-

voimaiseksi tulemista. 

Hakemus on valituskäsittelyn jälkeen palautettu aluehallintovirastoon 

Kangasalan puoleisten tuotantoalueiden osalta ja hakija on muuttanut 

hakemustaan Pälkäneen puoleiselta osalta 31.5.2019 toimittamallaan 

uudella hakemuksella. Kangasalan puoleinen osa hakemuksesta on 

olennaisilta osin valituskäsittelyssä olleen hakemuksen kaltainen ja siitä 

on annettu ratkaisu päätöksellä 13.12.2019 (nro 286/2019).  

2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 § ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti. 

Aluehallintovirasto antaa tällä päätöksellä ratkaisun Pälkäneen puolei-

sesta osasta vesilain 11 luvun 18 §:n mukaisesti.  

3 HANKKEEN AIKAISEMMAT VAIHEET JA ASIAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET 

3.1 Hakemus ja sen täydennykset 

Lupahakemus 22.9.2003 

Tavase Oy on Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon 22.9.2003 toimitta-

massaan ja 7.10.2003 ja 20.1.2004 täydentämässään hakemuksessa, jo-

hon oli liitetty vesiasetuksen 3 luvun mukainen 18.9.2003 päivätty suun-

nitelma, pyytänyt lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen sekä 

pohja- ja tekopohjaveden ottamiseen Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa 

sekä lupaa töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tule-

mista.  

Lupaa on haettu seuraaville toimenpiteille: 

- Raakaveden otto Roineesta (raakavesijohto, pumppaamo) 

- Siirtolinjojen rakentaminen imeytysalueille 

- Raakaveden imeyttäminen maaperään neljällä alueella (tekopohjave-

den muodostaminen) 

- Pohjaveden otto kolmelta kaivoalueelta 

- Pohjaveden siirtäminen kaivoilta siirtolinjoilla siirtopumppaamolle 

- Siirtopumppaamon rakentaminen 

- Suunnitelmassa esitetyt käyttöoikeusalueet siltä osin kuin niitä ei ole 

maanomistajan kanssa saatu sovittua.  
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Asian siirto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon 

Valtion aluehallinnon uudistuksen yhteydessä Länsi-Suomen ympäristö-

lupavirasto lakkautettiin 31.12.2009 ja sen tilalle vesilain mukaiseksi lu-

paviranomaiseksi tuli 1.1.2010 perustettu Etelä-Suomen aluehallintovi-

rasto. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voi-

maanpanosta annetun lain (903/2009) 4 §:n mukaan ympäristölupaviras-

tossa lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat siirtyivät vastaavalle alu-

eellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Kun asian vireillä olosta ei 

ollut kuulutettu, asia siirtyi 1.1.2010 perustetulle Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirastolle. 

Hakemussuunnitelma 28.6.2012 ja sen täydennykset 

TAVASE Oy on hakemuksen jättämisen jälkeen suorittanut tekopohjave-

silaitoksen toiminta-alueella täydentäviä tutkimuksia ja tarkentanut suun-

nitelmaa YVA-yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti. Yhtiö on 

28.6.2012 toimittanut aluehallintovirastoon päivitetyn hakemussuunnitel-

man, joka korvaa kokonaisuudessaan 18.9.2003 päivätyn suunnitelman. 

Laitoksen toiminta-alueelle sijoittuvat seuraavat päätoiminnot: Hiedanpe-

rän raakavesipumppaamo, siirtopumppaamo, imeytysalueet (11 kpl), kai-

voalueet (6 kpl) sekä johtolinja-, huoltotie- ja muut vastaavat alueet. 

Hakija hakee oikeuttaa rakentaa, käyttää, ylläpitää, huoltaa ja tarkkailla 

em. rakenteita, alueita, linjoja ja reittejä. 

Pysyvää käyttöoikeutta haetaan suunnitelmassa esitettyihin raakavesi- ja 

siirtopumppaamoiden alueisiin, kaivo- ja imeytysalueisiin, johtolinjojen ja 

teiden ja muiden tarvittavien rakenteiden edellyttämiin alueisiin. Lisäksi 

tilapäistä käyttöoikeutta haetaan tekopohjavesilaitoksen rakentamisessa, 

kaivantomassojen sijoittamisessa sekä suunnittelua palvelevissa tutki-

muksissa tarvittaviin, suunnitelmassa esitettyihin alueisiin.   

Hakija hakee oikeutta kulkea moottoriajoneuvolla maastossa tekopohja-

vesilaitokseen liittyvissä tarkkailu-, tutkimus-, rakentamis-, käyttö-, yllä-

pito- ja huoltotehtävissä pääasiassa käyttäen olemassa olevia ajouria ja 

huolto- ja liikennereittejä.  

Hakemussuunnitelmaa on täydennetty ja päivitetty 31.1.2013, 29.4.2013 

ja 31.3.2014. Lisäksi hakemussuunnitelman liitteitä on päivitetty 

29.4.2013, 5.6.2013 sekä 7.3.2014. Uusimmat hakemussuunnitelman 

versiot korvaavat aina kokonaisuudessaan vanhemman version.  

Aluehallintoviraston 18.6.2015 antaman lupapäätöksen hanketta koske-

vassa suunnitelmaosiossa on käytetty uusinta hakemussuunnitelmaa 

(päivätty 31.3.2014). 

Ympäristövaikutusten arviointi 

Tekopohjavesilaitoksesta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointi-

selostus (YVA) 17.4.2003. Yhteysviranomaisena on toiminut Keski-
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Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, joka on antanut lausun-

tonsa arviointiselostuksesta 9.7.2003, KSU-2002-R-19/53. 

3.2 Aikaisemmat luvat ja valituksista annetut päätökset 

Tutkimusluvat 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 19.5.2006 tekemällään päätök-

sellä (nro 56/2006/4) myöntänyt Tavase Oy:lle tutkimusluvan tekopohja-

vesihanketta varten. Lupaehdon 7 mukaan havaintoputket saadaan pitää 

maassa siihen saakka kunnes ympäristölupavirastossa dnro:lla LSY-

2003-Y-282 vireillä olevaan Vehoniemen-Isokankaan harjualueen teko-

pohjavesihanketta koskevaan hakemukseen on saatu lainvoimainen 

päätös. Tutkimushanke on toteutettu ja havaintoputket on asennettu.   

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 18.9.2009 tekemällään päätök-

sellä (nro 63/09/4) muuttanut edellä mainittua lupaa. Lupamääräyksen 2 

mukaan pohjaveden havaintoputket saadaan pitää maassa ja koeimey-

tyskaivot paikallaan siihen saakka, kunnes ympäristölupavirastossa 

dnro:lla LSY-2003-Y-282 vireillä olevaan Vehoniemen – Isokankaan har-

jualueen tekopohjavesihanketta koskevaan hakemukseen on saatu lain-

voimainen päätös. Tutkimushanke on toteutettu ja imeytyskaivot sekä ha-

vaintoputket on asennettu.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 13.11.2012 myöntänyt Ta-

vase Oy:lle luvan (nro: 95/2012/2) pohjaveden imeytyskokeeseen Veho-

niemen alueella. Tutkimushankkeessa on kyse tekopohjavesihankkeen 

teknistaloudellisesta arvioinnista ja tutkimushankkeella ei hakijan mu-

kaan ole yhteyttä tämän lupa-asian käsittelyyn. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aikaisempi päätös 
(18.6.2015 Nro 72/2015/2) 

Aluehallintovirasto hylkäsi Tavase Oy:n hakemuksen tekopohjavesilai-

toksen rakentamiseksi perustellen muuan muassa:  

Aluehallintovirasto katsoi mm., että hankkeen toteuttaminen tuotantoalu-

eilla 1 ja 2 olisi heikentänyt merkittävästi Keisarinharju-Vehoniemenhar-

jun Natura-alueen luontoarvoja, jotka ovat olleet Natura 2000-kohteen 

valintaperusteena. 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös (12.4.2017 nro 17/0124/2) 

Hallinto-oikeus on Tavase Oy:n valituksesta kumonnut aluehallintoviras-

ton päätöksen ja palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsi-

teltäväksi perustellen muun muassa: 

Hallinto-oikeus pitää oikeana hakijan esittämää arviota hankkeen raken-

tamisen aikaisista vaikutuksista Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura 

2000-alueeseen. Asiakirjojen ja maastokatselmuksen perusteella harju-

metsien levinneisyys heikkenee hankkeen takia 0,98 % ja pinta-alame-

netys on 2,38 ha. Lähes kaikki kaivannot sijoittuvat olemassa oleville 

urille ja uutta tieuraa tehdään 820 m, kaivo- ja imeytysalueita ei aidata ja 

ne sijoittuvat pitkittäin Natura-alueeseen nähden, joten harjumetsiin 
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kohdistuva pirstoutuva vaikutus on vähäinen. Pysyvä menetys on siirto-

pumppaamon 0,27 ha alue. Imeytysalueilla IA1.1 ja IA1.2 imeytys toteu-

tetaan ensisijaisesti kaivoimeytyksellä, minkä takia menetettävä harju-

metsän levinneisyys voi olla edellä mainittua vähäisempi. Hankesuunni-

telma sitoo hakijaa, joten pinta-alamenetykset eivät voi olla esitettyjä suu-

rempia. 

Vaasan hallinto-oikeus katsoi, että hankkeesta ei ennalta arvioiden ai-

heudu hakemussuunnitelman mukaan toteutettuna ennalta varautumisen 

periaate huomioon ottaen luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tar-

koitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille luonnonarvoille, joi-

den vuoksi Keisarinharju-Vehoniemenharjun alue on sisällytetty Natura 

2000 -verkostoon. Lisäksi haittoja voidaan lieventää lupamääräyksin ja 

ennallistaa asiakirjoissa ja hakemuksessa esitetyillä tavoilla. Hakija vas-

taa siitä, että hanke on suunniteltu asianmukaisesti ja että se voidaan 

toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. 

Kokonaisuudessaan on siten todettava, että hanke ei aiheuta hakemus-

suunnitelman mukaisesti toteutettuna Keisarinharju-Vehoniemenharjun 

eikä Keiniänrannan Natura 2000 -verkostoon sisällytettyjen alueiden 

luonnonarvoille luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vai-

kutuksia. Näitä seurauksia voidaan ehkäistä vesilain 16 luvun 21 §:n 2 

momentin nojalla lupaviranomaisen toimivallassa olevilla hakemussuun-

nitelmaan tehtävillä muutoksilla ja lupamääräyksiä antamalla. Edellä mai-

nitun vuoksi aluehallintoviraston ei olisi tullut mainitsemillaan perusteilla 

hylätä Tavase Oy:n hakemusta. Tämän vuoksi asia on palautettava alue-

hallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Asiaa uudelleen käsiteltäessä on otettava huomioon hallinto-oikeuden tä-

män päätöksen perusteluissa lausutut seikat sekä se, että uuden vesilain 

19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan, jos muutoksenhakutuomioistuin ku-

moaa päätöksen, johon on sovellettava uuden vesilain voimaan tullessa 

voimassa olleita säännöksiä ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uu-

delleen käsiteltäväksi, asia käsitellään ja ratkaistaan uuden vesilain 

säännösten mukaisesti. Hallinto-oikeus toteaa, että kun otetaan huomi-

oon tässä asiassa annettu ratkaisu ja tämän päätöksen perustelut sekä 

vesilain 19 luvun 3 §:n 2 momentin perustelut (HE 277/2009 vp) on asiaa 

uudelleen käsiteltäessä noudatettava uuden vesilain säännöksiä. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (30.8.2018 Taltionro 3947) 

Korkein hallinto-oikeus pysytti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen Kan-

gasalan (Keisarinharju-Vehoniemenharju) osalta, mutta kumosi Pälkä-

neen (Keiniänranta) osalta perustellen muuan muassa:  

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ensisijaisesti kysymys Ta-

vase Oy:n lupahakemuksessa tarkoitetun tekopohjavesihankkeen edellä 

mainittuihin kahteen Natura 2000 -alueeseen kohdistuvista vaikutuksista.  

Tavase Oy:n lupahakemuksen mukaisen tekopohjavesilaitoksen toiminta 

jakautuu kolmeen tuotantoalueeseen siten, että tuotantoalueet 1 ja 2 si-

joittuvat osin Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelle ja 
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tuotantoalueiden toiminnan vaikutukset kohdistuvat nimenomaan kysei-

seen Natura-alueeseen. Tuotantoalueen 3 toiminnan vaikutukset kohdis-

tuvat puolestaan Keiniänrannan Natura-alueeseen, mutta toimintaan liit-

tyviä rakenteita ei esitetä miltään osin sijoitettavaksi Natura-alueelle. Na-

tura-alueiden suojelun perusteena olevat luonnonarvot ja ominaispiirteet 

poikkeavat myös olennaisesti toisistaan. Tekopohjavesihankkeen luon-

nonsuojelulain 65 §:n 1 momentissa ja 66 §:n 1 momentissa tarkoitettuja 

vaikutuksia Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin 

on näin ollen arvioitava erikseen kummankin Natura-alueen osalta. Hank-

keen Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia ja arvioin-

nin tulosten huomioon ottamista on tarkasteltava erityisesti edellä kuva-

tun unionin tuomioistuimen luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohtaa koskevan 

oikeuskäytännön valossa. 

Vesitalousluvan myöntäminen Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen to-

teuttamiseen hakemussuunnitelman mukaisessa laajuudessa ei edellä 

kuvattujen Keiniänrannan Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten 

perusteella ole luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan sallittua. 

Aluehallintoviraston päätös 18.6.2015 on kuitenkin perustunut Keisarin-

harju-Vehoniemenharjun Natura-alueen osalta erilaiseen arvioon teko-

pohjavesihankkeen vaikutuksista suojelun perusteena oleviin luonnonar-

voihin kuin mihin korkein hallinto-oikeus on edellä päätynyt. 

Tekopohjavesilaitoksen toiminta jakautuu tässä tapauksessa teknisesti ja 

myös vaikutustensa kannalta kolmelle erilliselle tuotantoalueelle, ja vai-

kutukset kohdistuvat kahteen toisistaan erilliseen Natura-alueeseen. 

Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukainen luvan myöntämiseste 

koskee tuotantoaluetta 3 sen Keiniänrannan Natura-alueen suojeltuihin 

luonnonarvoihin kohdistuvien vaikutusten vuoksi, mutta tuotantoalueiden 

1 ja 2 osalta lupakäsittelyä olisi mahdollista jatkaa myös erikseen. Lupa-

käsittelyn kohteena olevan hankkeen muuttaminen rajaamalla hanketta 

alueellisesti tai tuotantomäärien osalta ei myöskään lähtökohtaisesti 

edellytä uuden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista 

silloin, jos muutokset tehdään nimenomaan hankkeen ympäristöön koh-

distuvien vaikutusten vähentämiseksi eivätkä vaikutukset ole olennaisesti 

erilaisia kuin arviointiselostuksessa on esitetty. 

Tavase Oy on korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamassaan vasti-

neessa katsonut, että luonnonsuojelulain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu 

valtioneuvoston poikkeuslupamenettely vaatii siinä määrin resursseja, 

että lupa-asiaa ei ole tarkoituksenmukaista saattaa valtioneuvoston käsi-

teltäväksi tilanteessa, jossa arviointi- ja lausuntomenettelyssä ilmenee 

toisistaan poikkeavia loppupäätelmiä. Yhtiön on kuitenkin myös myöhem-

mässä vaiheessa mahdollista hakea valtioneuvostolta luonnonsuojelu-

lain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta heikentämiskiellosta 

Keiniänrannan Natura-alueen osalta. 

Edellä kuvatuista syistä lupa-asia on palautettava aluehallintovirastolle ja 

hakijalle varattava tilaisuus ilmoittaa, haluaako se, että hakemuksen kä-

sittelyä jatketaan tuotantoalueiden 1 ja 2 osalta vai aikooko se mahdolli-

sesti vielä täydentää nykyistä hakemustaan tuotantoalueen 3 osalta 
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luonnonsuojelulain nojalla tarvittavilla poikkeuslupapäätöksillä tai muut-

taa suunnitelmaa niin, että luonnonsuojelulain säännökset eivät estä 

hankkeen toteuttamista. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös Kangasalan 
puoleisten tuotantoalueiden 1 ja 2 osalta (13.12.2019 Nro 286/2019) 

Aluehallintovirasto myönsi Tavase Oy:lle vesilain mukaisen luvan Veho-

niemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen 

ja käyttämiseen sekä raakaveden ottamiseen Roineesta. 

Aluehallintovirasto ratkaisi asian vesilain 11 luvun 18 §:n mukaisesti osit-

tain ja antoi päätöksellään ratkaisun hakemuksen Kangasalan alueelle 

sijoittuvista toiminnoista. Päätöksessä annettiin ehdollinen vedenottolupa 

Roineesta myös Pälkäneen puoleisella tuotantoalue 3:lla suunniteltua 

imeytystä varten. 

3.3 Vedenottoa koskevat lainvoimaiset päätökset 

Länsi-Suomen vesioikeus on 3.6.1976 myöntänyt Tampereen kaupun-

gille luvan (päätös Nro 71/1971) johtaa vettä Roineesta Tampereen kau-

pungin vedensaannin turvaamiseksi sekä vedenottamon rakentamista 

varten Roineen rannalle. Roineesta johdettava vesimäärä saa olla kalen-

terivuoden keskiarvona laskettuna toistaiseksi enintään 900 l/s (77 760 

m3/d) ja kalenterikuukausikeskiarvona laskettuna toistaiseksi enintään 1 

350 l/s (116 640 m3/d). 

Länsi-Suomen vesioikeus on 1.2.1979 myöntänyt Pälkäneen kunnalle lu-

van (päätös N:o S-21/603 A) ottaa pohjavettä Kinnalan vedenottamolta 

keskimäärin 1000 m3/d. 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 15.5.2000 myöntänyt Kangas-

alan kunnalle luvan (päätös 40/2000/1, DN:o 99231) ottaa pohjavettä 

Raikun vedenottamolta enintään 4 500 m3/d kuukausikeskiarvoina las-

kettuna. 

4 TEKOPOHJAVESILAITOKSEN SIJAINTI, TUOTANTOALUEIDEN (TUA1, TUA2 JA TUA3) 
KAAVOITUSTILANNE JA HANKKEEN YMPÄRISTÖ 

Tekopohjavesilaitos sijoittuu Vehoniemenharju-Syrjänharju harjujaksolle 

Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueella. Vehoniemenharju-Syrjän-

harju on luode-kaakkoissuunnassa kulkeva harjujakso, joka on osa Ylö-

järveltä Kangasalle ja Pälkäneelle ulottuvaa saumamuodostumaa. 

Vehoniemenharju-Syrjänharju on vesimaisemaan, maaseudun kulttuuri-

maisemaan ja liikenneväylien maisema-alueeseen hallitsevana liittyvä 

harjualue, joka on geologisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä. Har-

jualue on myös biologisesti merkittävä sekä monikäytön kannalta merkit-

tävä/ erittäin merkittävä. Alue käsittää suurehkon (168 ha), varsin jyrkkä-

rinteisen saumaharjuselänteen, joka paikoin on melko kapealakinen. 

Kaakkoispäässä on selännelaajentuma harjuhautoineen ja -kuoppineen, 

matalia sivuselänteitä ja -harjanteita. Muodostuman rinteillä on useita 
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edustavia muinaisrantoja, joissa on törmiä ja terasseja. Suurin lakikor-

keus on 140 m merenpinnan yläpuolella, lähes 60 m Roineen ja Längel-

mäveden pinnasta. Pääosin selänne on 25-50 m korkea.  

4.1 Tuotantoalueiden (TUA1, TUA2 ja TUA3) kaavoitustilanne 

Nykyinen Pirkanmaan maakuntakaava tuli voimaan 8.6.2017 ja korkein 

hallinto-oikeus on pysyttänyt sen 24.4.2019 antamallaan päätöksellä. 

Isokangas-Syrjänharju ja Vehoniemenharju osoitetaan merkinnällä: tek-

nisen huollon kehittämisen kohdealue, pohjavesialue (tk). Merkinnällä 

osoitetaan pohjavesialueet, joilla tulee varautua seudulliseen vedenhan-

kintaan. Merkintään liittyy alueella erityismääräykset em9 ja em10.  

Suunnittelumääräys: Maakuntakaavassa on kuvattu kaikki potentiaaliset 

Pirkanmaalla sijaitsevat tekopohjaveden tuotantoalueet. Alueiden käyt-

töönoton valmistelusta päätetään erikseen yksityiskohtaisemman suun-

nittelun, kuten kunnan kaavoituksen yhteydessä. Isokankaan-Syrjänhar-

jun ja Vehoniemenharjun alueella tulee varautua mahdolliseen tekopoh-

javeden muodostamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, 

joka voi vaarantaa alueen vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia veden-

hankintaan. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät 

Keiniänrannan (FI0338005) Natura-alueen läheisyydessä suoritettavat 

toimenpiteet yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 

kanssa merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 

alue on sisällytetty Natura 2000-verkostoon. Erityistä huomiota tulee kiin-

nittää vesitalouteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseen.   

Hiedanperänlahteen osoitetaan merkinnällä: teknisen huollon kehittämi-

sen kohdealue, pintavedenottamot (tkv). Kohdemerkinnällä osoitetaan 

pintavedenottamot, joilla tulee varautua seudulliseen vedenhankintaan. 

Alueen tarkka sijainti määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa. 

Maakuntakaavan suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tulee huo-

lehtia siitä, ettei toiminnoista aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia 

maisemaan. 

Kangasalan strateginen yleiskaava on valmistunut vuonna 2017, jossa 

Vehoniemen on yksi Kangasalan virkistyksen ja matkailun keskeinen ke-

hityskohde. 

Rantaosayleiskaava, Kangasala (vahvistettu 21.12.2001, KHO:n päätös 

13.1.2004): 

Hiedanperänlahden raakavesipumppaamo sijaitsee kaava-alueella. Kaa-

vassa on annettu alueelle kaavamääräykset: Maa- ja metsätalousvaltai-

nen alue (MU-2) ja arvokas maisema-alue tai kulttuuriympäristö (s-ma). 

Vehoniemen harjualueen osayleiskaava, Kangasala (vahvistettu 

27.4.1983) 
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Hankealuetta koskevat kaavamääräykset: Luonnonsuojelualue (SL), 

maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia (AT), maa- ja metsätalous-

alue (M), retkeily- ja ulkoilualue (VR), luvanvarainen maa-ainesotto (EO). 

Kaava-alueella sijaitsevat hankkeen alueet ja kaavamääräys: Siirto-

pumppaamo (SL), kaivoalue KA1, vedenkäsittelylaitos/kaivoalue KA1 

(SL), Kaivoalue KA2 (SL, M), imeytysalue 1.1 (SL), imeytysalue 1.2 (SL), 

imeytysalue 2.1 (VR, EO), imeytysalue 2.2 (VR), imeytysalue 2.3 (VR, 

EO), imeytysalue 2.4 (VR, EO, puistomuuntamo (SL), huoltoyhteys ja 

sähkökeskus sekä muuntamo (M). 

Imeytysalue IA4.1 sijoittuu Isokangas-Kollola osayleiskaava-alueelle 

(ympäristöministeriö vahvistanut 28.9.1995). Alueen kohdalla on kaava-

merkinnät: (MY) Maa- ja metsätalousvaltainen alue, luonnonolosuhteil-

taan ja maisemaltaan arvokas alue, (pv1) Vedenhankinnalle tärkeä poh-

javesialue, (sl1) Arvokkaan luonnonympäristön alue.  

Kaivoalue KA3.1 sijoittuu Taustilan rakennuskaava-alueelle 1/2000 vuo-

delta 1976. Kaivoalueen kohdalla on kaavassa merkinnät: (VL ja PL) 

Luonnontilassa säilytettävä puistoalue. 

Kaivoalue KA3.1 sijoittuu Kankaanmaan rakennuskaava-alueelle vuo-

delta 1982. Kaivoalueen kohdalla on kaavassa merkinnät: (VL) Lähivir-

kistysalue, (LT) Kauttakulku- tai sisääntulotie, suoja- ja näkemäaluei-

neen. 

Jälleenimeytysalueen JIA4.2 kohdalla ei ole yleis- tai asemakaavaa. 

Jälleenimeytysalue JIA4.3 sijoittuu Kankaanmaan rakennuskaava-alu-

eelle vuodelta 1982. Jälleenimeytysalueen kohdalla on kaavassa mer-

kintä: (LT) Kauttakulku- tai sisääntulotie, suoja- ja näkemäalueineen 

Jälleenimeytysalue JIA4.3 sijoittuu myös Valtatien 12 rinnakkaistien ra-

kennuskaava ja rakennuskaavan muutos 21.10.1996 -alueelle. Jälleeni-

meytysalueen kohdalla on kaavassa merkintä: (VL-1) Merkkien selityk-

sissä vain VL (Lähivirkistysalue) 

Kaivoalue KA3.2 sijoittuu osittain kaavoittamattomalle alueelle ja kaak-

koisosastaan Valtatien 12 rinnakkaistien rakennuskaava ja rakennuskaa-

van muutos 21.10.1996 -alueelle. Kaivoalueen kohdalla kaavassa on 

merkintä: (MU) Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistar-

vetta ja ympäristöarvoja. 

Kaivoalue KA3.3 sijoittuu Valtatien 12 rinnakkaistien rakennuskaava ja 

rakennuskaavan muutos 21.10.1996 -alueelle. Kaivoalueen kohdalla 

kaavassa on merkintä: (MU) Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun 

ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. 
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Kaivoalue KA3.4 sijoittuu Valtatien 12 rinnakkaistien rakennuskaava ja 

rakennuskaavan muutos 21.10.1996 -alueelle. Kaivoalueen kohdalla 

kaavassa on merkintä: (MU) Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun 

ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. 

4.2 Suojelualueet 

Vehoniemenharju 

Huomattava osa Vehoniemenharjusta on rauhoitettu luonnonsuojelulain 

nojalla. Vehoniemenharjun luonnonsuojelualue (ESA040011) on perus-

tettu vuonna 1983 annetulla asetuksella (601/83). Alueen pinta-ala on 78 

ha ja se on Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa. Toinen suojelualue 

on Vehoniemenharjun (osa) luonnonsuojelualue (Riihimäki) 

(YSA042265), joka on perustettu 1981. Alueelle sijoittuu Keisarinharju-

Vehoniemenharjun Natura 2000 -alue (FI0316001), joka ulottuu Keisarin-

harjulta Vehoniemenharjun kaakkoispuolelle Isokankaalle, Pälkäneen ra-

jalle saakka. Natura -alue on kooltaan 268 ha. Suojelun perusteena on 

luontodirektiivi (SCI).  Natura-alueelle sijoittuu pääosin Punamultalukko-

kiinteistö (25 ha), joka on hankittu valtiolle suojelutarkoituksiin vuonna 

1996. Alue siirtyi Metsähallituksen hallintaan vuonna 1998.   Kiinteistöllä 

on Punamultalukko, joka on Keisarinharjun ja Vehoniemenharjun pitkit-

täisharjun keskellä oleva suuri suppa, jonka pohjalla on suo. Punamulta-

lukko on Suomen suurimpia suppia. Punamultalukon alueen kiinteistön-

muodostus Vehoniemen suojelualuekiinteistön muodostamiseksi on vi-

reillä. Vehoniemenharjun alue on geologisen, biologisen, maisemallisen, 

esihistoriallisen, historiallisen sekä moninais- ja virkistyskäytöllisen mer-

kittävyyden perusteella arvioitu kuuluvaksi arvoluokkaan 2, joka on valta-

kunnallisesti arvokas ja luonnonsuojelun kannalta merkittävä alue.  

Kangasalan Vehoniemen suojeluskunnan ampumarata 

Ampumaradan näyttösuoja ja ampumatasot muodostavat käytöstä jää-

neen rakennetun alueen, jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä. Suoje-

luskunnan ampumaradan aluetta voidaan pitää kansallisen ja paikallisen 

kulttuuriperinnön kannalta säilyttämisen arvoisena kohteena. Alueesta on 

tehty hakijan toimesta ”Ampumarata-alueen arkeologinen selvitys, 

10.5.2012” 

Syrjänharju 

Syrjänharju on Pälkäneen taajaman ja maaseudun kulttuurimaisemiin, 

osaksi vesimaisemaan ja liikenneväylien maisema-alueeseen, liittyvä ar-

vokas harjualue. Sen pinta-ala on 151,4 ha. Syrjänharjun rinteillä on 

myös valtakunnallisesti merkittäviä (arvoluokka 4) rantakerrostumia 

(TUU-04-002). Osa Syrjänharjusta on rauhoitettu luonnonsuojelulain no-

jalla. Syrjänharjun luonnnonsuojelualue (YSA042435) sijaitsee Pappilan 

tilalla (RN:o 1:36). Hieman alle 7 ha suuruisella suojelualueella on harju-

muodostumassa kaksi suppaa. Päätös suojelusta on annettu vuonna 

1985. 
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Harju kohoaa ympäristöstään noin 50 m korkeuteen. Kaakkoispäässään 

se on kapea ja jyrkkärinteinen, ja luoteispäässään se leviää laajaksi Iso-

kankaan deltaksi. Harjun keskellä on peräkkäin lukuisia suppia, joista sy-

vimmät ovat 25-35 m. Harjulla on myös vesi-/näköalatorni ja yhdessä har-

jun pohjoispään supista on ampumarata. Lisäksi harjun läpi kulkee maan-

tie. 

Ylimmän rannan taso Syrjänharjulla on 151 metrin korkeudella. Syrjän-

harjun itärinteessä on Yoldiamerivaihetta edustavia rantatörmiä 133, 123 

ja 118 metrin korkeustasoilla. Länsirinteellä vastaavat muinaisrannat ovat 

pari metriä alempana. Näitä alemmat, Ancylusjärvivaiheen aikana muo-

dostuneet muinaisrannat, ovat 101 - 103 metrin korkeudella. 

Harjulla kasvillisuus on valorinteellä melko laajalti kuivahkoa puolilehtoa, 

kuivemmilla alueilla puolukkatyyppiä. Harjun laella ja laajemmalla lakita-

santeella on varsin runsaasti harjulehtoa (puolukka-lillukkatyyppi) ja koil-

lisrinteellä puolukkatyyppiä, paikoin lähes puolilehtoa. Kasvistoon kuulu-

vat harjulajeista mm. tunturikurjenherne, metsänätkelmä, harjukelta-

maite, häränsilmä, nuokkukohokki ja lisäksi mm. kevätlinnunherne, sor-

misara, mäkitervakko, metsäapila, kalliokielo sekä lehtokuusama. 

Imeytysalueella IA4.1 kasvillisuus on varsin monipuolista. Alueella on 

mustikkatyypin mäntykangasta, tuoretta koivu- ja kuusikangasta sekä 

hieman kuivahkoa kangasta. Jälleenimeytysalueilla JIA4.2 ja JIA4.3 kas-

villisuus on tuoretta kangasta. Kaivoalueilla KA3.1, KA3.2, KA3.3 ja 

KA3.4 kasvillisuus on etupäässä tuoretta kangasta.  

Puusto on valtaosin kuusivaltaista sekametsää. Kuusien joukossa on 

mäntyä ja koivua. Mäntyvaltaiset kankaat keskittyvät Isolukon pohjois-, 

luode- ja kaakkoispuolelle. Imeytysalueella IA4.1 on lehtipuuvaltainen 

metsäkuvio.  Alueiden puusto on suurelta osin varttunutta tai uudistus-

kypsää. Vanhempaa puustoa on erityisesti Kankaanmaan alueella. 

Keiniänranta 

Hankkeen vaikutusalueella on Keiniänrannan Natura-alue (FI0338005), 

jonka pinta-ala on 27 ha ja se on erityisten suojelutoimien alue (SAC). 

Natura-tietolomakkeen mukaan Natura-alueen suojeluperusteena ovat 

seuraavat luontotyypit: vaihettumis- ja rantasuot (7140), metsäluhdat 

(9080), puustoiset suot (91D0), boreaaliset lehdot (9050). 

Keiniänrannan Natura-alueen suojelun toteutuskeinona on luonnonsuo-

jelulaki. Alueesta on suojeltu noin 83 % (tilanne 2/2019). Yksityiset luon-

nonsuojelualueet kattavat pääosan Natura-alueesta. Suojelualueet Kei-

niänranta (635-424-2-167,635-424-2-168, YSA205388) ja Keiniänranta 

(1:72, 24:23, 1:116, YSA205838) sijoittuvat osittain Natura-alueen ulko-

puolelle. Lisäksi tila 635-422-1-4 on hankittu suojelutarkoituksessa val-

tion omistukseen. Tilan pinta-ala on 4,077 ha. 
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Keiniänrannan tervaleppäkorvessa oleva vesi on pääosin Syrjänharjusta 

purkautunutta pohja- ja orsivettä, joka purkautuessaan muodostaa epä-

yhtenäisen avovesipinnan. Vesi virtaa etupäässä ojien kautta edelleen 

Mallasveteen. Avovesiosilla vedenpinnan tasot pysyvät alueella melko 

vakaina, vaikka lähteiden virtaamat vaihtelevat suuresti. Valtaosaltaan 

muutokset ovat vuositasolla muutamia senttimetrejä. 

5 LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ  

Hakemussuunnitelma koskee 31.5.2019 muutettua tekopohjavesilaitok-

sen Pälkäneellä sijaitsevaa osaa, tuotantoaluetta TUA3. 

5.1 Tekopohjavesilaitoksen tarkoitus 

Tavase Oy suunnittelee Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien yh-

teistyönä toteutettavaksi tekopohjavesilaitosta, joka sijoittuu Vehoniemen 

ja Isokankaan harjualueille Kangasalan kaupungissa ja Pälkäneen kun-

nassa. Tekopohjavesilaitoksen tarkoituksena on turvata Tampereen ja 

Valkeakosken seudun kuntien talousveden hankinta pitkällä aikavälillä.  

Tekopohjavesilaitos koostuu kolmesta erillisestä tekopohjaveden tuotan-

toalueesta (TUA), jotka koostuvat imeytysalueista (IA) ja kaivoalueista 

(KA). Tekopohjavesilaitoksen kolme tuotantoaluetta sijoittuvat omiin ak-

vifereihinsa Vehoniemen-Syrjänharjun harjujaksolla. Tuotantoalueet 

TUA1 ja TUA2 sijaitsevat Kangasalan kaupungin alueella ja tuotantoalue 

TUA3 Pälkäneen kunnan alueella. Imeytettävä raakavesi otetaan Roi-

neen Hiedanperänlahdesta, joka imeytetään imeytysalueille kaivo-, sa-

detus- ja allasimeytystä käyttäen. Imeytetty vesi otetaan maaperästä 

pohjavesikaivoilla, jotka sijaitsevat eri kaivoalueilla. Pohjavesikaivoista 

vesi pumpataan siirtopumppaamoon, joista vesi siirretään osakaskuntien 

käyttöön.  

Tavase Oy:ssä ovat osakkaina viisi kuntaa: Akaa, Kangasala, Lempäälä, 

Tampere ja Vesilahti. Vettä tullaan johtamaan osakaskuntien ja osakas-

kuntien kanssa sopimussuhteissa olevien kuntien tarpeisiin. Tampereen 

kautta on välillisesti mukana Pirkkala, jonne johdetaan Tampereelta yli 

90 % kunnan tarvitsemasta talousvedestä. 

Osakaskuntien vedentarve 

Tavase Oy:n osakkaiden nykyinen vedenhankinta perustuu suurimmilta 

osin pintaveden käyttöön. 

Akaalla ei ole omia vesilähteitä. Akaa on Hämeenlinnan Seudun Vesi 

Oy:n osakas ja on toteuttanut verkostoyhteyden etelään Hämeenlinnaan. 

Vedenhankinnan määrän ja laadun varmistamiseksi Akaalla on tarve 

saada tekopohjavettä myös Tavase Oy:n kautta. Akaalla on varavesiyh-

teys Valkeakosken Tyrynlahden pintavesilaitokselta. Tavase Oy:n osa-

kassopimuksen mukainen Akaan vesimäärävaraus on 5 050 m3/d.  
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Kangasalan keskustaajama ja Sahalahti saavat talousvetensä omista 

pohjavedenottamoista (2 kpl: Riku, Raikku). Kuhmalahdella on vedenot-

tamo Lintusyrjässä. Kangasalan varavesilähteenä toimivat Sahalahden 

Länkyn pintavesilaitos ja Tampereen verkostoyhteys. Tavase Oy:n osa-

kassopimuksen mukainen Kangasalan vesimäärävaraus on 4 850 m3/d. 

Lempäälä saa talousvetensä omista pohjavedenottamoista (3 kpl: Leu-

kamaa, Sotavalta, Lempoinen) sekä Tampereen ja Valkeakosken ver-

kostoyhteyksien kautta. Tampereelta ja Valkeakoskelta Lempäälään joh-

dettava vesi on pintavettä. Lempäälällä on myös verkostoyhteys Pirkka-

lan vesijohtoverkostoon. Lempäälään on rakennettu Sääksjärven alave-

sisäiliö sekä Vuoreksen yhdysvesijohto, jotka kumpikin tarkoittavat Lem-

päälän tukeutumista yhä vahvemmin Tampereen suuntaan. Uudessa, ai-

kaisemman VaToViLe-sopimuksen korvanneessa varavesisopimuk-

sessa osapuolina ovat Lempäälä, Valkeakoski ja HS-Vesi. Tavase Oy:n 

osakassopimuksen mukainen Lempäälän vesimäärävaraus on 1 500 

m3/d. 

Tampere saa talousvetensä omista pohjavedenottamoista (5 kpl: Messu-

kylä, Mustalampi, Hyhky, Pinsiö ja Julkujärvi) ja pintavesilaitoksista (4 kpl: 

Rusko, Kaupinoja, Kämmenniemi ja Polso). Ruskon vedenpuhdistuslai-

tos tuottaa normaalitilanteessa n. 38 000 m3/d, joka vastaa yli 60 %:a 

Tampereen ja Pirkkalan tarvitsemasta talousvedestä. Tampere toimittaa 

vettä Pirkkalaan, Lempäälään ja Nokialle. Lisäksi Tampereelta on ver-

kostoyhteydet Ylöjärvelle ja Kangasalle. Kaupinojan vedenpuhdistuslai-

toksen saneeraus on käynnissä ja saneerauksen valmistuttua se toimii 

toisena Tampereen päävedenottamona Ruskon vedenpuhdistuslaitok-

sen rinnalla. Tampere voi ostaa vettä Ylöjärven kaupungin Saurion ve-

denottamolta maksimissaan 2 000 m3/d. Varavesilähteiden kapasiteetti 

ei kuitenkaan tällä hetkellä riitä täysin korvaamaan Ruskon vedenpuhdis-

tuslaitoksen kapasiteettia, jos laitos on pois käytöstä, vaan vedenottoa 

pohjavedenottamoista on tilapäisesti lisättävä. 

Saneeratun Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetti on vähin-

tään 50 000 m3/d. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus pa-

rantaa merkittävästi kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinnan toimin-

tavarmuutta Tampereella ja Tampereen verkostoon yhteydessä olevien 

kuntien osalta. Erityisesti toimintavarmuutta parantaa mahdollisuus ottaa 

vettä kahdesta eri vesistöstä. Tekopohjavedellä on tarkoitus korvata alun 

perin vuonna 1972 rakennetun Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen tuot-

tama pintavesi. Tavoitteena on, että Tampereella on käytössä kaksi toi-

sistaan riippumatonta päävesilähdettä (Roineen vedestä tehty tekopoh-

javesi ja Näsijärven vedestä tehty Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen 

tuottama pintavesi). Tavase Oy:n osakassopimuksen mukainen Tampe-

reen vesimäärävaraus on 46 000 m3/d. 

Vesilahti saa talousvetensä Lempäälästä. Vesilahden varavesilähteenä 

toimii kaksi verkostoyhteyttä Lempäälän verkostoon. Tavase Oy:n osa-

kassopimuksen mukainen Vesilahden vesimäärävaraus on 500 m3/d. 
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Tampereen kaupunkiseudun ja Etelä-Pirkanmaan vedentarve 

Tampereen kehyskuntien ja Etelä-Pirkanmaan nykyiset vesivarat eivät 

riitä asukasluvun kasvun mukaiseen tarpeeseen. Tampereen kehyskun-

nat ja Etelä-Pirkanmaa ovat vetovoimaisia myös elinkeinotoiminnan nä-

kökulmasta, joten vetovoimaisuuden, elinkeinotoiminnan toimintaedelly-

tysten ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan toimintavarmuutta ja jous-

tavuutta vesihuollon kokonaisratkaisuihin. 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040-hankkeen yhteydessä laadittujen sel-

vitysten ennusteiden mukaan Tampereen kehyskuntien asukasluku 

vuonna 2040 on 466 400 (Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lem-

päälä ja Pirkkala). Kehyskuntien asukasluvun kasvun vuosina 

2002…2040 on ennustettu olevan yli 156 000 asukasta.  Tampereen kau-

pungin väestömäärä vuonna 2040 on ennusteen mukaan 277 000 asu-

kasta. 

Tampereen kehyskuntien talousveden kokonaistarve vuonna 2040 tulee 

olemaan Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen 

mukaan keskimäärin noin 93 000 m3/d (ominaisvedenkulutus uusien 

asukkaiden osalta 165 l/as/d). Tampereen kaupungin vedenkulutuksen 

arvioidaan kasvavan vuosina 2002…2040 yli 10 000 m3/d. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksessä koko Pirkanmaan ta-

lousveden tarpeeksi vuonna 2040 on ennustettu keskimäärin noin 

120 000 m3/d. 

Vedenjakelun seudullinen yhteistyö ja toimintavarmuus 

Tavase-kuntien välillä on kuntien välisenä yhteistyönä yhdistelty verkos-

toja vedenhankinnan turvaamiseksi. Yhdysvesijohtoja on rakennettu mm. 

Akaan, Lempäälän ja Vesilahden välille sekä Tampereen ja Kangasalan 

välille. Tampereelta on myös mahdollista toimittaa vettä Lempäälään ja 

Lempäälän kautta Akaaseen. Näiden verkostoyhteyksien laajentaminen 

on parhaillaan työn alla. 

Tampereen kaupunkiseudun ja Etelä-Pirkanmaan vedenottokapasiteetin 

ja varavesilähteiden lisääminen on elintärkeä asia kriisi- ja poikkeustilan-

teiden vedenjakelun toimintavarmuuden parantamiseksi. 

Tampereen rooli Tampereen kehyskuntien vesihuollon yhteistyön ja toi-

mintavarmuuden kannalta on keskeinen. Pirkkalan vedenhankinta on jär-

jestetty lähes kokonaisuudessaan Tampereen kautta.  Tampereen ver-

kostoyhteyksien kautta vettä toimitetaan säännöllisesti Pirkkalaan ja 

Lempäälään sekä ajoittain Nokialle. Tampereen verkostoyhteyksien va-

raan kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinnassa tukeutuvat: Nokia 

(sopimus 3 000 m3/d), Pirkkala, Lempäälä (sopimus 2 000 m3/d), Kan-

gasala ja Ylöjärvi. 

5.2 Yleiskuvaus Pälkäneen puoleisesta osasta hanketta 

Tekopohjavesilaitoksen raakavesi otetaan Roineesta ja johdetaan putki-

linjaa pitkin imeytysalueelle IA4.1. Raakaveden imeytys tehdään 
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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 kynnyk-

sen yli jälleenimeytysalueille. Jälleenimeytysalueilla vesi imeytetään ta-

kaisin maaperään imeytyskaivojen kautta. Vesi virtaa maaperässä kaivo-

alueille KA3.2, KA3.3 ja KA3.4, joissa se pumpataan ylös ja johdetaan 

siirtolinjaa pitkin tuotantoon. 

5.3 Roineen veden laatu ja käyttö raakavetenä 

Tekopohjavesilaitoksen raakavesi otetaan Roineen Hiedanperänlahdelta 

Kaivannon kanavan alapuolelta. Längelmävesi, joka laskee Kaivannon 

kanavan kautta Roineeseen, ulottuu pohjoiseen Jämsän Längelmäelle. 

Vesistön pituus Kaivannon kanavasta lukien Jämsän Längelmäen vesi-

alueille on noin 60 km. Pohjoisin selkäalue on Säkkiänselkä Längelmä-

ellä. Sieltä reitti jatkuu Oriveden kautta Kangasalle. 

Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen raakavesilähteeksi suunnitellun Roi-

neen vesi on hyvälaatuista pintavettä ja soveltuu hyvin tekopohjaveden 

valmistamiseen sellaisenaan. 

Taulukko. Roineen Hiedanperänlahden päällysveden ja syvyydellä 16 m 

olevan veden laatuparametreja (keskiarvo ja vaihteluväli).  

Parametri  Päällysvesi Syvyys 16 m 
    2003-2010 (n=12) 2003-2010 (n=12) 
Sameus FNU 2,1 (0,54-3,4) 2,5  (1,0-6,1) 
Kiintoaine mg/l 2,0 (<1-4,4) 2,2 (0,8-4,3) 
Happamuus pH 7,2 (6,9-7,5) 6,9  (5,7-6,1) (6,6-7,2) 
Väri mgPt/l 20  -   -   -  
Sähkönj. mS/m 6,6 (6,3- 6,8) 6,7 (6,4-7,3) 
Rauta µg/l 80 (23-140) 95 (39-150) 
Mangaani µg/l 25 (6-54) 75 (19-330) 
Typpi µg/l 360 (290-450) 381  (280-490) 
Fosfori µg/l 12 (8-15) 12 (9-17) 
CODMn mgO2/l 4,5 (3,6-5,6) 4,3 (3,7-5,0) 
TOC mg/l 6,5 (6,0-7,6) 6,0 (5,7-6,1) 
 

Roine edustaa vesistönä karuhkoa, ajoittain lievästi rehevää järvityyppiä. 

Roine, sen sekä etelä- että pohjoisosa, on luokiteltu ekologiseen luok-

kaan hyvä. Roineen pohjoisosa on tyypitelty suureksi vähähumuksiseksi 

järveksi (SVh) kun taas eteläosa pieneksi tai keskisuureksi vähähumuk-

siseksi järveksi (Sh). 

Roineen vesi soveltuu hyvin sellaisenaan imeytettäväksi tekopohjaveden 

muodostamista varten. Veden orgaanisen hiilen pitoisuus (TOC) on al-

hainen, mikä on merkittävä tekijä hyvälaatuisen tekopohjaveden valmis-

tamisessa. Rautaa ja mangaania ei esiinny vedessä normaalia luonnon-

tilaa enempää. Kevät- ja syyskierron aikana Roineessa esiintyy ajoittain 

lyhytaikaisesti piileviä. Tällöin levämassan määrä vastaa lievästi rehevän 

järven tasoa (>2,5 g/m3). Tämä näkyy kohonneena sameutena ja kiinto-

ainepitoisuutena. Muuten Roineen vedenlaadun vaihtelut ovat vähäisiä. 

Roineen veden kiintoaine koostuu pääasiassa orgaanisesta aineksesta. 
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Sinilevien osuus biomassasta on olematon, eikä Roineella ole ilmennyt 

sinileväongelmaa, joka haittaisi tekopohjavesilaitoksen raakaveden ot-

toa. Raakavettä varaudutaan kuitenkin ottamaan kahdelta eri syvyydeltä 

parhaan mahdollisen raakaveden laadun varmistamiseksi esimerkiksi le-

väkauden aikana. 

Raakavesi on laadultaan hyvää, joten esikäsittelyyn ei ole tarvetta. Imey-

tyskaivojen toiminnan optimoinnin ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi va-

raudutaan kuitenkin raakaveden mekaaniseen esikäsittelyyn kevät- ja 

syyskierron aikana Roineessa ajoittain lyhytaikaisesti esiintyvien piilevä-

esiintymien aikana. Mahdollisten piileväesiintymien aikana voidaan käyt-

tää kaivoimeytyksen sijasta sadetusimeytystä. Sadetusimeytysmenetel-

män osalta veden esikäsittelylle ei ole tarvetta. 

Roineen raakaveden laatu on hyvä verrattuna myös muiden toiminnassa 

olevien tekopohjavesilaitosten raakaveden laatuun.  

Hiedanperänlahdelta pumpattavan raakaveden keskilämpötila on arviolta 

7,5 – 8,5 astetta perustuen eri vuodenaikoina vuosina 2002-2004, 2006 

ja 2010 tehtyihin Hiedanperänlahden veden lämpötilan mittauksiin. Mit-

taussyvyydet vaihtelivat 1-16 metrin välillä. Imeytyessään maaperään 

raakavesi sekoittuu luontaisen pohjaveden kanssa, jonka lämpötila Suo-

messa on noin 6 astetta. Imeytetyn raakaveden vaikutukset pohjaveden 

lämpötilaan tasaantuvat pitkällä aikavälillä. Lämpötilan muutoksen suu-

ruuteen ja nopeuteen vaikuttavat luontaisen pohjaveden ja imeytetyn raa-

kaveden suhde sekä viipymä. Tuusulan tekopohjavesilaitoksella imeyte-

tyn veden osuuden ollessa 80-90 prosenttia tekopohjavedestä, on teko-

pohjaveden lämpötila kaivoilla vaihdellut 4,5-7,6 asteen välillä vuosina 

2014-2015, kun viipymä on 30-60 päivää. Tuusulan tekopohjavesilaitos 

hyödyntää raakavetenään Päijännetunnelin vettä, jonka lämpötila vaihte-

lee 2,4-10,8 asteen välillä. Vuodenajoista johtuvan raakaveden lämpöti-

lan vaihtelun, vesien sekoittumisen ja lämpötilan tasaantumisen seurauk-

sena voidaan arvioida tekopohjaveden lämpötilan olevan tuotantoalueen 

TUA kaivoalueiden KA3.2, KA3.3 ja KA3.4 kaivoissa noin 5-7 astetta, kun 

viipymä on 60 päivää. 

5.4 Isokankaan-Syrjänharjun pohjavesiolosuhteet 

Pälkäneen Isokankaan – Syrjänharjun 1E-luokan pohjavesialue 

(0463551 A) on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialu-

eeksi, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riip-

puvainen. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 8,01 km2 ja muodostu-

misalueen pinta-ala on 4,67 km2. Pirkanmaan ELY-keskus on arvioinut 

laskennallisesti pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi 

3600 m3/d. Pohjavesialue jakaantuu kahteen virtauskuvaltaan selkeästi 

erilliseen osaan; luoteispuoleiseen Kangasalan kunnan rajalle ulottuvaan 

muodostumaan, jossa sijaitsee Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenot-

tamo, ja kaakkoispuoleiseen Pälkäneen keskustaajamaan suuntautu-

vaan muodostumaan, jossa tekopohjavettä on suunniteltu muodostetta-

van. Muodostumien välillä (Kinnalan vedenottamon ja imeytysalueen 

IA4.1 välissä) on lounas-koillissuuntainen kalliokynnys, joka toimii veden-

jakaja-alueena. 
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Isokankaan – Syrjänharjun alueella parhaiten vettä johtava harjun ydin-

osa kulkee luode-kaakko -suuntaisesti. Hieman ennen Taustialantien 

kynnystä, eli pohjaveden virtaussuunnassa poikittaista moreeni ja kallio-

kynnystä (kts. suunnitelmapiirustus 101010841.010), harjun ydinosa 

haarautuu kahdeksi päähaaraksi. Nämä kaksi päähaaraa kulkevat tuo-

tantokaivojen K3 ja K4 välissä. Kaakkoon, Pälkäneen keskustan suun-

taan mentäessä, on vesitornin ympäristöstä lähtien jälleen vain yksi har-

juydin, joka jatkuu edelleen Pälkäneen keskustaan saakka. 

Tuotantoalueen TUA3 osalta muodostuma on synkliininen eli vettä ym-

päristöstään keräävä. Pohjaveden päävirtaussuunta on harjuytimen mu-

kaisesti luoteesta kaakkoon sekä etelään Keiniänrannan suuntaan. Poh-

javeden pinnankorkeus on tekopohjavesilaitoksen tuotantoalueen TUA3 

luoteispäässä imeytysalueella IA4.1 noin tasolla +95…96 m mpy, josta 

se laskee Mallasveden pinnan tasolle noin +84 m mpy.  Pohjavettä pur-

kautuu Keiniänrannan alueella lähteisiin ja avo-ojiin. Orsivettä esiintyy 

tuotantokaivon K3 ja Keiniänrannan välisellä alueella. Orsivesialue on 

epäyhtenäinen ja pienialainen. Orsiveden pinnan korkeus on noin 6 - 13 

m pohjaveden pinnan yläpuolella eikä tekopohjavesilaitoksella ole min-

käänlaisia vaikutuksia orsiveteen. Taustialantien kynnyksen luoteispuo-

lella pohjaveden virtausyhteyttä Kankaanmaan suuntaan rajoittavat muo-

dostuman suuntaiset kalliokohoumat. Imeytysalueelta IA4.1 luoteeseen 

Kinnalan suuntaan mentäessä on kuiva kalliokynnys, joka estää imeytet-

tävän veden kulkeutumisen Kinnalan vedenottamon suuntaan.  

Pohjaveden laatu 

Pohjaveden laatua on seurattu tutkimusalueella luonnontilassa ja imey-

tyskoejaksojen aikana sekä jälkitarkkailun puitteissa. Pohjaveden laadun 

seurantaa on tehty vedenottokaivoista, havaintoputkista sekä yksityisistä 

talousvesikaivoista. 

Pohjaveden nitraatti-, mangaani- ja rautapitoisuudet ovat koholla lähinnä 

muodostuman reuna-alueilla. Muilta osin pohjaveden laatu alueella vas-

taa normaalia Etelä-Suomen harjualueen pohjaveden laatua. Imeytysko-

keen aikana happipitoisuus pysyi tuotantokaivoissa K3 ja K4 hyvänä (n. 

9-14 mg/l) Hyvän happipitoisuuden ansiosta rauta- ja mangaanipitoisuu-

det olivat alhaisia. Typpiyhdisteiden määrä pieneni huomattavasti imey-

tyskokeen aikana. 

Tuotantoalueella TUA3 esiintyy pieniä pitoisuuksia haihtuvia hiilivetyjä, 

pestisidejä ja raskasmetalleja. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

401/2001 mukainen talousveden laatuvaatimus ylittyi vuonna 2009 pes-

tisidien osalta kahdessa tekopohjaveden päävirtausreitistä sivussa ole-

vasta havaintoputkesta otetussa vesinäytteessä. (Tavase Oy. Selvitys 

VOC- ja pestisidipitoisuuksista Isokankaan-Syrjänharjun pohjavesimuo-

dostumassa Pälkäneellä. Pöyry Finland 26.11.2009) Kohonneista pitoi-

suuksista ei ole odotettavissa merkittäviä vaikutuksia tekopohjaveden 

valmistukselle, koska pitoisuuksia ei esiinny tekopohjaveden päävirtaus-

reitillä. Muuten erityismääritysten osalta vesinäytteiden pitoisuudet eivät 

ylitä STM:n asetuksen mukaisia laatusuosituksia tai -vaatimuksia.   
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5.5 Imeytettävä raakavesimäärä 

Tekopohjavesilaitoksen tuotannon mitoituksen vuosikeskiarvo tuotanto-

alueella TUA3 on 12 000 m3/d. Vedenotto pohjavesikaivoista pyritään pi-

tämään mahdollisimman tasaisena tekopohjaveden tuotannon vuosikes-

kiarvon tuntumassa. Erilaisia imeytyksen huoltotilanteita sekä mahdolli-

sia teknisiä häiriötilanteita varten joudutaan hetkellisesti ja alueellisesti 

imeyttämään ja vastaavasti ottamaan keskiarvoa suurempia määriä vettä 

vesitaseen säilyttämiseksi vaarantamatta osakaskuntien tasaista veden-

saantia. 

Imeytysjärjestelyjen kapasiteetissa on varauduttu tarvittaessa yli-imeyt-

tämään 2 000 m3/d imeytysalueella IA4.1. Tällöin imeytettävän raakave-

simäärän vuosikeskiarvo on 14 000 m3/d. 

Yli-imeytykseen varaudutaan tekopohjavesilaitoksen vaikutusten vähen-

tämiseksi. Tekopohjaveden muodostamisen ominaispiirteenä on mahdol-

lisuus tekopohjavesilaitoksen raakaveden imeytystä säätämällä vaikuttaa 

pohjaveden pinnankorkeuksiin. Tällöin voidaan tarvittaessa minimoida 

haitallisia vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen imeyttämällä vettä 

enemmän kuin sitä otetaan tuotantokaivoilta, ts. yli-imeyttämällä. 

5.6 Tekopohjavesilaitoksen kuvaus 

Kaivoimeytys  

Raakavesi imeytetään imeytysalueella IA4.1 kaivoa ympäröivään maa-

perään kaivon siiviläosan kautta. Imeytyskaivo vastaa rakenteeltaan ve-

denottokaivoa. Maaperässä vesi jatkaa kulkuaan kaivon ulkopuolella pai-

novoimaisesti kohti pohjavedenpintaa. Imeytyskaivolla ja sen rakenteella 

ei ole yhteyttä raakaveden puhdistumiseen vaan se toimii ainoastaan vä-

lineenä, jolla vesi saadaan imeytymään maaperään ja edelleen pohjave-

sivyöhykkeeseen.  

Kaivoimeytystä käytetään ensisijaisena imeytystapana imeytysalueella 

IA4.1. Imeytyskaivon etuina voidaan pitää sen tilansäästöä allas- ja sa-

detusimeytykseen 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 väliker-

rokset. 

Imeytyskaivojen kapasiteetit tarkentuvat myöhemmin tehtävissä imeytys-

kokeissa. Kokemuksen perusteella imeytyskaivojen kapasiteetit vaihtele-

vat välillä 1000-7000 m3/d. Imeytysalueelle IA4.1 on jo rakennettu imey-

tyskaivot IK1, IK2 ja IK3 vuosina 2009-2010 tehtyä merkkiainekoetta var-

ten. 

Kun imeytyskaivojen määrän mitoitusperusteena käytetään varovaista 

imeytysmääräarviota 2000 m3/d/kaivo, saadaan uusien rakennettavien 

imeytyskaivojen määräksi imeytysalueella IA4.1 enintään 4 kpl. 
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Tarvittavien imeytyskaivojen lopullinen määrä määräytyy niiden todellis-

ten kapasiteettien perusteella. 

Imeytettävän veden määrä mitataan virtausmittarilla ja säädetään säätö-

venttiilillä. Vedenpintaa kaivossa mitataan ja sen perusteella säädetään 

virtausta. 

Sadetusimeytys 

Sadetusimeytyksessä raakavettä sadetetaan maan pinnalle käyttämällä 

imeytysalueille pinta-asennuksena tehtyä imeytysputkistoa. Sadetettu 

vesi imeytyy maan sisään ja kulkeutuu pohjavesivyöhykkeeseen. 

Sadetusimeytys toimii rinnakkaisena vaihtoehtona kaivoimeytykselle, 

mutta ensisijaisesti käytetään kaivoimeytystä. 

Sadetusimeytykseen varattu pinta-ala on mitoitettu niin, että imeytysalu-

eella IA4.1 on varauduttu imeytyspaikkojen sekä imeytystapojen vuorot-

teluun kaivoimeytyksen kanssa. Imeytysalue jaetaan imeytysputkistojär-

jestelyin useampaan imetyspaikkaan. Yksi tai kaksi imeytyspaikoista on 

kerrallaan käytössä muiden imeytyspaikkojen ollessa levossa. Mitoitus-

pinta-alavarauksia laskettaessa on oletettu, että yksi alue on kerralla käy-

tössä ja vähintään yksi vastaavan kokoinen alue on ns. levossa. Sade-

tusimeytys on ajallisesti suunniteltu siten, että aluetta sadetetaan yksi 

vuosi ja sen jälkeen se on vähintään vuoden levossa 

Kaivo- ja sadetusimeytysjärjestelmät rakennetaan imeytysalueelle IA4.1. 

rinnakkain. Tämä mahdollistaa tarvittaessa joustavan ajotavan; esimer-

kiksi 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 pin-

takuormana käytetty ongelmitta tätä huomattavasti suurempia pintakuor-

mia.  

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 kaivoalu-

eiden KA3.2, KA3.3 ja KA3.4 välillä sekä estetään veden patoutumista 

Taustialantien kynnyksen taakse. 

Kaivoalueelle KA3.1 rakennetaan yleissuunnitelmassa esitetyn mukaisia 

pohjavesikaivoja. Vedenoton mitoitusarvo on normaalissa mitoitustilan-

teessa 12 000 m3/d = 500 m3/h ja yli-imeytystilanteessa 14 000 m3/d = 

583 m3/h. 

Kun kaivojen määrän mitoitusperusteena käytetään varovaista vedenot-

tomäärän arviota 2000 m3/d/kaivo, saadaan rakennettavien kaivojen 

määräksi kaivoalueella KA3.1 enintään 7 kpl. Tarvittavien kaivojen lopul-

linen määrä määräytyy niiden todellisten kapasiteettien perusteella. 
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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. 

Veden siirto Taustialantien kynnyksen yli  

Kaivoalueelta KA3.1 pumpattu vesi johdetaan maanalaista putkilinjaa pit-

kin Taustialantien ali (kynnyksen yli) jälleenimeytysalueille JIA4.2 ja 

JIA4.3. Putkilinja alittaa Taustialantien suojaputkessa, joka tunkataan/po-

rataan 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 si-

sältää 2 000 m3/d yli-imeytettyä vettä.  

Veden johtaminen tuotantoon suoraan kaivoalueelta KA3.1  

Osa kaivoalueelta KA3.1. 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.  

Tekopohjaveden putkilinja kulkee palvelukeskuksen pohjoispuolelta Myt-

tääläntien pohjoisreunaa lounaaseen kääntyen Onkkaalantien eteläreu-

nalle kohti luodetta. Kokkomäntien kohdalla linjaus siirtyy peltoaukealle 

jatkaen kohti luodetta samalle linjaukselle raakavesiputken kanssa. On-

kitien kohdalla linjaus siirtyy Onkkaalantien itäpuolelle, jota se kulkee 

pohjoiseen aina Kangasalan rajalle asti.  

Veden jälleenimeytys Taustialantien kynnyksen alapuolella  

Kaivoalueelta KA3.1 pumpattu tekopohjavesi ja pohjavesi imeytetään uu-

delleen muodostumaan jälleenimeytysalueilla JIA4.2 ja JIA4.3. Imeytys-

menetelmänä käytetään edellä kuvattua kaivoimeytystä. 

Jälleenimeytyskaivojen määrän mitoitusperusteena käytetään varovaista 

imeytysmääräarviota 2000 m3/d/kaivo. Jälleenimeytysalueilla varaudu-

taan imeyttämään eri määriä vettä laitoksen ajotavasta riippuen.  Uusien 

rakennettavien imeytyskaivojen määrä jälleenimeytysalueilla JIA4.2 ja 

JIA4.3 on yhteensä 8-12 kpl. Tarvittavien imeytyskaivojen lopullinen 

määrä määräytyy niiden todellisten kapasiteettien perusteella. 

Tekopohjaveden otto  

Tekopohjaveden ottamista varten kaivoalueille KA3.2, KA3.3 ja KA3.4 ra-

kennetaan yleissuunnitelmassa esitetyn mukaisia pohjavesikaivoja. 

Tekopohjaveden oton mitoitusarvo on 12 000 m3/d = 500 m3/h. Tekopoh-

javettä voidaan ottaa suurempiakin määriä niin, että vuosikeskiarvo on 

kuitenkin 12 000 m3/d. 

Kaivojen määrän mitoitusperusteena käytetään varovaista vedenotto-

määrän arviota 2000 m3/d/kaivo. Tarvittavien kaivojen lopullinen määrä 

määräytyy niiden todellisten kapasiteettien perusteella. Arvioitu kaivojen 
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jakautuminen kaivoalueille on esitetty taulukossa. Taulukossa esitetyn li-

säksi kaivoalueelle KA3.1 sijoittuu 7 kpl pohjavesikaivoja. 

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  
 

5.7 Tekopohjaveden laatu 

Tekopohjaveden muodostaminen alentaa veden orgaanisen aineen 

määrää (TOC). Toiminnassa olevissa tekopohjavesilaitoksissa tuotetun 

veden TOC on ollut yleensä alle 2,0 mg/l Tavase Oy:n tekopohjavesilai-

toksen TOC -poistuman voidaan teoreettisesti arvioida olevan 65 – 80 %, 

jolloin tuotetun veden TOC on 1,3 – 2,3 mg/l. Sosiaali- ja terveysministe-

riön asetuksissa ei TOC:lle ole asetettu raja-arvoa tai laatutavoitetta. Kui-

tenkin TOC:n tulee olla niin alhainen, että vesi on väritöntä, eikä aiheuta 

kloorilla desinfioitaessa haitallisessa määrin orgaanisia klooriyhdisteitä. 

Olettaen TOC:n biologisen hajoamisen osuuden olevan 30 – 50 % koko-

naispoistumasta, tekopohjaveden happipitoisuuden arvioidaan olevan 

noin 2 – 9 mg/l. Viipymät imeytysalueilta kaivoalueille sekä alueen luon-

taisen pohjaveden happipitoisuus (6 mg/l) tasoittavat vaihteluita. 

 Happipitoisuuden ei arvioida laskevan Tavase Oy:n laitoksella niin pal-

jon, että tuotettavaan veteen liukenisi merkittäviä määriä rautaa tai man-

gaania. Tekopohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet tulevat olemaan 

luonnollisen pohjaveden kaltaisia. 

Roineen veden hiilidioksidipitoisuus on v. 2009 ollut keskimäärin 2,2 mg/l. 

Imeytyksessä tapahtuva biologinen TOC:n hajoaminen (1,3 mg TOC/l) 

tuottaisi veteen n. 3,5 mg/l hiilidioksidia. Tekopohjaveden yleisten laatu-

parametrien on arvioitu olevan seuraavat: hiilidioksidipitoisuus 8 mg/l, al-

kaliteetti 0,25 mmol/l, pH 6,5 ja kalsiumpitoisuus 5 mg/l. 

Roineen veden mikro-organismit tai virukset eivät aiheuta ongelmaa tuo-

tettavan tekopohjaveden laadulle. Bakteerit poistuvat hyvin nopeasti. 

Myös viruksien poistuminen on merkittävä: jo 12 vuorokauden viipymällä 

saadaan keinotekoisesti lisätyt, virusten tavoin käyttäytyvät bakteriofagit 

vähenemään tasolle 1/10 000 000 alkuperäisestä määrästä. Tekopohja-

veden valmistus tuottaa biologisesti stabiilia ja hygieenisesti hyvälaa-

tuista talousvettä.  

Tekopohjaveden laadun vaihtelut ovat vähäisiä ja myöskään vuoden-

ajoista johtuvaa vaihtelua ei ilmene (vrt. pintavesi). Vesi on viileää vuoden 

ympäri. Pitkät viipymät harjussa ja eri tuotantoalueiden vesien sekoittu-

minen siirtopumppaamolla vähentävät edelleen tekopohjaveden laadun-

vaihteluita. Jälkikäsittelylle ei näin ollen ole tarvetta (lukuun ottamatta al-

kalointia ja veden desinfiointia). Desinfiointi tarvitaan lähinnä verkosto-

suojaksi. 
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Syanobakteerit (sinilevät) ja niiden tuottamat toksiinit poistuvat vedenkä-

sittelyssä tehokkaasti biohajoamalla ja adsorptiolla. Roineen vedessä 

syanobakteereiden osuus biomassasta on alhainen. Tavase Oy:n teko-

pohjavesilaitoksella tuotettavassa vedessä ei siten voida olettaa esiinty-

vän sinileväongelmaa. 

Alueen luontainen pohjavesi on tyypillistä suomalaista pohjavettä, jonka 

pH:ta ja alkaliteettiia on nostettava ennen käyttöön johtamista vedenja-

kelujärjestelmän korroosion ehkäisemiseksi. Tässäkin suhteessa teko-

pohjaveden laatu muistuttaa luontaista pohjavettä. Tavase Oy vastaa te-

kopohjaveden laadusta lukuun ottamatta pH:n ja kovuuden säätöä sekä 

desinfiointia. Tarvittava jälkikäsittely tapahtuu osakaskuntien omilla vesi-

laitoksilla. 

Alkaliteetin nostotarve on kuitenkin tekopohjavesilaitoksilla vähäisempi 

kuin kemiallisilla vedenkäsittelylaitoksilla johtuen veden pienemmästä 

sulfaatti- ja kloridipitoisuudesta. 

 
5.8 Tekopohjavesilaitoksen vaikutukset 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 

Alueelle on tehty lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), 

jonka yhteydessä on arvioitu myös vaikutukset alueen Natura-arvoihin. 

Vehoniemen-Isokankaan tekopohjavesihanketta koskeva ympäristövai-

kutusten arviointiselostus valmistui huhtikuussa 2003. Arviointimenettely 

päättyi Keski-Suomen ympäristökeskuksen Tavase Oy:lle 9.7.2003 anta-

maan lausuntoon. 

Keski-Suomen ympäristökeskuksen antamassa lausunnossa täydennet-

täväksi esitettyjä asioita olivat: 

1. Tekopohjaveden virtaaminen ja käyttäytyminen koko hankkeen alu-

eella. Pälkäneen virtausmallinnuksen tarkistus, pohjaveden virtauksien ja 

pohjavedenpinnan muutoksien lisäselvitys.  

2. Pintavesien sisältämät ainekset, varsinkin orgaanisen aineksen vaiku-

tus pitkällä aikavälillä. 

3. Keiniänrannan alueelle purkautuvan luonnontilaisen pohjaveden mää-

rän ja laadun lyhyt- ja pitkäkestoisen vaihtelun selvittäminen. 

4. Tarkennus imeytyksen vaikutuksista hankealueen kiinteistöjen yksi-

tyiskaivojen vedenlaatuun. 

5. Imeytettävän pintaveden esikäsittelyn tarve. 

6. Raakavesipumppaamon maisemalliset ja luonnonoloihin kohdistuvat 

vaikutukset. 

7. Sadetusimeytyksen korvaaminen harjumetsien luontotyypin edusta-

vimmalla osa-alueille ja lajiston kannalta merkittävimmillä paikoilla soran-

ottoalueille sijoitettavalla allasimeytyksellä. 

8. Vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen kosteikkoluontotyyppeihin 

tulee selvittää. 
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Yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämien tutkimusten tekemiseksi 

Tavase Oy haki tutkimuslupia Pälkäneelle tuotantoalueelle TUA3 syk-

syllä 2003. Tutkimuslupia haettiin mm. kairauksille, havaintoputkien 

asentamiselle, virtaamamittauksille, painumaseurannalle, kasvillisuus-

seurannalle ja imeytys- ja merkkiainekokeelle. Lainvoimainen lupapäätös 

tutkimuksille saatiin vuonna 2008 korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 

Osaa tutkimuksista päästiin aloittamaan töiden aloittamisluvalla vuonna 

2006. Keiniänrannan Natura-alueen vuosittainen seuranta aloitettiin 

vuonna 2006 ja se päättyi vuona 2011. Tutkimuslupapäätöksen mukais-

ten tutkimusten viimeisenä vaiheena toteutettiin 11 kuukautta kestänyt 

imeytys- ja merkkiainekoe vuosien 2009–2010 aikana. 

Yhteysviranomaisen lausunnossa esitettyihin asioihin on tehty mm. seu-

raavia täydentäviä selvityksiä: 

1. Tehdyillä pohjavesialueiden harjumuodostumien rakenneselvityksillä, 

maatutkaluotauksilla, kairauksilla, pohjaveden havaintoputkien asenta-

misella ja niiden seurannalla on selvitetty tekopohjaveden muodosta-

mista sekä Kangasalan että Pälkäneen alueilla. Tämän lisäksi Pälkä-

neellä on pohjavesimallinnuksella, imeytys- ja merkkiainekokeilla ja poh-

javeden seurannalla selvitetty pohjaveden virtauksia ja muutoksia alu-

eella. Tutkimustulokset tukevat suunnitellun mukaista tekopohjaveden 

tuotantoa. 

2. Pintavesien sisältämien aineksien ja orgaanisen aineksen vaikutuksia 

pitkällä aikavälillä on selvitetty. Tutkimusten ja selvitysten perusteella or-

gaaninen aines poistuu tehokkaasti tekopohjaveden valmistuksessa. Bio-

hajoamisen osuus poistumasta on aikaisemmin arvioitua suurempi. Or-

gaanisesta aineesta yli puolet voi hajota hiilidioksidiksi ja vedeksi maa-

peräprosessien aikana. Tekopohjaveden valmistus tuottaa biologisesti 

stabiilia ja hygieenisesti hyvälaatuista talousvettä. 

3. Keiniänrannan alueelle purkautuvan luonnontilaisen pohjaveden mää-

rän ja laadun lyhyt- ja pitkäkestoisia vaihteluja on seurattu ja selvitetty 

virtaamamittauksilla, näytteenotolla ja Pälkäneen pohjavesimallinnuksen 

avulla. Natura-arvioinnin (2019) mukaan virtauksiin ja vesitaseeseen ei 

muodostu vaikutuksia tekopohjavesilaitoksen ollessa toiminnassa. Läh-

teiden veden laadussa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Purkautuvan 

pohjaveden lämpötila ei muutu. 

4. Tekopohjavesilaitoksen vaikutusalueella on tehty kaivokartoitus. Poh-

javesimallinnuksella ja imeytys- ja merkkiainekokeilla on selvitetty pohja-

veden virtauksia ja muutoksia alueella.  

5. Raakaveden laatua ja esikäsittelyn tarvetta on tarkasteltu. Roineen 

vesi on hyvälaatuista tekopohjavesilaitoksen raakavettä, jota ei tarvitse 

esikäsitellä. Veden orgaanisen aineen pitoisuus on pieni eikä ole odotet-

tavissa, että orgaanisen aineen hajoaminen aiheuttaisi veden happipitoi-

suuden liian suurta vähenemistä. Roineen mahdollisten piileväesiinty-

mien aikana, syksyisin ja keväisin, tekopohjavesilaitoksen imeytys voi-

daan tarvittaessa toteuttaa sadetus- ja allasimeytyksenä kaivoimeytyk-

sen sijasta. 
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6. Raakavesipumppaamon suunnittelussa ja sijoittamisessa on otettu 

huomioon maisemalliset ja luonnonoloihin liittyvät näkökohdat. Raakave-

sipumppaamo on pyritty istuttamaan maalaismaisemaan laitosrakennuk-

sessa maatalousrakennuksen muotokieltä ja värimaailmaa käyttäen.    

7. Tekopohjavesilaitoksen jatkosuunnittelussa imeytys- ja kaivoalueiden 

sijaintia on tarkennettu. Tuotantoalueella TUA3 on suunniteltu käytettä-

vän ensisijaisesti kaivoimeytystä ja vasta toissijaisesti sadetusimeytystä. 

Kaivoimeytyksen ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät 

kuin YVA:ssa käsitellyllä sadetukseen perustuvalla laitoksella, koska 

myös alueiden sijaintia ja kokoa on tarkistettu. 

8. Vaikutuksia Keiniänrannan alueen pohjavesistä riippuvaisiin luonto-

tyyppeihin on selvitetty jatkuvalla seurannalla, joista on raportit: Keiniän-

rannan Natura-alueen kasvillisuusseurannan tulokset vuosilta 2006–

2011. Keiniänrannan Natura-arvioinnin mukaan hankkeella ei ole kieltei-

siä vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen suojeluperusteisiin. 

Tekopohjavesilaitoksen toteutussuunnittelu- ja rakennusvaiheessa ote-

taan huomioon yhteysviranomaisen lausunnossa mainitut asiat. Osa mai-

nituista asioista on mahdollista huomioida tarkemmin toteutussuunnit-

telu- ja rakennusvaiheessa, kun suunnitelmaratkaisujen tarkkuustaso on 

riittävä.  

Vaikka hanketta on muutettu, uutta ympäristönvaikutusten arviointime-

nettelyä ei tarvita. Hakija viittaa KHO:n ratkaisuun 30.8.2018, jossa tode-

taan, että uutta arviointimenettelyä ei tarvita, jos muutokset tehdään 

hankkeen ympäristöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi eivätkä 

vaikutukset ole olennaisesti erilaisia kuin arviointiselostuksessa on esi-

tetty. 

Tekopohjavesilaitoksen rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Pohjavesi 

Pohjaveden pinnan alle rakennettavia rakenteita ovat havaintoputket ja 

kaivot. Pohjaveteen ei kohdistu haitallisia vaikutuksia rakentamisen ai-

kana. 

Pintavesi 

Ei vaikutuksia. 

Ympäristö 

Tekopohjavesilaitoksen rakenteet sijoittuvat Syrjänharjun valtakunnalli-

sesti arvokkaalle harjualueelle. Laitoksen rakenteet eivät kuitenkaan si-

joitu harjun arvokkaimmille osille, kuten Syrjänharjun paisterinteelle tai 

Syrjänharjun rantakerrostuma-alueelle (TUU-04-002).  

Tekopohjaveden painelinja ja tilapäinen putkilinja sivuavat Syrjänharjun 

luonnonsuojelualuetta ja Syrjänharjun rantakerrostuma-aluetta. Putki-

asennustyö tehdään siten, että vaikutuksia Syrjänharjun luonnonsuojelu-

alueelle ja Syrjänharjun rantakerrostuma-alueelle ei muodostu. Putkikai-

vanto pidetään kapeana eikä kaivuumaita sijoiteta luontokohteille. 
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Rakentamisen takia menetetään etupäässä kuivahkoa ja tuoretta kan-

gasta, eikä arvokkaalle harjukasvillisuudelle (paisterinnekasvillisuus) 

muodostu vaikutuksia. Metsäalueet pirstoutuvat vähäisesti, mutta pirs-

toutumisen vaikutus harjualueen yhtenäisyyteen on vähäinen. Tekopoh-

javesilaitoksen rakenteiden kohdalla ei ole tiedossa uhanalaisten lajien 

esiintymiä. 

Tiestöön aiheutuu väliaikaista haittaa, mutta tiestön vauriot korjataan ja 

tiestö palautetaan alkuperäiseen kuntoon rakennustöiden päätyttyä. 

5.9 Tekopohjavesilaitoksen koekäyttövaihe 

Koekäyttövaiheen tarkoitus 

Koekäyttövaiheella varmistetaan veden johtamisjärjestelyt sekä alueiden 

toimivuus ja mitoitus tuotantotilanteessa. Lisäksi kokeillaan käytännössä 

tekopohjavesilaitoksen erilaisia ajotapoja, eli jälleenimeytyksen ja veden-

oton painotuksia, sekä varmistetaan, ettei luvan mukaisesta toiminnasta 

aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia. Tarvittaessa koekäyttövai-

heessa kokeillaan myös yli-imeytystä. 

Valmistelevat toimet 

Koekäyttövaiheen valmistelevat toimet ovat:  

• Rantapumppaamon rakentaminen (sisältyy Kangasalan puolen hake-

mukseen) 

• Siirtopumppaamon rakentaminen (sisältyy Kangasalan puolen hake-

mukseen) 

• Siirtolinjojen pohjatutkimukset 

• Siirtolinjojen rakentaminen 

• Kaivojen rakentaminen 

Koekäyttösuunnitelma 

Koekäyttövaiheessa imeytetään Roineen vettä. Koekäyttövaiheen imey-

tys- ja vedenottomäärät vastaavat suuruusluokaltaan tekopohjaveden 

tuotannossa käytettäviä vesimääriä. Koekäyttövaiheen tuotto on maksi-

missaan 12 000 m3/d ja kesto on vähintään kaksi vuotta.  

Tekopohjavesilaitoksen koekäyttövaiheessa vesi johdetaan tuotantokai-

voilta ensisijaisesti osakaskuntien siirtolinjoja pitkin käsittelylaitoksille ja 

toissijaisesti yleissuunnitelmassa esitetyltä siirtopumppaamolta lähtevää 

ylivuotoputkea pitkin Hykkölässä olevaan lahteen (Roine). Ylivuotoputki 

sisältyy Kangasalan hakemukseen. 

Koekäyttövaihe aloitetaan imeytettävän raakaveden määrän vähittäisellä 

nostolla 4 000 m3/d:iin. Imeytetyn veden viipymä imeytysalueelta IA4.1 

Taustialantien kynnykselle on noin kuukausi. Noin kuukauden kuluttua 

imeytyksen aloittamisesta aloitetaan vedenotto kaivoalueella KA3.1 ja 

vesi siirretään Taustialantien kynnyksen yli jälleenimeytysalueilla JIA4.2 

ja JIA4.3 imeytettäväksi. Kun jälleenimeytys on aloitettu, aloitetaan myös 



28 (183) 

vedenotto kaivoalueilla KA3.2, KA3.4 ja KA3.4. Kaivoalueita voidaan 

käyttää erikseen ja samanaikaisesti. Kaivojen yhteenlaskettu tuotto nos-

tetaan vähitellen 4 000 m3/d:iin. Tämän jälkeen tehdään valvontaviran-

omaiselle väliraportti koekäyttövaiheen siihenastisesta kulusta. 

Seuraavassa vaiheessa imeytettävä vesimäärä nostetaan vähitellen 7 

000 m3/d:iin ja muilta osin toimitaan samoin kuin pienemmän vesimäärän 

aikana. Jälleenimeytettävää vesimäärää sekä tuotantokaivoista otetta-

vaa vesimäärää nostetaan vähitellen 7 000 m3/d:iin kasvavan vesimää-

rän virratessa kaivoalueelle KA3.1. Tilanne ajetaan tasapainotilaan Taus-

tialantien kaakkoispuolisten kaivoalueiden osalta eli tällöin pohjaveden 

pinnankorkeus on tasaantunut kaivoalueilla KA3.2, KA3.3 ja KA3.4. Tä-

män jälkeen tehdään valvontaviranomaiselle väliraportti koekäyttövai-

heen siihenastisesta kulusta. 

Samat vaiheet toistuvat tuotantomäärillä 10 000 m3/d ja 12 000 m3/d ja 

koekäyttövaiheen päätteeksi laaditaan loppuraportti, jossa hakija tekee 

valvontaviranomaiselle selvityksen tarkkailutuloksista, tarkkailussa ha-

vaituista ympäristöön kohdistuneista vaikutuksista sekä mahdollisista va-

hingoista ja niiden korvaamisesta. 

Lupamääräysten mukaisesti toimittaessa voidaan siirtyä suoraan varsi-

naiseen toimintaan. Jos koekäyttövaiheen aikana ilmenee aihetta muut-

taa suunnitelmaa varsinaiseen toimintaan siirtymisen osalta, tekee luvan-

saaja voimassa olevien lupamääräysten osalta hakemuksen aluehallin-

tovirastolle lupamääräysten muuttamiseksi. 

Tarkkailutulokset huomioidaan koko koekäyttövaiheen ajan ja niiden pe-

rusteella voidaan tehdä tarvittavia muutoksia vesimäärien ja alueiden pai-

notuksiin. Pohjaveden virtausmallia päivitetään koekäyttövaiheen aikana 

tarkkailutulosten perusteella. 

Koekäyttövaiheen tarkkailu 

Koekäyttövaiheessa tarkkailtaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi pohjave-

den pinnankorkeus, pohjaveden ja tekopohjaveden laatu, veden määrä, 

painumat sekä kasvillisuus.  

Tarkkailun avulla voidaan parantaa laitoksen ohjausta ja varmistaa, että 

haitallisia vaikutuksia ei muodostu Keiniänrannan virtaamiin, eläimistöön 

ja kasvillisuuteen. Tarkkailu aloitetaan rakennusvaiheessa ja se jatkuu 

koko laitoksen toiminnan ajan. 

Keiniänrannan luontotyyppien kasvillisuuteen, eläimistöön, toimintaan ja 

rakenteeseen vaikuttavat erityisesti pohjaveden kemialliset ominaisuu-

det, pohjaveden lämpötila, pohjaveden pinnan muutokset, veden virtaa-

minen lähteissä ja avo-ojissa, vedenkorkeus avovesipinnoilla sekä kaik-

kien näiden vuorovaikutus. 

Keiniärannan Natura-alueella tarkkailtavia asioita ovat lähteiden virtaa-

mat, avovesipintojen mittaukset, sademäärä, Mallasveden pinnankor-

keus, pohjaveden pinnankorkeus, veden laatu ja lämpötila, avovesipinto-

jen korkeustaso, kosteus sekä kasvillisuus. 
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Tekopohjavesilaitoksen käytön aikaiset vaikutukset 

Pohjavesi 

Imeytysalueilla pohjaveden pinnat nousevat paikallisesti ja kaivoalueilla 

pohjaveden pinnat laskevat paikallisesti. Tuotantoalueella TUA3 tasapai-

notilanteessa pohjavedenpinnan ylenemä tulee olemaan 3 – 3,5 metrin 

luokkaa ja alenema kaivoalueen ympäristössä 0,5 metriä. Alenemat ja 

ylenemät voivat olla tilapäisesti tätä suurempia ennen tasapainotilan saa-

vuttamista laitoksen käynnistysvaiheessa. 

Laitoksen ajotavalla voidaan hallita tuotantoalueen vesitaseita niin, että 

pohjaveden pinnankorkeuksien ja virtaussuuntien muutoksien haitalliset 

vaikutukset jäävät vähäisiksi tai niitä ei ole. 

Tekopohjaveden valmistuksella ei ole haitallisia vaikutuksia alueen poh-

javeden laatuun. Hanke ei myöskään vähennä pohjavesialueen antoi-

suutta. 

Alueen muut vedenottamot 

Pälkäneen kunnan Kinnalan pohjavedenottamo sijaitsee kalliokynnysten 

rajaamassa erillisessä pohjavesimuodostumassa. Tekopohjavesihanke 

ei vaikuta sen toimintaan tai veden laatuun. Tutkimusten perusteella 

imeytysalueen IA4.1 luoteispuolella sijaitseva kalliokynnys on riittävän 

korkea, jottei imeytettyä vettä virtaa Kinnalan vedenottamolle.  

Pintavesi 

Ei vaikutuksia. 

Ympäristö 

Tekopohjavesilaitoksen toimiessa Keiniänrannan vesitase pidetään läh-

tökohtaisesti vakaana tekopohjavesilaitoksen ajotavalla, mikä tarkoittaa, 

että seurantatulosten perusteella muutetaan sekä imeytysaluekohtaisia 

että vedenottoaluekohtaisia vesimääriä. Tarvittaessa vesitaseen vakaus 

varmistetaan yli-imeytyksellä, jolloin imeytysalueille imeytetään enem-

män vettä kuin on tarvetta pumpata pois kaivojen kautta ja ylimääräinen 

vesi ohjautuu Keiniänrannan suuntaan. Tällä varmistetaan Keiniänran-

nan veden laadun ja määrän säilyminen luonnontilan kaltaisena. Myös 

Keiniänrantaan purkautuvan pohjaveden lämpötila säilyy luonnontilai-

sena, koska pohjaveden viipymät imeytysalueelta IA4.1 Keiniänrantaan 

tulevat olemaan useita kuukausia.  

Toiminta ei muuta suojeltavien luontotyyppien toimintaa, rakenteita tai 

ekologisia ominaispiirteitä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Tekopohjave-

silaitoksen pitkäaikainen toiminta ei aiheuta seurauksia kasvillisuuteen 

silloinkaan, kun laitos lopettaa toimintansa. Tämä johtuu siitä, että imey-

tyksessä maaperään ei jää siinä määrin humusaineita, jotka hajotessaan 

aiheuttaisivat hapen vähenemisen pohjavedessä. Alueen eheyttä koske-

vien kriteerien perusteella voidaan todeta, että suunnitelmalla ei ole kiel-

teisiä vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen suojeluperusteisiin. 
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Pohjavesimallilla tehdyssä tuotantotilanteen simulaatiossa, jossa imeyte-

tään 12 000 m3/d raakavettä ja tuotetaan 12 000 m3/d tekopohjavettä, 

pohjaveden pinnankorkeudet laskevat Keiniänrannassa alle 0,2 m ja vir-

taamat pienenevät alle 4 %. Yli-imeytystilanteessa, jossa imeytetään 14 

000 m3/d raakavettä ja tuotetaan 12 000 m3/d tekopohjavettä, virtaamat 

Keiniänrannassa pienenevät noin 1 % (Warsta 2019).  Muutokset ovat 

niin vähäisiä, että virtaaman vähenemisen erottaminen luonnontilaisesta 

vaihtelusta on vaikeaa.  

Vähäisiä pitkäaikaisvaikutuksia voi syntyä, jos virtaama vähenee pitkä-

jaksoisesti (useita vuosia - kymmeniä vuosia) noin 4 %. Tällöin vaikutuk-

set ilmenisivät lähdekasvien ja eräiden tihkupinnoilla elävien eläinten run-

sauden muutoksina, mutta pohjavedestä riippuvaisten luontotyyppien 

ominaispiirteet, rakenne ja toiminta eivät muuttuisi. Tämä voidaan kuiten-

kin välttää laitoksen ajotavalla ja tarvittaessa yli-imeytyksellä, jota käyte-

tään vain siinä määrin, että Keiniänrannan vesitase säilyy luonnontilan 

kaltaisena. Imeytystarpeen määrittämisessä on keskeistä Keiniänrannan 

vesitilanteen seuranta. Seurannalla vältetään lyhyt- ja pitkäaikaisvaiku-

tuksien muodostuminen sekä tilanne, jossa virtaamat olisivat usean vuo-

den aikana liian alhaisia, pysyen silti luonnontilan vaihteluvälillä. 

Tekopohjavesilaitoksen toiminnan vaikutuksia Keiniänrannan luontee-

seen on käsitelty yksityiskohtaisemmin Natura-arvioinnissa. Laitoksen 

toiminta vaatii tarkkaa seurantaa. 

Muut vaikutukset: 

Pohjaveden pinnan muutoksilla toiminnan aikana ei arvioida olevan vai-

kutuksia rakennusten tai rakenteiden painumiin. Koko harjualueen kan-

nalta maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä tekopohjavesilaitosalu-

eet kattavat vain pienen osan harjualueesta. 

Vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin 

Isokankaan – Syrjänharjun 1E-luokan pohjavesialue on luokiteltu määräl-

liseltä tilaltaan huonoksi, koska Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenotta-

mon alueella vedenoton määrä on ylittänyt muodostuvan pohjaveden 

määrän. Pohjaveden pintojen lasku osoittaa pohjavettä otettavan enem-

män kuin sitä muodostuu ja kyse on ihmistoiminnan aiheuttamasta kehi-

tyksestä. 

Tekopohjavesihanke ei aiheuta muutoksia pohjaveden määrälliseen ti-

laan. Imeytettävän raakaveden määrä on suurempi (yli-imeytys) tai yhtä 

suuri kuin laitoksen tuotantomäärä, jolloin hankkeella ei ole vaikutuksia 

Isokankaan-Syrjänharjun pohjavesialueen määrälliseen tilaan. Kinnalan 

vedenottamo sijaitsee kalliokynnyksen takana erillisessä pohjavesial-

taassa tekopohjavesilaitoksen tuotantoalueeseen TUA3 nähden eikä te-

kopohjavesilaitoksella näin ollen ole vaikutuksia Kinnalan vedenottamon 

veden saantialueeseen. 

Isokankaan – Syrjänharjun pohjavesialue on luokiteltu kemialliselta tilal-

taan huonoksi, koska yksi tai useampi veden laadun ympäristönormi ylit-

tyy ja pilaavien aineiden esiintymisen laajuus aiheuttaa merkittävän 
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ympäristöriskin. Ympäristölaatunormien raja-arvot ylittävät aineet vesien-

hoidon toisella suunnittelukaudella olivat kloridi, nitraatti sekä pestisidit. 

Pääasiallisiksi tilaa heikentäviksi toiminnoiksi on arvioitu teollisuus, maa-

talous, vedenotto ja asutus. 

Tekopohjavesihanke ei vaikuta haitta-aineiden leviämiseen alueella eikä 

aiheuta pohjavesialueen kemiallisen tilan heikkenemistä. 

5.10 Toiminnan lopettaminen 

Tekopohjavesilaitoksen käyttöajaksi on suunniteltu 100 vuotta. Kun lai-

toksen toiminta päätetään lopettaa, sen vedentuotanto ajetaan alas vuo-

den aikana. Vesimääriä vähennetään hallitusti päämääränä luonnontilai-

nen vesitase. Lopettamista varten laaditaan erillinen tarkkailusuunni-

telma, johon sisältyy myös jälkiseuranta. Rakennetut laitteet puretaan ja 

poistetaan. Kaikki rakennetut kohteet on mahdollista ennallistaa. Ennal-

listamisesta laaditaan ennen toiminnan päättymistä suunnitelma.  Pää-

määränä on maisemoida rakentamiskohdat luonnontilaisiksi. 

5.11 Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi 

Hankkeessa on vähennetty ympäristöön kohdistuvia mahdollisia vaiku-

tuksia seuraavasti: 

Suunnittelun aikana 

- Aikaisempaan hakemukseen verrattuna Keiniänrannan Natura-alueetta 

lähimpänä olevista tuotantoalueista on luovuttu. Hanketta on rajattu 

KHO:n päätöksessä (Taltionro 3947) esitetyllä tavalla. 

- Vesimäärää on pienennetty 20 000 m3/d:sta 12 000 m3/d:een. Tuotan-

tomäärää on rajattu hankkeen ympäristöön kohdistuvien vaikutusten vä-

hentämiseksi. 

- Pohjavesi ja tekopohjavesi siirretään putkilinjaa pitkin Taustialantien 

kynnyksen yli jälleenimeytysalueille. 

- Pohjaveden virtausmallia on tarkennettu uusien tutkimustulosten perus-

teella. Mallin toimivuus on parantunut huomattavasti etenkin mallin 

reuna-alueilla. 

- Hankkeen Natura-arviointi on tehty uudelleen. 

Rakentamisen aikana: 

• Mikäli putkilinjojen asennustöiden yhteydessä väliaikaisesti katkaistaan 

kulkuyhteys, se merkitään ja katkaisusta tiedotetaan. 

• Rakentamisen yhteydessä syntyvien ylijäämämaiden laatu tarkastetaan 

tarvittaessa.  

• Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet huomioidaan rakentamisen ai-

kana. Vaikutukset kohteisiin minimoidaan maastomerkinnöillä ja ohjeis-

tuksella.  

• Merkitään työmaa-alue selvästi.  

• Kaadetaan puustoa mahdollisimman vähän.  

• Kaivujäljet maisemoidaan hyvin. 

• Rakennustoimet tehdään lintujen pesimäajan ulkopuolella. 
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Käytön aikana: 

• Imeytysalueella IA4.1 imeytys toteutetaan ensisijaisesti kaivoimeytyk-

sellä ja jälleenimeytysalueilla JIA4.2 ja JIA4.3 imeytys toteutetaan vain 

kaivoimeytyksellä. 

• Sadetuksen ja lepovaiheen vuorottelu sadetusimeytysalueella: yksi 

vuosi sadetusta, vähintään yksi vuosi levossa. 

• Sadetusimeytysputket sijoitetaan ja sadetusvoimakkuutta säädetään si-

ten, ettei sadetuksesta aiheudu vesien valumista rinteitä pitkin ja siten 

eroosion vaaraa, eikä lammikoitumista. 

• Tehdään jatkuvaa seurantaa ympäristön ja veden määrän ja laadun 

muutoksista sekä tiedotetaan näistä tietyin väliajoin. Varaudutaan tarvit-

taviin toimenpiteisiin.  

• Keiniänrannan vesitaseen ylläpito tekopohjavesilaitoksen ajotavalla ja 

tarvittaessa yli-imeytyksellä 

• Huoltoyhteysverkosto suunnitellaan ja rakennetaan siten, että käyte-

tään mahdollisimman paljon nykyisiä ajouria ja polkuja 

5.12 Arvio hankkeen aiheuttamista hyödyistä 

Hankkeen hyödyt ovat merkittävät Tavase Oy:n osakaskunnille ja laajem-

min myös Tampereen kaupunkiseudulle ja Etelä-Pirkanmaalle. Hank-

keella ratkaistaan tulevaisuuden hyvän talousveden riittävyysongelma 

normaalitilanteessa ja parannetaan merkittävästi vedenjakelun toiminta-

varmuutta kriisi- ja poikkeustilanteissa. 

Hankkeen muita hyötyjä ja etuja ovat mm.: 

• Saadaan hyvää, tasalaatuista ja tasalämpöistä talousvettä. Tekopohja-

vesi on hajutonta, mautonta ja kylmää. 

• Levät ja sädesienet ja niiden aiheuttamat makuhäiriöt poistuvat. 

• Tuotetaan luonnonmukaisesti puhdistettua vettä. 

• Veden laatu ei äkillisesti muutu esimerkiksi tuulien, sateiden ja sulamis-

vesien vaikutuksesta. 

• Tasalaatuinen vesi edesauttaa veden laadun säilymistä hyvänä veden-

jakeluverkostossa. 

• Viileä vesi hidastaa haitallista biologista toimintaa vedenjakeluverkos-

tossa. 

• Parannetaan vedentuotannon toimintavarmuutta, koska käytössä on 

kolme erillistä, toisistaan riippumatonta pohjavesimuodostumaa (TUA1 ja 

TUA2 Kangasalalla ja TUA3 Pälkäneellä). 

• Parannetaan vedentuotannon toimintavarmuutta, koska pitkä viipymä 

harjussa mahdollistaa keskeytymättömän vedentoimituksen huolimatta 

mahdollisesta lyhytaikaisesta raakavedenoton keskeyttämisestä raaka-

veden ongelmatilanteessa. 

• Tasalämpöinen vesi säästää vesijohtoverkostoja ja pienentää niiden 

korjaustarvetta. 

• Putkirikot vähenevät, mikä lisää vedenjakelun toimintavarmuutta. 

• Säästetään vedentuotantokustannuksissa, vrt. pintaveden valmistus. 

• Säästetään luonnonvaroja, vedenkäsittelyssä ei tarvita saostuskemi-

kaaleja.  
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• Säästetään luonnonvaroja, koska vedenkäsittelyn huuhteluvesimäärät 

vähenevät merkittävästi ja täten säästetään raakavettä ja vähennetään 

viemäröinti- ja jätevedenkäsittelykustannuksia. 

• Säästetään luonnonvaroja, sillä alkalointikemikaalien kulutus pienenee. 

• Säästetään luonnonvaroja, sillä desinfiointikemikaalien kulutus piene-

nee. 

• Säästetään luonnonvaroja, sillä kemikaalien kuljetukset vähenevät. 

• Odotettavissa olevat investoinnit, kuten pintaveden käsittelylaitosten sa-

neeraukset jäävät pois tai niiden laajuudet pienevät merkittävästi (vain 

alkalointi ja desinfiointi). 

• Yksinkertaistaa veden jälkikäsittelyn toimintaa ja käyttöä (vain alkalointi 

ja desinfiointi) osakaskuntien vesilaitoksilla. 

• Hanke mahdollistaa paikallisten vesihuoltoverkostojen laajentamisen 

hankkeen johtolinjojen varsilla. 

• Seudullinen yhteistyö lisää yksittäisen kunnan voimavaroja vedenhan-

kinnan varmistamisessa. 

• Pintaveden käytöstä luopuminen ja tekopohjaveden ja pohjaveden käyt-

töön siirtymisen lisää asumisviihtyvyyttä sekä talousvettä käyttävän teol-

lisuuden kilpailukykyä. 

Tekopohjavesihankkeessa suurin osa investointikustannuksista koostuu 

vesijohdoista, jotka ovat pitkäikäisiä. Tarve uusinvestointeihin on merkit-

tävästi pienempi kuin vaihtoehtoisessa kemiallisessa pintaveden käsitte-

lyssä, joka sisältää runsaasti koneita ja laitteita. Tekopohjavesilaitok-

sessa myös käyttökustannukset ovat pienemmät. Pienempien uusinves-

tointien ja pienempien käyttökustannusten ansiosta tekopohjavesilaitok-

sen rahalliset hyödyt ovat kymmeniä miljoonia euroja tekopohjavesilai-

toksen elinkaaren (100 vuotta) aikana verrattuna kemialliseen pintave-

denkäsittelyyn. Hankkeen hyödyt ja edut ovat vesihuollon kannalta hyvin 

merkittävät ja edistävät samalla myös Tampereen kaupunkiseudun ja 

Etelä-Pirkanmaan taloudellista kilpailukykyä ja luonnonvarojen tehokasta 

käyttöä.     

5.13 Arvio hankkeen aiheuttamista haitoista 

Hankkeen vahinkoja ja haittoja ovat: 

• Kasvillisuustyyppien vähäiset muutokset imeytysalueilla. 

• Tilapäinen haitta rakentamisen aikana maanviljelylle käyttöoikeusalu-

eilla. 

• Rajoitukset esim. metsänkasvatuksessa käyttöoikeusalueilla. 

• Tekopohjavesilaitoksen käyttöön varattavien maa-alueiden käyttötar-

koituksen ja -oikeuden muutokset. 

5.14 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 

Kaikissa tarkkailuvaiheissa tarkkaillaan samoja asioita samojen periaat-

teiden mukaisesti, ellei toisin ole mainittu. Tarkkailutiheys, -pisteet ja ana-

lyysit ovat eri vaiheissa erilaiset. 

 

 



34 (183) 

Tarkkailuvaiheet ovat: 

• Perustarkkailu aloitetaan ennen rakentamisen aloittamista, jolloin selvi-

tetään sen hetkisiä luonnontilan olosuhteita. Alueella on tehty esimerkiksi 

pohjavesitarkkailua 1990-luvulta lähtien, joten alueen luonnontila, olo-

suhteet ja vaihteluvälit tunnetaan hyvin. Perustarkkailu jatkuu rakentami-

sen ajan ja sillä varmistetaan, ettei rakentamisesta ja sitä valmistelevista 

toimenpiteistä synny haitallisia ympäristövaikutuksia. Perustarkkailua 

tehdään myös eri vaiheiden välisinä aikoina sekä laitoksen toiminnan lo-

pettamisen yhteydessä jälkiseurantana. 

• Pohjaveden kierrätyskokeen tarkkailu. Kierrätettävää vesimäärää seu-

rataan automaattisin mittauksin. Imeytysalueella ja jälleenimeytysalu-

eella tapahtuvaa pohjavedenpinnan nousua seurataan imeytyskaivoista 

ja pohjavesiputkista. Kaivoalueilla tapahtuvaa alenemaa seurataan ve-

denottokaivoista ja pohjavesiputkista. Pohjavesiseurantaa tehdään auto-

maattimittarein sekä manuaalimittauksin. Lisäksi tarkkaillaan pohjave-

siputkien ohella yksityisiä talousvesikaivoja ja lähteiden virtaamia. Kier-

rätyskokeen tarkkailuun kuuluu ennakkoseuranta, kokeen aikainen tark-

kailu ja jälkiseuranta (palautuminen). Kierrätyskokeen tavoitteena on var-

mistaa imeytysolosuhteet ja teknis-taloudellisesti optimoida tarvittavien 

imeytys- ja vedenottokaivojen lukumäärää. 

• Koekäyttövaiheen tarkkailulla seurataan koetoiminnan aiheuttamia 

muutoksia tarkkailtavissa parametreissa. Tarkkailutulosten perusteella 

ohjataan koekäyttövaiheen kulkua sekä suunnitellaan tekopohjavesilai-

toksen toimintaa. Myös tuotantovaiheen tarkkailusuunnitelma tarkentuu 

koekäyttövaiheen tarkkailutulosten perusteella.  

• Tuotantovaiheen tarkkailulla pyritään minimoimaan tekopohjavesilaitok-

sen aiheuttamat muutokset luonnonympäristössä sekä takaamaan teko-

pohjaveden hyvä laatu. Tarkkailutulosten perusteella voidaan myös opti-

moida tekopohjavesilaitoksen ajotapaa. 

Tarkkailtavat asiat 

Pohjaveden pinnankorkeuden mittaus 

Pohjaveden pinnankorkeuden mittauksia tehdään, jotta havaitaan pin-

nankorkeuden muutokset alueella. Tarkkailutulosten perusteella toimin-

taa voidaan optimoida sekä ohjata niin, ettei pohjaveden pinnan korkeu-

den muutoksista aiheudu haittaa ympäristölle tai muille alueen toimijoille. 

Pohjaveden pintoja tarkkaillaan pohjaveden havaintoputkista, alueen ta-

lousvesikaivoista ja lähteistä. Pohjaveden tarkkailu on aloitettu 1990-lu-

vulla ja tarkkailua jatketaan tekopohjavesilaitoksen jatkosuunnittelun, ra-

kentamisen, koetoiminnan ja toiminnan aikana. 

Tarkkailupisteinä on pohja- ja orsiveden havaintoputkia sekä yksityiskai-

voja (suunnitelmapiirustus 101010841.010). Alueelle on asennettu 70 ha-

vaintoputkea ja niitä on tarkoitus asentaa lisää 45 kappaletta. Kartoitet-

tuja yksityiskaivoja alueella on 70 kappaletta. Kinnalan vedenottamon 



35 (183) 

pohjaveden pinnan korkeutta seurataan vedenottamon vieressä sijaitse-

vasta havaintoputkesta. 

Automaattisia pohjaveden pinnan korkeusmittareita asennetaan pohjave-

den pinnan tarkkailun kannalta tärkeimpiin ja tiheimmin mitattaviin, yksi-

tyiskohtaisemman tarkkailusuunnitelman teon yhteydessä valittaviin ha-

vaintoputkiin ja kaivoihin. Muista ohjelman mukaisista havaintopisteistä 

pohjaveden pintaa mitataan käsimittauksin. 

Tarkkailuun valittavista havaintopisteistä mitataan pohjaveden pinnan 

korkeutta noin kerran vuorokaudessa – kerran kahdessa kuukaudessa. 

Tarkkailutiheys riippuu tarkkailuvaiheesta, havaintopisteen sijainnista ja 

edustavuudesta sekä havaintopisteiden tiheydestä alueella. Pohjaveden 

kierrätyskokeen aikana, koekäyttövaiheessa ja tuotantovaiheen alussa 

pohjaveden pinnan mittauksia tehdään tiheämmin kuin perustarkkailun 

aikana. 

Tarkkailukäynneistä ilmoitetaan ennen tarkkailun alkamista kullekin kai-

vonomistajalle ja käynnit suoritetaan siten, että tarkkailusta aiheutuu 

mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä kaivojen tai kiinteistöjen omis-

tajille. 

Pohjaveden ja tekopohjaveden laatu 

Pohja- ja tekopohjaveden laatua tarkkaillaan tekopohjavesilaitoksen tuot-

taman veden laadun varmistamiseksi. Koekäyttövaiheessa, imeytettä-

essä Roineen vettä, sekä varsinaisessa tuotantovaiheessa, veden puh-

distumisprosessia varmistetaan eri virtausvaiheista otettavin näyttein. 

Vesinäytteitä otetaan tuotantoalueen kaikista osista virtaussuuntien mu-

kaisesti, niin että raakaveden muuttuminen pohjaveden kaltaiseksi voi-

daan varmistaa sekä mahdolliset haitta-aineet voidaan tunnistaa enna-

koivasti ennen niiden joutumista tuotantokaivoihin. 

Pohjaveden ja tekopohjaveden laatua tarkkaillaan kaikkien vaiheiden ai-

kana havaintoputkista, yksityiskaivoista sekä tuotantokaivoista otettavin 

vesinäyttein.  Talousvesikäytössä olevien yksityiskaivojen laatua seura-

taan tarkemmin kuin muiden yksityiskaivojen. 

Näytteet ottaa sertifioitu näytteenottaja ja vesianalyysit tehdään akkredi-

toidussa laboratoriossa. 

Tarkkailuun valittavista havaintopisteistä otetaan vesinäytteitä noin kaksi 

kertaa viikossa – kerran vuodessa. Tarkkailutiheys riippuu tarkkailuvai-

heesta, havaintopisteen sijainnista ja edustavuudesta sekä havaintopis-

teiden tiheydestä alueella. Pohjaveden kierrätyskokeen aikana, koekäyt-

tövaiheessa ja tuotantovaiheen alussa pohjaveden laatua tarkkaillaan ti-

heämmin kuin perustarkkailun aikana. 

Imeytettävän ja tuotantokaivoista otettavan veden määrä  

Imeytysalueille ja jälleenimeytysalueille johdettava vesimäärä mitataan 

kullekin imeytyskaivolle tai sadetusimeytysalueelle menevässä putkessa 

olevalla määrämittarilla. Tuotantokaivoista otettavat vesimäärät mitataan 
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kaivokohtaisesti määrämittarilla. Imeytysmäärät esitetään imey-

tysaluekohtaisesti ja otettavat vesimäärät kaivoaluekohtaisesti. Lisäksi 

määrät esitetään tuotantoaluekohtaisesti. 

Imeytettävän ja tuotantokaivoista otettavan veden laatu 

Koekäyttövaiheessa, Roineen vettä käytettäessä, tarkkaillaan sekä 

imeytettävän (raakavesi) että otettavan (tekopohjavesi) veden laatua. 

Analysoitavat parametrit määritetään yksityiskohtaisemmassa tarkkailu-

suunnitelmassa. 

Imeytettävän ja tuotantokaivoista otettavan veden laatua tarkkaillaan, 

jotta osakkaille johdettavan veden laatu pysyy vaatimusten mukaisena. 

Veden laatua analysoidaan useita kertoja viikossa – kerran kuukau-

dessa. Osakkaille johdettavan veden laatua tarkkaillaan tiheämmin kuin 

tuotantokaivojen veden laatua. 

Tarkkailu Keiniänrannan Natura-alueella 

Keiniänrannan luontotyyppien kasvillisuuteen, eläimistöön, toimintaan ja 

rakenteeseen vaikuttavat erityisesti pohjaveden kemialliset ominaisuu-

det, pohjaveden lämpötila, pohjaveden pinnan muutokset, veden virtaa-

minen lähteissä ja avo-ojissa, vedenkorkeus avovesipinnoilla sekä kaik-

kien näiden vuorovaikutus. 

Seurannan avulla voidaan parantaa laitoksen ohjausta ja varmistaa, että 

haitallisia vaikutuksia ei muodostu Keiniänrannan virtaamiin, eläimistöön 

ja kasvillisuuteen. Seuranta aloitetaan rakennusvaiheessa ja se jatkuu 

koko laitoksen toiminnan ajan. 

Lähteiden virtaamat 

Keiniänrannan lähteikköpurkaumien virtaamien seurantaa jatketaan. Lai-

toksen toiminnan alkuvaiheessa Keiniänrannan virtaamia mitattaan ker-

ran viikossa 17 mittauspisteestä. Myöhemmin, kun toiminta on vakiintu-

nut, seurantaa tehdään kesäkautena kaksi kertaa kuukaudessa ja talvella 

kerran kuukaudessa. 

Avovesipintojen mittaukset suoritetaan nykyisiltä tutkimuslinjoilta loppu-

keväällä ja -kesällä. Seurattujen linjojen 2 ja 3 väliin lisätään yksi avove-

simittauslinja. 

Sademäärä ja Mallasveden pinnankorkeus 

Kuukausittaiset sademäärät hankitaan lähimmältä toiminnassa olevalta 

Ilmatieteenlaitoksen sadeasemalta. Sademäärien avulla voidaan arvioida 

luonnonolojen vaikutusta virtaamiin. Lisäksi hankitaan Mallasveden pin-

nankorkeudet käyttöön. 

Pohjavesiolosuhteet 

Keiniänrannan alueen pohjavesiputkiin asennetaan pohjavedenpinnan-

tason automaattinen seurantajärjestelmä. Pohjaveden pinnan 
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vaihteluiden tarkkailu voidaan näin tehdä jatkuvatoimisesti ja reaaliaikai-

sesti siirtopumppaamolle sijoitettavasta valvomosta. Automatisoitu seu-

ranta takaa sen, että veden pumppausta voidaan tarpeen mukaan säätää 

pohjavedenpinnantasojen muutosten rajoittamiseksi. Pinnan tason seu-

rantaa täydennetään pohjavesiputkista ja kaivoista käsimittauksin. 

Vedenlaatu 

Vedenlaadun seurannalla varmistetaan, ettei koetoiminnan tai laitoksen 

tuotantovaiheen aikana tapahdu lähteiden, avovesipintojen ja laskuojien 

vedenlaadussa luonnontilasta poikkeavia muutoksia. Veden laatua seu-

rataan lähteiden, avovesipintojen sekä laskuojien näytepisteistä Q7, Q12 

ja QKO. Lisäksi näytepisteitä lisätään kuusi kappaletta alueen keski-

osaan pisteiden Q7 ja QKO väliin. 

Veden laatua seurataan keväällä (2 kertaa), kesällä (2 kertaa) ja syksyllä 

(2 kertaa). Vesinäytteistä analysoidaan happamuus, sähkönjohtavuus, 

sameus, happipitoisuus, alkaliniteetti, nitraattityyppi, kokonaisfosfori, fos-

faattifosfori, kalsium, magnesium, kalium, natrium, rauta, mangaani ja 

sulfaatti. Lisäksi mitataan veden lämpötila. Näytteet ottaa sertifioitu näyt-

teenottaja ja vesianalyysit tehdään akkreditoidussa laboratoriossa. 

Avovesipinnat 

Pysyvä muutos avovesipintojen veden tasossa muuttaa varsin nopeasti 

alueen kasvillisuutta.  Seurannalla voidaan ohjata veden pumppausta 

koetoiminnan ja laitoksen tuotantovaiheen aikana tarpeen mukaan, jotta 

Keiniänrannan ympäristössä ei tapahdu avovesipinnoilla luonnontilasta 

poikkeavia muutoksia. 

Avovesipintojen tasoa on tarkkailtu useita vuosia ja tätä tarkkailua jatke-

taan. Linjojen 2 ja 3 väliin lisätään yksi avovesimittauslinja.  Mittaukset 

tehdään loppukeväällä ja kesällä. 

Kasvillisuus 

Keiniänrannan kasvillisuustarkkailua jatketaan samantyyppisesti, kuin 

sitä on tehty vuosina 2006–2011.  Tässä seurannassa oli seuranta-aloja 

seitsemän. Seuranta-alojen määrää lisätään kolmella. Uudet seuranta-

alat sijoitetaan seuranta-alojen nro 3 ja nro 5 väliin. Seuranta-alan koko 

on 20 metriä x 20 metriä.  Jokaisella seurantakoealalla on 5 kasvillisuus-

koealaa. Kasvillisuuskoealoja on kaikkiaan 50 kappaletta. Kasvillisuus-

koealoilta määritetään pohja-, kenttä- ja pensaskerroksen lajit ja arvioi-

daan lajien sekä kasvipeitteettömän maan ja karikkeen peitteisyys. Näy-

tealat valokuvataan. 

Seurantakoealoilta tehdään myös kosteustasojen mittaus. Kasvillisuus-

pintojen kosteustasojen mittaukset suoritetaan seurantakoealan nurkka-

merkkiputkien välille pingotetun mittanauhan avulla.  Kunkin seuranta-

koealan sivun puu-, mätäs-, väli-, vesi- ja märkäpintojen sijainnit mitataan 

5 cm tarkkuudella. 



38 (183) 

Kosteus- ja kasvillisuustarkkailua tehdään joka kasvukausi koekäyttö- ja 

tuotantovaiheen aikana.  Seurantakoealalta arvioidaan puuston pohja-

pinta-ala ja latvuspeittävyys sekä määritetään pensas- ja puulajit, mita-

taan puuston keskipituus ja runkoluku viiden vuoden välein koe- ja tuo-

tantovaiheen aikana. 

Sadetusalueiden kasvillisuustarkkailu 

Kasvillisuustarkkailua tehdään sadetusimeytysalueella. Alueelta on ole-

massa aikaisempaa kasvillisuustietoa. 

Kasvillisuuskuvioiden rajat ja nykyluonne tarkistetaan ja jokaiselta kuvi-

olta arvioidaan yleisempien putkilokasvien ja ns. harjukasvien runsaus 

asteikolla 1-5. Kuviolta otetaan valokuva aina samasta pisteestä samaan 

suuntaan. Kuvauspaikka merkitään maastoon. 

Kasvillisuustarkkailua tehdään koekäyttövaiheessa kasvukausittain. Tuo-

tantovaiheessa tarkkailua tehdään ensimmäisten viiden vuoden aikana 

jokaisena kasvukautena. Myöhemmin tarkkailua tehdään 5 vuoden vä-

lein. 

Painumat 

Painumatarkkailulla varmistetaan, ettei vedenhankinnan seurauksena ta-

pahdu maaperän haitallista kokonpuristuvuutta, joka aiheuttaa rakennus-

ten tai rakenteiden painumia. Painumaherkillä alueilla valitaan rakennuk-

set ja rakenteet, joista on tarpeen tehdä painumatarkkailua.  

Painumatarkkailua tehdään koetoiminnan ja tuotantovaiheen aikana puo-

livuosittain. Kun tuotantovaihetta on kestänyt kaksi vuotta, painumatark-

kailua tehdään vuosittain. Vähintään yksi tarkkailukierros tehdään ennen 

tekopohjavesilaitoksen rakentamisen aloittamista. 

Muu tarkkailu 

Tekopohjavesilaitoksen muihin tarkkailtaviin asioihin kuuluvat mm. ener-

giankulutus, käyttöpäiväkirjojen ylläpito ja mahdollisten poikkeamatilan-

teiden kirjaaminen. 

5.15 Tarvittavat maa- ja vesialueet 

Hakija hakee tarvittaville alueille käyttöoikeuksia. Näitä alueita ovat imey-

tysalueet, kaivoalueet sekä maa-alueet tekopohjavesilaitoksen putkilinjo-

jen ja siirtolinjojen kohdalla.  

Hakemuksen liitteissä on esitetty tarvittavien maa-alueiden käyttöoikeus-

luettelo kiinteistöittäin ja maanomistajittain, käyttöoikeusaluekartta sekä 

uudet asennettavat havaintoputket ja kaivot kiinteistöittäin.  

5.16 Korvaukset 

Hakija esittää korvauksia maksettavaksi Maanomistajien Arviointikeskus 

Oy:n tekemän erillisen arviointiliitteen perusteiden mukaisesti ja erillisten 

kiinteistökohtaisten liitteiden mukaisesti. 
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Korvausperusteet  

Yleistä  

Arvioitavat alueet on jaettu maanalaisten putkien ja johtojen rakentami-

sen yhteydessä arvioitujen korvausten vakiintuneen arviointikäytännön 

mukaisesti pysyvän käyttöoikeuden ja työnaikaisen käytön alueisiin.  

Pysyvä käyttöoikeus  

Pysyvällä käyttöoikeudella korvattavat alueet on arvioitu maapohjan täy-

den markkinahinnan mukaisesti.  

Pelto  

Maanmittauslaitoksen julkaisun Kiinteistöjen kauppahintatilasto mukaan 

pellon mediaanihinta Pirkanmaalla vuonna 2018 tehdyissä kaupoissa oli 

9249 €/ha ja keskiarvohinta 9494 €/ha. Pidemmän ajan (2016 – 2018) 

hintojen taso on ollut haarukassa 9000 – 10000 €/ha maakunnallisella 

tasolla. Pälkäneellä lähellä kuntakeskusta hintataso on kuitenkin ollut pe-

rinteisesti korkea.  

Kohdealueella on tehty seuraavat peltokaupat: 

 

Kaupoista ainakin 7 ja 49 on tehty selkeästi yli käyvän pellon hinnan ja 

kauppahintaan arvioidaan sijainnista johtuen sisältyvän myös odotuksia 

myöhemmästä tehokkaammasta maankäytöstä. Hinnoittelun perustaksi 

on myös haastateltu Maanmittauslaitoksen Tampereen toimipisteessä 

arviointitoimituksia suorittavia kokeneempia toimitusinsinöörejä. Pellon 

hintana käytetään tässä arvioissa edellä esitetyn perusteella 12000 €/ha. 

Pellon osalta korvauksen suuruutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon 

myös se, että alue on viljeltävissä putken rakentamisen jälkeen.  

Metsämaa  

Metsän maapohjasta eli puuttomasta metsämaasta ei ole kauppahintoja 

saatavana. Metsäkiinteistöjen kaupoissa on lähes aina puuston ja taimi-

kon arvo mukana, eikä kauppojen kohteiden puuston määrä tai taimikoi-

den laatu ole selvitettävissä.  

Yleisen toimituskäytännön mukaan metsämaapohja on korvattu tuottoar-

vomenetelmällä Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion laatimien met-

säarvioinnin summa-arvomenetelmän aputaulukoiden perusteella. Met-

sätalouden kehittämiskeskus Tapion mukaan metsämaan tuottoarvo Pir-

kanmaalla on 150 – 580 €/ha. 
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Nyt arvioitavan kohteen sijainnista johtuen näiden arvojen käyttäminen 

on maanomistajan kannalta kohtuutonta. Maaoikeudet ovat useissa 

maantie- ja lunastustoimituksia koskevissa tuomioissaan määrännyt met-

sämaan korvauksen tasoon 800 – 1200 €/ha.  

Maaoikeudet ovat perustelleet tuomioita alueiden mahdollisella käytöllä 

haja-asutusrakentamiseen sekä metsän virkistyskäytön osalta Maanmit-

tauslaitoksen julkaisulla ”Virkistyskäytön arviointi” (Maanmittauslaitos 

2003, Virka -projektin loppuraportti).  

Lisäksi maaoikeudet ovat korvaustasoissa ottaneet huomioon korvatta-

vien kohteiden sijainnin taajamien suhteen. Muidenkin tutkimusten mu-

kaan hyvällä sijainnilla metsämaan kauppa-arvo ylittää selvästi nämä ar-

vot. Esimerkiksi Loviisassa Vt 7 parantamista koskeneessa toimituk-

sessa vastaavia taulukkoarvoja korotettiin 500-1100 euroa sijainnista riip-

puen.  

Ottaen huomioon kohteiden edullisen sijainnin, on kaikki metsätalouskäy-

tössä olevat tilukset tulisi hinnoitella yksikköhinnan 1200 €/ha mukaisesti.  

Asuinrakennuspaikat  

Pälkäneen puolella tilojen Harjula, Hirvihaka, Tala, Kiila 2, Kiila, Etumaa, 

Kotikunnas, Kultamaa kohdalla hanke kohdistuu asemakaavan ulkopuo-

liseen asuinrakennuspaikkaan. Kangasalan puolella hanke ei kohdistu 

asuinrakennuspaikkoihin. 

Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Kiinteistöjen kauppahintarekisterin 

mukaan kohdealueella on tehty seuraavat asemakaavan ulkopuolisten 

rakennuspaikkojen kaupat: 
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Rakennuspaikkojen yksikköhintana esitetään käytettäväksi 5 €/ 

m2(50 000 €/ha) Koska ne ovat pinta-aloiltaan hyvin samankokoisia, ei 

yksikköhintoja ole tarkistettu pinta-alasta johtuen.  

Muut rakennuspaikat  

Tilan Hallila 3:70 alueelle rantaan rakennettavan raakavesipumppaamon 

tontti sekä Saarioisten taimisto tilan Taimistola 7:0 taimien varastointialue 

tulisi hinnoitella ”muuna rakennuspaikkana”, ja niiden maapohjan arvoksi 

katsotaan puolet asuinrakennuspaikan arvosta eli 2.50 €/ m2 (25 000 

€/ha).  

Odotusarvomaa  

Pälkäneen puoleisessa päässä peltoalueen itäpäästä alkaen maapoh-

jalla on katsottava olevan lievää rakennusmaan odotusarvoa, jonka suu-

ruudeksi katsotaan 1,50 €/ m2 (15 000 €/ha).  

Vesialue  

Vesialueen hinnaksi on arvioitu toimituskäytännön ja tehtyjen vähäisten 

vesialuekauppojen perusteella 1000 €/ha.   

Työnaikainen käyttöalue (työalue)  

Arviossa lähdetään siitä, että alue on poissa maanomistajan hallinnasta 

noin vuoden ajan. Käytännössä siis on kyse yhdestä kasvukaudesta pel-

tojen osalta.  

Pelto  

Pellolla haitat kohdistuvat viljelyn vaikeutumiseen, kustannusten nou-

suun ja sadon alenemiseen, jotka tulee korvata seuraavien yksilöityjen 

vaatimusten mukaan.  

Maan tiivistyminen ym. haitat  

Putkialueen lisäksi on pellolla rakentamisen aikana työmaa-alue. Ras-

kailla koneilla tapahtuvasta liikkumisesta pellolle aiheutuu tiivistymistä, 

joka aiheuttaa tulevina vuosina mm. sadon alenemista ja pellon muok-

kaamiseen liittyvää vetovastuksen kasvamista (vaikuttaa savimailla jopa 

5 – 10 vuotta).  

Muita rakentamiseen liittyviä haittoja ovat maiden sekoittumisesta joh-

tuva lannoituksen ja kalkituksen lisätarve, rikkaruohojen leviäminen (yli-

määräiset ruiskutukset) ja ylimääräinen kivien kerääminen.  

Edellä mainitusta ”yhteishaitasta” esitetään korvaukseksi työalueelta 

1500 €/ha. 

Sadonmenetys  

Putki- ja työalue tullee olemaan vuoden poissa viljelystä. Tältä ajalta 

maanomistaja ei tule saamaan alueesta EU-tukea ja viljelysatoa.  

Sadonmenetys tulisi korvata 4,5 tonnin hehtaarisadon ja keskimääräisen 

200 €/tonni viljahinnan (mallasohra 200 €/tn, rehuohra 175 €/tn, leipäruis 

210 €/tn, leipävehnä 190 €/tn) mukaan hintaan 900 €/ha.  
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Menetettävien EU-tukien osalta ei korvausta ole perusteltua maksaa, 

koska tämän osuuden katsotaan menevän viljelykustannuksiin (sieme-

net, lannat, kustannukset).  

Metsä  

Puuston odotusarvo ja taimikoiden kustannusarvo  

Puuston odotusarvo ja taimikoiden kustannusarvo tulee korvata putki- ja 

työalueelta Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisemien 

Summa-arvomenetelmän aputaulukoiden mukaan.  

Tältä osin esitetään minimikorvaukseksi 750 €/ha, joka vastaa jäljem-

pänä arvioitua odotusarvomaan ”vuosivuokraa”.  Odotusarvomaalla arvot 

tulee korvata työalueen osalta siltä osin, kun ne ylittävät 750 €/ha. Putki-

alueella ne sisältyvät maapohjan hintaan.  

Havaintoputket  

Korvaukseksi maastoon sijoitettavista havaintoputkista arvioidaan 100 

euro/putki.  

Työalueena käytetty tonttimaa, odotusarvomaa, vesialueet  

Rakennus- ja odotusarvomaalla sekä vesialueella esitetään korvatta-

vaksi yleisen korvauskäytännön mukaisesti alueen ”vuokrana” 5 % las-

kettuna maapohjan käyvästä arvosta eli 750 – 2500 €/ha. 

Asuinrakennuspaikka 5.00 €/ m2 x 5 %/v = 0.250 €/ m2/v = 2 500 €/ha/v  

Muu rakennuspaikka 2.50 €/ m2 x 5 %/v = 0.125 €/ m2/v = 1 250 €/ha/v  

Odotusarvomaa 1.50 €/ m2 x 5 %/v = 0.075 €/ m2/v = 750 €/ha/v  

5.17 Hakijan ehdotus lupamääräyksiksi 

Seuraavassa on esitetty hakijan ehdotus myönnettäviksi oikeuksiksi ja 

hanketta koskeviksi lupaehdoiksi:  

• Lupa on voimassa toistaiseksi. Luvan saajan on viimeistään 5 vuoden 

kuluttua vedenoton aloittamisesta jätettävä aluehallintovirastolle hake-

mus lupamääräysten tarkistamiseksi. Mikäli hakemusta ei tehdä määrä-

ajassa, aluehallintovirasto voi määrätä luvan raukeamaan. Hakemuk-

seen on liitettävä tiedot suoritetusta tarkkailusta sekä muut vesitalous-

asetuksen 1–3 §:ssä tarkoitetut selvitykset tarvittavassa laajuudessa. 

• Koekäyttövaiheen toimenpiteitä tuotantoalueella TUA3 koskeva yksi-

tyiskohtainen imeytys- ja vedenottosuunnitelma on esitettävä Pirkan-

maan ELY-keskukselle. Suunnitelmassa on esitettävä vähintään 2 vuo-

den mittainen aloitus- ja koekäyttövaihe, josta tarkkailutulosten ja -seu-

rannan perusteella voidaan siirtyä tuotantovaiheeseen.   Mikäli koekäyt-

tövaiheen aikana ilmenee tarvetta muuttaa suunnitelmaa täysmittakaa-

vaiseen toimintaan siirtymisen osalta, on luvan saajan tehtävä aluehallin-

tovirastolle hakemus lupamääräysten muuttamiseksi. 

• Pohjaveden virtausmalli tulee päivittää koekäyttövaiheen jälkeen. 
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• Ennen kaivojen ja putkilinjojen rakentamista hakijan tulee hyväksyttää 

niiden rakentamissuunnitelmat Pirkanmaan ELY-keskuksella. Rakenta-

missuunnitelmassa hakijan on esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma 

lopullisista kaivojen määristä ja paikoista sekä niitä yhdistävien siirtoput-

kien ja huoltopolkujen sijainnista.    

• Hakijalla on oikeus rakentaa Kangasalan rajalta lähtien siirtopumppaa-

molta lähtevät johtolinjat rakenteineen suunnitelman mukaisesti sekä yl-

läpitää ja käyttää johtolinjoja ja niiden rakenteita. 

• Hakijalla on oikeus rakentaa hankealueelle tekopohjavesilaitoksen 

imeytysalue, jälleenimeytysalueet, kaivoalueet, tarvittavat johto- ja säh-

kölinjat, käyttöön ja kunnossapitoon tarvittavat huolto- ja liikennereitit, 

velvoite- ja käyttötarkkailun edellyttämät rakenteet ja muut tekopohjalai-

toksen rakentamisen, käytön ja kunnossapidon edellyttämät alueet ja ra-

kenteet suunnitelman mukaisesti sekä ylläpitää ja käyttää kyseisiä alu-

eita, linjoja, reittejä ja rakenteita. 

• Hakijalla on lupa imeyttää Roineen vettä imeytysalueella IA4.1 tekopoh-

javedeksi enintään 14 000 m3/d vuosikeskiarvona laskettuna (vesimäärä 

sisältää yli-imeytysvarauksen 2 000 m3/d).  

• Hakijalla on lupa ottaa tekopohjavettä ja pohjavettä enintään 12 000 

m3/d vuosikeskiarvona laskettuna.  

• Hakijalla on käyttöoikeus niihin hakemuksessa osoitettuihin alueisiin, 

joiden käyttö- tai omistusoikeudesta ei ole sovittu. Pysyvä käyttöoikeus 

myönnetään suunnitelmassa esitettyihin imeytysalueeseen, jälleenimey-

tysalueisiin, kaivoalueisiin, johtolinjojen ja teiden ja muiden tarvittavien 

rakenteiden edellyttämiin alueisiin. Lisäksi hakijalla on tilapäinen käyttö-

oikeus tekopohjavesilaitoksen rakentamisessa, tutkimuksissa, huolto- ja 

korjaustyössä sekä kaivantomassojen sijoittamisessa tarvittaviin, suunni-

telmassa esitettyihin työalueisiin. Luvan saaja korvaa pysyvien ja tilapäis-

ten käyttöoikeusalueiden käytöstä aiheutuvat haitat hakemussuunnitel-

man liitteessä olevien korvauslaskelmien mukaisesti. 

• Hakijalla on oikeus asentaa, huoltaa ja ylläpitää tekopohjavesilaitoksen 

velvoite- ja käyttötarkkailun, luonnon ja ympäristön sekä pohjavesitark-

kailun kannalta tarpeellisia rakenteita ja laitteita ja suorittaa niistä mittauk-

sia ja ottaa näytteitä sekä asentaa niihin tai niiden viereen maan päälle 

tarvittavia mittalaitteita. 

• Hakijalla on oikeus liikkua laitoksen toimintaa ja tarkkailua tehdessään 

moottoriajoneuvolla laitoksen toiminta-alueen kiinteistöjen alueella pää-

asiassa käyttäen maastossa olevia ajouria ja huolto- ja liikennereittejä. 

Moottoriajoneuvoa on käytettävä siten, että vältetään vahingon ja haitan 

aiheuttamista asianomaiselle kiinteistölle ja luonnolle. 

• Hakijalla on velvollisuus tarkkailla laitoksen kaivoista otettavan veden 

laatua, imeytettävän veden laatua ja määrää sekä imeytyksen vaikutuk-

sia Keiniänrannan Natura 2000 -alueen luontoarvoihin Pirkanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. 
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• Tekopohjavesilaitosta tulee ajaa siten, että koko Keiniänrannan alueen 

virtaamat pysyvät luontaisen kaltaisina niin alueellisesti kuin määrälli-

sesti. Virtaamien tulee pysyä luontaisella vaihteluvälillä 700 – 2 300 m3/d 

silloin, kun virtaamat ovat mitattavissa. Luvan saajan on seurattava vir-

taamia pysyvästi. Lisäksi luvan saajan on seurattava Keiniänrannan ve-

den laatua, lämpötilaa, avovesipintojen tasoja sekä kasvillisuutta.  

• Rakennustyöt viimeistelytöineen on tehtävä 10 vuoden kuluessa lupa-

päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

5.18 Keiniänrannan ja tuotantoalueen TUA3 keskinäinen riippuvuus 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyysi Tavase Oy:tä täydentä-

mään hakemustaan 15.1.2020 päivätyllä täydennyspyynnöllä. Aluehallin-

tovirasto pyysi hakijaa täydentämään hakemustaan mm.:  

- Tarkastelu Keiniänrannan ja TUA3-alueen kaivoalueiden KA3.2 sekä 

KA3.4 välissä olevien pohjavesiputkien vedenkorkeuksista (ei orsivesi) ja 

Keiniänrannan mitatuista virtaamista sekä niiden keskinäisestä riippu-

vuudesta.   

- Ehdotus edellä mainitun alueen pohjavesiputkista ja niiden vedenkor-

keuksista siten, että vedenkorkeuden (ei orsivesi) perusteella voidaan 

määrittää Keiniänrannan vesitase luonnolliselle vaihteluvälille 

Pohjaveden pinnankorkeuksien ja Keiniänrannan virtaamien keski-
näinen riippuvuus 

Keiniänrannan avo-ojien virtaamiin vaikuttavat purkautuvan pohjaveden 

ja orsiveden määrät, sekä sademäärä ja pintavesivalunta. Purkautuvan 

pohjaveden ja orsiveden määriin taas vaikuttaa pohjaveden ja orsiveden 

pinnankorkeus – mitä korkeammalla pinnat ovat, sitä enemmän vettä 

avo-ojiin purkautuu. Virtaamat ovat yleisesti ottaen suurimpia kevätsu-

lamisten sekä syyssateiden aikana ja virtaamat saattavat vaihdella huo-

mattavastikin peräkkäisillä mittauskierroksilla. Lähteiköissä ja avove-

sipinnoilla vedenpinnantasot pysyvät alueella melko vakaana, vaikka läh-

teiden virtaamat vaihtelevat suuresti. Talviaikaan virtaamaa vähentävät 

vähäisempi imeyntä sekä avo-ojien jäätyminen, jolloin joissakin avo-

ojissa ei ole virtaamaa tai sitä ei pystytä mittaamaan. Kaikkia Keiniänran-

nan purkaumia ei pystytä mittamaan mittapadoilla tai astiamittauksin. 

Vuonna 2010 virtaamia vähensivät erityisesti imeytyskoe 

(28.12.2009…1.11.2010), vuoden vähäsateisuus sekä jossain määrin 

myös kovat pakkassäät, jolloin avo-ojat olivat jäässä. Pakkassää alkoi 

joulukuun 2009 puolivälissä ja jatkui maaliskuulle 2010. Vuoden 2010 lo-

pussa marraskuussa ja joulukuussa oli myös kovat pakkaset. 

Pohjaveden pinnankorkeuksien ja Keiniänrannan virtaamien riippuvuutta 

on tarkastelu tilastollisella analyysillä. Imeytys- ja merkkiainekokeen ai-

kana todettiin Keiniänrannan virtaamien vähenemistä (1 100 m3/d -> 600 

m3/d). Tilastollisen analyysin perusteella vähäinen sademäärä selitti 

40 % virtaamien vaihtelusta eli tällä perusteella imeytys- ja merkkiaineko-

keen aikaansaaman pohjaveden pinnankorkeuden aleneman aiheuttama 
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virtaaman väheneminen oli 300 m3/d (60 % muutoksesta) (Natura-arvi-

ointi 2019). 

Ehdotus edellä mainitun alueen pohjavesiputkista ja niiden veden-
korkeuksista siten, että vedenkorkeuden (ei orsivesi) perusteella 
voidaan määrittää Keiniänrannan vesitase luonnolliselle vaihtelu-
välille 

Tuotantoalueella TUA3 tehty imeytys- ja merkkiainekoe eroaa tekopoh-

javesilaitoksen tuotantotilanteesta siinä, että kokeessa kierrätettiin alu-

een omaa pohjavettä, jolloin vedenoton aiheuttamat alenemat korostuvat 

ennen korvaavan veden päätymistä kaivoille ja tilanteen asettumista ta-

sapainotilaan. Pohjaveden pinnankorkeuden kuvaajista on havaittavissa, 

että imeytys- ja merkkiainekokeen päättymisen jälkeen pinnat ja virtaa-

mat kävivät luonnontilaa korkeammalla, koska imeytettyä vettä virtasi 

edelleen kaivoalueelle ja sen ympäristöön. Tekopohjavesilaitoksen tuo-

tantotilanteessa toimitaan pääosin tasapainotilanteessa, jolloin alenemat 

kaivoalueilla ovat merkittävästi pienempiä kuin imeytys- ja merkkiaineko-

keen aikana. 

Pohjavesimallilla tehdyssä tuotantotilanteen simulaatiossa, jossa imeyte-

tään 12 000 m3/d raakavettä ja tuotetaan 12 000 m3/d tekopohjavettä, 

pohjaveden pinnankorkeudet laskevat Keiniänrannassa alle 0,2 m ja vir-

taamat pienenevät alle 4 %. Yli-imeytystilanteessa, jossa imeytetään 14 

000 m3/d raakavettä ja tuotetaan 12 000 m3/d tekopohjavettä, virtaamat 

Keiniänrannassa pienenevät noin 1 % (Warsta 2019). 

Imeytyksen ja vedenoton aiheuttama vaikutus pienenee säteittäisesti 

imeytys- ja vedenottokaivolta poispäin mentäessä. Skenaariossa B Kei-

niänrannan virtaamamuutos on noin 4 % ja skenaariossa D noin 1 %. 

Raportin kuvista voidaan nähdä, että mitä kauemmaksi kaakkoon veden-

ottoalueista mennään, sitä vähäisempi alenema on. Tekopohjavesilaitos 

ei aiheuta sellaisia vaikutuksia, että olisi tarpeen asettaa lupamääräyksiä 

koskien pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluväliä havaintoputken 122 

kaakkoispuolella. 

Hakija ehdottaa, että pohjaveden pinnankorkeus saa vaihdella luonnon-

tilaisen vaihtelun lisäksi ±0,2 m. 

Hakija ehdottaa Keiniänrannan vesitaseen pitämiseksi luonnollisella 

vaihteluvälillä seuraavia pohjaveden pinnankorkeuksien (N60) vaihteluvä-

lejä noudatettavaksi havaintopisteittäin: 

Putki 122: +85,64… +86,37 m  

Putki 131: +87,68… +88,97 m 

Putki 374: +86,92… +87,94 m 

Putki 375: +87,00… +87,98 m 

Hakija esittää, että esitetyistä pohjaveden pinnankorkeuksien vaihteluvä-

leistä voidaan poiketa lyhytaikaisesti. Lisäksi pinnankorkeuksien 
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vaihteluvälistä voidaan poiketa kierrätyskokeen aikana. Tarkkailusuunni-

telmaan sisällytetään tekopohjavesilaitosalueen ulkopuolinen tarkkailu-

putki alueellisen luontaisen pohjavedenkorkeuden seurantaa varten. Ha-

kija voi perustellusta syystä, esimerkiksi havaintoputken tuhoutuessa, 

asentaa uuden korvaavan pohjaveden havaintoputken aikaisemman put-

ken läheisyyteen. 

Hakija ei esitä vaihteluväliä havaintoputken 285 pinnankorkeuden vaih-

telulle, koska havaintoputki ei ole riittävän syvä. Hakemuksessa on ha-

ettu lupaa asentaa uusia havaintoputkia. Havaintoputken 285 korvaava 

uusi havaintoputki tullaan lisäämään osaksi lupamääräykseen liittyvää 

tarkkailua. Hakija ehdottaa, että myös uuden asennettavan havaintoput-

ken pinnankorkeus saa vaihdella luonnontilaisen vaihtelun lisäksi ±0,2 m. 

Havaintoputki 353 sijaitsee lähellä havaintoputkea 122 ja pinnankorkeu-

det putkissa ovat suunnilleen samalla tasolla ja pinnankorkeudet vaihte-

levat samalla tavalla. Putkesta 122 on pidempi luonnontilan mittaussarja, 

joten hakija ehdottaa, että putkelle 353 ei määrätä pohjaveden pinnan-

korkeuden vaihteluväliä. 

6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS  

6.1 Vaikutukset 

Toiminnan aikaiset vaikutukset ympäristöön ja luonnonoloihin 

Yhdyskunta 

Tekopohjavesihanke tai siihen kytkeytyvä Isokankaan-Syrjänharjun -alu-

etta koskeva suoja-aluesuunnitelma eivät aiheuta sellaisia rajoituksia ny-

kyisille tai tuleville toiminnoille, jotka estäisivät alueen käytön nykyisellä 

tavalla.  Tuleva maankäyttö voidaan monelta osin sovittaa hankkeen joh-

dosta mahdollisesti lisääntyviin pohjaveden suojelutarpeisiin.   

Maisema 

Maisemavaikutukset koko harjualueen kannalta jäävät vähäisiksi, mutta 

sen sijaan paikoittain rakennelmat lähialueella muuttuvat merkittävästi. 

Putkilinjoista aiheutuu eniten maisemallista vaikutusta rakentamisaikana, 

mutta jonkin verran myös pysyvää vaikutusta, sillä putkilinjoilla puuston 

kasvua joudutaan rajoittamaan. Puuston kasvua joudutaan rajoittamaan 

myös huoltotöiden helpottamiseksi. 

Raakaveden imeytysalueilla maisema muuttuu hieman sadetuksen ja sii-

hen liittyvien maanpäällisten putkien kautta. Putkien näkyvyys metsämai-

semassa jää vähäiseksi. 

Pohjavesi otetaan ylös kaivoalueilla, joissa näkyviä rakenteita ovat kaivo-

jen kansirakenteet ja tuuletusputket, jotka tulevat uusiksi maiseman piir-

teiksi harjualueelle. Pohjavesikaivoja ja mittauskaivoja ei varusteta 

maanpäällisillä rakennuksilla. 
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Siirtopumppaamo sijoittuu metsäiselle alueelle, joten sen osalta vaiku-

tusta kaukomaisemaan ei aiheudu.  Säiliön ja rakennusten piha-alueiden 

vaatimalta maa-alalta on rakennusvaiheessa kaadettava puusto, mikä 

muuttaa maisemaa avoimemmaksi. 

Imeytys- ja kaivoalueille johtava huoltotieverkosto (kaikille pohjavesi-, 

mittaus- ja säätöventtiilikaivoille) pyritään rakentamaan nykyisiä ajouria 

ja polkuja hyödyntäen. Huoltoteiden kokonaisvaikutus maisemaan jää 

melko vähäiseksi.    

Raakavesipumppaamo ja siihen liittyvät muut rakenteet muuttavat eten-

kin lähimaisemaa ja rantamaisemaa järveltä päin Hiedanperänlahdessa. 

Rakennus on pyritty sijoittamaan metsän reunaan, jolloin vaikutus jää vä-

häisemmäksi. 

Pintavesi 

Vedenotto Roineesta lisääntyy tekopohjavesilaitoksen toteuttamisen 

myötä nykytilanteeseen nähden 25-55 %. Tulevaisuudessa otettava lisä-

vesi on noin 3 % Kaivannon kanavan kautta Roineeseen tulevasta vir-

rasta. Ottomäärän lisääntyminen ei vaikuta Roineen vedenkorkeuksiin. 

Raakaveden imuputken välittömässä läheisyydessä saattaa tapahtua vä-

häisiä virtaamamuutoksia. Veden pintakerrosten virtaamiin imuputkella ei 

ole vaikutusta. 

Pohjaveden laatu 

Harjuun ei imeytetä enempää vettä kuin se pystyy ottamaan vastaan. 

Näin ollen imeytysalueilla ei esimerkiksi tule syntymään pintavalumave-

siä tai lammikoita. Veden puhdistuminen imeytyksen jälkeen riippuu sel-

vimmin viipymästä sekä maa-aineksen raekoosta. Jonkin verran lienee 

vaikutusta myös kulkeutumismatkalla. 

Imeytyspaikkojen läheisyydessä vedenlaatu muistuttaa pintavettä. Tällä 

on kyseisillä alueilla hyvin merkittävä vaikutus pohjaveden laatuun. 

Vajovesivyöhykkeellä vedestä poistuvat kiintoaines, osa biologisesti ha-

joavasta aineesta sekä jonkin verran humusainesta (suurimpia molekyy-

lejä) sekä lähes kaikki bakteerit ja levät. Pohjavesivaiheen alkuosassa 

poistuvat mahdolliset virukset ja valtaosa biologisesti hajoavasta ainek-

sesta. Sorassa puhdistumista ei tapahtune juuri lainkaan. Osa orgaani-

sesta aineesta (ehkä noin 30 %) hajoaa hiilidioksidiksi, loppu jäänee 

kiinni maa-ainekseen. Hiilidioksidin pitoisuuden kasvu alentaa veden pH-

arvoa. Veden viipymän kasvaessa entistä suurempi osuus orgaanisesta 

aineesta poistuu. 

Veden laadun tasapainotilan saavuttaminen tekopohjaveden imeytyksen 

aloituksen jälkeen saattaa viedä aikaa jopa parisen vuotta. Jos imetys 

lopetetaan, veden laadun muuttuminen takaisin luontaisen pohjaveden 

kaltaiseksi vie vielä huomattavasti kauemmin aikaa (mahdollisesti noin 

kymmenkertaisen ajan). 
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Veden laatu harjualueen yksityiskaivoissa  

Yksityiskaivoihin kohdistuvat vaikutukset riippuvat kaivojen sijainnista te-

kopohjavesilaitostoimintaan nähden sekä kaivojen syvyydestä. Imey-

tysalueiden ympäristössä pohjavedenpinnan tasot tulevat nousemaan ja 

kaivoalueiden ympäristössä laskemaan. 

Mikäli kaivot ovat yhteydessä varsinaiseen pohjavesikerrokseen, jossa 

myös imeytetty tekopohjavesi liikkuu, saattaa kaivojen veden laatuun 

tulla muutoksia.  Vedenlaatumuutokset yksityisissä pohjavesikaivoissa 

ovat suurimmat imeytysalueiden läheisyydessä. Kaivoja, joissa veden-

laatumuutoksia voi hankkeen seurauksena tapahtua, on noin 20 kappa-

letta. Merkittävin muutos on veden humuspitoisuuden kasvu (KMnO4 -

luku tai TOC). Muutokset eivät ennalta arvioiden ole niin suuria, että vesi 

muuttuisi juomavedeksi kelpaamattomaksi.   

Maaperän laatu 

Imeytyksessä maaperään joutuu raakavedestä peräisin olevaa kiintoai-

nesta, ravinteita ja humusta. Osa aineista hajoaa maaperässä. Imey-

tysalueiden maaperän pintakerroksen pH muuttuu, mikä saattaa mm. ai-

heuttaa nitraatin huuhtoutumista pohjaveteen. 

Maaperän ja humuskerroksen pH:n palautuminen on hidasta imeytyksen 

jälkeen ja pH arvot voivat olla korkealla tasolla vielä kahden vuoden jäl-

keenkin. 

Geotekniset ominaisuudet 

Harjualueella pohjavesi on niin syvällä maaperässä, että harjun pohjave-

sikerroksessa tapahtuvilla muutoksilla ei ole vaikutusta maan pintaosan 

geoteknisiin ominaisuuksiin.  

Luontaiset pohjavedenpinnan vaihtelut ovat alueella noin 0,2 - 0,9 metriä. 

Hankkeen johdosta tapahtuvat suurimmat muutokset vedenpintojen kor-

keuksissa tulevat tapahtumaan imeytys- ja kaivoalueilla. Pohjavesi on 

keskimäärin 25-50 metrin syvyydessä. Pohjavesimallin mukaan tekopoh-

javeden valmistaminen nostaa pohjaveden pintaa enimmillään 8 metriä. 

Etäisyyden kasvaessa imeytys-/ kaivoalueelle vähenee tekopohjaveden 

muodostamisen ja oton vaikutus pohjavedenpinnan tasoihin. Harjualu-

eella pohjavesi on niin syvällä maaperässä, ettei sillä ole vaikutusta ra-

kennusten geoteknisiin ominaisuuksiin. 

Veden hydraulinen (kapillaarinen) nousukorkeus on tiiviissä hiekassa 

korkeintaan 3,5 metriä ja sorassa tätä pienempi.  Vehoniemen kylän koh-

dalla pohjavesi on keskimäärin tasossa +86 metriä, 15-20  metriä  maan-

pinnan  tason  alapuolella. Luontainen pohjavedenpinta imeytysalueilla 

on niin syvällä, ettei pohjavedenpinnan nousu aiheuta kosteus- tai vaka-

vuusongelmia rakennuksille.   

Keiniänrannan alueen rinteen stabiliteettia koskevassa tutkimuksessa on 

todettu, että nykytilanteessa vähintään 10 metrin etäisyydellä luiskan reu-

nasta sijaitsevien rakennusten varmuus sortumista vastaan on riittävä. 
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Luiskan reunan läheisyydessä varmuustaso on sitä pienempi, mitä lä-

hempänä rakennukset ovat luiskan reunaa. Luiskan reunan läheisyy-

dessä olevat rakennukset ovat sauna- ja varastorakennuksia.  Asuinra-

kennuksia ei sijaitse tällä alemman varmuustason vyöhykkeellä. Reuna-

alueen stabiliteettia heikentää nykytilanteessa orsiveden purkautuminen 

luiskasta, savikerroksen yläpuolelta. Luiskan stabiliteettia voidaan paran-

taa kuivattamalla orsivesikerros. 

Johtolinjojen rakennustyöt saattavat aiheuttaa maassa painetasojen 

muutoksia, joiden seurauksena voi syntyä uusia pohjavesilähteitä Veho-

niemenharjun länsiosissa. Arvion mukaan peltojen salaojitus kykenee 

poistamaan peltoalueilta pohjavedenpinnan tasojen noususta aiheutuvan 

lisäkosteuden. Mikäli kuitenkin pohjavedenpinnan tasot nousevat pelto-

alueilla imeytyksen seurauksena enemmän kuin arvioidut 1-1,5 metriä, ei 

salaojitus kaikin paikoin enää toimi ja saattaa ilmetä peltojen vettymistä. 

Kasvillisuus 

Imeytyskenttien kasvillisuus tulee muuttumaan.  Muutokset ovat seu-

rausta elinympäristön muutoksista. Aluskasvilajiston muutos on yhtey-

dessä imeytyksen kestoon. Talviaikana sadetus aiheuttaa pakkasvauri-

oita. Sadetuksen kasvillisuusvaikutukset eivät ulotu kauaksi imeytysalu-

een ympäristöön. Kasvillisuusmuutokset ilmenevät imeytysalueen rajalta 

noin 10-15 metriin saakka. 

Sadetuksen vaikutukset kuivalla ja kuivahkolla kankaalla ovat selvemmät 

kuin tuoreella tai lehtomaisella kankaalla, koska karummilla kasvupai-

koilla on niukasti nopeakasvuisia heiniä ja ruohoja. 

Sadetuksen vaikutuksista puustoon ei ole pitkäaikaisia tutkimustuloksia. 

Lyhyellä aikavälillä tulokset näyttäisivät siltä, että imeytys ei vaikuta hai-

tallisesti puustoon. 

Imeytysalueella tapahtuu muutoksia nykyisessä sienilajistossa sekä sie-

nirihmaston levinneisyydessä. Kuivempien ja karujen kasvupaikkojen 

sienet taantuvat ja kosteutta sietävät lajit runsastuvat. 

Imeytyksen pitkäaikaisvaikutuksista (> 10 vuotta) voidaan todeta seuraa-

vaa: Imeytysalueella kasvillisuus pääosin vakiintuu sadetuksen aiheutta-

maan häiriöön.  Alueiden luontainen sukkessiokehitys on poikennut sii-

hen suuntaan, että kasvipeitteistä vapautuville alueille ilmaantuu pionee-

rivaiheen lajistoa kuten horsmia, pillikkeitä ja eräitä heiniä. Varttuneet 

metsälajit (esim. mustikka, puolukka ja seinäsammal) eivät välttämättä 

ehdi palautua alueille sadetustaukojen aikana. Kasviyhteisöön ilmaantuu 

lyhytikäisiä pioneerilajeja ja typpeä ja korkeaa pH:ta suosivia lajeja.  

Imeytysalueiden karummat kasvupaikat ovat todennäköisesti kasvillisuu-

den osalta epäyhtenäisiä sadetusputkien läheisyydessä. Puustossa 

(nuorissa puissa) voi ilmetä pakkasvaurioiden takia kuolevuuden kasvua 

tai kasvun heikentymistä.   

Tuotantoalueilla 1 ja 2 aluskasvillisuus muuttuu paikoittain selvemmin 

tuoreen kankaan suuntaan. Tuotantoalueella 3 aluskasvillisuus muuttuu 

lehtomaisen kankaan suuntaan. Pienilmaston muutos aiheuttaa 
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todennäköisesti Väärälukon suppaniityn kasvillisuudessa muutoksia. 

Väärälukon suppaniityllä voi tapahtua soistumista. 

Eläimistö 

Vaikutukset linnustoon tai nisäkäslajistoon ovat suhteellisen vähäiset. 

Vaikutukset keskittyvät maaperäeläimistöön ja selkärangattomiin eläi-

miin. Rehevien ja kosteiden elinympäristöjen lajit yleistyvät. Hankkeella 

ei ole pysyviä vaikutuksia kalastoon ja pohjaeläimistöön. 

Radon 

Säteilyturvakeskuksen tekopohjavesihankkeesta antaman lausunnon 

mukaan merkittävätkään muutokset pohjaveden korkeudessa eivät vai-

kuta alueen asuinkiinteistöjen sisäilman radonpitoisuuteen, sillä maape-

rästä sisätiloihin virtaava radonpitoinen ilma on peräisin muutaman met-

rin paksuisesta ylimmästä sorakerroksesta.  Tekopohjavesi on esimer-

kiksi Taustin alueella noin 20-30 metrin syvyydessä.  

Muut vaikutukset 

Veden hankinnan, siirron ja käsittelyn energiantarve tulee lisääntymään 

50 %. Kemikaalien käyttö vedenkäsittelyssä vähenee nykyisestä huomat-

tavasti. Tyrynlahden ja Ruskon laitosten osalta ei jatkossa enää muodos-

tuisi kemiallista jätevesilietettä. Lietteen määrä nykyisin 2000 m3/vrk. 

Hankkeen vaikutukset hankealueen ja käyttäjäkuntien asukkaiden ter-

veyteen ovat vähäisiä. Vaikutukset liittyvät lähinnä talousveden laatuun 

sekä hankkeeseen liittyvään epävarmuuteen. Käyttäjäkunnissa hanke 

parantaa korkealaatuisen veden saantia ja pintaveden käytöstä johtuvat, 

lähinnä esteettistä haittaa aiheuttavat haju- ja makuhaitat poistuvat. Han-

kealueella voi ilmetä muutoksia joidenkin talousvesikaivojen veden laa-

dussa, mm. veden humuspitoisuus saattaa nousta. Myös vedenpinnan 

korkeudet saattavat muuttua ja kaivoalueiden läheisyydessä voi talous-

vesikaivojen antoisuus heiketä. Hankkeeseen liittyvä epävarmuus on jo 

nykyisellään saattanut vaikuttaa asukkaiden psyykkiseen hyvinvointiin. 

Toisaalta hanke on vahvistanut alueen asukkaiden yhteisöllisyyden tun-

netta. 

Viihtyisyyshaittaa ilmenee rakentamisaikana lähinnä meluhaitan muo-

dossa. Pysyvät vaikutukset vähäisiä. Retkeilymukavuuden ja viihtyvyy-

den voidaan kokea heikentyvän imeytysalueiden läheisyydessä sadetuk-

sen vuoksi. 

Niiltä osin kuin imeytysalueet sijoittuvat ulkoilureittien yhteyteen, voidaan 

reittien linjausta joutua siirtämään. Kaikki nykyiset yhteydet kuitenkin säi-

lyvät. Marjastus- ja sienestysmahdollisuudet säilyvät pääosin ennallaan. 

Tuotetun veden hinta-laatusuhde paranee nykyisiin pintavesilaitoksiin 

nähden. Rakentamisaikainen työllisyysvaikutus (noin 100 htv) saattaa 

olla paikallisesti merkittävä. 
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Hankkeen ei ole ennakoitu aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia yritys- tai 

elinkeinotoiminnalle. Alueen nykyisille toiminnoille ei tule uusia rajoituk-

sia. Hanke ei myöskään estä uusien yritysten sijoittumista alueelle. 

Käyttäjäkunnissa talousveden hinnan korotukset alkuvaiheessa ovat 

mahdollisia. Valkeakosken siirtolinjan varrella asuvat taloudet voitaisiin 

edullisesti kytkeä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon, mikä nostaisi 

kiinteistöjen arvoa. Kaivojen antoisuuden ja vedenlaadun heikkenemi-

sestä saattaa aiheutua osalle yksityistalouksista taloudellista haittaa, 

jonka hankkeen toteuttaja on velvollinen korvaamaan. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentaminen kohdistuu pääosin kohteisiin (mm. tien varret), joissa luon-

toarvot ovat vähäisiä.  Putkilinjojen rakentaminen vesistöön aiheuttaa ka-

lojen ja rapujen tilapäisen kaikkoamisen alueelta. Haitan suuruus riippuu 

rakentamisajankohdasta. 

Rakentamisesta aiheutuu veden samentumista, joka saattaa heikentää 

tilapäisesti vesistön käyttökelpoisuutta esimerkiksi uimiseen. Haitan mer-

kittävyys riippuu vuodenajasta. Veden samentuminen estänee rakennus-

aikana talousveden oton Hiedanperänlahdelta. 

Alueen asukkaille aiheutuu rakentamisaikaisia melu- ja pölyhaittoja ra-

kentamis- ja kaivuutöistä sekä maan kuljetuksista. 

Rakentamisalueet ovat poissa muusta (maa- ja metsätalous) käytöstä ra-

kentamisen aikana. Rakentamisen ajoituksesta riippuen saattaa tästä 

syystä mm. rakentamisalueiden viljelytuotto tilapäisesti laskea. Viljely-

tuoton heikkenemistä saattaa aiheutua myös maaperän laadun mahdol-

lisesta muuttumisesta sekä uusien lähteiden puhkeamisesta. Metsäta-

lousalueilla puusto joudutaan putkilinjojen ja kaivojen kohdilta hakkaa-

maan rakentamisen ajaksi. Rakentamisen jälkeen puuston kasvua jou-

dutaan rajoittamaan, jotta kulkumahdollisuudet huoltotoimenpiteitä var-

ten säilyvät. 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit 

Riskit raakaveden laadulle 

Raakaveden laatuun kohdistuvat riskit ovat pääosin samoja kuin nyky-

hetkelläkin.  Raakavedenottopaikan siirtymisessä Roineen osasta toi-

seen ei liity erityisiä riskejä. Roineen vesi soveltuu hyvin tekopohjaveden 

muodostamiseen.  Raakaveden sisältämät levät, humus, virukset ja bak-

teerit poistuvat tehokkaasti imeytyksessä. Tekopohjaveden imeytys te-

hoaa pintaveden kemiallista käsittelyä paremmin ydinlaskeumaan.  

Riskit muodostettavan tekopohjaveden laadulle 

Vehoniemen-Isokankaan harjualueella toimintoja, jotka yleisesti luokitel-

laan pohjaveden laatua uhkaaviksi, ovat: maa-ainesten otto, tieliikenne 

ja tienpito, ampumaratatoiminta, moottoriurheilutoiminta, maa- ja metsä-

talous, teollisuus- ja yritystoiminta sekä asuminen. Pohjavedelle riskejä 

aiheuttavien toimintojen harjoittamista säätelee mm. 
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ympäristönsuojelulaki, johon on kirjattu pohjaveden ehdoton pilaamis-

kielto.  Lisäksi suojelusuunnitelmassa ja suoja-aluesuunnitelmassa an-

netaan yksilöityjä ohjeita ja määräyksiä. 

Mahdollisessa pistemäisessä onnettomuustilanteessa tulisi haitta kohdis-

tumaan vain yhteen tekopohjaveden tuotantoalueeseen, sillä kalliot ra-

jaavat harjualueen useaan erilliseen pohjavesiesiintymään. 

Riskit alueen muille toiminnoille 

Hankkeen ja pohjavesialueen osan luokituksen muuttumisen seurausvai-

kutuksia voivat olla uusien toimintojen osalta tiukentuneet lupamääräyk-

set ja tehostunut valvonta.   

Vedenottamo sijaitsee erillisessä kallioiden rajaamassa esiintymässä, jo-

hon tekopohjavesi ei tutkimusten perusteella pääse ulottumaan. Teko-

pohjavedestä ei aiheutuisi vedenottamolle mitattavissa olevaa haittaa. 

Psykologinen haitta voisi kuitenkin olla merkittävä ja seurausvaikutuksil-

taan kauaskantoinen. 

Imeytysalueiden ja kaivojen mahdollinen aitaamisen tarve hankaloittaisi 

kulkemista ja muuttaisi alueen maisemallista luonnetta. 

Tulevaisuuden uusien hankkeiden yhteisvaikutus tekopohjavesihank-

keen kanssa saattaisi johtaa vaikutusten merkittävyyden kynnyksen ylit-

tymiseen Natura-alueiden osalta. Tämän seurauksena tällaisten uusien 

hankkeiden, joilla olisi vaikutuksia Keisarinharjun-Vehoniemenharjun tai 

Keiniänrannan Natura-alueille, toteuttaminen todennäköisesti vaikeu-

tuisi. 

Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Sadetuksen ja lepovaiheen vuorottelu tulee tehdä suunnitellulla tavalla. 

Sadetusimeytysputket tulee sijoittaa ja sadetusvoimakkuus säätää siten, 

ettei sadetuksesta aiheudu vesien valumista rinteitä pitkin ja siten eroo-

sion vaaraa, eikä lammikoitumista. Eroosioriskin minimoimiseksi ei sade-

tusputkia tulisi sijoittaa suppien reunojen läheisyyteen. Sadetusputket tu-

lee sijoittaa harvakseltaan puustoon ja kasvillisuuteen kohdistuvien vai-

kutusten minimoimiseksi. Sadetusalueilla liikkuminen tulee ohjata kyltein 

olemassa oleville poluille ja muille urille, jotta kasvillisuuden kulumishaitat 

jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.  

Muuntamot tulee toteuttaa sellaisena rakenteena, että vahinkotilanteessa 

öljyvuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy.  

Rakentamisen yhteydessä syntyvien ylijäämämaiden laatu tulee tarvitta-

essa tarkistaa ennen niiden sijoittamista soranottoalueille, joissa pohja-

vesi on lähellä maanpintaa, ja likaantuneet maa-ainekset saattaisivat 

muodostaa riskin maaperän tai pohjaveden laadulle.   

Putkilinjojen rakennustöistä tulee hyvissä ajoin tiedottaa maanomistajille, 

jotta he voivat ajoissa tehdä muutosilmoitukset maatalouden tukihake-

muksiin. Metsätalouden harjoittajien oikeuksista kulkea imeytysalueiden 

ja kaivoalueiden kautta metsäpalstoille tulee sopia tarvittaessa heidän 
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kanssaan, jotta metsätalouden harjoittamiselle ei aiheudu tarpeetonta 

haittaa. Mikäli hanke vaikuttaa alueen talousvesikaivoihin antoisuutta tai 

vedenlaatua heikentävästi, tulee näiden talouksien veden saanti turvata 

muulla tavoin. 

Nopea rakentaminen ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten yrittäjien 

työllistäminen vähentävät rakentamisen aikaisia haittoja ja lisäävät pai-

kallisten osallistumismahdollisuuksia. Etukäteen tehtävät korvaussopi-

mukset paikallisten kanssa luovat luottamuksen ilmapiiriä. Lisäämällä tie-

dotuksesta hankkeen vaikutuksista ihmisten elämään ja harjuympäris-

töön voidaan vähentää kielteisiä mielikuvia ja pelkoja.  

Jatkuva seuranta ympäristön ja veden määrän ja laadun muutoksista 

sekä näistä tiedottaminen tietyin väliajoin vähentävät epävarmuutta lai-

toksen toimintaa kohtaan.   

Alueella pohjaveden suojelun edellyttämät toimet tulee pyrkiä toteutta-

maan yhteistyössä ja mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisuuteen poh-

jautuen, jotta taloudellinen ja henkinen rasite ei muodostuisi alueen yrit-

täjille ylivoimaiseksi. 

Vesistöön sijoitettavan raakavedenottoputken osalta tulisi käyttää sellai-

sia painoja, joihin kalastusverkot eivät pääse tarttumaan. Lisäksi putken 

sijainti tulisi merkitä vesistöön poijuilla tai muilla tavoin. Vesistörakenta-

minen tulee ajoittaa siten, että vesistön käyttöön sekä vesieläimistölle 

kohdistuvat haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Kokonaisuutena 

talviaika olisi paras rakentamisajankohta.  Vesistöön sijoitettava putki tu-

lisi mahdollisuuksien mukaan linjata kala-apajapaikkojen ja kalojen kutu-

alueiden sivuitse. Riittävä talousveden saanti tulee turvata imuputken ra-

kentamisen aikana niihin talouksiin, jotka ottavat talousvetensä Hiedan-

peränlahdelta.   

Asennettaessa putkilinjoja sulan veden aikaan tulee kellutettavat putket 

merkitä riittävästi putken koko matkalla vesiliikenteen turvallisuuden var-

mistamiseksi. Asennustöiden yhteydessä väliaikaisesti katkaistava vene-

väylä on merkittävä ja katkaisusta on tiedotettava. Putken talviasennuk-

sen yhteydessä on huomioitava jäällä liikkujat, kuten hiihtäjät ja mootto-

rikelkkailijat. Railo tulee merkitä hyvin. Lisäksi jäällä liikkujille tulee varata 

jäähän tehtävän railon yli riittävästi ylityspaikkoja.   

Rakentamisen aikana tai sen jälkeen syntyvistä lähteestä aiheutuvia hait-

toja viljelyksille tulee pyrkiä vähentämään esim. rakentamalla vesien 

poisjohtamiseksi lähdekaivo, josta vesi johdetaan putkilinjojen avulla ko-

koomaojiin.  

Toiminnan jälkeiset vaikutukset 

Tekopohjavesilaitostoiminta ja rakentaminen muuttavat alueen luontoa.  

Sadetusimeytyksen vaikutukset ilmenevät alueen luonnossa pitkään. Lai-

toksen toiminnan aiheuttamat muutokset ilmenevät erityisesti imeytysalu-

eiden maaperässä ja kasvillisuudessa sekä maaperäeläimistössä.   
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Pitkäaikaisen imeytyksen loputtua maaperään jää mm. humusaineita. 

Nämä hajonnevat hyvin hitaasti. Jos pidättyneet humusaineet alkaisivat 

imeytyksen loputtua hajota, ne kuluttaisivat pohjavedestä happea. Tästä 

saattaisi olla seurauksena mm. rauta- ja mangaanipitoisuuksien kohoa-

mista. Kokemusperäistä tietoa tästä ei kuitenkaan ole. 

Veden täydelliseen vaihtumiseen (laadun tasoittumiseen) mennee vähin-

tään useita vuosia. Ennallistamistoimenpiteiden pohjaveden laadulle ei 

voida arvioida etukäteen. 

Laitoksen toiminnan jälkeen imeytysalueilla kasvillisuus, hyönteis- ja 

maaperäeläimistö palautuvat, mutta siihen voi mennä useita vuosia, jopa 

vuosikymmeniä. 

6.2 Yhteysviranomaisen lausunto 9.7.2003 

Keski-Suomen ympäristökeskus on ympäristövaikutusten arviointimenet-

telyssä toiminut hankkeen yhteysviranomaisena. Tässä esitetyssä lau-

sunnossa ei käsitellä kuin tämän lupahakemuksen (YVA-arvioinnissa 

hankevaihtoehto 1) hankealuetta koskevia asioita. Keski-Suomen ympä-

ristökeskus on 9.7.2003 antanut seuraavan lausunnon: 

Hanke on suuri ja sillä on monia vaikutuksia ja liittymäkohtia ympäröivään 

yhteiskuntaan, luonnonvarojen käyttöön ja luontoon. Ympäristövaikutus-

ten arviointi on tehty arviointiohjelman ja ympäristökeskuksen siitä anta-

man lausunnon mukaisesti, mutta selvityksiä tulee vielä eräiltä osin tar-

kentaa. Suuri osa hankkeen aiheuttamista kielteisistä ympäristövaikutuk-

sista näyttää olevan seurausta siitä, että osa hankkeesta sijoittuu asut-

tuun ympäristöön, teollisuusalueen lähelle, käytössä olevan pohjaveden-

ottamon läheisyyteen ja vesitasapainoltaan herkän Natura- alueen lä-

helle. Käytettävä tekopohjaveden virtausmallinnus on hankkeen avainky-

symys. Virtausmalliin kohdistuu kahdenlaisia odotuksia. Toiset niistä koh-

distuvat hankeen toimivuuteen lopputuotteen, tekopohjaveden laadun 

kannalta ja toiset toiminnan ympäristövaikutuksiin. Keski-Suomen ympä-

ristökeskus on rajannut tämän lausunnon koskemaan toiminnan ympä-

ristövaikutuksia. Se ei näin ollen ota kantaa laitoksen toimivuuteen, mistä 

huolehtii hankkeesta vastaava. 

Tekopohjavesihankkeen vaikutusten arvioinnissa ilmenevä epävarmuus 

johtuu pitkälle siitä, että virtausolosuhteiden ennustaminen virtausmallilla 

moniaineksisessa maaperässä on hankalaa. Hankkeen käytönaikaisten 

sekä pohjaveden pintojen ja virtaamien ennustamisen vaikeus mallinta-

malla aiheuttaa arviointiin epävarmuutta kuvaavia lauseita ja ilmaisuja. 

Tekopohjavesihankkeen vaikutusten tarkimpaan arviointiin pääsee vasta 

toteuttamalla imeytystä ja pumppauksia laitoksen toimintaa vastaavilla 

vesimäärillä, käytännössä siis laitoksen ollessa käytössä. Tähän ei ole 

vielä syytä ryhtyä ennen virtausmallinnuksen tarkastamista. 

Vaikutuksia kaikille osapuolille kuten kaikille kiinteistöille ei arviointiselos-

tuksen perusteella voida vielä tietää tarkasti. Tähän vaikuttaa se, ettei 

tunneta kaikilta osin imeytyksen yksityiskohtaisia vaikutuksia pohjaveden 

tai tekopohjaveden korkeuteen ja laatuun hankealueen eri osissa. Näin 
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ollen osa hankkeen ympäristövaikutuksista, erityisesti se osa, mikä ai-

heutuu veden lisääntymisestä ja tekopohjaveden pinnankorkeuden vaih-

teluista harjussa jää odottamaan virtausmallin tarkastamista. 

YVA-menettelyn kuulemisvaiheessa on saatu paljon palautetta, joissa on 

runsaasti käsitelty korvauskysymyksiä. Arviointiselostuksesta saatujen 

mielipiteiden ja lausuntojen perusteella hankkeen aiheuttamia epävar-

muustekijöitä on siis edelleen olemassa. Niillä on ollut vaikutusta paikal-

listen asukkaiden ja elinkeinon harjoittajien mielialoihin ja joissakin ta-

pauksissa lausuntojen esittäjät katsovat niiden vaikuttavan terveyteenkin. 

Pitkäaikaiset vaikutukset 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa pitkäaikaisten vaikutusten 

merkitystä ei voi väheksyä. Niiden arvioinnissa pienetkin epävarmuuste-

kijät saattavat kymmenien vuosien aikana kertautua. Tällä hetkellä pienet 

marginaalisen tuntuiset arvot ja ympäristövaikutusten osatekijät saattavat 

aikojen kuluessa korostua muodostuen vähitellen luonnossa ympäristölle 

merkittäviksi ilmiöiksi ja tapahtumiksi. Aihetta on käsitelty paljon kuulemi-

sen palauteaineistossa. Tämän kaltainen tiedossa oleva keskeinen tekijä 

ajan kuluessa tulee olemaan imeytettävän pintaveden sisältämät ainek-

set, varsinkin orgaaninen aine. Asiaan tulee kiinnittää huomiota, koska 

hankkeessa imeytettäviksi esitetyt vesimäärät ovat suuria. Myöskin imey-

tyksen vaikutukset hankealueen kiinteistöjen yksityiskaivojen vedenlaa-

tuun on selvitettävä arviointiselostusta tarkemmin. Hankkeessa lienee 

mahdollista harkita imeytettävän pintaveden esikäsittelyä, jotta orgaani-

sen aineen aiheuttamia haittoja tekopohjaveden muodostamisessa ja 

vastaavasti myös imeytysalueiden aiheuttamia ympäristöhaittoja voitai-

siin vähentää. Esikäsittely kuitenkin lähentää hankevaihtoehtoa 1 hanke-

vaihtoehtoon 0+ (olemassa oleviin ratkaisuihin perustuva). 

Taloudelliset korvauskysymykset näyttävät kuulemisesta saadun palaut-

teen mukaan muodostuvan merkittäviksi muistutusten esittäjien kannalta. 

Korvausvelvollisuuden laajuus jää riippumaan hankkeen toteutuksen on-

nistuvuudesta. Korvauskysymysten käsittely osana hankevaihtoehtojen 

taloutta rakennus- ja käyttökustannusten ohella lienee jatkossa perustel-

tua. 

Pumppaamojen ja siirtolinjojen rakentamisen vaikutukset 

Hankkeen toteutuksesta aiheutuvat maisemalliset haitat keskittyvät 

Hiedanperänlahden rannalle suunnitellun raakavesipumppaamon raken-

tamiseen. Pumppaamon sijoittaminen puuston lomaan vähentää vaiku-

tuksia. Pumppaamon rakentamisesta luonnonarvoille ja lajisuojeluun 

kohdistuvat vaikutukset on mahdollista rajata vähäisiksi. Yhteysviran-

omaisen näkemyksen mukaan pumppaamon maisemallisia ja luonnon-

oloihin kohdistuvia vaikutuksia on suotavaa rajoittaa rakennuksen sijoi-

tuspaikan ja ulkoasun tarkemmalla suunnittelulla ja arvioida tarkemmin 

maastokatselmuksessa Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. 

Hankkeen edellyttämien lupien luetteloon on lisätty maininta tienpitäjän 

luvasta siirtolinjojen rakentamiseen yleisen tien alueelle. Tienpidon 
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kannalta Vehoniemen-Isokankaan ja Julkujärven-Pinsiönkankaan han-

kevaihtoehtojen keskeiset vaikutukset liittyvät tekopohjaveden muodos-

tamisalueiden läheisyyteen mahdollisesti edellytettäviin pohjaveden suo-

jaustoimenpiteisiin ja siirtolinjojen merkitykseen tienrakennus- ja tienpa-

rannushankkeiden näkökulmasta. Hankevaihtoehdoilla on merkitystä 

tienpidolle lisääntyneinä suunnittelu-, vaikutusten arviointi- ja rakennus-

kustannuksina. 

Natura-arviointi 

Yhteysviranomainen on antanut lausunnon Natura-arvioinnista, jossa on 

käytetty YVA -selostuksen liitteenä olevaa 15.4.2003 päivättyä Natura-

arviointia.  

1) Keisarinharju-Vehoniemenharju FI0316001 

Keski-Suomen ympäristökeskus katsoo YVA- yhteysviranomaisena arvi-

ointiselostuksessa esitettyyn sekä alueesta käytettävissä oleviin tietoihin 

nojautuen, että tekopohjavesilaitoksen rakentaminen ja laitoksen toiminta 

Natura 2000-vaikutusten arvioinnissa tarkennetulla tavalla toteutettuna ei 

kokonaisuutena heikennä merkittävällä tavalla Keisarinharju-Vehonie-

menharjun Natura-alueen harjumetsien luontotyyppejä. Koska imey-

tysalueilla 2 ja 3 sadetusalueet kuitenkin sijoittuisivat harjumetsien luon-

totyypin edustavimmille osa-alueille ja osin myös lajiston kannalta mer-

kittäville paikoille, tulee jatkosuunnittelun pohjana pitää imeytysalueiden 

2 ja 3 sadetusimeytyksen korvaamista Natura 2000-vaikutusten arvioin-

nissakin esille tuodulla tavalla mahdollisimman kattavasti soranottoalu-

eille sijoitettavalla allasimeytyksellä Hankesuunnitelmaan tulee kirjata 

luonnonarvojen suojaamiseksi selkeä osio työnaikaisesta ohjauksesta 

sekä tärkeimpien osakohteiden suojaamisesta työmaaliikenteeltä ja 

muilta toimenpiteiltä. Myös imeytysten käytännön järjestelyt tulee ohjeis-

taa siten, että mahdollisen tekopohjavesilaitoksen toiminnalla ei tarpeet-

tomasti heikennetä alueen luontotyyppejä tai lajien elinympäristöjä. 

2) Keiniänranta FI 0338005 

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointiraportissa esitetyn 

sekä alueesta käytettävissä olevien tietojen perusteella tekopohjavesilai-

toksen käyttöönotto imeytysalueen 4 ja kaivoalueen 3 alueella saattaa 

aiheuttaa etenkin pitkän aikavälin muutoksina merkittäviä heikennyksiä 

Keiniänrannan Natura 2000-alueen kosteikkoluontotyyppien ominaispiir-

teisiin. Arviointiselostuksen mukaan imeytettävän pintaveden osuus Kei-

niänrannan länsiosaan purkavien lähteiden virtaamasta olisi laitoksen toi-

minnan aikana arviolta noin 88 % koko virtaamasta. Kyseisessä tilan-

teessa oletettavana seurauksena olisi luonnontilaisen pohjaveden laadul-

linen muuttuminen (pH:n lasku, lämpötilan nousu, pitkällä aikavälillä mah-

dollisesti myös orgaanisen aineen määrän sekä raudan ja mangaanin pi-

toisuuksien kohoaminen). Koska arviointiin sisältyy lisäksi useita epävar-

muustekijöitä ja koska Keiniänrannan alueelle purkautuvan luonnontilai-

sen pohjaveden määrän ja laadun seuranta ei ole riittävän kattavalla ta-

solla, arviointiselostuksessa ei ole voitu pitävästi osoittaa, että vaikutuk-

set Keiniänrannan kosteikkoluontotyyppien suotuisan suojelun tason säi-

lymiseen jäisivät vähäisiksi. 
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Hankkeesta vastaavan tulee jatkaa selvityksiä Keiniänrannan alueelle 

purkautuvan luonnontilaisen pohjaveden määrän ja laadun lyhyt- ja pit-

käkestoisen vaihtelun selvittämiseksi. Yhteysviranomaisen näkemyksen 

mukaan vaikutusten hallinnan tavoitteena tulee pitää sitä, että Keiniän-

rannan luontotyyppien ominaispiirteiden säilyminen voidaan turvata paitsi 

lyhyellä myös pitkällä aikavälillä. Jatkosuunnittelu tulee pohjata Keiniän-

rannan lähteiden virtaamien, pohjaveden pinnankorkeuden ja sen laadun 

nykytilan ja vaihtelun riittävän tasoiseen seuraamiseen. Jatkotutkimuk-

sien tulosten myötä myös Natura-arviointiin kirjattuja arvioinnin epävar-

muustekijöitä voitaneen vähentää. 

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen Natura-alueille koh-

distuvia vaikutuksia tulee selvittää seuraavilta osin tarkemmin ennen lu-

pakäsittelyä, jolloin myös Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten 

luonne ja intensiteetti saattavat olla merkittävästi muuttuneita nykyisestä. 

Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella hankkeen vaikutuksia 

voitaisiin eräiltä osin lieventää korvaamalla sadetusimeytysalueita Na-

tura-arvioinnissakin esitetyllä tavalla allasimeytyksellä. Kun lisäksi ote-

taan huomioon, että hankkeesta vastaavan selvityksiä ja arvioita Keiniän-

rannan Natura-alueen lähteistä purkautuvan pohjaveden virtaamien ja 

laadun luonnontilaisesta pitkäaikaisesta vaihtelusta ei voida pitää riittä-

vinä, lopullista arviota hankevaihtoehdon 1 oletettavista vaikutuksista Na-

tura-alueiden luontotyyppien heikentymiseen ei ole mahdollista tässä vai-

heessa tehdä.  

Lopuksi 

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankevaihtoehdossa 1 kes-

keiseksi ongelmaksi ympäristövaikutusten kannalta jää Vehoniemen - 

Isokankaan alueella imeytysalueen 4 ja kaivoalueen 3 käyttöön mahdol-

lisesti liittyvät ongelmat. Ne näyttävät kohdistuvan välittömimpinä Taustin 

asuntoalueelle ja harjun alarinteen asutukseen, Pälkäneen pohjaveden-

ottamoon ja Keiniänrannan Natura- alueeseen. Hankkeen sijoittamista ti-

heästi asuttuun ympäristöön ei voi pitää suositeltavana ennen kuin teko-

pohjaveden virtausten ennustettavuus on nykyistä varmemmalla poh-

jalla. Luotettavasti todennetun tekopohjaveden virtausmallin kehittämi-

nen on siten hankkeen avainkysymys ympäristövaikutusten kannalta. 

Ympäristövaikutusten selvittämiseksi tekopohjaveden virtaamista ja käyt-

täytymistä tulisi siis edelleen selvittää koko hankevaihtoehdon 1 alueella 

ja erityisesti imeytysalueen 4 ja kaivoalueen 3 osalta esitettyä tarkemmin. 

7 NATURA 2000 -ALUEEN LUONTOARVOT 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös (12.4.2017 nro 17/0124/2) 

Hallinto-oikeus on Tavase Oy:n valituksesta kumonnut aluehallintoviras-

ton päätöksen ja palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsi-

teltäväksi perustellen muun muassa: 

Hallinto-oikeus pitää oikeana hakijan esittämää arviota hankkeen raken-

tamisen aikaisista vaikutuksista Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura 
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2000-alueeseen. Asiakirjojen ja maastokatselmuksen perusteella harju-

metsien levinneisyys heikkenee hankkeen takia 0,98 % ja pinta-alame-

netys on 2,38 ha. Lähes kaikki kaivannot sijoittuvat olemassa oleville 

urille ja uutta tieuraa tehdään 820 m, kaivo- ja imeytysalueita ei aidata ja 

ne sijoittuvat pitkittäin Natura-alueeseen nähden, joten harjumetsiin koh-

distuva pirstoutuva vaikutus on vähäinen. Pysyvä menetys on siirtopump-

paamon 0,27 ha alue. Imeytysalueilla IA1.1 ja IA1.2 imeytys toteutetaan 

ensisijaisesti kaivoimeytyksellä, minkä takia menetettävä harjumetsän le-

vinneisyys voi olla edellä mainittua vähäisempi. Hankesuunnitelma sitoo 

hakijaa, joten pinta-alamenetykset eivät voi olla esitettyjä suurempia. 

Vaasan hallinto-oikeus katsoi, että hankkeesta ei ennalta arvioiden ai-

heudu hakemussuunnitelman mukaan toteutettuna ennalta varautumisen 

periaate huomioon ottaen luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tar-

koitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille luonnonarvoille, joi-

den vuoksi Keisarinharju-Vehoniemenharjun alue on sisällytetty Natura 

2000 -verkostoon. Lisäksi haittoja voidaan lieventää lupamääräyksin ja 

ennallistaa asiakirjoissa ja hakemuksessa esitetyillä tavoilla. Hakija vas-

taa siitä, että hanke on suunniteltu asianmukaisesti ja että se voidaan 

toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. 

Kokonaisuudessaan on siten todettava, että hanke ei aiheuta hakemus-

suunnitelman mukaisesti toteutettuna Keisarinharju-Vehoniemenharjun 

eikä Keiniänrannan Natura 2000 -verkostoon sisällytettyjen alueiden 

luonnonarvoille luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vai-

kutuksia. Näitä seurauksia voidaan ehkäistä vesilain 16 luvun 21 §:n 2 

momentin nojalla lupaviranomaisen toimivallassa olevilla hakemussuun-

nitelmaan tehtävillä muutoksilla ja lupamääräyksiä antamalla. Edellä mai-

nitun vuoksi aluehallintoviraston ei olisi tullut mainitsemillaan perusteilla 

hylätä Tavase Oy:n hakemusta. Tämän vuoksi asia on palautettava alue-

hallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Asiaa uudelleen käsiteltäessä on otettava huomioon hallinto-oikeuden tä-

män päätöksen perusteluissa lausutut seikat sekä se, että uuden vesilain 

19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan, jos muutoksenhakutuomioistuin ku-

moaa päätöksen, johon on sovellettava uuden vesilain voimaan tullessa 

voimassa olleita säännöksiä ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uu-

delleen käsiteltäväksi, asia käsitellään ja ratkaistaan uuden vesilain 

säännösten mukaisesti. Hallinto-oikeus toteaa, että kun otetaan huomi-

oon tässä asiassa annettu ratkaisu ja tämän päätöksen perustelut sekä 

vesilain 19 luvun 3 §:n 2 momentin perustelut (HE 277/2009 vp) on asiaa 

uudelleen käsiteltäessä noudatettava uuden vesilain säännöksiä. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (30.8.2018 Taltionro 3947) 

Korkein hallinto-oikeus pysytti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen Kan-

gasalan (Keisarinharju-Vehoniemenharju) osalta, mutta kumosi Pälkä-

neen (Keiniänranta) osalta perustellen muuan muassa:  

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ensisijaisesti kysymys Ta-

vase Oy:n lupahakemuksessa tarkoitetun tekopohjavesihankkeen edellä 

mainittuihin kahteen Natura 2000 -alueeseen kohdistuvista vaikutuksista.  
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Tavase Oy:n lupahakemuksen mukaisen tekopohjavesilaitoksen toiminta 

jakautuu kolmeen tuotantoalueeseen siten, että tuotantoalueet 1 ja 2 si-

joittuvat osin Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelle ja tuotan-

toalueiden toiminnan vaikutukset kohdistuvat nimenomaan kyseiseen 

Natura-alueeseen. Tuotantoalueen 3 toiminnan vaikutukset kohdistuvat 

puolestaan Keiniänrannan Natura-alueeseen, mutta toimintaan liittyviä 

rakenteita ei esitetä miltään osin sijoitettavaksi Natura-alueelle. Natura-

alueiden suojelun perusteena olevat luonnonarvot ja ominaispiirteet poik-

keavat myös olennaisesti toisistaan. Tekopohjavesihankkeen luonnon-

suojelulain 65 §:n 1 momentissa ja 66 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vai-

kutuksia Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin on 

näin ollen arvioitava erikseen kummankin Natura-alueen osalta. Hank-

keen Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia ja arvioin-

nin tulosten huomioon ottamista on tarkasteltava erityisesti edellä kuva-

tun unionin tuomioistuimen luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohtaa koskevan 

oikeuskäytännön valossa. 

Vesitalousluvan myöntäminen Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen to-

teuttamiseen hakemussuunnitelman mukaisessa laajuudessa ei edellä 

kuvattujen Keiniänrannan Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten 

perusteella ole luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan sallittua. 

Aluehallintoviraston päätös 18.6.2015 on kuitenkin perustunut Keisarin-

harju-Vehoniemenharjun Natura-alueen osalta erilaiseen arvioon teko-

pohjavesihankkeen vaikutuksista suojelun perusteena oleviin luonnonar-

voihin kuin mihin korkein hallinto-oikeus on edellä päätynyt. 

Tekopohjavesilaitoksen toiminta jakautuu tässä tapauksessa teknisesti ja 

myös vaikutustensa kannalta kolmelle erilliselle tuotantoalueelle, ja vai-

kutukset kohdistuvat kahteen toisistaan erilliseen Natura-alueeseen. 

Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukainen luvan myöntämiseste 

koskee tuotantoaluetta 3 sen Keiniänrannan Natura-alueen suojeltuihin 

luonnonarvoihin kohdistuvien vaikutusten vuoksi, mutta tuotantoalueiden 

1 ja 2 osalta lupakäsittelyä olisi mahdollista jatkaa myös erikseen. Lupa-

käsittelyn kohteena olevan hankkeen muuttaminen rajaamalla hanketta 

alueellisesti tai tuotantomäärien osalta ei myöskään lähtökohtaisesti 

edellytä uuden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista 

silloin, jos muutokset tehdään nimenomaan hankkeen ympäristöön koh-

distuvien vaikutusten vähentämiseksi eivätkä vaikutukset ole olennaisesti 

erilaisia kuin arviointiselostuksessa on esitetty. 

Tavase Oy on korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamassaan vasti-

neessa katsonut, että luonnonsuojelulain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu 

valtioneuvoston poikkeuslupamenettely vaatii siinä määrin resursseja, 

että lupa-asiaa ei ole tarkoituksenmukaista saattaa valtioneuvoston käsi-

teltäväksi tilanteessa, jossa arviointi- ja lausuntomenettelyssä ilmenee 

toisistaan poikkeavia loppupäätelmiä. Yhtiön on kuitenkin myös myöhem-

mässä vaiheessa mahdollista hakea valtioneuvostolta luonnonsuojelu-

lain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta heikentämiskiellosta 

Keiniänrannan Natura-alueen osalta. 
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Edellä kuvatuista syistä lupa-asia on palautettava aluehallintovirastolle ja 

hakijalle varattava tilaisuus ilmoittaa, haluaako se, että hakemuksen kä-

sittelyä jatketaan tuotantoalueiden 1 ja 2 osalta vai aikooko se mahdolli-

sesti vielä täydentää nykyistä hakemustaan tuotantoalueen 3 osalta luon-

nonsuojelulain nojalla tarvittavilla poikkeuslupapäätöksillä tai muuttaa 

suunnitelmaa niin, että luonnonsuojelulain säännökset eivät estä hank-

keen toteuttamista. 

7.1 Keiniänrannan uusi Natura-arviointi 31.5.2019 

Hakija on tehnyt uuden Natura-arvioinnin tekopohjavesilaitoksen Pälkä-

neen kunnan alueelle sijoittuvien toimenpiteiden vaikutuksista Keiniän-

rannan Natura-arvoihin. Arvioinnin mukaan vaikutukset Keiniänrantaan 

olennaisilta osin ovat seuraavat. 

Vaikutukset Keiniänrannan Natura-alueen luontoarvoihin 

Keiniänrannan hydrologia määrää suurelta osin suojeltavien 

luontotyyppien rakenteen ja lajiyhteisöjen muotoutumisen.  

Tekopohjavesilaitoksen toiminta perustuu siihen, että Keiniänrannan 

Natura-alueen ekologiset 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. 

Tekopohjavesihankkeella ja muilla alueeseen kohdistuvilla suunnitelmilla 

ei ole sellaisia yhteisvaikutuksia, jotka heikentäisivät Keiniänrannan 

Natura-alueen luontoarvoja. 

Suojeltaviin luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten ehkäisy 

Keiniänrannan vesitaseen ylläpito ja eri vaiheiden käyttöönotosta 

päättäminen perustuu mm. Keiniänrannan virtaamien, veden laadun 

sekä pohjaveden pinnankorkeuksien seurantatuloksiin. 

Tekopohjavesilaitoksen ajotapa, eli pumppauksen ja imeytyksen 

säätäminen, on riittävä tapa säilyttää Keiniänrannan vesitase 

muuttumattomana. Tekopohjavesilaitoksen ajotavalla tarkoitetaan 

tuotannon optimointia, jossa seurantatulosten perusteella muutetaan 

sekä imeytysaluekohtaisia että vedenottoaluekohtaisia vesimääriä 

kokonaistuotannon ja luvan asettamissa puitteissa. Lisäksi käytetään yli-

imeytystä.  

Tekopohjavesilaitoksen pitkäaikainen toiminta ei aiheuta vaikutuksia 

suojeltaviin luontotyyppeihin silloinkaan, kun laitos lopettaa toimintansa. 

Tämä johtuu siitä, että imeytyksessä maaperään ei jää siinä määrin 

humusaineita, että ne hajotessaan aiheuttaisivat hapen vähenemisen 

pohjavedessä. Kaivoimeytyksessä imeytettävän veden mukana 
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kulkeutuu runsaasti happea maaperään ja humus hajoaa biologisen 

toiminnan käynnistyttyä sitä mukaa, kun humuspitoista vettä imeytetään. 

Seuranta  

Laitoksen ajotapaa voidaan parantaa seurannan avulla.  Seuranta 

aloitetaan ennen rakennusvaihetta ja se jatkuu koko laitoksen toiminnan 

ajan. Keiniänrannan Natura-alueella jatketaan virtaamien ja 

avovesipintojen, kasvillisuuden sekä veden laadun seurantaa. 

Kasvillisuusseuranta-aloja lisätään.  

Natura-arvioinnin epävarmuustekijät   

Vaikutusten arviointiin ei liity merkittävää epävarmuutta, eikä arviointiin 

jää mitään tieteelliseltä 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 alkaessa vesitaseen hallinta 

toteutetaan tekopohjavesilaitoksen ajotapaa säätämällä ja tarvittaessa 

yli-imeytyksellä. Tällöin poistuu epävarmuus siitä, että laitoksella olisi 

vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen ekologisiin olosuhteisiin. 

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 muutetaan sekä 

imeytysaluekohtaisia että vedenottoaluekohtaisia vesimääriä. 

Tarvittaessa vesitaseen vakaus varmistetaan yli-imeytyksellä, jolloin 

imeytysalueelle imeytetään enemmän vettä kuin sitä pumpataan pois 

kaivojen kautta, ja ylimääräinen vesi ohjautuu Keiniänrannan suuntaan.  

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. 

7.2 Natura-arvioinnista pyydetyt lausunnot 

Aluehallintovirasto on 12.6.2019 pyytänyt luonnonsuojelulain 10 luvun 65 

§:n mukaisesti lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
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ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Metsä-

hallitukselta ja niitä, joiden hallinnassa Natura-alueella sijaitsevat luon-

nonsuojelualueet ovat. Natura-arviointi on ollut hakemusasiakirjoissa ja 

siitä voinut esittää näkemyksensä myös hakemuskuulutuksen yhtey-

dessä. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 

on antanut seuraavan lausunnon:  

Keiniänrannan Natura 2000-aluetta koskevasta Vehoniemen-lsokankaan 

tekopohjavesilaitoksen tuotantoalueesta TUA3 seuraavaa: 

Keiniänrannan Natura 2000-alue 

Keiniänrannan Natura 2000-alue on luontodirektiivin mukainen erityisten 

suojelutoimien alue (SAC-alue). Keiniänrannan Natura 2000-alueen suo-

jeluperusteena olevia luontoarvoja ovat valtioneuvoston Natura 2000-

verkoston täydentämisestä ja Natura-alueiden luonnontieteellisten tieto-

jen päivittämisestä 5.12.2018 tekemän päätöksen mukaisesti boreaaliset 

lehdot, puustoiset suot, Fennoskandian metsäluhdat sekä vaihettumis- ja 

rantasuot. Keiniänrannan boreaalisten lehtojen edustavuus on erinomai-

nen, puustoisten soiden ja Fennoskandian metsäluhtien hyvä sekä vai-

hettumis- ja rantasoiden merkittävä. Keiniänrannan Natura 2000-alueen 

luontotyypeistä priorisoituja ovat puustoiset suot ja Fennoskandian met-

säluhdat. 

Keiniänrannan tervaleppäkorpi on Pohjoismaiden edustavimpia tervalep-

pämetsiä. Natura 2000-verkoston tietokannan mukaan Keiniänrannan 

tervaleppäyhteisö on pitkälti riippuvainen törmän juurelta purkautuvasta 

pohjavedestä. Vallitsevina kasvillisuustyyppeinä alueella ovat tervalep-

päkorpi sekä saniaistyypin kostea lehto, joiden erot ovat paikoin hyvin 

vähäisiä. Tervaleppäkorven kasvillisuuskuvio kulkee nauhana rannan 

lehtokasvillisuusvyöhykkeen ja harjun tyven välillä. Tervaleppäkorpikuvi-

olla on nähtävissä kasvillisuustyypille ominainen mätäs-, väli- ja rimpipin-

nan vaihtelu. Tervaleppävaltainen saniaislehto on monin paikoin hyvin 

kosteaa ja lähdevaikutteista ja vaikeasti erotettavissa tervaleppäkor-

vesta. Alueen keskivaiheilla on vetistä, vanhalle rantaniitylle muodostu-

nutta tervaleppävaltaista metsäluhtaa. Aivan rannassa on lisäksi pienia-

laisesti ruokoluhtaa. Alueen suojelussa painotetaan mm. sitä, että alu-

eella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien 

prosessien mukainen kehitys. 

Arvioinnin Iähdeaineisto 

Natura-arvioinnin lähtöaineistona on käytetty uusina selvityksinä vuonna 

2019 tarkennettua pohjaveden virtausmallia, TUA3-alueen vuonna 2019 

tarkennettua rakennetulkintaa ja veden lämpötilamittauksia Keiniänran-

nassa vuonna 2018. 

Hankkeessa ei ole tehty seurantaa kasvillisuuden, avovesipintojen, ve-

den laadun eikä virtaaman osalta vuoden 2011/2012 jälkeen, mikä voi 

olla epävarmuustekijä arvioinnissa. 
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Vaikutukset pohjaveteen 

Tavase Oy on täsmentänyt pohjaveden virtausmallia uusilla sedimento-

logisilla tutkimustiedoilla ja uudella harjumuodostuman rakennetulkin-

nalla. Em. selvitysten lisäksi ELY-keskuksella on ollut käytettävissään 

pohjaveden virtausmallinnuksen ja tuotantosimulaatioiden loppuraportti 

'Pohjaveden virtausmallin päivittäminen ja tekopohjavesilaitoksen toimin-

nan vaikutusten arviointi' (Gain Oy 15.3.2019). 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan muutokset hankkeen imeytys- ja 

vedenottoalueiden sijoituksessa ja tuotantosuunnitelmassa ovat merkit-

täviä Keiniänrannan Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien mahdollisten 

vaikutusten vähentämisen kannalta. Etenkin Keiniänrannan alueelta pur-

kautuvan pohjaveden laadun ja lämpötilan kannalta oleellinen muutos on 

raakaveden imeytyspaikan sijoittuminen etäälle Keiniänrannan alueesta. 

Uudessa suunnitelmassa imeytys- ja vedenottotoiminnot on poistettu 

Keiniänrannan välittömästä läheisyydestä. 

Selvitykset ovat parantaneet pohjavesimallin toimivuutta siten, että ns. 

residuaalit (mitattujen ja mallinnettujen tulosten erot) ovat pienentyneet 

merkittävästi. ELY-keskus katsoo, että päivitettyä pohjavesimallinnusta 

voidaan pitää riittävän luotettavana tekopohjaveden tuotantoskenaarioi-

den tekemiseen hankkeen vaikutusten arvioimiseksi mallinnusalueella. 

Tavase Oy on tarkennetun pohjavesimallinnuksen avulla päätynyt arvi-

oon, että raakaveden imeytysalueelta Keiniänrantaan virtaavan tekopoh-

javeden viipymä on tuotantotilanteessa yli 9 kk. ELY-keskuksen käsityk-

sen mukaan arvioitu viipymäaika on niin pitkä, että Keiniänrantaan pur-

kautuvan veden laadun muutokset todennäköisesti häviävät lähdealuei-

den veden laadun luontaisen vaihtelun sisälle. 

Pitkän viipymäajan johdosta myös Keiniänrannan alueelle virtaavan ve-

den lämpötila tasaantuu luontaisen kaltaiseksi. Tavase Oy on tehnyt tar-

kennetulla pohjaveden virtausmallilla simulaatioita, joissa imeytystä, yli-

imeytystä sekä eri kaivojen ottomääriä säätelemällä on tutkittu muutoksia 

Keiniänrannan virtaamaan. Simulaatioilla on saavutettu arvioita, joissa 

virtaama Keiniänrannassa pienenisi vain 4 % ja yli-imeytystilanteessa 

1 %. Tällöin virtaamamuutos olisi vaikeasti erotettavissa luontaisesta 

vaihtelusta. 

ELY-keskus pitää tarkennetun pohjaveden virtausmallinnuksen avulla 

tehtyjä arvioita riittävän luotettavina hankkeen vaikutusten arvioimiseksi 

Keiniänrannan pohjavesiolosuhteisiin. Täydellistä varmuutta vaikutuksen 

vähäisyydestä ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman lupamääräyksin vel-

voitettavaa tuotannonaikaista Keiniänrannan vesitaseen ja vedenlaadun 

tarkkailua ja tarvittaessa laitoksen toiminnan säätämistä haitallisten vai-

kutusten ehkäisemiseksi. 

Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 

Hankkeesta ei aiheudu suoria vaikutuksia Keiniänrannan Natura 2000-

alueelle, koska tekopohjavesilaitoksen rakenteet ja muut rakentamistoi-

met kuten tiet ja linjat eivät sijoitu Natura-alueelle. 
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Hankkeesta aiheutuu epäsuoria vaikutuksia Keiniänrannan Natura 2000-

alueen suojeluperusteena oleville luontotyypeille. Raakaveden imey-

tysalue sijoittuu noin 1,4 km etäisyydelle Keiniänrannan Natura 2000-alu-

eesta. Lähimmät vedenottokaivot sijaitsevat noin 300 m etäisyydellä Na-

tura-alueesta ja lähin jälleenimeytyskenttä noin 400 m etäisyydellä. 

Natura-arvioinnissa on virheellisesti todettu, että "EU:n tuomioistuimen 

oikeustapausten perusteella voidaan todeta, että luontodirektiivin 6(2) ar-

tiklan kieltämä heikennys on oltava merkittävää kaikkien suojeltujen luon-

toarvojen kannalta". ELY-keskus tarkentaa, että jo yhdenkin suojelupe-

rusteena olevan luontoarvon merkittävä heikentyminen voi olla este luvan 

myöntämiselle. 

Natura-arvioinnissa on käsitelty yleisesti vaikutuksia, joita suojeluperus-

teena oleville luontotyypeille voi aiheutua, jos pohjaveden virtaamat eivät 

pysyisi luontaisella vaihteluvälillä tai jos veden laadussa tai lämpötilassa 

tapahtuisi muutoksia. 

Arvioinnissa ei ole kuitenkaan käsitelty vaikutuksia suojeluperusteena 

olevien luontotyyppien edustavuuteen. Luontotyypin edustavuusluokka 

voi heikentyä jo ennen kuin tapahtuu kasvillisuustyypin tai luontotyypin 

muuttumista. 

Arvioinnissa ei ole käsitelty lupamääräyksiä hankkeen vaikutusten lieven-

tämiskeinoina. Lupamääräyksien avulla voidaan varmistaa tekopohjave-

silaitoksen keskeisten toimintaperiaatteiden ja seurannan toteuttamista 

sekä estää haitallisten vaikutusten aiheutuminen tilanteissa, joissa teko-

pohjavesilaitoksen ajotapa ja yli-imeytys eivät ole riittäviä estämään Kei-

niänrannan Natura-alueen suojeluarvoihin kohdistuvia vaikutuksia enna-

koivasti. 

Natura-arvioinnin mukaan vaihettumis- ia rantasoihin ei hankkeesta ai-

heudu vaikutuksia, koska luontotyypin ominaispiirteisiin vaikuttaa Mallas-

veden pinnan vaihtelu eikä luontotyyppi ole pohjavesivaikutteinen. 

KHO:n päätöksen perusteluissa on kuitenkin kerrottu, että suullisen kä-

sittelyn ja katselmuksen yhteydessä on tullut esiin, että myös alueen vai-

hettumis- ja rantasuot ovat merkittävässä määrin pohjavesistä riippuvai-

sia eikä Mallasveden pinnankorkeuden vaihteluilla ole niin olennaisia vai-

kutuksia kuin Natura-arvioinnissa on kuvattu. Uudessa Natura-arvioin-

nissa ei ole vaihettumis- ja rantasoiden pohjavesivaikutteisuutta käsitelty. 

Natura-arvioinnin mukaan hankkeen vaikutusten merkittävyys boreaali-

siin lehtoihin on vähäinen. Arvioinnissa on todettu, että boreaaliset lehdot 

ovat pohjavesivaikutteisia ja ympäristön muutoksille herkkiä. Alueella 

tehdyn luontoselvityksen mukaan alueella esiintyvä tervaleppävaltainen 

saniaislehto on kosteaa ja lähdevaikutteista. 

Natura-arvioinnin mukaan hankkeen vaikutusten merkittävyys Fenno-

skandian metsäluhtiin on vähäinen. Arvioinnin mukaan tervaleppävaltai-

nen luhta on hyvin vetinen ja muodostunut vanhalle rantaniitylle. 
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Natura-arvioinnin mukaan hankkeen vaikutusten merkittävyys puustoisiin 

soihin on merkityksetön. ELY-keskus korostaa, että tervaleppäkorvessa 

on luontoselvityksen mukaan lähteikkö- ja tihkupintaa ja kasvillisuustyy-

pin ominaispiirteenä on pohja- ja pintavesien pysyvä tai pitkäaikainen vai-

kutus sekä vedenpintatasoltaan erilaisten pintojen mosaiikki-yhdistelmä-

tyypin luonne. Puustoisiin soihin kohdistuvat vaikutukset eivät voi olla 

merkityksettömiä luontotyypin pohjavesivaikutteisuuden vuoksi. 

ELY-keskus katsoo, että vaikutusten arvioinnissa on edellä esitettyjen 

seikkojen lisäksi edelleen muutamia KHO:n päätöksen perusteluissa esi-

tettyjä epävarmuustekijöitä: 

− Vähäinen tutkimustieto tekopohjaveden pitkäaikaisvaikutuksista läh-
dekasvillisuuteen tuo arviointiin epävarmuutta. 

− Naturaan kohdistuvien vaikutusten lieventämistoimia ja niiden toimi-
vuutta ei ole testattu imeytyskokeilla tai muilla keinoilla. 

− Tuotantoalueen 3 suunniteltu tuotantomäärä 12 000 m3/vrk on edel-
leen moninkertainen Keiniänrannan suuntaan purkautuvaan vesi-
määrään nähden. Suhteellisen pienikin muutos tuotantotavassa voi 
vaikuttaa Keiniänrannan vesitaseeseen. 

− Keiniänrannan Natura 2000 -alue on suhteellisen pieni ja kokonai-
suutena pohjavesistä riippuvainen ekosysteemi, mikä tarkoittaa, että 
alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ovat herkkiä pohjave-
den määrässä ja laadussa tapahtuville muutoksille ja tekopohjave-
sihankkeen mahdolliset haitalliset vaikutukset voivat aiheuttaa pysy-
viä muutoksia alueen kasvillisuudessa suurella osalla aluetta. 

Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia 

luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää luonnonsuojelulain 64a § 

mukaan. 

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan Natura-arvi-

oinnissa ei saa olla aukkoja ja siinä pitää olla täydellisiä, täsmällisiä ja 

lopullisia toteamuksia ja päätelmiä, joilla voidaan hälventää kaikenlainen 

perusteltu tieteellinen epäilys vaikutuksista Natura-alueelle. Lupa voi-

daan myöntää, mikäli viranomaiset ovat varmistuneet siitä, että hanke tai 

suunnitelma ei vaikuta pysyvällä tavalla haitallisesti alueen koskematto-

muuteen. 

Keiniänrannan suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin kohdistuvien 

haitallisten vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa keskeisimpiä tekijöitä 

ovat Natura 2000-alueen pohjaveden pinnan tasossa sekä pohjaveden 

virtauksessa, laadussa ja lämpötilassa tapahtuvat muutokset. 

Hankkeella ei katsota olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Keiniän-

rannan Natura 2000-alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin, mi-

käli lupamääräyksillä saadaan poissuljettua arvioinnin sisältämät puut-

teet/epävarmuustekijät ja poikkeustilanteiden vaikutukset sekä mahdol-

listetaan Keiniänrannan suojeluarvojen säilyminen tarvittaessa luvan mu-

kaisten toimenpiteiden keskeyttämisellä. Hankkeen vaikutuksia tulee 

seurata vähintään Natura-arvioinnissa esitetyllä tavalla; pohjaveden pin-

nan tason automaattinen seuranta ja säännöllinen riittävän tiheä muu 
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seuranta (virtaama, avovesipinnat, veden laatu lähteissä, avovesipin-

noilla ja laskuojissa, kasvillisuus). Seurantatiedon perusteella tulee enna-

koivasti varmistaa (virtaamaltaan ja pohjaveden pinnan tasoltaan) riittä-

vän, hyvälaatuisen (pohjaveden laatu ja lämpötila) pohjaveden säilymi-

nen Keiniänrannan Natura 2000-alueella ennen kuin haitallisia vaikutuk-

sia ehtii syntyä. 

Lupamääräyksissä olisi hyvä huomioida myös ilmastonmuutoksen vaiku-

tukset ja niihin reagoiminen hankkeen toiminnassa. 

ELY-keskuksen lausunto koskee ainoastaan laadittuun Natura-arviointiin 

sisällytettyjä toimenpiteitä. Mikäli hankkeessa on tarkoitus tehdä muita 

arvioinnin ulkopuolelle jääneitä toimenpiteitä, tulee tehtyä Natura-arvioin-

tia tarvittaessa täydentää ja pyytää siitä uudelleen lausunto Pirkanmaan 

ELY-keskukselta. 

Metsähallitus (kiinteistön 635-422-1-4 omistaja) on antanut seuraa-
van lausunnon: 

Metsähallituksen näkemyksen mukaan Natura-arviointi on hyvin laadittu 

perustuen siihen tietoon, mitä alueesta on olemassa. Kuitenkin hankkeen 

vaikutusten kohdistumiseen Metsähallituksen hallinnoimalle kiinteistölle 

on vaikea ottaa Natura-arvioinnin perusteella kantaa, koska hankkeen 

vaikutuksia, veden virtauksia ja viipymiä ei ole mallinnettu siihen riittävän 

tarkasti. 

Metsähallituksen hallinnoimalla alueella esiintyy luontotyyppejä puustoi-

set suot 9100, boreaaliset lehdot 9050 ja vaihettumissuot ja rantasuot 

7140. Nämä kaikki, mutta varsinkin puustoisiin soihin kuuluva tervalep-

päkorpi ja lehtoihin kuuluva lehtokorpi ovat pohjavesivaikutteisia. Arvioin-

nin mukaan Keiniänrannan Natura-alueen suojeltavista luontotyypeistä 

ympäristön muutoksille herkimpiä ovat juuri pohjavesivaikutteiset luonto-

tyypit, joita ovat metsäluhdat (9080), puustoiset suot (9100) ja boreaaliset 

lehdot (9050). 

KHO:n päätöksessä 30.8.2018 todetaan, että ”Keiniänrannan Natura-

alue on kokonaispinta-alaltaan suhteellisen pieni (27 hehtaaria) ja koko-

naisuutena olennaisesti pohjavesistä riippuvainen ekosysteemi, mikä tar-

koittaa, että alueen suojelun perusteena olevat luontotyypit ovat herkkiä 

pohjaveden määrässä ja laadussa tapahtuville muutoksille ja tekopohja-

vesihankkeen mahdolliset haitalliset vaikutukset voivat aiheuttaa pysyviä 

muutoksia alueen kasvillisuudessa suurella osalla aluetta. Hankkeen 

mahdollisia heikentäviä vaikutuksia suojeltaviin luontotyyppeihin ei ole si-

ten riittävästi poissuljettu, ja erityisenä ongelmana on mahdollisten vaiku-

tusten laaja-alaisuus suhteessa Natura-alueen kokoon. Korkeimman hal-

linto-oikeuden arvion mukaan Keiniänrannan vesitaseeseen kohdistuvien 

vaikutusten rajoittaminen ja varmistaminen riittävän täsmällisin lupamää-

räyksin ei nyt käytettävissä olevan tiedon perusteella ole mahdollista. 

Tehty Natura-arviointi täydennyksineen tai muu esitetty selvitys ei sisällä 

sellaisia unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettuja to-

teamuksia ja päätelmiä, joilla voidaan hälventää kaikenlainen perusteltu 
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tieteellinen epäilys suunniteltujen töiden vaikutuksista Keiniänrannan 

suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin. Esitetyn selvityksen perus-

teella on olemassa vaara, että tekopohjavesihanke merkittävästi heiken-

tää suojelun perusteena olevia luonnonarvoja Keiniänrannan Natura-alu-

eella. Näin ollen viranomainen ei ole saadun selvityksen perusteella voi-

nut myöntää lupaa tekopohjavesihankkeelle tuotantoalueen 3 toiminnan 

Keiniänrannan Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten takia.” 

Metsähallituksen näkemyksen mukaan edellä KHO:n päätöksessä mai-

nitut epävarmuustekijät hankkeen vaikutuksista eivät ole täysin poistu-

neet, vaikka hankeen hakemusta onkin muutettu aiempaan verrattuna. 

Tekopohjavesilaitoksen vaikutuksista pohjavesivaikutteisiin luontotyyp-

peihin tarvittaisiin lisää tietoa, ennen kuin vaikutuksia kohdistetaan Na-

tura-alueelle. 

Natura-arvioinnin (31.5.2019) mukaan ”Vaikutuksia vaihettumis- ja ran-

tasuot -luontotyyppiin ei muodostu, koska luontotyypin ominaispiirteisiin 

vaikuttaa Mallasveden pinnan vaihtelu, eikä luontotyyppi ole pohjave-

sivaikutteinen.” KHO:n päätöksessä kuitenkin todetaan, että ”Suullisen 

käsittelyn ja katselmuksen yhteydessä on kuitenkin tullut esiin, että myös 

alueen metsäluhdat sekä vaihettumissuot ja rantasuot-Iuontotyypit ovat 

merkittävässä määrin pohjavesistä riippuvaisia, eikä Mallasveden pin-

nankorkeuden vaihteluilla ole niin olennaisia vaikutuksia näihin luonto-

tyyppeihin kuin Natura-arvion täydennyksessä on kuvattu.” 

Natura-arvioinnin johtopäätöksenä todetaan, että "hanke ei merkittävästi 

heikennä Natura-alueen eheyttä ja koskemattomuutta.” Natura-arvioin-

nissa todetaan, että ”Natura-alueen eheyden yhteydessä on huomioi-

tava, että vaikka hankkeen tai suunnitelman vaikutukset eivät olisi mihin-

kään suojeluperusteena olevaan Iuontotyyppiin tai lajiin yksinään merkit-

täviä, vähäiset tai kohtalaiset vaikutukset moneen Iuontotyyppiin tai lajiin 

saattavat vaikuttaa alueen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan koko-

naisuutena. Vaikutusten ei myöskään 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.” 

Metsähallituksen näkemyksen mukaan hankkeella on vaikutuksia alueen 

eheyteen, luonnontilaisuuteen ja luontoon sen seurauksena, että pohja-

vesivaikutus, ja siten alueen hydrologia, muuttuu luonnontilaisesta sää-

dellyksi. Pohjavesivaikutteiset luontotyypit eivät ole tekopohjaveden sää-

deltyjen virtausten jälkeen enää luonnontilaisia ja koskemattomia. Hank-

keen vaikutuksista jää epävarmuus siitä, miten hanke lopulta vaikuttaa 

pohjavesivaikutteisiin luontotyyppeihin. Arviossa todetaan, että mikäli 

pohjaveden virtaus Keiniänrantaan alenee selvästi (yli 10 %) ja veden 

laatu muuttuu huomattavasti, Natura-alueen luontotyyppien ominaispiir-

teet muuttuvat ja osin häviävät pitkällä aikavälillä. 

Valtion maalla on kasvillisuusseurantakoealoja, virtaamamittauspisteitä 

ja avovesimittauspisteitä. Tuoreita mittaus- ja seurantatietoja ei 
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kuitenkaan ole, vaan seurantatiedot ovat vuosilta 2006-2012. Metsähalli-

tus pitää tärkeänä, että tuoretta seurantatietoa kerätään ennen kuin teko-

pohjavettä aletaan tuottaa, jotta vaikutuksia voidaan tarkemmin seurata. 

Metsähallituksen alueella on vanhoja ojia, joiden ennallistamismahdolli-

suudet tulisi selvittää. Kaivettujen ojien tukkiminen hidastaisi läpivirtausta 

ja se voisi vähentää tekopohjavesilaitoksen negatiivisia vaikutuksia alu-

een pohjavesivaikutteisille luontotyypeille. Metsähallituksen näkemyksen 

mukaan ojien tukkiminen olisi hankkeen negatiivisia vaikutuksia lieven-

tävä toimenpide, ja sen tulisi kuulua hankkeen toteuttajan toteutettavaksi. 

Pälkäneen kunta (kiinteistöjen 635-409-1-72, 635-424-1-116 ja 635-
424-24-23 omistaja) on lausunut ja vaatinut muun muassa seuraavaa: 

Kun Tavase Oy:n suunnittelemaan uuteen hankkeeseen sovelletaan ym-

päristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017; ”YVA”) 

3 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä luonnonsuojelulain 65 §:n 1 

momentissa tarkoitettu arviointi tulee tehdä arviointimenettelyn yhtey-

dessä. Tavase Oy:n suunnitelma edellyttää uutta ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyä, mitä nyt ei suoritettu. Tämän vuoksi aluehallintoviras-

tolla ei ole toimivaltaa tässä yhteydessä vaatia Pälkäneen kunnalta lau-

suntoa, vaan sen tulee ensin edellyttää Tavase Oy:tä toimittamaan osana 

hakemustaan uusi ympäristövaikutusten arviointi, missä yhteydessä 

myös Pälkäneen kuntaa tulee kuulla. Todettakoon, että KHO on edellä 

mainitussa päätöksessään edellyttänyt nimenomaisesti uuden hakemuk-

sen tekemistä, josta seuraa selvityksien ja sekä tutkimuksien tarve oleel-

lisesti muuttuneen laitoksen ympäristövaikutuksista. Uuden hakemuksen 

mukainen laitossijoittelu suuremmilla imeytys- ja vedenottomäärillä sekä 

hakijan oletukset muuttuneista kallio- tai moreenikynnysten sijainneista 

ovat YVA -lain tarkoittamia perusteita tehdä uusi ympäristövaikutusten 

arviointimenettely. 

Aluehallintoviraston lausuntopyyntö on joka tapauksessa ennenaikainen 

tai ainakin puutteellinen, koska kuultavalla pitää olla kaikki tieto hank-

keesta ja sen liiteasiakirjoista. Pälkäneen kunnalla ei ole nyt riittäviä tie-

toja ja varattu riittävästi aikaa perehtyä hankkeen suunnitelmaan ja sen 

perusteisiin ja vaikutuksiin.  

Hakija ei ole esittänyt uusia luontotutkimuksia. Hakija on esittänyt hake-

muksessaan ainoastaan yhden uuden tutkimuksen, mikä ei ole liittynyt 

luontotutkimuksiin ja Natura-alueelle aiheutuviin vaikutuksiin. Tätä tutki-

mustulosta ei ole Pälkäneen kunnalle toimitettu. Hakijan olennaiset muu-

tosesitykset perustuvat vanhojen tutkimustulosten uusiin tulkintoihin. To-

dettakoon, että KHO on hylännyt hakijan aikaisemman hakemuksen ai-

kaisemmin esitettyjen luontovaikutusten perusteella. Hakija tosiasiassa 

vetoaa nyt samoihin luontoselvityksiin. Tämänkin vuoksi Natura-arviointi 

on puutteellinen ja hakemuksen käsittely tulee keskeyttää. 

Edellä lausutuilla perusteilla asia tulee siis jättää tutkimatta tai luonnon-

suojelulain 65 §:n mukainen lausuntomenettely välittömästi keskeyttää. 

Joka tapauksessa Pälkäneen kunnalle on annettava kaikki tieto ja lii-

teasiakirjat, mitä se tarvitsee lausunnon antamiseen. 
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Siltä varalta, ettei aluehallintovirasto jätä asiaa välittömästi tutkimatta tai 

keskeytä lausuntopyyntömenettelyä, niin Pälkäneen kunta lausuu lisäksi 

seuraavaa. 

Pälkäneen kunnalle on lausuntopyynnön mukana toimitettu hankkeesta 

tehty Natura-arviointi. Natura-arvioinnin, joka on päivätty 31.5.2019, on 

tehnyt FCG Oy. Natura-arvioinnin liiteasiakirjoja, eikä muita Natura-arvi-

oinnin perusteina käytettyjä asiakirjoja toimitettu lausuntopyynnön yhtey-

dessä. Natura-arvioinnin liiteluettelon mukaan Keiniänrannassa ei ole 

tehty uusia luontoselvityksiä tai kartoituksia. 

Natura-arvioinnin liiteasiakirjat toimitettiin Pälkäneen kunnalle vasta toi-

sen pyynnön jälkeen 3.10.2019 eli ainoastaan kahdeksan päivää ennen 

lausunnolle annettua määräaikaa. Lausunnolle ei myönnetty lisäaikaa, 

vaikka lausuntopyynnöstä puuttuneiden asiakirjojen laajuutta kuvaava si-

vumäärä on yli kaksinkertainen Natura-arvioinnin sivumäärään nähden. 

Tämän vuoksi Pälkäneen kunta varaa vielä erikseen mahdollisuuden lau-

sua tässä asiassa sille annetun määräajankin jälkeen. 

Pälkäneen kunnan pyynnöstä huolimatta toimittamatta jätettiin ainoa 

uutta maaperätutkimustietoa sisältävä raportti, johon perustuu laitoksen 

uusi sijoittelu Pälkäneen tuotantoalueella TUA3. Puuttuva raportti on ot-

sikoitu seuraavasti: Geo-Work Oy, 2019, Pälkäneen maatutkaluotauspro-

fiilit 13.1.2019. Tavase Oy:n hakemuksessa mainittu Joni Mäkisen tar-

kennettu rakennetulkinta perustuu tähän raporttiin. 

Edellä mainitun puutteen vuoksi Pälkäneen kunta varaa vielä erikseen 

mahdollisuuden lausua tässä asiassa sille annetun määräajankin jälkeen 

ja vaatii mainitun asiakirjan nähtäväkseen. 

Suunniteltu laitos tuotantoalueella TUA3 ja sen vaikutukset Natura-alu-
eeseen 

Hakemuksen ja Natura-arvioinnin tekstiosissa jätetään huomioimatta, 

että kyseessä on itseasiassa imeytysmäärän kasvattaminen imeytysalu-

eella IA4.1 määrästä noin 11 000 m3/d määrään 14 000 m3/d. Kyseinen 

vesimäärä 14 000 m3/d pumpattaisiin ylös maaperästä kaivoalueelta 

KA3.1. Hylätyn hakemuksen mukaan kyseiseltä kaivoalueelta oli otettu 

vettä 3 500 m3/d. 

Uuden hakemuksen mukaan kaivoalueelta KA3.1 pumpattu vesi imeytet-

täisiin pohjavesiesiintymään imeytysalueilta JIA4.2 ja JIA4.3. Hakija ei il-

moita vesimäärän jakautumisesta näiden ”jäIleenimeytysalueiden” välillä. 

Hakija ilmoittaa ottavansa pohjavettä ja tekopohjavettä yhteensä vuosi-

keskiarvona ilmeisesti kaivoalueilta KA3.2, KA3.3 ja KA 3.4. 

Hakemuksesta ei ilmene miten vedenotto jakautuu kaivoalueiden välillä. 

Hakemuksessa haetaan myös valmistelulupaa, jonka tarkoituksena on 

selvittää pohjavesialueen hydraulisia olosuhteita tekemällä pohjaveden 

ns. kierrätyskoe, jossa kokeillaan lähes laitosmittakaavassa noin 

10 000 m3/d veden imeyttämistä imeytysalueille ja vedenottoa 
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kaivoalueilta. Tätä varten toteutettaisiin merkittäviltä osin kaivorakenteet 

imeytykseen ja vedenottoon sekä tilapainen siirtolinja kierrätysveden joh-

tamista varten ja tarvittava havaintoputkiverkosto mittalaitteineen koetoi-

menpiteiden vaikutusten havainnointia varten. 

Toimitettujen asiakirjojen mukaan hakija on teettänyt alueella korkeim-

man hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen jälkeen ainoastaan Geo-

Work Oy:llä maatutkaluotauksia ja näiden tulosten perusteella Joni Mäki-

nen on laatinut uuden tulkinnan osaan Pälkäneen tuotantoalueesta 

TUA3. Alueella ei ole tehty lisää kairauksia, eikä asennettu lisää havain-

toputkia. Perustuen uusiin maatutkauksiin on uudessa tulkinnassa pyritty 

vahvistamaan aiempien maatutkauksien tuloksia. Uusien maatutkalinjo-

jen pituus on yhteensä 1,54 km ja ne sijaitsevat Palvelukeskuksen ja Kei-

niänrannan välillä (linja 1/19) ja Onkkaalantiellä (linja 2/19) sekä Lahden-

tiellä (linja 3/19). 

Uuden rakennetulkinnan mukaan Keiniänrannan ja Syrjäharjun välisellä 

alueella sijaitsee pitkittäinen luode-kaakkois -suuntainen noin 40 metrin 

pituinen kallioalue, joka nousee pohjavedenpinnan yläpuolelle. Tälle kui-

valle kallioalueelle oli hylätyssä hakemuksessa esitetty kaivoaluetta, jolta 

olisi otettu pohjavettä noin 4 500 m3/d. Kyseisellä kaivoalueella ei ole 

tehty kaivonpaikkatutkimuksia, eikä sille ole asennettu havaintoputkia tai 

tehty kairauksia. Näin ollen geofysikaalisten tutkimusten eri aikoina teh-

tyjen tulkinnat antavat päinvastaiset tulokset kyseisen alueen soveltumi-

sesta kaivoalueeksi. Ilman varmistavia tutkimuksia ei imeytys- ja kaivo-

alueita voida sijoittaa hankealueelle. Tällaisia tarkentavia tutkimuksia ei 

ole tehty uusien geofysikaalisten tutkimustenkaan jälkeen. 

Uudessa rakennetulkinnassa on myös tulkittu Keiniänrannan yläpuolella 

(koillispuolella) sijaitsevan myös pohjaveden virtauksia ohjaavia moree-

niselänteitä sekä moreeni- ja kalliokynnyksiä sekä laajahko heikosti vettä 

johtavaa ainesta. Tämä nostaa perustellusti esille kysymyksen mikä on 

Keiniänrannan lähteisiin purkautuvan vesimäärän kulkureitti. Uudessa 

hakemuksessa liitetyssä 31.5.2019 päivätyssä hydrogeologisessa nro 

1010841-010 kartassa on pohjaveden virtaussuunnat esitetty samanlai-

sena kuin 7.3.2014 päivätyssä kartassa nro 16WWE0815.010 revisio A. 

Tämän perusteella kalliokynnyksillä ja moreeniselänteillä eikä heikosti 

vettä johtavilla alueilla ole havaittavaa vaikusta pohjaveden luontaisiin 

virtaussuuntiin. 

Uusi kaivoalue KA3.4 ja kaivoalueiden KA3.3 ja KA3.2 laajennusosat 

sekä imeytysalueet JIA4.2 ja JIA4.3 on sijoitettu vanhoihin geofysikaali-

siin tutkimustuloksiin perustuen. Alueilla ei ole suorittu geofysikaaliset tut-

kimukset varmistavia kaivonpaikkatutkimuksia eikä niillä ole asianmu-

kaista havaintoputkiverkostoa. 

Edellä lausutuilla perusteilla voidaan osoittaa, etteivät hakijan hakemuk-

sen perusteet edelleenkään täytä niitä edellytyksiä, mitä korkein hallinto-

oikeus on edellä mainitussa päätöksessään edellyttänyt. 
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Virtausmallinnus vaikutusten arvioinnissa 

Hakemusasiakirjoissa on todettu, että uuden hakemuksen mukaisen te-

kopohjavedenottamon toiminnan vaikutukset kohdistuvat Keiniänrannan 

vesitaseeseen sekä pohjaveden laatuun ja lämpötilaan. Tämä arviointityö 

tehtiin virtausmallin avulla. Gain Oy:n toimesta aiempaa pohjaveden vir-

tausmallia tarkennettiin Geo-Work Oy:n uusien maatutkaluotausten ja 

tarkennetun rakenneselvityksen uuden tulkinnan perusteella. 

Mallin kalibrointitilanteista ja validointitilanteesta ei ole esitetty pohjavesi-

alueen vesitasetarkasteluja. Mallin laskemien ja mitattujen pinnankor-

keuksien käyriä sekä niiden eroja ei ole esitetty merkkiaine- ja imeytys-

kokeen ajalta. 

Vakava puute on Keiniänrannan lähteiden virtaamien tarkastelu yhtenä 

kokonaisuutena, kun tarkastelut tulisi tehdä lähdekohtaisesti erityisesti 

tässä tilanteessa, kun mallinnuksessa on tehty oletus, että pohjavesivir-

tauksen suhteen Keiniänrannan yläpuolella on vedenvirtausta estäviä ja 

ohjaavia kalliokynnyksiä ja moreeniselänteitä sekä laajahkoja heikosti 

vettäjohtavia alueita. Näiden vaikutus lähteiden virtaamiin ja pohjaveden 

pinnankorkeuksiin tulisi ilmetä simulointiajoissa, joissa on lähdekohtai-

sissa tarkasteltu koko simulointijakson vesitaseita mukaan lukien lähtei-

den virtaamia ja pohjavedenkorkeuksia. 

Koeimeytys/merkkiaineenkokeen kalibrointituloksia ei ole raportoitu. Mal-

lin kuvauksen vedenjohtavuuskartoista puuttuvat kuvan vedenjohtavuus-

värien selostus. Mallin kuvaus on puutteellinen ottaen huomioon sen käy-

tön tekopohjavedenottamon suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. 

Virtausmallissa vesipartikkelien kulkeutuminen on ylävirtaan päin Kei-

niänrannasta, joka antaa virheellisen kuvan Keiniänrantaan purkautuvien 

vesimäärien suhteista. Toisin sanoen, tulosten perusteella näyttää siltä, 

kuin pohjavettä purkautuisi tasaisesti koko Keiniänrannan alueelle eri ti-

lanteissa. Edellä mainittu on ristiriidassa uudessa tutkimuksessa havai-

tun kalliokynnyksen sekä moreeniselänteiden aiheuttaman virtausesteen 

ja niiden väliin muodostuvan virtausaukon kanssa. Lisäksi huomioitava 

on, että tehdyssä selvityksessä on oletettu suurimman osan vedestä pur-

kautuvan Kostianvirtaan, johon suuntaan myös mallin laskemat vaikutuk-

set ovat suurimmat. Pohjaveden purkautumisesta Kostianvirtaan ei ole 

saatu mitään varmistusta merkkiaine- ja imeytyskokeissa eikä alueella 

suoritetuissa muissa tutkimuksissa. 

Erityisen huomionarvoista on mallinnusraportin johtopäätökset: 

− Skenaarioiden mukaan tekopohjavedentuotannon vaikutukset Kei-
niänrannan Natura-alueen vedenlaatuun, virtaamiin tai pohjaveden 
pinnankorkeuksiin ovat vähäisiä. 

− Keiniänrannan avo-ojien virtaamat pienenevät alle 5 % ja pohjaveden 
pinnankorkeudet alenevat alle 20 cm 

− imeytys- ja kaivoalueet on sijoitettu paikkoihin, jotka on määritetty se-
dimentologisin ja hydrogeologisin perustein. Tämä takaa 
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tekopohjavesilaitoksen toimivuuden ja hyvälaatuisen tekopohjave-
den tuottamisen. 

Edellä olevat johtopäätökset eivät perustu mallinnusraportin tietoihin. Si-

mulointiajoista ei ole esitetty vedenlaatuennusteita eikä lähdekohtaisia tai 

paikkakohtaisia pinnankorkeustietoja. 

Pohjaveden pinnankorkeuden alenema Keiniänrannassa tuotantotilantei-

den simulointiajoissa ei voi olla alle 20 cm, kun ainoassa kalibrointitilan-

teessa mallin virhe luonnontilaiseen pinnankorkeuteen verrattuna on kes-

kimäärin 45 cm, suurimpien virheiden ollessa yli metrin. Kun lisäksi huo-

mioidaan, ettei Keiniänrannan Natura-alueella sijaitse riittävän kattavaa 

havaintoputkiverkostoa, ei mallin toimintaa voida arvioida mittaustulosten 

puuttuessa luotettavasti, joten mallisimulointiajoista ei ole tehtävissä esi-

tettyjä johtopäätöksiä. Esitetyillä uusilla kaivo- ja imeytysalueilla ei ole 

käytettävissä kalibroinnissa tarvittavia tietoja, joten virtausmallin perus-

teella ei voida ottaa kantaa kaivo- ja imeytysalueiden sijainnin oikeelli-

suudesta ilman kyseisten alueen kalibrointituloksia. 

Edellä lausutuilla perusteilla voidaan osoittaa, etteivät hakijan hakemuk-

sen perusteet ja niistä edelleen tehdyt vaikutusarviot Keiniänrannana Na-

tura-alueeseen edelleenkään täytä niitä edellytyksiä, mitä korkein hal-

linto-oikeus ja aluehallintovirasto ovat edellä mainitussa päätöksessään 

edellyttäneet. 

Johtopäätökset Tavase Oy:n hankkeen vaikutuksista Keiniänrannan 
Natura-alueeseen tuotantoalueella TUA3 

Korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen jälkeen Tavase 

Oy:n tekopohjavesihankkeen Pälkäneen tuotantoalueella TUA3 tehty 

Keiniänrannan Natura-arviointi perustuu muutetun laitoksen toimintaa ku-

vaavaan virtausmalliin. Virtausmalli on tehty vuonna 2019 ja se perustuu 

valtaosin aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Alueella on tehty yksi maas-

totutkimus (Geo-Work Oy) ja sen perusteella tarkennettu rakennemallia 

(Mäkinen). Keiniänrannassa ei ole tehty KHO:n hylkäävän päätöksen si-

sältämien selvitysten ja tutkimusten lisäksi uusia luontoselvityksiä tai 

muita uusia mittauksia, mitä uudelta hakemukselta ehdottomasti on edel-

lytettävä. 

Virtausmallin puutteellisen kalibroinnin ja siinä olevien virheiden vuoksi 

tehtyjä simulointiajoja ei voida pitää luotettavina arvioitaessa suunnitellun 

laitoksen vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen pohjaveden pinnan-

korkeuksiin ja lähteiden virtaamiin. Edelleen tekopohjavesilaitoksen vai-

kutuksen Keiniänrannasta purkautuvaan pohjaveden laatuun eivät ole 

perusteltavissa virtausmallinnuksen tuloksilla. Myöskään virtausmallin-

nuksella ei voida osoittaa uusien imeytys- ja kaivoalueiden sijainnin toi-

mivuutta eikä varsinkaan näiden yhteisvaikutuksia Keiniänrannan vesita-

seisiin. Tämän hakija myöntää epäsuorasti hakiessaan hankkeelle val-

mistelulupaa imeytyskokeiden suorittamiseksi ja virtausmallin uudelleen 

kalibroimiseksi. 

Esitetty vertailu Tuusulan Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen veden 

lämpötilanvaihteluihin ei ole vertailukelpoinen, koska pitkä kallioon 



73 (183) 

louhittu Päijännetunneli tasaa lämpötilan vaihtelua ja vedenottopaikka 

siirrettiin Päijänteessä syvänteeseen mm. lämpötilavaihteluiden pienen-

tämiseksi. Ennen Päijännetunnelin raakavedenottopisteen syventämistä 

lämpötilaerot Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksella olivat noin 7° C (Jä-

niksenlinnan tekopohjavesitutkimus, 1991). 

Pälkäneen kunnan saaman asiakirjaselvityksen mukaan hakija hakee 

tuotantoalueelle 3 määrältään imeytysmäärältään 14000 m3/d lupaa ja 

vedonottomäärältään 12 000 m3/d lupaa. Pälkäneen kunnan käsityksen 

mukaan hakemuksessa esitetty tekopohjavesilaitos Pälkäneellä tuotan-

toalueella TUA3, jossa imeytetään yhteensä 28 000 m3/d vettä 3 imey-

tysalueelle ja otetaan tekopohjavettä 3 kaivoalueelta 26 000 m3/d, ei poik-

kea aikaisemmasta hylätyn hakemuksen mukaisesta laitoksesta siinä 

määrin, että vaikutukset olisivat Keiniänrannan Natura-alueeseen hallit-

tavissa. Itse asiassa uudessa hakemuksessa käytetyt imeytys- ja veden-

ottovirtaamat ovat merkittävästi suuremmat kuin korkeimman hallinto-oi-

keuden hylkäämässä hakemuksessa. Hakemuskäsittelyssä tulee arvi-

oida vaikutukset Natura-alueelle todellisilla imeytysmäärillä 28 000 m3/d 

vuorokaudessa ja vedenottomäärällä 26 000 m3/d. Edellä esitetyn perus-

teella on todettavissa, että virtausmallinnuksen kuvaukseen pohjavesi-

alueen olosuhteista jää merkittäviä epävarmuustekijöitä. Pohjaveden vir-

tausmalli on edelleen puutteellisista tutkimuksista ja koetoiminnasta joh-

tuen epäluotettava erityisesti Keiniänrannan Natura-alueella ja uusien 

kaivo- ja imeytysalueiden kohdalla. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 18.6.2015 ja korkeimman hal-

linto-oikeuden 30.8.2018 antamien hylkäävien päätösten perusteet eivät 

ole edellä esitetyn perusteella ole poistuneet. Vuonna 2003 tehty YVA-

arviointi ei ole enää ajantasainen eikä vastaa muutettua uuden hakemuk-

sen mukaista hanketta Pälkäneen tuotantoalueella TUA3 muuttuneissa 

olosuhteissa. Tämän perusteella Pälkäneen kunta edellyttää YVA:n täy-

dentämistä ja ajantasaistamista. 

Edellä lausutuilla perusteilla hakijan Natura-arviointi ei täytä niitä edelly-

tyksiä, mitä luonnonsuojelulaki ja muu lainsäädäntö edellyttää. Hakemuk-

sen käsittely on aikaisemman KHO hylkäävän päätöksen vastaisena kes-

keytettävä ja välittömästi hylättävä. 

Lisäksi Pälkäneen kunta on esittänyt muun muassa seuraavia vaati-
muksia ja väitteitä: 

− Pyynnön tekstisisällön perusteella on siis pääteltävissä, että asiaa 
käsiteltäisiin Pälkäneen alueen osalta ainakin osittain korkeimman 
hallinto-oikeuden palauttamana asiana, vaikka aluehallintovirastolla 
ei ole siihen päätöksen perusteella toimivaltaa. 

− Tavase Oy ei ole jättänyt aluehallintovirastolle sellaista sisällöltään ja 
muodoltaan lain edellyttämää hakemusta, jonka perusteella nyt ky-
symyksessä olevaa asiaa voidaan käsitellä aluehallintoviraston nyt 
aloittaman menettelyn mukaisesti. 

− Tavase Oy:n hakemus tulee jättää tutkimatta, mikäli aluehallintovi-
rasto käsittelee tätä asiaa edes osittain korkeimman hallinto-oikeu-
den palautusasiana. 
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− Edellä lausutuilla ja soveltuvin osin jäljempänä 3. kohdassa maini-
tuilla perusteilla aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa 
tuotantoalueen 3 osalta korkeimman hallinto-oikeuden palauttamana 
asiana, vaan asia pitää tällä perusteella jättää tutkimatta. Mikäli Ta-
vase Oy hakee edelleen vesilain edellyttämiä lupia kohdistaen ne 
Pälkäneen kunnassa sijaitsevalle tuotantoalueelle 3, on Tavase Oy:n 
jätettävä tältä osin kokonaan uudet lupahakemukset. 

Kiinteistön (635-424-1-139) omistaja on lausunnossaan todennut 

muuan muassa seuraavaa:  

Vastustan voimakkaasti Tavase Oy:n suunnitelmaa seuraavin perustein: 

On täysin selvää, että hienojakoiselle hiekkamaalle 1950-luvulla raken-

netut kiinteistöt kärsisivät merkittävästi siitä, että niiden perustuksiin ja 

alla olevaan maahan johdetaan massiivisia määriä vettä. Ennakoin, että 

tässä tilanteessa rakennukset alkavat vajota. Vaikka Keiniänranta on 

suurelta osalta soistuvaa maaperää, on omistamani kiinteistöt kuitenkin 

rakennettu tukevalle maalle. Pelkään, että tämä tulee muuttumaan, jos 

Tavase Oy:n annetaan muuttaa koko alueen geometrista tasapainoa. 

Vaadin, että toteutuessaan projektin minulle aiheutuvat taloudelliset va-

hingot, kiinteistöjen yhteenlaskettuna arvona 500 000 euroa korvataan 

minulle täysimääräisenä. Toteutuessaan hanke heikentää myös yleisesti 

alueen kiinnostavuutta kiinteistömarkkinoilla ja siten laskee kiinteistöjen 

nykyistä arvoa. Keiniänrannan biodiversiteetti tulee kärsimään ja Narura-

alueen luonto tuhoutuu, kun maapohja vettyy ja vuosikymmeniä vanha 

tervalepikkö kaatuu. 

Kiinteistön (635-424-24-155) omistajat ovat viitanneet aikaisemman 

lausuntonsa sisältöön ja antaneet seuraavan lausunnon: Omistamamme 

Natura-alue on jatkanut soistumistaan ja useita nuoria tervaleppiä on 

kaatunut juurineen, koska kiinteätä maamassaa on vähemmän tämän ke-

sän vedenpinnan alhaisuudesta huolimatta. Lähteitä rinteessämme on, 

mutta muistikuvani on pitkältä aikaa (s. 1945) ja näin huonolta ei ole näyt-

tänyt milloinkaan ennen. 

Siis Natura maasto ei kestä enää lisääntyvää vesimäärää. Ymmärsin ai-

koinaan ELY-keskuksen kanssa keskustellessani ennen Naturaan siirty-

mistä, että tervaleppämetsikkö ei sinänsä ole suojelemisen syy vaan mo-

nimuotoinen lehtometsä. Jos lehtometsän tarkoitus on muuttua soiseksi 

rämeeksi niin kehitys on oikea, jota en usko. 

Eikä kukaan tule kiittämään jälkeenpäin Natura-alueen tuhoamisesta. 

Ymmärtäisimme Tavasen pyrkimyksen syntyperäisenä tamperelaisena, 

jos muuta vaihtoehtoa ei olisi vesivarantojen riittävyydeksi. Sitä se ei to-

dellakaan ole! Vaihtoehtoja kyllä löytyy, kunhan selvästi osoitetaan, että 

Tavase on tullut tiensä päähän. 

Tällä hetkellä on laajasti ymmärretty ilmastonmuutoksen tuomat uhkat 

mm. jääpeitteen sulamisena. Voimmehan pelastaa pienimuotoisesti yh-

den Natura-alueen lisääntyvän vesimäärän muutoksilta. 
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8 VALMISTELULUPA 

Tavase Oy hakee vesilain mukaista valmistelulupaa seuraavien toimen-

piteiden osalta muutoksenhausta huolimatta: 

• Pohjavesi- ja kasvillisuusseuranta sekä maastomittaukset. Pohja-

veden pinnankorkeutta seurataan reaaliaikaisilla mittareilla ja käsimit-

tauksin sekä uusista että olemassa olevista havaintoputkista. Maastomit-

tauksiin kuuluu mm. vesinäytteiden ottoa havaintoputkista ja virtaamamit-

taukset Keiniänrannassa. Lisäksi tehdään tarvittavia kartoituksia ja mit-

tauksia toteutussuunnittelua varten. Olemassa olevien havaintoputkien 

sijainnit on esitetty hakemussuunnitelman liitepiirustuksessa 

101010841.010. 

• Maasto- ja maaperätutkimukset. Maasto- ja maaperätutkimuksia ovat 

mm. maatutkaluotaukset ja kairaukset. Maaperäkairaukset tehdään tela-

alustaista yksikköä käyttävällä porakoneella. Ajoreitit pyritään tarkista-

maan etukäteen maanomistajan kanssa. 

• Pohjaveden havaintoputkien asentaminen (45 kpl). Osaan kairaus-

pisteitä asennetaan pysyvä muovinen pohjaveden havaintoputki, jonka 

maanpäällinen osa (noin 1 m) suojataan sinkityllä, halkaisijaltaan 80 mm 

lukittavalla kannella varustetulla teräsputkella. Kairauksessa ja putken 

huuhtelussa käytetään vesijohtovettä tai puhtaudeltaan vastaavaa vettä. 

Huuhteluvesiä syntyy vain vähäinen määrä ja ne imeytetään havaintoput-

kien ympäristön maaperään. Kairauksissa tarvittava vesi tuodaan pai-

kalle säiliössä traktorilla. Ajoreitit pyritään tarkistamaan etukäteen maan-

omistajan kanssa. Havaintoputket pyritään sijoittamaan kulku-urien lähei-

syyteen. Uudet havaintoputket vaaitaan. Liitteessä on esitetty kiinteistöt, 

joille uusia havaintoputkia asennetaan. 

• Tilapäisten huolto- ja liikennereittien käyttäminen ja ylläpitäminen 

mm. kaivonpaikkatutkimuksia ja pohjaveden kierrätyskoetta varten. Tila-

päiset huolto- ja liikennereitit sijoittuvat hakemuksessa esitetyille käyttö-

oikeusalueille. Reitit on huomioitu käyttöoikeuskorvauksissa.  

• Kaivonpaikkatutkimukset sekä vedenotto- ja imeytyskaivojen ra-

kentaminen (23 kpl). Kaivonpaikkatutkimukset tehdään asennetuista 

pohjaveden havaintoputkista. Havaintoputkista tehdään vedenjohtavuus-

mittauksia ja reiät videokuvataan. Kaivon rakentaminen tehdään tela-

alustaisella kaivonrakennuskoneella. Kaivot huuhdellaan kuten havainto-

putket. Huuhteluvedet imeytetään käyttöoikeusalueen maaperään. Ve-

denottokaivot ovat siiviläputkikaivoja, joiden halkaisija on suuruusluokkaa 

400 mm. Imeytyskaivo on periaatteiltaan vedenottokaivoon verrattava ra-

kenne. Kaivon maan sisällä olevan nousu- ja siiviläputken halkaisija on 

suuruusluokkaa 400 mm. Vesi johdetaan putkella imeytyskaivoon. 

• Tilapäiset putkilinjat. Tilapäiset putkilinjat vedetään käyttöoikeusalu-

eille maanpäällisenä asennuksena ja ne poistetaan kokeen loputtua. Put-

kistona käytetään esimerkiksi PEH DN315 muoviputkea. 
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• Käyttää ja ylläpitää kaikkia tilapäisiä putkilinjoja, rakenteita (esim. 

kaivot ja mittapadot) ja laitteita (esim. virtausmittarit).  

• Pohjaveden kierrätyskoe. Pohjaveden kierrätyskoe tehdään tuotanto-

alueella TUA3 maksimikapasiteetilla 10 000 m3/d kierrättäen alueen 

omaa pohjavettä. Kierrätyskokeessa pohjavettä pumpataan kaivoista ti-

lapäistä putkilinjaa pitkin imeytysalueille ja imeytetään imeytyskaivojen 

kautta. Imeytyskokeet tehdään vaiheittain lisäämällä tuottoa ja testaa-

malla kaivoja erikseen ja ryhmässä. Kierrätettävää vesimäärää seura-

taan automaattisin mittauksin. Imeytysalueella tapahtuvaa pohjaveden 

pinnan nousua seurataan imeytyskaivoista ja pohjavesiputkista. Kaivo-

alueella tapahtuvaa pohjaveden pinnan alenemaa seurataan vedenotto-

kaivoista ja pohjavesiputkista. Pohjaveden pinnan seurantaa tehdään au-

tomaattimittarein sekä manuaalimittauksin. Pohjavesiputkien lisäksi tark-

kaillaan yksityisiä talousvesikaivoja. Kierrätyskokeiden tarkkailuun kuu-

luu ennakkoseuranta, kokeen aikainen seuranta ja jälkiseuranta (palau-

tuminen).  

Pohjaveden kierrätyskoe tuotantoalueella TUA3 

• Tuotantoalueella TUA3 sijaitsevat:  

• Kaivoalueet TUA3-KA3.1 ja TUA3-KA3.2, jonne on rakennettu Tavase 

Oy:n kaivo K3, TUA3-KA3.3 jonne on rakennettu Tavase Oy:n kaivo K4 

sekä TUA3-KA3.4. 

• Imeytysalue TUA3-IA4.1, jonne on rakennettu imeytyskaivot IK1, IK2 ja 

IK3 sekä jälleenimeytysalueet TUA3-JIA4.2 ja TUA3-JIA4.3 

Pohjaveden kierrätyskokeen valmistelevat toimet ovat: 

• Tilapäisten huolto- ja liikennereittien käyttäminen ja ylläpitäminen imey-

tysalueelle  

• Imeytyskaivojen rakentaminen jälleenimeytysalueille TUA3-JIA4.2 ja 

TUA3-JIA4.3 

• Kaivojen rakentaminen kaivoalueelle TUA3-KA3.1, TUA3-KA3.2, TUA3-

KA3.3 Ja TUA3-KA3.4 

• Tilapäisen putkilinjan vetäminen kaivoalueilta TUA3-KA3.2, TUA3-

KA3.3 ja TUA3-KA3.4 imeytysalueelle TUA3-IA4.1 ja kaivoalueelta 

TUA3-KA3.1 jälleenimeytysalueelle TUA3-JIA4.2 ja TUA3-JIA4.3  

Imeytysvaiheen kesto on noin 4 - 8 kuukautta. 

Kaikki hakijan esittämät toimenpiteet ovat tarvittaessa täysin ennallistet-

tavissa: 

• Maanpinnalla kulkevat tilapäiset putkilinjat poistetaan.  

• Kaivojen ja havaintoputkien maanpäälliset osat poistetaan ja maanalai-

set osat jätetään maahan ja ne täytetään soralla.  Kaivot tai havaintoput-

ket eivät sisällä mitään sellaista, mistä olisi haittaa alueen luonnolle.   
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• Työkoneiden jäljet maastossa sekä tilapäiset huolto- ja liikennereitit ovat 

maisemoitavissa.  

• Maatutkaluotauksista, seurantamittausten suorittamisesta tai muista 

maasto- ja maaperätutkimuksista ei aiheudu ennallistamistoimenpiteitä. 

Hakijan perustelut valmisteluluvan tarpeelle ovat: 

• Tavase Oy:n osakaskuntien ja Tampereen seutukunnan voimakas asu-

kasluvun kasvu edellyttää hankkeen nopeaa toteuttamista 

• Tavase Oy:n osakkaiden ja Tampereen seutukunnan kriisi- ja poikkeus-

tilanteiden vesihuollon turvaaminen ja toimintavarmuuden lisääminen 

edellyttävät hankkeen nopeaa toteuttamista  

• Toteutussuunnittelun käynnistäminen, laitoksen mitoituksen ja käyttöta-

louden optimointi edellyttävät toimenpiteiden jatkamista myös mahdolli-

sen muutoksenhaun aikana 

• Tarkkailun, seurannan ja mittausten toteuttaminen on tärkeää lähtö- ja 

seurantatietojen saamiseksi sekä ympäristövaikutusten hallintaa varten  

Valmisteluluvan perusteella tehtävien toimenpiteiden osalta maksetaan 

seuraavat korvaukset: 

• Ennen imeytys- ja vedenottokaivojen rakentamista, tilapäisten putkilin-

jojen vetämistä ja kierrätyskokeiden toteuttamista maksetaan kiinteistö-

kohtainen korvaus kokonaisuudessaan liitteen 11b mukaisesti.  

• Uusien havaintoputkien asentamisesta maksetaan korvaukset putken 

asentamisen jälkeen.  

• Havaintoputkien seurannasta, kasvillisuusseurannasta, maaperätutki-

muksista ei esitetä maksettavaksi korvauksia. 

9 HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä ta-

valla antanut hakemuksen tiedoksi julkaisemalla kuulutuksen hakemuk-

sesta ja hakemusasiakirjat aluehallintoviraston verkkosivuilla 

(http//avi.fi/lupatietopalvelu) sekä julkaisemalla kuulutuksen hakemuk-

sesta Pälkäneen kunnan sekä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla  

6.2.2020-16.3.2020.  

Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Kangasalan Sanomissa ja Sy-

dän Hämeen Lehdessä 12.2.2020. 

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita 

asia erityisesti koskee. 

Osassa hakemuksen liiteasiakirjoja oli latautumis- ja aukeamispuutteita 

verkkosivuilla 6.2.-13.2.2020. Kaikki asiakirjat olivat varmistetusti saata-

villa verkkosivuilla 14.2.-16.3.2020. Latautumisongelmien takia 
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aluehallintovirasto kuitenkin antoi kaikille muistutuksen ja mielipiteen jät-

täneille lisäaikaa muistutuksen täydentämiseen 31.3.2020 saakka. Lisä-

ajasta ilmoitettiin sähköpostitse muistutuksen ja mielipiteen jättäneille.  

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hake-

muksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäris-

tökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon 

ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta, Keski-Suomen ELY-keskuk-

selta (YVA-viranomainen), Pälkäneen kunnalta, Pälkäneen kunnan ym-

päristönsuojeluviranomaiselta, Pälkäneen kunnan kaavoitusviranomai-

selta, Pälkäneen kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, Kangasalan 

kaupungilta, Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, 

Kangasalan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, Kangasalan 

kaupungin kaavoitusviranomaiselta, Metsähallitukselta, Traficomilta, 

Väylävirastolta sekä Museovirastolta (Pirkanmaan maakuntamuseo). 

10 LAUSUNNOT  

Merkintä 

Aluehallintovirastolla on ollut käytettävissään kaikki Kangasalan puolei-

sen osan lupakäsittelyssä annetut lausunnot.  

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualue on esittänyt lausuntonaan seuraavan: 

Hankkeen hyödyt ja haitat yleiselle edulle 

Pirkanmaan alueen viranomaisten ja kuntien yhdessä laatimassa Pirkan-

maan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksessä (2015) on kir-

jattu keskeisinä kehittämistavoitteina vedenhankinnan turvaaminen, eri-

tyistilanteisiin varautuminen ja vesihuollon toimintavarmuuden paranta-

minen. ELY-keskus pitää tärkeänä näiden tavoitteiden mukaisia hank-

keita. Toteutuessaan tekopohjavesilaitos vastaa näihin tavoitteisiin turva-

ten Tampereen kaupunkiseudun vedentuotantokapasiteetin riittävyyden 

pitkällä aikavälillä.  

Tavase Oy:n Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitok-

sen vedentuotantokapasiteetti on Pirkanmaan mittakaavassa tärkeä li-

säys vesihuollon toimintavarmuuteen varauduttaessa muun muassa il-

mastonmuutoksen myötä todennäköisesti lisääntyviin kuiviin jaksoihin. 

ELY-keskus katsoo, että Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta voidaan pi-

tää yleisen edun kannalta hyödyllisenä, koska sillä pyritään turvaaman 

laajan asukasjoukon vedensaanti sekä kehittämään alueellisen vesihuol-

lon toimintavarmuutta ja varautumista. 

Hanke sijoittuu Isokankaan-Syrjänharjun (0463551 A, luokka 1E) pohja-

vesialueelle. Pohjavesialue on vesienhoidon toisella suunnittelukaudella 

luokiteltu määrälliseltä tilaltaan huonoksi, sillä Kinnalan vedenottamon 

vedenotto on ylittänyt sen valuma-alueella muodostuvan pohjaveden 

määrän. Viimeisten vuosien kehitys on kuitenkin ollut myönteinen, sillä 
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vedenottoa on vähennetty ja pohjaveden pinnan tasot ovat nousseet. Alu-

een määrällinen tila arvioidaan nyt hyväksi.  

Pohjavesialue on luokiteltu kemialliselta tilaltaan huonoksi, koska alu-

eelta on havaittu ympäristölaatunormit ylittäviä pitoisuuksia kloridia, nit-

raattia, raskasmetalleja ja pestisidejä. Edelleen pohjavesialue on luoki-

teltu riskialueeksi mm. maatalouden, Kankaanmaan teollisuusalueen, 

valtatie 12:n liikenteen ja tienpidon ja alueella sijaitsevien pilaantuneiden 

maa-alueiden vuoksi.  

ELY-keskus katsoo, että hankkeella ei ole vaikutusta Kinnalan vedenot-

tamon pohjaveden määrälliseen tilaan ja että hanke ei heikennä pohja-

vesialueen kemiallista tilaa eikä se lisää pohjavesialueelle kohdistuvia 

riskejä. Näin ollen hanke ei ole ristiriidassa Kokemäenjoen-Saaristome-

ren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden eikä vesienhoidon 

toimenpideohjelman kanssa. 

Hankesuunnitelman muutokset 

ELY-keskus totesi 17.9.2013 antamassaan lausunnossa silloisen hake-

muksen puutteiksi mm. että imeytysalueilla IA4.3-4.5 ja kaivoalueella 

KA3.4 ei oltu tehty vastaavia tutkimuksia kuin muulla TUA3:lla oli tehty ja 

että pohjavesimallin reuna-alueilla malli jäi epävarmaksi. Epävarmuus to-

dettiin myös Natura-arviointilausunnossa. Hanke perustui tuolloin tuotan-

toalue TUA3:n osalta ratkaisuun, jossa raakaveden imeytysalueita ja kai-

voalueita oli sijoitettu Keiniänrannan Natura-alueen välittömään läheisyy-

teen Syrjänharjulle ja tuotantomitoitus oli 20 000 m3/vrk.  

Tavase Oy on muuttanut hankesuunnitelmaa tuotantoalue TUA3:n 

osalta. Muutettu suunnitelma perustuu 12 000 m3/vrk tuotantomäärää ja 

tarvittaessa 2000 m3/vrk yli-imeytykseen sekä imeytys- ja kaivoalueiden 

sijoittelun muutoksiin. Aikaisemman hankesuunnitelman mukaiset imey-

tysalueet 4.3-4.5 ja kaivoalue KA3.4 on jätetty kokonaan pois uudesta 

hakemussuunnitelmasta, eikä Keiniänrannan alueen läheisyyteen ole 

suunniteltu toimintoja. Raakavettä imeytetään vain tuotantoalueen luotei-

sessa osassa imeytysalueella, jonka etäisyys Keiniänrannan Natura 

2000 –alueelta on noin 1,5 km. Osa tekopohjavedestä pumpataan käyt-

töön ennen ns. Taustialan tien kynnystä ja osa uudelleenimeytetään kyn-

nyksen jälkeen. Lähimmät vedenottokaivot sijaitsevat noin 400 m:n etäi-

syydellä Keiniänrannan Natura 2000 -alueesta. Uudessa suunnitelmassa 

imeytys- ja vedenottotoiminnot on poistettu Keniänrannan välittömästä 

läheisyydestä. 

ELY-keskus pitää muutoksia hankkeen imeytys- ja vedenottoalueiden si-

joituksessa ja tuotantosuunnitelmassa merkittävinä Keiniänrannan Na-

tura 2000 -–alueeseen kohdistuvien vaikutusten vähentämisen kannalta. 

Pohjavesimallinnus ja hankkeen arvioitu vaikutus pohjavesimuodostu-
massa 

Lisäselvitykset ovat parantaneet pohjavesimallin toimivuutta siten, että 

ns. residuaalit (mitattujen ja mallinnettujen tulosten erot) ovat pienenty-

neet selvästi. ELY-keskus katsoo, että päivitettyä pohjavesimallinnusta 
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voidaan pitää riittävän luotettavana mm. tekopohjaveden tuotantoske-

naarioiden tekemiseen hankkeen vaikutusten arvioimiseksi mallinnusalu-

eella. 

Hakijan selvityksen mukaan Roineesta otettava raakavesi soveltuu laa-

dultaan sellaisenaan imeytettäväksi tekopohjavedeksi. Raakaveden kes-

kilämpötila on vedenottoalueella tehtyjen mittausten perusteella 7,5-8,5 

astetta. Hakija on tarkennetun pohjavesimallinnuksen avulla päätynyt ar-

vioon, että raakaveden imeytysalueelta Keiniänrantaan virtaavan teko-

pohjaveden viipymä on tuotantotilanteessa yli 9 kk. ELY-keskus pitää oi-

keina hakijan arvioita, joiden mukaan tekopohjaveden tuotannon aiheut-

tamat muutokset Keiniänrantaan purkautuvan pohjaveden laadussa ovat 

vähäiset ja purkautuvan pohjavesi on luonnontilaisen kaltaista ja että 

pohjaveden lämpötilavaihtelu Keiniänrannassa säilyy luonnontilaisena.  

Hakija on tehnyt tarkennetulla pohjaveden virtausmallilla simulaatioita, 

joissa imeytystä, yli-imeytystä sekä eri kaivojen ottomääriä säätelemällä 

on tutkittu muutoksia Keiniänrannan virtaamaan. Simulaatioilla on tehty 

mm. arvioita, joissa virtaama Keiniänrannassa pienenisi vain 4 % ja yli-

imeytystilanteessa 1 %. Tällöin virtaamamuutos olisi vaikeasti erotetta-

vissa luontaisesta vaihtelusta. On oletettavaa, että pohjavesimuodostu-

maan muodostuu tekopohjaveden tuotannon vakiintuessa uusi tasapai-

notila, johon vuodenaikojen mukaiset sadannan-, sulamisen ja haihdun-

nan erot aiheuttavat luontaisen myös Keiniänrannan alueen pohjavesi-

purkaumissa havaittavan vaihtelun. 

Keiniänrannan olosuhteiden turvaaminen 

ELY-keskus pitää tarkennetun pohjaveden virtausmallinnuksen avulla 

tehtyjä arvioita riittävän luotettavina hankkeen vaikutusten arvioimiseksi 

Keiniänrannassa. Vaikutusten haitattomuutta voidaan edelleen varmistaa 

antamalla määräykset vesitaseen ja vedenlaadun tarkkailusta sekä vesi-

taseen hallinnasta laitoksen toimintaa säätämällä. 

Hakemusasiassa on keskeistä Keiniänrannan pohjavesiolosuhteiden tur-

vaaminen siten, että hanke ei heikennä alueen suojeluperusteena olevia 

luontoarvoja. Keiniänrannan suojelun perusteena olevat luontotyypit ovat 

riippuvaisia pohjavesiolosuhteista, jotka muodostuvat Isokankaan-Syr-

jänharjun pohjavesimuodostuman varsinaisesta pohjavesimuodostu-

masta purkautuvasta pohjavedestä ja Keiniänrannan läheisestä orsive-

simuodostumasta purkautuvasta pohjavedestä. Jälkimmäiseen hank-

keella ei selvitysten mukaan ole vaikutusta. 

Tarkennettu harjun rakennetulkinta, päivitetty pohjavesimallinnus sekä 

hakijan täydennyksessä 24.2.2020 tekemä tarkastelu Keiniänrannan lä-

heisten havaittujen pohjavesipintojen ja virtaamamittauspisteiden virtaa-

mien keskinäisestä riippuvuudesta osoittavat, että Keiniänrannan olosuh-

teet voidaan turvata varmistamalla pohjavedenpinnantasojen säilyminen 

luonnontilaa vastaavana Keiniänrannan läheisyydessä. Myös KHO totesi 

ratkaisussaan 30.8.2018 (silloisen) pohjavesimallinnuksen osoittavan 

sen, että tuotannon ohjauksella voidaan yleisesti ottaen vaikuttaa pohja-

veden purkautumiseen Keiniänrannan suuntaan.  
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ELY-keskus katsoo, että luotettava tapa kontrolloida tekopohjavesilaitok-

sen vaikutusta Keiniänrannan pohjavesiolosuhteisiin on ohjata laitosta si-

ten, että ns. Keiniänrannan kynnyksen ja harjun ydinosan välisellä alu-

eella pohjavesipinnat pysyvät lähellä luonnontilaisen vaihtelun rajoja. 

ELY-keskus katsoo, että lupamääräyksellä tulee antaa vaihtelulle pohja-

vesiputkikohtaiset rajat ja näiden rajojen päivittämistarvetta tulee tarkas-

tella lupapäätöksessä erikseen määrättävässä tarkistamismenettelyssä. 

Imeytysveden kiintoaines 

Hakija on käsitellyt hakemusasiakirjoissa raakaveden kiintoaineksen 

määrää ja sen vaikutusta kaivoimeytyksen toimintaan ja kulkeutumista 

pohjavesimuodostumassa. Arviota siitä, miten pitkälle kiintoaines kulkeu-

tuu ja miten suuri osa siitä hajoaa, ei ole voitu antaa. Hakija on todennut, 

että hankkeen raakaveden kiintoainespitoisuuden vuoksi mekaaninen 

esikäsittely saattaa ainakin osan aikaa vuodesta olla tarpeen kaivoi-

meytettävälle vedelle. TUA3:a koskevassa päätöksessä tulee edellyttää 

samoin kuin TUA1:a ja TUA2:a koskevassa päätöksessä (lupamääräys 

nro 20) imeytettävän veden olevan siivilöityä tai vastaavalla tavalla käsi-

teltyä. 

ELY-keskus katsoo, että lupapäätöksessä tulee määrätä tarkkailu, jonka 

avulla voidaan arvioida kiintoaineksen kertymisen vaikutusta pohjavesi-

muodostumaan ja täsmentää esikäsittelyn tarvetta. 

Vaihtoehtoiset imeytysmenetelmät 

Hakemuksen mukaan raakavesi imeytetään ensisijaisesti kaivoimeytyk-

sellä ja toissijaisesti sadetusimeytyksellä. ELY-keskus katsoo, samoin 

kuin hakijakin, kaivoimeytyksen eduiksi tilansäästön ja vähäisemmät 

muutokset maisemaan sekä sen, että kaivoimeytyksellä voidaan ohittaa 

mahdolliset veden pystysuoraa imeytymistä haittaavat tiiviimmät maaker-

rokset. ELY-keskus katsoo, että sadetusimeytyksen enimmäisosuudesta 

TUA3:lla tulee antaa lupamääräys. 

Koekäyttövaihe 

Hakija on esittänyt tuotannon aloittamista koekäyttövaiheella. ELY-kes-

kus katsoo, että koekäyttövaihe tulee määrätä riittävän pitkäksi, jotta mm. 

luontaisen vuosittaisen vaihtelun vaikutus pystytään erottamaan. Myös 

yli-imeytyksen kokeilu tulee sisältyä koekäyttövaiheeseen. 

Luonnonsuojelu 

ELY-keskus on 22.10.2019 antanut lausuntonsa Keiniänrannan Natura 

2000-alueeseen liittyvästä tekopohjavesihankkeen Natura-arvioinnista. 

ELY-keskuksen lausunnossa on tuotu esille arviointiin liittyviä useita epä-

varmuustekijöitä sekä mahdollisiin lupamääräyksiin liittyviä seikkoja, 

jotka tulee ottaa huomioon lupaharkinnassa. Keiniänrannan Natura 2000-

alueeseen kohdistuvissa vaikutuksissa keskeisellä sijalla ovat pohjave-

den pinnan tasossa sekä pohjaveden virtauksessa, laadussa ja lämpöti-

lassa tapahtuvat muutokset. 
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Hankkeen vaikutusten tarkkailu 

Vesilain mukaisessa lupapäätöksessä määrätään hankkeen vaikutusten 

tarkkailusta. Lausuttavana olevassa hankkeessa tuotantoalue TUA3:lla 

tulee olemaan käytössä hankkeen tarpeita varten noin 115 kpl pohja- ja 

orsiveden havaintoputkia ja Keiniänrannan alueella 17 virtaamamittaus-

pistettä. Alueelta on lisäksi kartoitettu noin 70 talousvesikaivoa, ja Kinna-

lan vedenottamon pohjaveden pinnankorkeutta seurataan ottamon lähis-

töllä olevasta havaintoputkesta. ELY-keskus katsoo, että käytettävissä 

oleva havaintoverkko on hyvin kattava hankkeen pohjavesivaikutusten 

tarkkailun kannalta. 

Hakemusasiakirjoissa on esitetty alustava suunnitelma hankkeen tarkkai-

lusta vaiheittain. ELY-keskus pitää TUA3:n alustavan tarkkailusuunnitel-

man kattavuutta riittävänä. ELY-keskus katsoo, että lupapäätöksessä tu-

lee määrätä tarkkailusta kokonaisuudessaan ja määrätä hakija toimitta-

maan yksityiskohtainen tarkkailuohjelma ELY-keskukselle hyvissä ajoin 

ennen kunkin vaiheen (rakentaminen, koetoimintavaihe ja tuotantovaihe) 

käynnistämistä.  ELY-keskus pitää tärkeänä, että hyväksytyn tarkkailuoh-

jelman mukainen tarkkailu on käynnistettävissä hyvissä ajoin ennen kun-

kin vaiheen käynnistämistä. Tarkkailut tulee olla käynnistettävissä mah-

dollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Vaikka koko tekopohjavesihankkeen lupa käsitellään kahdessa osassa, 

on kysymys yhdestä hankekokonaisuudesta. ELY-keskus pitää tarkoituk-

senmukaisena, että hankkeen vaikutusten tarkkailuohjelma muodostaa 

yhden kaikkia kolmea tuotantoaluetta koskevan kokonaisuuden. Näin ol-

len TUA3:a tarkkailuohjelmasta olisi tarkoituksenmukaista määrätä yh-

denmukaisella tavalla Kangasalan osa-alueiden TUA1:n ja TUA2:n tark-

kailuohjelmien kanssa ja liittää se osaksi jo hyväksyttyä tarkkailua. 

Tarkkailuohjelmassa tulee huomioida analyysitarkkuus suhteessa ympä-

ristölaatunormeihin. Vuosittaisessa raportoinnissa on arvioitava toimin-

nan pohjavesivaikutuksia raportointivuoden tulosten, edellisten vuosien 

seurantatietojen, talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten sekä ym-

päristölaatunormien kannalta. Arvioinnissa on otettava huomioon tarkkai-

lukauden yleinen vesitilanne sekä mahdolliset muut tuloksiin ja seuran-

nan toteutumiseen vaikuttavat asiat kuten epävarmuustekijät. Pohjave-

den pinnankorkeus- ja laatutulokset tulee toimittaa Pirkanmaan ELY-kes-

kukselle myös sähköisessä muodossa (siirtotiedosto vyh dat -muodossa) 

ympäristöhallinnon sähköiseen pohjavesitietojärjestelmään (POVET) lii-

tettäväksi. 

Toiminnan lopettaminen 

Tekopohjavesilaitoksen toiminnan lopettamisesta tulee määrätä esitettä-

väksi suunnitelma riittävän ajoissa ennen vedentuotannon alasajoa. 

Hakijan esittämät lupamääräykset 

Hakija on esittänyt lupapäätöksessä annettavia lupamääräyksiä. ELY-

keskus pitää hakijan esityksiä lupamääräyksiksi pääosin soveltuvina 

osaksi lupapäätöksessä annettavia määräyksiä. Keiniänrannan alueen 

pohjavesiolosuhteiden turvaamiseksi tulee kuitenkin antaa 
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yksityiskohtaisemmat määräykset kuin hakija on esittänyt. Luvassa tulee 

määrätä Keiniänrannan läheisyydessä havaintoputkikohtaiset pohjave-

den pinnantason vaihtelurajat, jotka turvaavat luontaisenkaltaisen virtaa-

man Keiniänrannan alueelle. Lisäksi tulee antaa yleinen lupamääräys, 

joka kieltää aiheuttamasta Keiniänrannan Natura-alueen kannalta haital-

lista pohjaveden virtaaman tai pohjaveden kemiallisen tai fysikaalisen 

laadun muutosta.   

Luvan myöntämisen edellytykset 

Kysymys on pitkäaikaisesta ja tärkeästä vedenhankintahankkeesta 

suurta asukasmäärää varten. Hakija on muuttanut hanketta aikaisem-

paan nähden haitattomampaan suuntaan ja täydentänyt selvityksiä ja 

pohjavesimallinnusta siten, että epävarmuus hankkeen vaikutuksista on 

pienentynyt merkittävästi. Edelleen kun otetaan huomioon, että hank-

keen vaikutuksia voidaan hallita lupamääräyksillä ja kun kysymys ei ole 

peruuttamattomasti ympäristöä muuttavasta hankkeesta, voidaan jäljelle 

jäävä epävarmuus pitää hyväksyttävänä. ELY-keskus katsoo hankkeen 

hyötyjen olevan haittoja huomattavasti suuremmat, eikä näe estettä ve-

silain mukaisen luvan myöntämiselle. 

Valmistelulupa 

Hakija on esittänyt ennallistamistoimenpiteet, joilla toimenpidealueet voi-

daan palauttaa entisen veroisiksi. ELY-keskus katsoo, että haetuilla val-

mistelutoimenpiteillä ei ole ennalta arvioiden sellaisia vaikutusta, jotka ei-

vät palautuisi tai olisi palautettavissa olennaisilta osin entisen veroisiksi.  

Pohjaveden kierrätyskokeiden vaikutusten tarkkailu tulee ottaa huomioon 

valmisteluluvalla tehtävien toimenpiteiden toteutusjärjestyksessä. Esi-

merkiksi pohjavesi- ja kasvillisuusseurannat tulee aloittaa riittävän 

ajoissa ennen kierrätyskokeita. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat on hankittava ennen toimen-

piteiden käynnistystä valmisteluluvalla. 

Lopuksi 

Koko tekopohjavesihankkeen hakemusasia on tullut vireille vuonna 2003. 

ELY-keskus katsoo, että hakemusasian vireilläolon pitkä kesto ja lupavi-

ranomaisen Kangasalan puoleisesta hankkeen osasta tekemä myöntei-

nen ratkaisu huomioon ottaen, mikäli lupa myönnetään, tulisi päätök-

sessä hyväksyä lupaviranomaisen toimivallan puitteissa kaikki hakemus-

suunnitelman mukaiset toimenpiteet ja suunnitelmat sen sijaan, että niitä 

jäisi myöhempiin hyväksymismenettelyihin lupa- tai valvontaviranomai-

selle. Päätöksessä voidaan ottaa huomioon muun muassa vesilain ja 

luonnonsuojelulain valvontaviranomaisen toimivalta lupamääräysten ja 

tarkkailutulosten perusteella tarvittaessa käynnistettäviin valvontatoimiin. 

Hankkeen valvonnan kannalta tarpeelliset toteutus-, tarkkailu- ym. suun-

nitelmat tulee määrätä toimitettavaksi valvontaviranomaisen käyttöön. 
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Pälkäneen kunnanhallitus on esittänyt lausunnosta ilmi käyvällä tavalla 

muun muassa seuraavaa: Pälkäneen kunta vaatii jäljempänä mainituin 

perustein ensisijaisesti, että Tavase Oy:n hakemus jätetään ensisijaisesti 

tutkimatta ja toissijaisesti, että se hylätään. 

Pälkäneen kunta uudistaa mainitussa 11.10.2019 muistutuksessa esite-

tyn myös tämän lausunnon yhteydessä ja katsoo olevansa oikeutettu 

vielä täydentämään mainittua muistutusta tässä lausunnossa. Pälkäneen 

kunta oli pyytänyt muistutuksen antamiselle aluehallintovirastolta lisäai-

kaa sitä saamatta, vaikka lausuntopyynnöstä oli puuttunut siihen kuuluvia 

asiakirjoja. Samanaikaisesti Pirkanmaan ELY-keskus oli kuitenkin vas-

taavilla perusteilla saanut lisäaikaa lausunnon tai muistutuksen antami-

selle. Pälkäneen kuntaa ja ELY-keskusta ei käsitelty siten yhdenmukai-

sesti. 

Tähän nyt Tavase Oy:n jättämään hakemukseen tulee soveltaa vuonna 

2011 voimaan tulleen vesilain (2011/587) säännöksiä, vuonna 2017 voi-

maan tullut lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (2017/252) 

ja vuonna 2017 voimaan tullut asetusta ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä (277/2017), jotka sisällöltään poikkeavat aikaisemmin voi-

massaolleiden ja aikaisempaan, vuonna 2003 jätettyyn, hakemukseen 

sovelletuista vastaavista säännöksistä. Tämän hakemuksen käsittelyssä 

on huomattava muun ohella, että uusi laki ja asetus ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä edellyttävät hakemuksen ja Natura-arvioinnin käsit-

telemistä samanaikaisesti, ei erillisenä, kuten aluehallintovirasto nyt näyt-

tää asioita käsittelevän. Tältä osin Pälkäneen kunta kiinnittää erityistä 

huomioita siihen. että jäljempänä mainitussa korkeimman hallinto-oikeu-

den päätöksessä Natura -arviointi on ollut päätösperustelujen mukaan 

olennainen osa KHO:n lopullista hylkäävää ratkaisua. 

Tavase Oy ei ole jättänyt aluehallintovirastolle sellaista sisällöltään ja 

muodoltaan lain edellyttämää hakemusta, jonka perusteella nyt kysymyk-

sessä olevaa asiaa voidaan käsitellä aluehallintoviraston nyt aloittaman 

menettelyn mukaisesti. Tavase Oy:n hakemus tulee jättää tutkimatta, 

koska Tavase Oy:n uusi hakemus on tosiasiassa aiemmin hallintoviran-

omaisissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsitellyn asian jatka-

mista. Tavase Oy:n nyt jättämä tekopohjavesihanketta koskeva hakemus 

ei tosiasiassa ole uusi hakemus, vaan Tavase Oy käsittelee hakemuk-

sessaan asiaa, kuten se olisi palautettu takaisin aluehallintoviraston kä-

siteltäväksi. 

Korkein hallinto-oikeus on 30.8.2018 (taltionumero 3947) Tavase 0y:n 

hakemusasiassa antamassaan päätöksessä kumonnut suunnitellun te-

kopohjavesilaitoksen tuotantoalueen 3 (TUA3) osalta Vaasan hallinto-oi-

keuden aiemmin tekemän päätöksen, eikä tätä asiaa ole päätöksessä 

palautettu aluehallintoviraston uudelleen käsiteltäväksi. Päätös koski eri-

tyisesti tuotantoaluetta 3, jonka osalta hankkeen vaikutukset kohdistuivat 

Keiniänrannan Natura-alueeseen. Samalla korkein hallinto-oikeus saattoi 

tuotantoalue 3:n osalta voimaan aluehallintoviraston aiemman lupahake-

muksen hylkäävän päätöksen. mikä sisälsi maininnan myös vesitalous-

hankkeen tarpeen puuttumisesta hylkäysperusteena.  
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Tavase Oy:n vesitaloushakemus vastaa sisällöltään aiempaa hake-

musta, eikä hakemus sisällä sellaisia tietoja ja selvityksiä, joita nykylain-

säädäntö ja uusi asian viranomaiskäsittely edellyttävät. Tähän hakemuk-

seen tulee soveltaa siis nykyisin voimassa olevaa uutta vesilakia 

(2011/587), uutta lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(2017/2521 ja uutta asetusta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(277/2017). 

Hakijan hakemus perustuu ainoastaan uuteen tulkintaan aiemmassa ha-

kemuksessa esille tuoduista tutkimustuloksista ja taustaselvityksistä. Ha-

kija ei ole teettänyt uusia tutkimuskokeita. Hakijan teetättämät mallinuk-

set eivät nykylainsäädännön mukaan voi korvata hankkeelta vaadittavia 

tutkimuskokeita. Hakijan teettämä yksi maaperätutkimus ei voi olla mis-

sään tapauksessa riittävä edellytys edes uuden hakemuksen käsittelylle. 

Tosiasiassa hakijan hakemus on tässä tapauksessa aiemman hakemuk-

sen uudelleen käsittelyä. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei anna tällaiseen menettelyyn 

mahdollisuuksia ja aluehallintoviraston tulisi jättää hakijan hakemus ko-

konaan tutkimatta. Todettakoon, että hallinto-oikeuden professori Olli 

Mäenpää on 27.11.2018 Pälkäneen kunnan toimeksiannosta antanut 

tässä asiassa ja edellä mainittua korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä 

koskien asiantuntijalausunnon, joka koskee korkeimman hallinto-oikeu-

den päätöksen oikeusvaikutuksia hallintoviranomaisen päätöksenteossa. 

Lausunnon mukaan, kun korkein hallinto-oikeus on päätöksellään saat-

tanut voimaan aluehallintoviraston päätöksen, jolla tekopohjavesihan-

ketta koskeva lupahakemus on hylätty, aluehallintovirastolla ei ole toimi-

valtaa jatkaa kyseistä hanketta koskevan lupahakemuksen käsittelyä. Vi-

ranomaisen velvollisuus on tämän perusteella selvittää, että Tavase Oy:n 

hakemus täyttää kaikki siltä vaadittavat edellytykset, eikä asian käsittelyä 

voida jatkaa samalla tavoin kuin palautusasiaa käsitellään. 

Aluehallintovirasto ei siten voi käsitellä asiaa samalla tavoin kuin se olisi 

palautettu sille uudelleen käsiteltäväksi. Tavase Oy:n uusi hakemus on 

tosiasiassa vanhan hakemuksen uudelleen käsittelyä, eikä sitä voida pi-

tää sellaisena uutena hakemuksena, mitä uusi tähän hakemukseen so-

vellettava lainsäädäntö edellyttää. 

Hakemuksen ja kuulutusasiakirjan puutteet sekä kuulutuksessa tehdyt 
virheet. 

Hakija hakee samanaikaisesti tekopohjavesilaitokselle vesilain mukaista 

vesitalouden rakentamislupaa ja valmistelulupaa mahdollisesta muutok-

senhausta huolimatta. Hakemuksessa esitetään valmisteluluvassa tehtä-

väksi laitoksen imeytysalueiden ja kaivoalueiden suunnitellussa tarvitta-

vaa koetoimintaa, kuten havaintoputkiverkoston ja kierrätyskokeiden 

suorittamista. Näiden lupien samanaikainen hakeminen näin laajakantoi-

sessa hakemusasiassa on poikkeuksellista. Tosiasiassa tämä hakijan 

menettely osoittaa, että hakemus on vielä täysin keskeneräinen ja tällä 
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tavoin hakija yrittää saada tosiasiassa mahdollisimman alhaisilla kustan-

nuksilla ja vähäisillä tutkimuksilla tekopohjavesilaitokselle luvan. 

Lisäksi hakija hakee luvan mukaisen laitoksen aloittamiselle poikkeuksel-

lisen pitkää enimmäismääräaikaa eli 10 vuotta, mikä on ristiriidassa ha-

kemuksessa esitetyn hakemuksen käsittelyn kiireellisyyspyynnön 

kanssa. Tältä osin Pälkäneen kunta viittaa Tavase Oy:n pääosakkaan 

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökseen saada ai-

noastaan lupa tekopohjavesilaitokselle ilman, että Tavase tekisi päätöstä 

sen rakentamista. Konsernijaostossa on käsitelty samanaikaisesti myös 

Tavasen rahoituksellisia ongelmia. Kyse ei ole miltään osin kiireellisestä 

asiasta, missä vedenhankinnalle olisi välttämätöntä ja välitöntä tarvetta. 

Mikäli tekopohjavesilaitoksen lupa ja valmistelulupa myönnettäisiin sa-

manaikaisesti, johtaisi se myös kiinteistönomistajien perusoikeuksien 

osalta mahdollisesti ristiriitaiseen tilanteeseen, koska hakijalla ei ole tut-

kimuksiin perustuvia perusteita pysyvien käyttöoikeuksien myöntä-

miseksi hakemuksen mukaisille alueille. 

Hakija ei ole esittänyt perusteita sillä, että sen pitäisi tässä yhteydessä 

hakea samanaikaisesti edellä mainittua vesitalouden rakentamislupaa. 

Tämä poikkeaa olennaisesti tavanomaisen lupamenettelystä ja lainsää-

dännön tarkoituksesta varsinkin, kun hakija ei ole kyennyt perustelemaan 

hankkeen tarvetta ja kiireellisyyttä. Valmistelulupa sisältää merkittävässä 

määrin hankkeen mukaisen laitoksen vaikutusten arvioinnissa tarvitta-

vien tutkimusten suorittamista. Tässä yhteydessä nousee esille myös uu-

den Natura- arvioinnin perusteet tilanteessa, jossa laitoksen imeytys- ja 

kaivoalueiden tutkimukset ovat pääosin suorittamatta. 

Hakijan tulisi vesilain mukaan hakea siis ensin ainoastaan tutkimuslupaa 

toiminnalleen. Nyt varsinaiset tutkimukset suoritettaisiin vasta luvan 

myöntämisen jälkeen. Tämä ei ole vesilain säännösten mukainen menet-

tely ja hakemuksen mukainen luvan myöntäminen olisi myös vastoin kor-

keimman hallinto-oikeuden antamaa aikaisempaa Tavasen lupahake-

muksen hylkäämispäätökseen sisältyvää oikeusohjetta. 

Todettakoon, että aikaisempi vuonna 2003 vireille tulleen lupahakemuk-

sen käsittely pitkittyi juuri vastaavasta syystä ja päätyi KHO:ssa hake-

muksen hylkäämiseen. Pälkäneen kunnalle on lausuntopyynnön mukana 

toimitettu hankkeesta tehty Natura-arviointi. Natura-arvioinnin, joka on 

päivätty 31.5.2019, on tehnyt FCG Oy. Natura-arvioinnin liiteasiakirjoja, 

eikä muita Natura-arvioinnin perusteina käytettyjä asiakirjoja toimitettu 

lausuntopyynnön yhteydessä. Natura-arvioinnin liiteluettelon mukaan 

Keiniänrannassa ei ole tehty uusia luontoselvityksiä tai kartoituksia. Täl-

täkin osin hakemus on siten puutteellinen. 

Natura-arvioinnin liiteasiakirjat toimitettiin Pälkäneen kunnalle vasta toi-

sen pyynnön jälkeen 3.10.2019 eli ainoastaan kahdeksan päivää ennen 

lausunnolle annettua määräaikaa. Lausunnolle ei myönnetty lisäaikaa, 

vaikka lausuntopyynnöstä puuttuneiden liiteasiakirjojen laajuutta ku-

vaava sivumäärä on yli kaksinkertainen Natura-arvioinnin sivumäärään 

nähden. Muutoinkin aluehallintoviraston on määrännyt kuulutukselle 
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minimiajan 30 vuorokautta ja vastineiden ja muistutusten laatimiselle on 

varattu noin 30 päivää, mitä voidaan pitää täysin riittämättömänä laajaan 

asiakirja-aineistoon perehtymisaikana. 

Tämän vuoksi Pälkäneen kunta katsoo, että kuulutusmenettely on ollut 

puutteellinen ja varaa vielä erikseen mahdollisuuden lausua tässä asi-

assa sille annetun määräajankin jälkeen. 

Pälkäneen kunnan pyynnöstä huolimatta aluehallintovirasto jätti toimitta-

matta ainoan uutta maaperätutkimustietoa sisältävän raportin, johon pe-

rustuu laitoksen uusi sijoittelu Pälkäneen tuotantoalueella TUA3. Puut-

tuva raportti on otsikoitu seuraavasti: Gao-Work Oy, 2019, Pälkäneen 

maatutkaluotausprofiilit 13.1.2019. Tavase Oy:n hakemuksessa mainittu 

Joni Mäkisen tarkennettu rakennetulkinta perustuu tähän raporttiin. Sii-

hen on viitattu myös Gain Oy:n 15.3.2019 päivätyssä loppuraportissa: 

Pohjaveden virtausmallin päivittäminen ja tekopohjavesilaitoksen toimin-

nan vaikutusten arviointi. Joni Mäkisen tarkennetun rakenneselvitysra-

portin 12.2.2019 liitteissä 2a, 2b, 2c, 2d ja 2e on esitetty Mäkisen muok-

kaamia profiileja, ei siis alkuperäisiä tutkimustietoja. Asiakirjapyyntö on 

koskenut viitattua alkuperäistä Gao-Work Oy:n 13.1.2019 laatimaa tutki-

musraporttia. Tätä asiakirjaa aluehallintovirasto ei ole toiminnat pyyn-

nöstä huolimatta vieläkään. Edellä mainitun puutteen vuoksi Pälkäneen 

kunta varaa vielä erikseen mahdollisuuden lausua tässä asiassa sille an-

netun määräajankin jälkeen ja vaatii saada mainitun asiakirjan nähtäväk-

seen. 

Aluehallintovirasto on viitannut tätä muistutusta koskevaan kuulutuk-

seensa hakijan ”alkuperäiseen hakemukseen". Pälkäneen kunnalle on 

jäänyt epäselväksi, mitä aluehallintovirasto tarkoittaa ”alkuperäisellä ha-

kemuksella”. Tämä viittaus näyttää osoittavan sen, että aluehallintovi-

rasto käsittelisi asiaa tosiasiassa korkeimman hallinto-oikeuden palau-

tusasiana. Kun hakijan hakemus on täysin uusi lupahakemus ja siihen 

vielä tulee soveltaa uutta voimassa olevaa lainsäädäntöä, ei lupaviran-

omainen voi kuulutuksessaan viitata aikaisempaan ”alkuperäiseen” ha-

kemukseen ja siinä oleviin tietoihin. 

Aluehallintovirasto on kuulutusasiakirjaansa virheellisesti kirjannut seu-

raavaa: Hakemus eroaa alkuperäisestä muun muassa siten että Pälkä-

neen puoleisella alueella tuotettava vesimäärä on pienempi ja kaivoalu-

eet on sijoitettu kauemmaksi Keiniänrannasta kuin alkuperäisessä hake-

muksessa. Hakemusasiakirjoista ilmenee, että imeytettävä vesimäärä on 

Pälkäneen tuotantoalueella yhteensä 26 000 m3 vuorokaudessa ja kai-

voista pumpattu vesimäärä on 24 000 m3 vuorokaudessa vuosikeskiar-

vona laskettuna. 

Pälkäneen kunnalle on jäänyt epäselväksi, miksi aluehallintovirasto on 

ylipäätään lausunut kuulutuksessaan hakemuksen eräistä yksittäisistä si-

sällöllistä asioista. Tässä yhteydessä on huomattava, että hakija on julki-

suudessa kertonut aluehallintoviraston antavan hakemusta koskevan rat-

kaisun keväällä tai kesäkuussa 2020. Pälkäneen kunnalle on jäänyt epä-

selväksi, mihin tämä tieto perustuu ja, onko aluehallintovirasto kyennyt 
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etukäteen jo arvioimaan, milloin se kykenee ratkaisun tässä asiassa an-

tamaan hakemuksen useista puutteista ja virheellisyyksistä huolimatta 

sekä tutustumatta hankkeesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. 

Asiassa on edellä mainitulta osin huomattava, että esimerkiksi hakemuk-

sen mukainen kaivoalue 3.4 on sijoitettu n. 350 metriä lähemmäksi Kei-

niänrannan Natura -aluetta ja Pälkäneen kunnan taajamaa kuin alkupe-

räisessä hakemuksessa. Kuulutuksessa mainitut vesimäärät eivät myös-

kään vastaa tosiasiallisesti kaivoalueilta pumpattavia ja imeytysalueille 

imeytettäviä vesimääriä, eivätkä ne poikkea miltään osin alkuperäisestä 

hakemuksesta eikä korkeimman hallinto-oikeuden hylkäämästä hake-

muksesta määrältään. 

Kuten edellä on todettu Natura-arviointi ja luonnonsuojelulain 65 §:n mu-

kaisen asian selvitys olisi pitänyt käsitellä samanaikaisesti. Näin ei ole nyt 

tapahtunut. Tämä on johtanut siihen, ettei Pälkäneen kunta ole vielä saa-

nut kuulutuksen yhteydessä kaikkia Natura-arviointiin liittyviä lausuntoja 

ja asiakirjoja, jotta se voisi tehdä lopulliset päätelmänsä ja lausumansa 

aluehallintovirastolle. Tämä siitä huolimatta, että uusi hakijan hakemuk-

seen sovellettava lainsäädäntö tätä edellyttää. 

Pälkäneen kunta pitää aluehallintoviraston kuulutuksessa esittämiä tie-

toja hankkeen kaivo- ja imeytysalueiden virtaamista ja sijainnista virheel-

lisinä ja epäselvyyttä aiheuttavina. Huomautamme lisäksi, että kuulutuk-

sessa olleita asiakirjoja on muutettu kuulutusaikana siitä asianosaisille 

ilmoittamatta. Aluehallintoviraston tulee toimittaa kuulutus uudelleen si-

ten, että se täyttää lain edellytykset. 

Vesitaloushankkeen yleiseen tarpeeseen liittyvä edellytys 

Hakija on selvittänyt Akaan kaupungin, Kangasalan kaupungin, Lempää-

län kunnan Tampereen kaupungin vedenhankintaan liittyvää tarvetta. 

Olennaista tässä selvityksessä on se, että mikään Tavasen tämän hetken 

osakaskunnista ei tarvitse tällä hakijan suunnitteleman laitoksen vettä, 

vaan jokaisen kunnan veden tarve kaikkine varavesiyhteyksineenkin on 

tällä hetkellä turvattu. Nykyiset vesilaitokset kykenevät hoitamaan myös 

mahdollisesti kasvavan veden tarpeen kaikissa osakaskunnissa. Erityi-

sesti on huomattava, että tuotantoalueelta 3 suunnitelluksi käyttöön otet-

tava vesimäärä ei ole miltään osin olennainen eikä välttämätön edes Ta-

vasen suunnittelemien mukaan. 

Tampereen kaupunki on Tavasen merkittävin osakaskunta. Tampereen 

kaupunki on käsitellyt Tavasen vedenottomääriä useissa Tampereen 

kaupungin hallituksen kokouksissaan. Näissä kokouksissa on päätetty, 

että Tavasen mahdollinen myönteinen lupapäätös ei tarkoita, että laitosta 

aloitettaisiin rakentamaan. Tämä osoittaa, ettei Tavasen hakemuksen 

mukaiselle laitokselle ole todellista tarvetta. Tavase hakeekin poikkeuk-

sellisen pitkää alkaa, 10 vuotta, sille, milloin laitoksen rakentaminen on 

viimeistään aloitettava. 
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Viitaten mm. Tampereen kaupungin konsernijaoston asiakirjoihin Pälkä-

neen kunta on esittänyt väitteen, että niissä lausutuilla perusteilla on osoi-

tettu, ettei Tampereen kaupunki Tavase Oy:n pääosakkaana (noin 80 % 

osakkeista?) ole välitöntä tarvetta hakijan hakemuksen mukaiselle laitok-

selle.  

Aikaisemman hakijan hakemuksen osalta aluehallintovirasto on 

18.6.2015 päätöksessään 72/2015/2 katsonut, ettei vesitaloushankkeelle 

ole vesilain edellyttämää tarvetta. Asiassa ei ole tullut esille mitään uutta 

sellaista, minkä vuoksi aluehallintovirasto voisi poiketa tästä johtopäätök-

sestä myös tämän uuden hakemuksen osalta. 

Pälkäneen kunta katsoo, että tähän asiaan sovellettavan lainsäädännön 

mukaan aluehallintovirastolla on oikeus ja velvollisuus arvioida ennen ve-

silaissa määrättyä intressivertailua, onko Tavasella mitään tarvetta hake-

muksessa mainitulle vesitaloushankkeelleen.  

Kysymys on ollut tosiasiassa siltä, mahdollistaako vesilainsäädäntömme 

vesitaloushankeluvan myöntämistä siinä tapauksessa, että hakijalla ei 

ole edes tosiasiallista tarkoitusta aloittaa vesitaloushanketta, vaan lupa 

haetaan ns. "varastoon". Aluehallintovirastolla on ollut oikeus jo ennen 

intressivertailua esitetyn selvityksen perusteella ratkaista, että vesitalous-

hankkeelle ei ole siltä edellytettävää yleistä tarvetta. 

Pälkäneen kunta vetoaa edellä mainittuihin aluehallintoviraston vuonna 

2015 tästä samasta asiasta tekemiin johtopäätöksiin myös tämän uuden 

hakemuksen osalta ja katsoo. että hakemus tulee näillä samoilla perus-

teilla hylätä. Jäljempänä on esitetty yksityiskohtainen selvitys siltä, miksi 

Tavasella ei ole enää yleistä tarvetta vesitaloushankkeelleen. 

Tutkimustulosten seurauksena Tavase on hakemussuunnitelmassaan 

joutunut muuttamaan tekopohjaveden tekemiseen liittyviä suunnitelmia 

ja toiminnallisia ratkaisuja. Näiden uusien toiminnallisten ratkaisujen vai-

kutuksia ei ole kuitenkaan selvitetty voimassa olevan lainsäädännön 

edellyttämin ja vallitsevan lupakäytännön mukaisin tavoin. 

Aluehallintovirasto tulee ottaa, kuten lainsäädäntö edellyttää, päätökses-

sään ja sen perusteluissa ensin kantaa siihen, onko vesihankkeelle lain 

edellyttämää tarvetta. Vesihankkeen tarpeellisuutta ei voi perustella sillä, 

että Tavase haluaa toimittaa pohjavesilaitoksessa tuotettua vettä, eikä 

pintavettä. Vesihankkeen tarpeellisuutta on arvioitava ainoastaan sillä 

perusteella, onko sille tarvetta. Tällöin myös tulee arvioitavaksi olemassa 

olevat pintavesilaitokset ja mahdollisuudet jatkossakin käyttää olemassa 

olevista ja mahdollisesti rakennettavista laitoksista tuotettavaa vettä. Pel-

kästään tekopohjaveden mahdollisesti parempi laatu ei voi olla edellytys 

sille, että tekopohjavesilaitos voidaan perustaa Pälkäneen kuntakeskuk-

sen alueelle. Lainsäädännön edellyttämä vesitaloushankkeen välttämät-

tömyys- ja tärkeysedellytys ei tässä vesitaloushankkeessa täyty. Pelkäs-

tään tällä perusteella lupahakemus olisi tullut myös hallinto-oikeudessa 

hylätä. 
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Alkuperäisessä lupahakemuksessa esitetyt vesitaloushankkeen perus-

teet ovat nyttemmin olennaisesti muuttuneet, eikä lupahakemuksessa 

mainituille vesimäärille ole enää lainsäädännön edellyttämää tarvetta. 

Tavasen vesitaloushankkeesta on ilmoittanut virallisesti irrottautuneen 

Akaan kaupunki, Kangasalan kunta ja Valkeakosken kaupunki. He ovat 

kieltäytyneet myös rahoittamasta enää millään tavoin vesitaloushanketta. 

Nämä kunnat ovat jo tehneet Tavasen vesitaloushankkeen korvaavat 

suunnitelmat ja investointeja koskevat ratkaisut. Tavasen ilmoittamista 

vesimäärävarauksista, joihin vesitaloushanke on perustunut, on siten jo 

pelkästään tällä perusteella vähennettävä 18.150 m3/vrk. Todettakoon, 

että tämä määrä vastaa suunnilleen sitä määrää, mitä Pälkäneen kunnan 

alueelta on suunniteltu otettavaksi. Pelkästään tällä perusteella voidaan 

katsoa, ettei vesitaloushankkeella ole mitään perusteita ulottua Pälkä-

neen kunnan alueelle. 

Tavasen osakaskunnista ainakin Tampere, Akaa, Kangasala ja Valkea-

koski ovat tehneet jo omat veden tarvetta koskevat uudet päätökset, jotka 

poikkeavat olennaisesti lupahakemuksessa ja Tavasen myöhemmin esit-

tämistä lausumista. Yhden osakaskunnan, Lempäälän, tilannetta paran-

taa rakenteilla oleva uusi vesijohtolinja Vuoreksesta Sääksjärvelle. Ta-

vase on tarkoituksenhakulsesti jättänyt kokonaan selvittämättä Tavasen 

toiminnan taustalla tapahtunutta merkittävää olosuhteiden muutosta ja 

Tavasen perustamiseen liittyvien olennaisten edellytysten raukeamista. 

Tavasen talous ja hankkeen kustannukset 

Pälkäneen kuntaedellyttää, ettei Tavase hanke voi eikä saa estää, pilata 

tai haitata Pälkäneen kunnan tai sen kuntalaisten omaa vedenhankintaa. 

Hakemusasiakirjojen mukaan Tavasen aiheuttama tällainen haitta on hy-

vin todennäköinen. 

Tampereen kaupunki suurimpana omistajana ei ole siis sitoutunut muu-

hun kuin siihen, että lupavaihe viedään ensin loppuun. Tällainen menet-

tely mahdollistaisi muiden kuntien alueella sijaitsevien vesivarojen varaa-

misen Tavasen taloudelliseksi varallisuudeksi, jota mahdollisesti voitai-

siin myöhemmin hyödyntää tai, josta voisi tulla yhtiön mahdollisessa 

myyntitilanteessa realisoitavaa varallisuutta. Tällöin Pälkäneen kunnan 

mahdollisuus itse hyödyntää vesivarojaan estyisi, vaikka Tavasella ei oli-

sikaan tällä hetkellä tosiasiallista tarvetta vedenottamiselle. Pälkäneen 

kunnan alueella olevien vedenottamiseen sopivien vesivarojen hyödyn-

tämiseen liittyvä taloudellinen hyöty jäisi kokonaan Pälkäneen kunnan 

kannalta ulkopuoliselle yhtiölle eli Tavasella. 

Aluehallintovirasto on aikaisempaa Tavasen hakemusta koskevassa 

päätöksessään perustellusti katsonut, että vesitaloushankkeella tavoi-

teltu lopputulos (siis edellä mainittujen osakaskuntien veden tarve) on 

saavutettavissa ja on tosiasiassa jo saavutettu lupahakemuksesta poik-

keavalla tavalla.  
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Vesilainsäädäntömme ei mahdollista vesitaloushankeluvan myöntämistä 

siinä tapauksessa, että Tavasella ei ole edes tosiasiallista tarkoitusta 

aloittaa vesitaloushanketta, vaan lupa haetaan ns. "varastoon". Tavasen 

vesitaloushanketta ei ole edellä esitetyillä perusteilla edes tarkoitusta to-

siasiassa ryhtyä mahdollisen ympäristöluvan saannin jälkeen toteutta-

maan. Tämä on pääteltävissä muun ohella myös Tavasen enemmistö-

omistajan, Tampereen kaupungin, edustajien edellä mainituista lausu-

mista. 

Edellä mainittu menettely mahdollistaisi muiden kuntien alueella sijaitse-

vien vesivarojen varaamisen Tavasen taloudelliseksi varallisuudeksi, jota 

mahdollisesti voitaisiin myöhemmin hyödyntää tai, josta voisi tulla yhtiön 

mahdollisessa myyntitilanteessa realisoitavaa varallisuutta. Tällöin Päl-

käneen kunnan mahdollisuus Itse hyödyntää vesivarojaan estyisi, vaikka 

Tavasella ei olisikaan tällä hetkellä tosiasiallista tarvetta vedenottami-

selle. Pälkäneen kunnan alueella olevien vedenottamiseen sopivien ve-

sivarojen hyödyntämiseen liittyvä taloudellinen hyötyjäisi kokonaan Päl-

käneen kunnan kannalta ulkopuoliselle yhtiölle eli Tavaselle. 

Edellä lausutuilla perusteilla voidaan todeta, että lain edellyttämä vesita-

loushankkeen välttämättömyys- ja tärkeysedellytys ei tässä vesitalous-

hankkeessa täyty. Tavasen osakkaina olevat kunnat ovat turvanneet to-

siasiassa veden tarpeensa muilla ratkaisuilla. Pelkästään tällä perus-

teella Tavasen lupahakemus on hylättävä. Joka tapauksessa Tavasen 

toiminnalle ei ole missään olosuhteissa tarvetta toimia Pälkäneen kunnan 

alueella, koska edellä on esitetty, että pelkästään Tavasen esittämien 

Valkeakosken ja Akaan kaupunkien tarvitsemat vesimäärät tulee laskel-

mista välittömästi poistaa ja ne vastaavat Tavasen Pälkäneen kunnan 

alueelta ottamaa vesimäärää. 

Vesitaloushankkeeseen liittyvä haitattomuusedellytys 

Aluehallintoviraston tulee hylätä Tavasen lupahakemus myös sillä perus-

teella, että Tavasen lupa-asiakirjat ovat olleet puutteellisia ja joka tapauk-

sessa niiden perusteella on vesilain ja luonnonsuojelulain edellyttämää 

hankkeen haitattomuutta ei ole voitu osoittaa riittävällä tavalla. Tätä ei ole 

myöskään voitu lupaehdoissa annetuin erillisin määräyksin varmistaa. 

Joka tapauksessa Tavasen teettämissä tutkimuksissa ja selvityksissä on 

merkittäviä jäljempänä yksilöityjä puutteellisuuksia, virheitä ja epäsel-

vyyksiä. Tavasen aiemmin teettämä ympäristön vaikutusten arviointi ei 

enää ole riittävän laaja ottaen huomioon toiminta-alueiden muutokset ja 

tutkimuksissa esille tulleet seikat. 

Pälkäneen kunta katsoo. että aluehallintovirasto on ympäristölupahake-

muksen hylkäämistä koskevassa päätöksessään esittänyt johdonmukai-

set perustelut päätökselleen ja viitannut muun ohella luonnonsuojelu-

laissa esitettyihin edellytyksiin. Pälkäneen kunta vetoaa tältäkin osin 

aluehallintoviraston esittämiin lupahakemuksen hylkäämistä koskeviin 

perusteisiin. 
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Edellä lausutuilla perusteilla Tavase ei ole esittänyt riittäviä perusteita ja 

selvityksiä hankkeelleen. Edellä lausutuilla perusteilla Tavasen hakemus 

on hylättävä tai Tavasen tulee olennaisilta osin täydentää hakemuk-

seensa liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. 

Hakemuksen mukainen laitos levittäytyisi Pälkäneen kunnan asema-

kaava-alueelle sekä vastaa toiminnallisesti ja vaikutuksiltaan KHO:n jo 

hylkäämää hakemusta. Kun edellä mainitut vesimäärät lasketaan yhteen, 

niin nykyisen hakemuksen mukaiset vesimäärät ylittävät jo hylätyssä ha-

kemuksessa mainitut vesimäärät. 

Hankkeesta aiheutuvien haittojen erittely on erityinen osa lupaedellytyk-

senä olevassa intressivertailussa. Edellä mainituin perustein hakemus-

asiakirjoissa on puutteita ja virheitä, joiden vuoksi hankkeen intressiver-

tailua ei voida tehdä.  

Ympäristövaikutusten arviointi uuden lainsäädännön mukaan 

Tavase Oy:n hanke on ollut pitkään vireillä, joten tässä tilanteessa hank-

keelle valmisteluluvan myöntäminen hankkeen kiireellisyyden vuoksi ei 

ole perusteltua. Asiassa on myös edellä esitetty selvitystä siltä, ettei Ta-

vase Oy:n tarkoituksena edes ole aloittaa varsinaisen laitoksen rakenta-

mista, vaan lupa haetaan ns. varastoon. 

Kuulutuksessa edellä mainittu seikka vedentuotantomäärien pienemi-

sestä on harhaanjohtava, koska merkitsevämpi tekijä laitoksen ympäris-

tövaikutuksille, sen hallintaan ja luonnonarvoille, on aluekohtaisesti käy-

tetyt imeytettävät virtaamat ja kaivoista otettavat vesimäärät. Nämä ovat 

juuri niitä asioita, joiden perusteella korkein hallinto-oikeus on hylännyt 

hakijan alemman hakemuksen. 

Vuonna 2003 tehdyn YVA:n puutteellisuus 

Tavase Oy:n suunnittelemaan uuteen hankkeeseen sovelletaan ympäris-

tövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 3 luvussa tar-

koitettua arviointimenettelyä. Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu arviointi tulee tehdä arviointimenettelyn yhteydessä. Tavase 

Oy:n suunnitelma edellyttää uutta ympäristövaikutusten arviointimenette-

lyä, mitä nyt ei suoritettu. Tämän vuoksi aluehallintoviraston tulee vaatia 

Tavase Oy:tä toimittamaan osana hakemustaan uusi ympäristövaikutus-

ten arviointi, missä yhteydessä tulee kuulla asianosaisia.  

Pelkästään hakemuksessa esitetty imeytysalueiden sijainnin siirtäminen 

Pälkäneen kunnan teollisuusalueen ja asutusalueen viereen, aiheuttaa 

uuden YVA-arvioinnin tarpeen.  

Kaivoalue KA3.4 on täysin uusi vedenottoalue ja se sijaitsee 350 metriä 

lähempänä Keiniänrantaa kuin alkuperäisen hakemussuunnitelman ja 

vuoden 2003 YVA-arvioinnin mukainen lähin vedenottoalue. Alue sijait-

see myös 350 metriä lähempänä Pälkäneen taajama-aluetta.  

Hakemuksen mukaisten imeytysalueiden pinta- ala on kasvanut 54% ja 

kaivoalueiden kokonaispinta-ala on kasvanut 215% alkuperäiseen ympä-

ristövaikutusten arvioinnin perusteena olleeseen vuoden 2003 
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lupahakemuksen laitokseen nähden. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu 

kaikkien putkilinjojen ja muiden laitoksen aputoimintojen sijoittamiseen 

liittyvien käyttöoikeusalueiden pinta-alaa. 

Valmistelulupahakemuksessa esitetyt tutkimukset tulee suorittaa ennen 

laitoksen lupakäsittelyä. Eri lakien edellyttämien arviointien ja selvitysten 

yhteensovittaminen tulee tehdä YVA-lainsäädännön yhteensovittamispe-

riaatteen määräämällä tavoin. 

Hakijan korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen jälkeen 
teettämät tutkimukset  

Alueella ei ole kuitenkaan tehty lisää kairauksia, eikä asennettu lisää ha-

vaintoputkia. Perustuen uusiin suhteellisen suppeisiin maatutkauksiin on 

mainitussa uudessa tulkinnassa pyritty vahvistamaan alempien maatut-

kauksien tuloksia. Uudessa 12.2.2019 laaditussa tarkennetussa raken-

netulkinnassa on esitetty mm, että Keiniänrannan ja Syrjäharjun välisellä 

alueella yllättäen sijaitsee pitkittäinen luode-kaakkois -suuntainen noin 40 

metrin pituinen kallioalue, joka nousee pohjavedenpinnan yläpuolelle. 

Tälle kuivalle kallioalueelle oli korkeimman hallinto-oikeuden hylkää-

mässä hakemuksessa rakennetulkinnan perusteella esitetty kalvoaluetta, 

jolta olisi otettu pohjavettä noin 4 500 m3/d. Rakennetulkinnan tuoksi ei 

kyseisellä kaivoalueella tehty kaivonpaikkatutkimuksia, eikä sille ole 

asennettu havaintoputkia tai tehty kairauksia eikä koepumppauksiakaan. 

Näin ollen geofysikaalisten tutkimusten eri aikoina tehdyt tulkinnat anta-

vat käytännössä päinvastaiset tulokset kyseisen alueen maaperäolosuh-

teista ja niiden soveltamisesta kaivoalueeksi. Tämä osoittaa selvästi, että 

ilman varmistavia tutkimuksia ei imeytys- ja kaivoalueita voida sijoittaa 

hankealueelle puhumattakaan niiden vaikutuksista ympäristöön. Mikäli 

lupa tästä huolimatta myönnettäisiin, johtaisi tämä KHO:n tässä asiassa 

antaman oikeusohjeen vastaiseen lopputulokseen. Rakennetulkintoja 

tarkentavia tutkimuksia ole tehty myöskään uusien geofysikaalisten tutki-

mustenkaan jälkeen imeytysalueilla JIA4.2 ja JIA4.3 eikä vedenottoalu-

eella KA3.4.  

Kaikkein laaja-alaisimmalla vedenottoalueella KA3.1 sijaitsee vain yksi 

havaintoputki. Hakemusasiakirjojen mukaan tälläkään alueella ei ole 

tehty kalvonpaikkatutkimuksia. Kuitenkin hakemuksessa haetaan pysy-

vää käyttöoikeutta kyseisille olevilla alueille ja niiden tarvitsemille kulku-

väylille ja putkilinjoille.  

Mikäli lupa tästä huolimatta myönnettäisiin, johtaisi tämä KHO:n tässä 

asiassa antaman oikeusohjeen vastaiseen lopputulokseen. Uudessa ra-

kennetulkinnassa on myös tulkittu Keiniänrannan yläpuolella (koillispuo-

lella) sijaitsevan myös pohjaveden virtauksia ohjaavia moreeniselänteitä 

sekä moreeni- ja kalliokynnyksiä sekä laajahko heikosti vettä johtavaa 

ainesta. Tämä nostaa perustellusti esille kysymyksen siitä mikä on Kei-

niänrannan lähteisiin purkautuvan vesimäärän kulkureitti. Uudessa hake-

muksessa liitetyssä 31.5.2019 päivätyssä hydrogeologisessa nro 

1010841-010 kartassa on pohjaveden virtaussuunnat esitetty samanlai-

sena kuin 7.3.2014 päivätyssä kartassa nro ISWWE0815.010 revisio A. 

Tämän perusteella kalliokynnyksillä ja moreeniselänteillä eikä heikosti 
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vettä johtavilla alueilla ole havaittavaa vaikusta pohjaveden luontaisiin 

virtaussuuntiin. Mikäli lupa tästä huolimatta myönnettäisiin, johtaisi tämä 

KHO:n tässä asiassa antaman oikeusohjeen vastaiseen lopputulokseen. 

Uusi kaivoalue KA3.4ja kaivoalueiden KA3.3 ja KA3.2 laajennusosat 

sekä imeytysalueet JIA4.2 ja JIA4.3 on sijoitettu vanhoihin geofysikaali-

siin tutkimustuloksiin perustuen. Alueilla ei ole suorittu geofysikaaliset tut-

kimukset varmistavia kalvonpaikkatutkimuksia, eikä niillä ole asianmu-

kaista havaintoputkiverkostoa. Suunnitelluilla imeytysalueilla JIA4.2 ja 

JlA4.3 ei ole tehty imeytyskaivojen paikkatutkimuksia tai imeytyskokeita. 

Hakijalla ei ole tietoa tutkimustietoa alueiden soveltuvuudesta imeytys-

kaivojen rakentamiseen. Suunnitellulla kaivoalueilla KA3.1 ja KA3.4 ei ole 

tehty koepumppauksia, kalvonpaikkatutkimuksia eikä suoritettu kairauk-

sia tai asennettu havaintoputkia. Näin ollen hakijalla ei ole tutkimustietoa 

näiden alueiden soveltumisesta suunniteltuun tarkoitukseen, vaikka täl-

lainen tieto vaaditaan jo pienissä vedenottamohankkeissa ja niiden lupa-

käsittelyissä. Mikäli lupa tästä huolimatta myönnettäisiin, johtaisi tämä 

KHO:n tässä asiassa antaman oikeusohjeen vastaiseen lopputulokseen. 

Edellä lausutuilla perusteilla on osoitettu, etteivät hakijan hakemuksen 

perusteet edelleenkään täytä niitä vaatimuksia, mitä korkein hallinto-oi-

keus on edellä mainitun päätöksen perusteluissaan käyttänyt. 

Virtausmallinnus vaikutusten arvioinnissa 

Hakemusasiakirjoissa on todettu, että uuden hakemuksen mukaisen te-

kopohjavedenottamon toiminnan vaikutukset kohdistuvat Keiniänrannan 

vesitaseeseen sekä pohjaveden laatuun ja lämpötilaan. Tämä arviointityö 

tehtiin virtausmallin avulla. Gain Oy:n toimesta aiempaa pohjaveden vir-

tausmallia tarkennettiin Geo-Work Oy:n uusien maatutkaluotausten tar-

kennetun rakenneselvityksen uuden tulkinnan perusteella. Mallin kalib-

rointitilanteista ja validointitilanteesta ei ole esitetty pohjavesialueen vesi-

tasetarkasteluja. Mallin laskemien ja mitattujen pinnankorkeuksien käyriä 

sekä niiden eroja ei ole esitetty merkkiaine- ja imeytyskokeen ajalta. 

Keiniänrannan lähteiden virtaamien tarkastelu on ollut puutteellista sekä 

virheellistä ja lähteiden virtaamia on tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena. 

Vesitasetarkastelut tulisi tehdä lähdekohtaisesti erityisesti tässä tilan-

teessa, kun mallinnuksessa on tehty oletus, että pohjavesivirtauksen 

suhteen Keiniänrannan yläpuolella on vedenvirtausta estäviä ja ohjaavia 

kalliokynnyksiä sekä moreeniselänteitä ja laajahkoja heikosti vettä joh-

tava alue. Näiden vaikutus lähteiden virtaamiin ja pohjaveden pinnankor-

keuksiin tulisi ilmetä simulointiajoissa, joissa on lähdekohtaisesti tarkas-

teltu koko simulointijakson vesitaseita mukaan lukien lähteiden virtaamia 

ja pohjavedenkorkeuksia. 

Hakijan esittämiä koeimeytys/merkkiaineenkokeen kalibrointituloksia ei 

ole raportoitu. Mallin kuvauksen vedenjohtavuuskartoista puuttuvat ku-

van vedenjohtavuusvärien selostus. Mallin kuvaus on puutteellinen ot-

taen huomioon sen käytön tekopohjavedenottamon suunnittelussa ja vai-

kutusten arvioinnissa. Tarkennetussa rakennetulkinnassa on sivulla 1 to-

dettu, että geofysikaalisten tutkimusten perusteella saatujen tietojen pe-

rusteella on tarkennettu virtausmallin vedenjohtavuuksia. Tämä osoittaa 
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laaditun virtausmallinnuksen kalibroinnin puutteet ja tehtyjen simulointien 

tarkkuuden. Oleellista parannusta ei simulointiajojen tarkkuuteen ole 

saatu. Toki uusi tulkinta virtausolosuhteista, mutta koetoiminnan puuttei-

den vuoksi kalibrointia ei ole voitu tehdä uuden hakemuksen mukaisen 

laitososuuden osalta. Virtausmallissa vesipartikkelien kulkeutumista on 

laskettu alavirrasta ylävirtaan päin Keiniänrannasta, mikä antaa virheelli-

sen kuvan Keiniänrantaan purkautuvien vesimäärien suhteista. Toisin sa-

noen, tulosten perusteella näyttää siitä, kuin pohjavettä purkautuisi tasai-

sesti koko Keiniänrannan alueelle eri tilanteissa. 

Edellä mainittu on ristiriidassa uudessa tutkimuksessa havaitun kalliokyn-

nyksen sekä moreeniselänteiden aiheuttaman virtausesteen ja niiden vä-

liin muodostuvan virtausaukon kanssa. Lisäksi on huomioitava, että teh-

dyssä selvityksessä on oletettu suurimman osan vedestä purkautuvan 

Kostianvirtaan. johon suuntaan myös mallin laskemat vaikutukset ovat 

suurimmat. Pohjaveden purkautumisesta Kostianvirtaan ja sen määristä 

ei ole saatu tutkimustietoon perustuvaa varmistusta merkkiaine- ja imey-

tyskokeissa eikä alueella suoritetuissa muissa tutkimuksissa. Myöskään 

mallinnusraportissa ei ole esitetty tuloksia Kostianvirtaan purkautuvasta 

vesimäärästä osana mallin vesitasetta. 

Erityisen huomionarvoista on mallinnusraportin johtopäätökset: Hakijan 

tekemät johtopäätökset eivät perustu mallinnusraportissa esitettyihin tie-

toihin. Simulointiajoista ei ole esitetty vedenlaatuennusteita eikä lähde-

kohtaisia tai havaintopaikkakohtaisia pinnankorkeustietoja.  

Virtausmalliraportissa esitetyt viipymätiedot eivät ole vertailukelpoisia 

tehdyn merkkiainekokeen tuloksiin eivätkä TEMU-tutkimusraportissa esi-

tettyihin suomalaisilta eri tekopohjavesilaitoksilta tehtyihin viipymälaskel-

miin. Edelleen arviot saatavan tekopohjaveden laadusta perustuvat liian 

karkeisiin ns. kirjallisuustietoihin alueen virtausolosuhteista ja epävarmoi-

hin viipymätietoihin. Hakemuksessa esitetyt tiedot pinnankorkeuksista ja 

vedenlaadusta ovat monelta osin vanhoja. Mm. raakaveden laatutiedot 

ovat yli 10 vuotta vanhoja, joten ilmaston muutoksen vaikutukset esimer-

kiksi TOC pitoisuuksiin ja virtaamien muutoksiin eivät ole ajantasaiset. 

Pohjaveden pinnankorkeuden alenema Keiniänrannassa tuotantotilantei-

den simulointiajoissa ei voi olla alle 20 cm, kun ainoassa kalibrointitilan-

teessa mallin virhe luonnontilaiseen pinnankorkeuteen verrattuna on kes-

kimäärin 45 cm, suurimpien virheiden ollessa yli metrin. Kun lisäksi huo-

mioidaan, ettei Keiniänrannan Natura-alueella sijaitse riittävän kattavaa 

havaintoputkiverkostoa, ei mallin toimintaa voida arvioida mittaustulosten 

puuttuessa luotettavasti, joten mallisimulointiajoista ei ole tehtävissä esi-

tettyjä johtopäätöksiä. Lähimpänä Keiniänrantaa ja Pälkäneen taajamaa 

sijaitsevalle vedenottoalueella KA3.4 tai sen lähialueellakaan ei ole asen-

nettu havaintoputkia. Esitetyillä uusilla kaivo- ja imeytysalueilla ei ole käy-

tettävissä virtausmallin kalibroinnissa tarvittavia pinnankorkeustietoja, jo-

ten virtausmallin perusteella ei voida ottaa perusteltua kantaa kaivo- ja 

imeytysalueiden sijainnin oikeellisuudesta ilman kyseisten alueiden mit-

taus- ja kalibrointituloksia. 
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Edellä lausutuilla perusteilla voidaan osoittaa, etteivät hakijan hakemuk-

sen perusteet ja niistä edelleen tehdyt vaikutusarviot Keiniänrannan Na-

tura-alueeseen edelleenkään täytä niitä edellytyksiä, mitä korkein hal-

linto-oikeus ja aluehallintovlrasto ovat aiemmin mainituissa päätöksis-

sään edellyttäneet. 

Johtopäätökset Tavase Oy:n hankkeen vaikutuksista TUA3 Pälkäneellä  

Korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen jälkeen Tavase 

Oy:n tekopohjavesihankkeen Pälkäneen tuotantoalueella TUA3 tehty 

Keiniänrannan Natura-arviointi perustuu vain muutetun laitoksen toimin-

taa kuvaavaan virtausmalliin. Virtausmalli on tehty vuonna 2019 ja se pe-

rustuu valtaosin aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Alueella on tehty yksi 

maastotutkimus (Geo-Work Oy) ja sen perusteella tarkennettu rakenne-

mallia (Mäkinen). Keiniänrannassa ei ole tehty KHO:n hylkäävän päätök-

sen sisältämien selvitysten ja tutkimusten lisäksi uusia luontoselvityksiä 

tai muita uusia mittauksia, mitä uudelta hakemukselta ehdottomasti edel-

lytetään muissakin vedenottoa koskevissa lupakäsittelyissä. 

Uusilla imeytys ja vedenottoalueilla ei ole tehty imeytyskokeita eikä ve-

denottoalueilla ole tehty koepumppauksia. Myöskään tarvittavia tarken-

tavia pohjavesitutkimuksia ja kaivonpaikkatutkimuksia ei ole tehty. Vir-

tausmallin kalibroinnissa tarvittavia mittaustietoja ei ole koetoiminnan ai-

kana käytettävissä uusilta vedenotto ja imeytysalueilta. Virtausmallin ka-

librointi on koetoiminnan puutteiden vuoksi epäluotettava. 

Virtausmallin kalibroinnin vakavien puutteiden vuoksi ja siinä havaittujen 

virheiden vuoksi tehtyjä simulointiajoja ei voida pitää luotettavina arvioi-

taessa suunnitellun laitoksen vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen 

pohjaveden pinnankorkeuksiin ja lähteiden virtaamiin. Edelleen tekopoh-

javesilaitoksen vaikutuksen Keiniänrannasta purkautuvaan pohjaveden 

laatuun eivät ole perusteltavissa virtausmallinnuksen tuloksilla. Myös-

kään virtausmallinnuksella ei voida osoittaa uusien Imeytys- ja kaivoalu-

eiden sijainnin toimivuutta eikä varsinkaan näiden yhteisvaikutuksia Kei-

niänrannan vesitaseisiin sekä ympäröivään asutukseen ja teollisuusalu-

eeseen ja tekopohjaveden laatuun. Tämän hakija myöntää epäsuorasti 

hakiessaan tässä vaiheessa hankkeelle lupaa kaivonpalkkatutkimuksille, 

imeytyskokeiden ja kierrätyskokeiden suorittamiseksi sekä virtausmallin 

uudelleen kalibroimiseksi näiden tulosten avulla, vaikka kyseiset työt tu-

lisi tehdä ennen imeytys- ja vedenottoalueiden sijoittelua ja mitoittamista. 

Hakijalla ei ole varmuutta vedenotto- ja imeytysalueiden toimivuudesta ja 

niiden vaikutuksista sen paremmin kuin hankkeen aikaisemmissa vai-

heissa. Siitä huolimatta hakemuksessa pyydetään aluehallintovirastoa 

myöntämään hakijalle pysyvät käyttöoikeuden mittavalle laitoskokonai-

suudelle. 

Hakemuksessaan Tavase Oy hakee tuotantoalueella TUA3 imeytysmää-

rältään 14000 m3/d vedenottomäärältään 12000 m3/d lupaa. Tosiasiassa 

hakemuksessa on esitetty toteutettavaksi tekopohjavesilaitosta Pälkä-

neellä tuotantoalueella TUA3, missä imeytetään yhteensä 28 000 m3/d 
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vettä kolmelle erilliselle imeytysalueelle ja pumpataan pohjavesiesiinty-

mästä tekopohjavettä neljältä kaivoalueelta 26 000 m3/d. Tämä ei poik-

kea aikaisemmasta hylätyn hakemuksen mukaisesta laitoksesta siinä 

määrin, että vaikutukset olisivat Keiniänrannan Natura-alueeseen hallit-

tavissa. Itse asiassa uudessa hakemuksessa käytetyt imeytys- ja veden-

ottovirtaamat ovat merkittävästi suuremmat kuin korkeimman hallinto-oi-

keuden hylkäämässä hakemuksessa ja suuremmat kuin alkuperäisessä 

hakemuksessa ja vuoden 2003 YVA-arvioinnissa esitetty. Hakemuskäsit-

telyssä tulee arvioida vaikutukset Natura-alueelle todellisilla imeytysmää-

rillä 28 000 m3 vuorokaudessa ja vedenottomäärällä 26000 m3/d. 

Edellä esitetyn perusteella on todettavissa, että virtausmallinnuksen ku-

vaukseen pohjavesialueen olosuhteista jää merkittäviä epävarmuusteki-

jöitä. Pohjaveden virtausmalli on edelleen puutteellisista tutkimuksista ja 

koetoiminnasta johtuen epäluotettava erityisesti Keiniänrannan Natura-

alueella ja uusien kaivo- ja imeytysalueiden ympäristössä. 

Edellä lausutuilla perusteilla hakijan Natura-arviointi ei edelleenkään 

täytä niitä edellytyksiä, mitä luonnonsuojelulaki ja muu lainsäädäntö edel-

lyttävät. Hakemuksen käsittely on aikaisemman KHO:n hylkäävän pää-

töksen vastaisena keskeytettävä ja välittömästi hylättävä. 

Pälkäneen kunta pitää Tavase Oy:n esittämiä käyttöoikeusalueita tutki-

musten puuttumisen vuoksi perusteettomina ja suuruudeltaan kohtuutto-

man kokoisina. Käyttöoikeusalueiden sijoittelu estää tai oleellisesti vai-

keuttaa jäljelle jäävän alueen käyttöä. Korvausesitykset ovat hakijan toi-

mesta määritetty liian pieniksi ottaen huomioon alueen sijainnin ja laadun. 

Imeytys ja kaivoalueiden sekä niille tehtävien johto- ja tiealueiden heiken-

tävät jäljelle jäävän alueen käyttökelpoisuutta ja nostaa merkittävästi hait-

toja. Tämä muodostaa ehdottoman luvan myöntämisen esteen yhdessä 

muiden haittojen kanssa. 

Pälkäneen kunta edellyttää, että hankkeen haittoja arvioitaessa otetaan 

huomioon myös hankkeen vaikutuksesta tehty pohjavesialueen luokituk-

sen ja rajauksen muutoksesta aiheutuneet rajoitukset, jotka tulee ottaa 

huomioon hankkeen haittoja arvioitaessa. Tällaisia haittoja ovat mm. 

maalämpöjärjestelmien kieltäminen uudis- ja korjausrakentamisessa 

pohjavesialueelle.  

Edellä olevan perusteella Pälkäneen kunta vaati hakemuksen hylkää-

mistä eikä valmistelulupaa tule myöntää.  

Sen lisäksi, mitä Pälkäneen kunta on 11.10.2019 aluehallintovirastolle te-

kemässään muistutuksessa lausunut, Pälkäneen kunta katsoo edelleen, 

että, että Natura-arviointi perustuu vanhojen puutteellisten ja virheellisten 

tutkimusten tietoihin, lausunnosta ilmi käyvien perusteiden mukaan. 

Pälkäneen kunta on myös lausunnossaan esittänyt näkemyksiään liittyen 

pohjavesialueen rajauksen ja luokituksen muuttamiseen sekä viitannut 

Neste-Markkinointi Oy:n ja Pälkäneen Aapiskukon kanssa tehtyihin poh-

javesitutkimuksiin.   
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Yleisen ja yksityisen edun loukkaaminen 

Hakemuksessa ei ole millään tavoin selvitetty, miten mahdollisen hank-

keen aiheuttamia haittoja ja vahinkoja on vähennetty ja minimoitu. Haki-

jan velvollisuus on laatia ja tehdä mainittu selvitys. 

Pälkäneen kunta on edellä lausunut, että aluehallintoviraston tulisi jo ylei-

sen tarpeen puuttumisen vuoksi hylätä Tavase Oy:n hakemus. Tämän 

lisäksi on huomioitava, että alla ja Pälkäneen kunnan aiemmin esittämät 

seikat osoittavat, ettei edes intressivertailun jälkeen Tavase Oy:lle ole 

mahdollisuutta myöntää lupaa tekopohjavesihankkeelle. 

Tavasen vesitaloushankkeen vaikutusmekanismit: 

-Vedenottamoalueilla on vain vedenottotoiminta mahdollista ja käytän-

tönä on ollut, että alueet aidataan. 

-Imeytysalueiden kalvot aidataan ja kulku imeytysalueilla on rajoitettua. 

-Kalvojen lähiympäristössä (ns. lähisuojavyöhykkeillä) on kielletty kaikki-

nainen pohjaveden laadun muuttumista aiheuttava toiminta tai toiminnat, 

jotka voivat vaarantaa pohjaveden laadun tai pilata pohjavettä, kielletty. 

Tämä on huomioitava erityisesti Kankaanmaan teollisuusalueella ja 

Taustialan asuinalueella sekä Taustialan tien läheisyydessä. 

-Tavase hanke on ainoa vedenottamohanke alueella ja ainoa peruste 1. 

luokan pohjavesialueeksi. 

-Tästä syystä pohjavesialueen luokituksen muutosta ja rajauksen muu-

tosta ei voida pitää kuin verukkeena näille pohjavesialueelle määrätyille 

määräyksille ja rajauksille. 

Asiassa on huomioitava, että ympäristösuojelulain 12 §:n mukaan hake-

muksen mukaista toimintaa ei saa sijoittaa tai harjoittaa asemakaavan 

vastaisesti. Hakijan hakemuksen mukainen toiminta vaarantaa asema-

kaavan toteuttamisen muun ohella kiinteistönomistajien asuinkäytön ja 

liiketoimintakäytön osalta sekä alueen käytön asemakaavan mukaisena 

luonnonsuojelu-, virkistys- ja metsätalousalueena. Hakemuksessa näitä 

vaarantavia seikkoja ei ole otettu esille millään tavoin, eikä ole pyritty mi-

nimoimaan vahinkoja lainsäädännön edellyttämin tavoin. 

Hakemuksessa on tarkasteltu voimassa olevia asemakaavoja imeytys- ja 

kaivoalueilla, mutta se sisältää olennaisia puutteita ja virheellisyyksiä. 

Yksi merkittävä puute on, ettei putkilinjojen ja muiden hanketta palvele-

vien aputoimintojen kaavanmukaisuutta ei ole tarkasteltu. Tilapäisessä 

valmistelulupahakemuksessa määritetty putkilinja sijaitsee Taustialan-

tiellä. Taustialantie on kaavatie. Kyseistä putkialuetta koskevat Kankaan-

maan rakennuskaava ja Taustiala II rakennus kaava. Kyseiset alueet on 

osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). 

Ulkoilureitti puuttuu hakemuksessa listatuista määräyksistä. Ulkoilureitti 

on osoitettu kulkemaan imeytysalueen läpi. 
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Yleissuositus: Metsänkäsittelyssä tulee ottaa huomioon maisemalliset 

seikat. Harjujen lakialueiden ja peltoaukeaa rajaavan puuston avohak-

kuuta tulee väittää. (Tämä on osoitettu koko kaava-alueelle). 

Isokangas-Kollola osayleiskaavan kaavamerkinnät, jotka koskevat yhtä 

lailla imeytysaluetta IM.1 ja kaava-alueella sijaitsevia putkilinjoja ja tielin-

joja ja multa mahdollisia hankkeen aputoimintoja. Hanke on voimassa 

olevan kaavan vastainen. 

Kalvoalue K3.1 sijaitsee Kankaanmaan rakennuskaava-alueella sekä 

Taustialan rakennuskaava-alueella. Merkintä VL tarkoittaa lähivirkistys-

aluetta ha LT kauttakulku tai sisääntulotie, suoja- ja näkemäalueineen. 

Hankkeen alueelle ja sen ympärille sijoitetut toiminnat ovat kaavan vas-

taisia. 

Jälleenimeytysalue JIA4.3 sijaitsee Valtatien 12 rinnakkaistien rakennus-

kaava ja rakennuskaavan muutosalueella. VL ja LT sekä MU merkinnät 

ovat ristiriidassa suunnitellun toiminnan kanssa. 

Kaivoalueet KA3.1, KA3.3 ja KA3.4 sijaitsevat osittain tai kokonaan Val-

tatien 12 rinnakkaistien rakennuskaava ja rakennuskaavan muutosalu-

eella. VL ja LT sekä MU merkinnät ovat ristiriidassa suunnitellun toimin-

nan kanssa. 

Lisäksi on huomattava, että imeytys- ja kalvoalueet putki ja tieyhteyksi-

neen piirittävät Isolukon luonnonsuojelualueen ja sijaitsevat osin sen ra-

jassa kiinni. Tätä ei ole huomioitu vaikutusarvioinneissa. On selvää, että 

hanke on kaavan näiltäkin osin kaavan vastainen. Kalvoalue KA3.2 ra-

joittuu Kirkonmäen rakennuskaavaan. 

Vaikutus Pälkäneen kunnan asutus- ja elinkeino-oloihin sekä kaavoitus-
toimintaan  

Lupahakemuksesta päätettäessä tulee yksityiskohtaisesti arvioida, mikä 

vaikutus luvan myöntämisellä ja vesitaloushankkeella on erityisesti ase-

makaavan toteuttamiselle, Pälkäneen kunnalle sekä sen asukkaille ja yri-

tyksille.  

Asiassa on riidatonta, että luvan myöntäminen ja Tavasen vesitalous-

hanke aiheuttaisi merkittäviä haittoja Pälkäneen kunnan toiminnalle ja ke-

hittämiselle, eikä siitä ole mitään hyötyä Pälkäneen kunnalle. 

Pälkäneen oma pohjavesilaitos toimii Kinnalan alueella. Mikäli Tavasen 

vesitaloushanke toteutuisi ja järviveden imeytyksen seurauksena Pälkä-

neen kunnan oma pohjavesi saattaa käydä käyttökelvottomaksi. Joka ta-

pauksessa Pälkäneen kunnan omat vesivarat saattaisivat ehtyä tai sen 

alueella olevaa pohjavettä ei voida muusta syystä käyttää. Myös yksityis-

ten mahdollisuus käyttää omistamillaan kiinteistöillä olevaa talousvettä 

vaarantuu. 
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Joka tapauksessa kymmenien tuhansien vesikuutiometrien imeyttäminen 

maaperään vuorokaudessa aiheuttaa väistämättä sen, että vettä tulee 

myös paikkoihin, joihin sen ei toivota tulevan aiheuttaen kiinteistöillä ve-

sittymistä ja uusia lähteitä, haitaten merkittävästi maataloutta ja virkistys-

toimintaa. Tästä voi aiheutua merkittäviä kosteus- ja homevaurioita tai 

jopa rakennusten rakenteiden rikkoontumista. 

Vesitaloushanke jo sinällään aiheuttaisi huomattavaa haittaa Pälkäneen 

kunnan alueella toimiville yrityksille, ja alueen mahdollisille uusille yrityk-

sille. Tämä puolestaan aiheuttaa verotulojen menetyksiä, ja väestölle työ-

tilaisuuksien menetyksiä. 

Pälkäneen luontainen kasvu Tampereen suuntaan estyy, koska vesita-

loushanke jo nykyisellään estää kaavoittamisen tehokkaasti luontaiseen 

kasvusuuntaan. Tavasen vesitaloushankkeen toteutuessa yrityksille tulisi 

nykyistä merkittävämpiä vastuuseen perustuvia riskejä, jotka liittyisivät 

mahdollisiin ympäristövahinkoihin. 

Lupahakemuksessa edellytetään, että pohjavesialueen raja siirtyisi Päl-

käneen kuntakeskuksen itäpuolella, jolloin se käytännössä rajoittaisi 

koko kuntakeskuksen kehittämistä. Vesitaloushanke tulee vaikuttamaan 

haitallisesti alueen asemakaavan mukaiseen virkistyskäyttöön ja luon-

nonsuojeluun. Vesitaloushankkeella on olennaista haitallista merkitystä 

myös Pälkäneen seurakunnan hautaustoimintaan ja kiinteistöjen käyt-

töön. Vesitaloushankkeen vaikutusalueella sijaitsee kaksi hautausmaata. 

Viimeksi suoritettujen imeytyskokeiden yhteydessä havaittiin, että vettä 

virtaa myös valtatien 12 pohjoispuolella, jossa sijaitsee muinaismuistolain 

piiriin kuuluva rauniokirkko. Rauniokirkon olemassa olevat rakenteet voi-

vat vaurioitua vesitaloushankkeen seurauksena. 

Terveydentila ja turvallisuus 

Lupahakemuksesta päätettäessä tulee yksityiskohtaisesti arvioida, mikä 

vaikutus vesitaloushankkeella on asukkaiden terveydelle ja turvallisuu-

delle. Tavasen esittämä veden tekemiseen liittyvä uusi toimintamalli saat-

taa aiheuttaa merkittävää vaaraa, koska tutkimuksissa ei ole otettu tar-

peeksi huomioon sadettamisen ja veden virtauksen aiheuttamia vaaroja. 

Tavasen vesitaloushankkeen toteutuminen tuottaisi merkittäviä vaaroja 

kiinteistönomistajille ja maataloustuotannolle Pälkäneellä. Esimerkiksi 

ns. orsivesien myötä saattaisi Mallasveden rantavalli murtua ja vallin 

päällä olevat rakennukset voisivat vahingoittua. Tämä voisi pahimmillaan 

aiheuttaa myös henkilövahinkoja. Viimeisimpänä varoittavana esimerk-

kinä imeytyskokeiden aiheuttamista riskeistä on ollut tilanne, jossa suori-

tetuissa kokeissa Tautialantiellä oleva kynnys esti pohjaveden Imeytymi-

sen kaivoalueille sillä seurauksella, että miljoonia kuutiometrejä tekopoh-

javettä oli tietymättömissä. Jos veden paine olisi murtanut Taustialantien 

vallin, seuraukset olisivat olleet katastrofaaliset. Uusimmissa rakennetul-

kinnoissa on aikaisemmasta tiedosta poiketen havaittu hienorakeisista 

kerrostumista koostuvia "padottavia valleja" Keiniänrannan koillis- ja poh-

joispuolella. Tällaiset maalajikerrostumat voivat aiheuttaa asutusympäris-

tössä merkittäviä riskejä hallitsemattomassa eroosiotilanteessa. 
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Edellä on todettu, että pintaveden Imeyttäminen aiheuttaa imeytysalueilla 

ja niiden läheisyydessä mm. pohjaveden mikrobiologisen vedenlaadun 

heikentymisen ja lämpötilan kohoamisen, jotka estävät tekopohjaveden 

käytön talousvetenä hyvin laajalla alueella päinvastoin kuin YVA:ssa on 

esitetty. Tämä ja muut pintaveden aiheuttamat vaikutukset pohjaveden 

laatuun estävät laajalla alueella imeytysalueiden läheisyydessä pohjave-

den talousvesikäytön ja voivat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Pälkä-

neen kunnan käsityksen mukaan, ottaen huomioon Imetysveden laatu ja 

sen muuttuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, Tavasen vesita-

loushanke edellyttäisi myös imetysveden kemiallista puhdistusta. Tiestön 

liukkauden torjunta on vaikeasti toteutettavissa ja vesitaloushankkeen 

kaluston kuljetus aiheuttaa merkittävää pölyhaittaa asuntoalueella ja 

luonnonsuojelualueella. Uuden hakemussuunnitelman mukaisten uusien 

imeytysalueiden ja suojaimeytysalueiden sijoittaminen keskellä asutusta 

ilman asianmukaisia selvityksiä ja tutkimuksia ei voi olla mahdollista. 

Tämä vaarantaa merkittävästi asukkaiden ja yritysten turvallisuutta. 

Huomattavat vahingolliset muutokset ympäristön luonnonsuhteisiin ja 
vesiluontoon  

Vesitaloushanke saattaa aiheuttaa huomattavia vahinkoja ns. Keiniän-

rannan alueelle, joka kuuluu Natura-alueeseen. Aikaisemmin laaditun 

YVA -selvityksen mukaan vesitaloushanke saattaa aiheuttaa Keiniänran-

nan alueelle arvaamattomia seurauksia. Asiassa on puutteellisesti selvi-

tetty myös se, mitä vahinkoja vesitaloushanke saattaa aiheuttaa Keiniän-

rannan ja luonnonsuojelualueen eliöstöille ja kasvistolle. Edellä on sel-

vitty myös, mitä vahinkoa vesitaloushanke saattaa aiheuttaa kiinteistön-

omistajille ja maatalousyrittäjille. 

Suhde maankäytön suunnitteluun 

Tavasen vesitaloushanke aiheuttaisi Pälkäneen kunnalle merkittäviä kus-

tannuksia, koska se joutuisi arvioimaan uudelleen tulevan asutuksen ja 

teollisuusalueen painotuksen kunnan alueella. Kaikissa vesitaloushank-

keen toiminta- ja suojelupiiriin kuuluvalla alueella kaavoituksen toteutta-

minen vaikeutuu ja estyy. Lisäksi on erityisesti huomattava, että Tavasen 

vesitaloushanke perustuu Pälkäneen kunnan alueella suunnitellun toi-

minnan osalta siihen, että pohjavesialueen rajaa siirretään Pälkäneen 

kunnan kuntakeskuksen itäpuolelle. Pohjavesialueen rajan siirtäminen, 

jota siis vesitaloushanke edellyttää, aiheuttaisi kuntakeskuksen kehittä-

miselle erittäin suuria esteitä. Lisäksi kiinteistöihin suunniteltuja raken-

nusoikeuksia tai niiden lisäyksiä menetetään, alueen virkistyskäyttö estyy 

tai vaikeutuu harjumaisemassa aiheutuvien maisemallisten menetysten 

ja kasvisto- ja eliöstömuutosten lisäksi. 

Vesitaloushankeen laajentuminen nyt esitetyille alueille on myös voi-

massa olevan asemakaavan vastaista. Hanke edellyttää myös Pälkä-

neen laitososuudella MRL:n mukaisia lupakäsittelyjä, joihin ei tässä muis-

tutuksessa ole otettu kantaa. 

Vesitaloushankkeen kohtuuttomat muut haitat 

Vesitaloushankkeen haittojen arviointia vaikeuttaa olennaisesti se, että 

lupahakemuksen sisältöä on nyt muutettu merkittävästi, mutta uutta YVA-
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selvitystä ei ole tehty. Tältä osin Pälkäneen kunta varaa vielä mahdolli-

suuden esittää multa kuin tässä muistutuksessa esitettyjä haittoja. 

Lupahakemusta ratkaistaessa ei voida myöskään sivuuttaa sitä, että ve-

sihankkeeseen voidaan kohdistaa ilkivaltaa varsinkin, kun toiminta-alu-

eina ovat kuntakeskus ja sen lähellä olevat alueet. Tällainen tapaus on jo 

valitettavasti tutkimusten aikana tullut esille. Imeytyskaivoon oli eri suo-

jaustoimista huolimatta kyetty laittamaan sinne kuulumatonta ainetta. 

Tällaista vahingontekoa ja ilkivaltaa Tavase ei kykene täysin estämään. 

Siltä osin, kun asia liittyi mahdolliseen ympäristövahinkoon, on Tavasen 

ja ELY-keskuksenkin kanta ollut, että kiinteistönomistaja tai Pälkäneen 

kunta olisi tällaisen vahingon selvittämisestä ja korjaamisesta vastuussa. 

Mikäli Tavasen ja ELY-keskuksen vastuusuhteita koskevat johtopäätök-

set olisivat oikeita, aiheutuu Pälkäneen kunnalle ja kiinteistönomistajille 

täysin kohtuuton vaara joutua korvaamaan kolmannen aiheuttama mer-

kittävä vahinko. 

Yleisten hyötyjen ja menestysten arvioiminen 

Lupaharkinnassa on arvioitava, mitä taloudellista hyötyä saadaan hake-

muksen kohteena olevasta vesitaloushankkeesta. Edellä tässä muistu-

tuksessa on esitetty selvitys siitä, että Tavasen esittämät perusteen vesi-

taloushankkeen välttämättömyydestä eivät pidä palkkansa. Merkittävä 

osa alkuperäisistä osakaskunnista 'on ilmoittanut, etteivät ne enää tule 

alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti tarvitsemaan Tavasen vesita-

loushankkeesta saatavaa vettä ja ovat joko luopuneet osakkuudesta tai 

liittyneet mukaan toisiin hankkeisiin. Tampereen kaupunki on tehnyt 

myös päätökset korvaavasta vedenotosta (mm. Kaupinojan vedonotta-

mon laajennus- ja korjausinvestointipäätökset). 

Tavase saisi luvan myöntämisestä taloudellista hyötyä ainoastaan siten, 

että se voisi Jättää luvan eräällä tavalla "varastoon". Tavaselle saattaa 

kirjanpidollisestikin nyt jo aiheutuneista kustannuksista olla merkitystä 

sillä, onko sillä oikeus toteuttaa vesihanke vai ei. 

Nykyinen lainsäädäntö ei Pälkäneen kunnan käsityksen mukaan mahdol-

lista luvan myöntämistä ”varastoon". Joka tapauksessa voidaan arvioida, 

että vesitaloushankkeella ei ole tässä tapauksessa sellaista yleistä talou-

dellista hyötyä, jota lainsäädäntö siltä edellyttää. Lisäksi yleistä taloudel-

lista hyötyä arvioitaessa ei voida sivuuttaa sitä, että Pälkäneen kunnan 

alueelle kohdistuva osuus vesihankkeesta on vähäinen verrattuna koko 

vesihankkeeseen ja edellä esitettyihin 

Pälkäneen kunnalle aiheutuviin merkittäviin haittoihin. Vesitaloushank-

keen kokonaisvesimäärästä on katsottu saatavan enintään ja Pälkäneen 

kunnan alueelta. Todettakoon, että tämä määrä vastaa suunnilleen sitä 

määrää, mikä oli alkuperäisen Tavasen vanhan suunnitelman mukaan 

tarkoitus toimittaa Valkeakosken kaupungille, Akaan kaupungille ja Kan-

gasalan kunnalle. Tämä tarve on tosiasiassa siis poistunut. 
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Taloudelliset menetykset Pälkäneen kunnalle, kuntalaisille ja kunnassa 
toimiville yhteisöille 

Kuntalaisille saattaa vesitaloushankkeesta aiheutua suoranaisia merkit-

täviä menetyksiä, koska vesitaloushanke on merkittävältä osin kuntakes-

kuksen ja teollisuuden keskittymän alueella. Esimerkiksi asukkaiden 

omistamien kiinteistöjen arvot saattavat alentua vesihankkeesta johtuen 

erityisesti Keiniänrannan alueella. Kuntalaisten rakentamiseen ja muu-

hun maankäyttöön liittyvien lupien ja muutosten hakeminen edellyttää 

laajempia taustaselvityksiä, mitkä aiheuttavat kuntalaisille lisäkustannuk-

sia. Pälkäneen kunnalle aiheutuu välillisesti yritystoiminnan vaikeutumi-

sesta verotulojen vähentymistä sekä viranomais- ja henkilöstökulujen 

kasvamista. Pälkäneen kunnan on myös vaikea saada uusia yrityksiä nyt 

olemassa olevalle teollisuusalueelle, koska vesitaloushanke aiheuttaa li-

säedellytyksiä rakentamiselle ja yritystoiminnalle. Pälkäneen kunnan te-

ollisuusalueella toimii useita yrityksiä, joilla on teollista toimintaa myös 

kunnan alueen ulkopuolella. Tällaisten yritysten uusinvestoinnit eivät väit-

tämättä kohdistuisi Pälkäneen kunnan alueelle vesihankkeesta seurauk-

sena. Teollisuusalueen laajentaminen kaavoituksella edellyttäisi poik-

keavia toimia, joista aiheutuisi merkittäviä lisäkustannuksia. 

Tavase Oy:n ja Pälkäneen kunnan etujen keskinäinen intressivertailu ja 
yhteenveto 

Vesilainsäädännön ja lain esitöiden mukaan käytännössä vähänkin mer-

kittävämpien hankkeiden lupaharkinta perustuu intressivertailuun, jonka 

mukaan luvan myöntäminen edellyttää, että hankkeen hyödyt ovat huo-

mattavat verrattuna siltä aiheutuviin menetyksiin. Vesilain säännös viittaa 

yleisesti kaikkiin hankkeen hyötyihin ja menetyksiin. Edellä lausutuilla pe-

rusteilla voidaan päätellä, että intressivertailua on olemassa olevilla tie-

doilla erittäin valkea tehdä. Tämän hetken tietojen perusteella intressiver-

tailun osalta voidaan kuitenkin lausua jo seuraavaa. 

Edellä tämän muistutuksen esitetyillä perusteilla on pääteltävissä, että 

vesihanke ja jo luvan myöntäminen aiheuttaa merkittäviä haittoja Pälkä-

neen kunnalle, kuntalaisille ja yhteisöille, jotka kunnassa toimivat. Tässä 

muistutuksessa esitetyillä perusteilla voidaan todeta, että Tavasen hank-

keella ei ole sellaista yleistä taloudellista hyötyä, jota vesilainsäädäntö 

edellyttää. Tavasen hankkeelle ei ole edes sen edellyttämää todellista 

tarvetta. 

Lisäksi edellä esitetyissä olosuhteissa olisi perusteetonta antaa muiden 

kuntien omistamalle yhtiölle vesitaloushankkeeseen liittyvä lupa ja näin 

todennäköisesti estää Pälkäneen kunnan Itse hyödyntää vesivaranto-

jaan. Pälkäneen kunnan mahdollisuus hyödyntää kunnan alueella sijait-

sevia vesivarantoja olennaisesti estyy tai rajoittuu, mikäli lupa myönne-

tään. 

Intressivertailunkin perusteella voidaan todeta, että Tavasen lupahake-

muksen myöntämisen edellytykset eivät täyty tässä tapauksessa ja vesi-

talouslupahakemus on siten hylättävä. Luvan myöntäminen johtaisi 

edellä mainituissa olosuhteissa Pälkäneen kunnan kannalta kohtuutto-

maan lopputulokseen. Todettakoon, että Pälkäneen kunnan alueelta 
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Tavase on suunnitellut ottavansa käyttöön vain noin 1/4 kokonaisvesi-

määrästä, mikä vastaa karkeasti poisjääneen Valkeakosken kaupungin 

vedentarvetta. 

Pälkäneen rakennus- ja ympäristöjaosto on esittänyt lausuntonaan 

seuraavan: 

Hankkeesta yleisille eduille aiheutuvat hyödyt 

Hanketta on perusteltu mm. kasvavan seutukunnan Iisääntyvällä veden-

tarpeella sekä kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinnan toimintavar-

muuden turvaamisella. Vuonna 2006 tehdyssä Pirkanmaan vesihuollon 

kehittämissuunnitelmassa oli asetettu tavoitteeksi, että pintavettä käyte-

tään ainoastaan varavesilähteenä. Vuonna 2015 valmistuneen Pirkan-

maan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen mukaan voidaan 

pintaveden 

käsittelyyn perustuvaa vedenhankintaa pitää kuitenkin jatkossakin yh-

tenä vaihtoehtona. Tätä perustellaan suunnitelmassa vesihuollon nykyti-

lalla, alueen melko vähäisillä hyödyntämättömillä pohjavesivaroilla sekä 

pintavesien parantuneella tilalla. Nykyinen pintavesien hyödyntämiseen 

perustuvatalousveden tuotto on myös investointikustannukseltaan edulli-

sin vaihtoehto. Kehittämissuunnitelman mukaan myös pintavesien hyö-

dyntämiseen perustuvassa vaihtoehdossa on merkittävää ylikapasiteettia 

verrattuna veden kulutusennusteisiin. Pintavesiä hyödyntämällä voidaan 

siis turvata seutukunnan kasvusta johtuva vedenkulutuksen lisäys. Päivi-

tetyssä vesihuollonkehittämissuunnitelmassa on päivitetty myös veden-

tarpeen ennusteita, jotka eivät kaikkien kuntien osalta kasva yhtä paljon 

kuin vuonna 2006 esitetyissä ennusteissa. 

Hakemuksessa vedentarvetta on perusteltu Pirkanmaan maakuntakaa-

van selvitysten mukaisella asukaslukujen ennusteella. Maakuntakaavan 

selvitysten mukaan asukasluvun ennuste vuonna 2040 on Pirkanmaalla 

620 000, Tampereen kehyskunnissa 466 400 (Tampere, Nokia, Ylöjärvi, 

Kangasala, Lempäälä ja Pirkkala) ja Tampereella 277 000. Tilastokes-

kuksen tuoreimman väestöennusteen 2019 (julk. 30.9.2019) mukaan Pir-

kanmaan väkiluku on vuonna 2040 540 000 asukasta ja Tampereellakin 

vain noin 272 000 asukasta. Tämän lisäksi vedenominaiskulutus liittyjää 

kohti on ollut jo pitkään laskussa. Vedenkulutuksen laskuun vaikuttavat 

muun muassa vähävetisten laitteiden lisääntyminen, teknologian kehitty-

minen, putkistojen saneeraukset ja ympäristötietoisuuden lisääntymisen. 

Valkeakosken kaupunki on irtautunut kokonaan Tavase Oy:n tekopohja-

vesihankkeesta, Akaan kaupungin vesihuollosta vastaa nykyään pääasi-

assa HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) ja alueen pintavesilaitok-

sia on saneerattu. 

Myös kuntien välisiä varavesiyhteyksiä on parannettu ja suunnitellaan 

parannettavan jatkossakin. Pirkanmaan alueen vesihuollon toimintavar-

muutta ja kapasiteettia on ratkottu jo muilla keinoilla. 

Kun huomioidaan väestöennusteet, vedenkulutuksen väheneminen ja jo 

toteutetut investoinnit Pirkanmaan vesihuollossa ei 
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tekopohjavesilaitokselle todellisuudessa ole enää tarvetta yleisten etujen 

kannalta. Rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että tekopohjavesihank-

keen merkitys ei ole enää sama kuin se on ollut hakemuksen alun perin 

vireille tullessa eikä siitä enää aiheudu yleisille eduille sellaista hyötyä 

kuin hakemuksessa esitetään. 

Ympäristövaikutusten arviointi 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on tehty vuonna 2003. Tämän 

jälkeen hankkeen laajuudessa ja toteutuksessa on tapahtunut merkittäviä 

muutoksia. Myös hankkeen osallistujat ovat muuttuneet tämän jälkeen. 

Nyt kyseessä on uusi hakemus ja hankkeen suunnitelmat ovat muuttu-

neet huomattavasti. Alkuperäisessä hankkeessa, jota tehty ympäristövai-

kutusten arviointi koskee, oli Pälkäneen puoleisella tuotantoalueella yksi 

imeytysalue ja kaksi vedenottoaluetta. Nyt kyseessä olevassa suunnitel-

massa Pälkäneen puolella sijaitsee kolme imeytysaluetta ja neljä veden-

ottoaluetta. Tuotantoalueiden kokonaispinta-ala on kasvanut merkittä-

västi alkuperäisestä suunnitelmasta, jonka perusteella ympäristövaiku-

tusten arviointi on tehty. Tuotantoalueita on myös sijoitettu poiketen alku-

peräisestä hankesuunnitelmasta, josta YVA on tehty, jopa useita satoja 

metrejä lähemmäs Pälkäneen kunnan keskustaajamaa ja asuinalueita, 

Kankaanmaan teollisuusalueen välittömään läheisyyteen. Lisäksi putkien 

linjaukset maastossa ovat osin muuttuneet alkuperäisestä suunnitel-

masta. Hankkeesta vuonna 2003 tehdyn arviointiselostuksen mukaan 

hankkeen vaikutusalue harjuluonnon osalta on vähäinen eikä vaikutus 

siihen ole merkittävä. Hankkeella ei ole myöskään katsottu olevan vaiku-

tusta alueen virkistyskäytölle. Alueella kulkee kaavaan merkittyjä ulkoilu-

reittejä. Hankkeen aluevaraukset harjualueella ovat yli kaksinkertaistu-

neet YVA:n aikaisista suunnitelmista. Hankkeen vaikutusalue on merkit-

tävästi suurempi. Hakija on katsonut, että vaikka hanketta on muutettu, 

uutta ympäristönvaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita. Hakija viittaa 

KHO:n ratkaisuun 30.8.2018, jossa todetaan, että uutta arviointimenette-

lyä ei tarvita, jos muutokset tehdään hankkeen ympäristöön kohdistuvien 

vaikutusten vähentämiseksi eivätkä vaikutukset ole olennaisesti erilaisia 

kuin arviointiselostuksessa on esitetty. 

Rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että koska tuotantoalueiden sijoit-

telussa on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja alueiden vaatima pinta-

ala on kasvanut huomattavasti YVA:n aikana esitetystä, ei hankkeen vai-

kutuksien ympäristöön voida katsoa vähentyneen. Hankealueiden kasva-

essa merkittävästi ja sijainnin muuttuessa oleellisesti vaikutukset ympä-

ristöön ja maisemaan lisääntyvät. Myös esimerkiksi vaikutukset alueen 

virkistyskäyttöön ovat alkuperäistä suunnitelmaa merkittävämmät. Ra-

kennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että hankkeelle tulee tehdä uusi ym-

päristövaikutusten arviointi. 

Hankkeen vaikutukset luontoon 

Alueella on suoritettu vuonna 2011 luontotyyppejä ja kasvillisuutta kos-

kevat maastoinventoinnit 11.10.2011 päivätyn yleissuunnitelman niillä 

alueilla, jotka poikkesivat tätä aiemmista suunnitelmista. Maastoinven-

toinnit tehtiin kasvukauden lopulla (12.10.2011), jolloin iso osa 
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kasvillisuudesta ei ole enää tunnistettavissa. Inventoinneissa havainnoi-

tiin liito-oravan osalta metsän soveltuvuutta lajin elinympäristöksi, sillä 

ajankohtana ei voida tehdä jätöshavainnointiin perustuvia luotettavia joh-

topäätöksiä siitä, onko alue liito-oravan käytössä vai ei. Selvityksen ajan-

kohdasta liittyen sen tarkkuus ja johtopäätökset jäävät heikoksi. Imey-

tysalue 4.1 ja sen lähiympäristön kasvillisuus on kartoitettu vuonna 2002 

hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana. Alueella ei 

ole tehty näiden jälkeen uusia kasvillisuus- tai liito-oravaselvityksiä, 

vaikka suunnitelmaan on lisätty uusia imeytys- ja vedenottoalueita ja 

muokattu vanhojen sijainteja ja pinta-aloja. Tavase Oy on esittänyt hake-

muksessaan, että tekopohjavesilaitoksen rakenteiden kohdalla ei ole tie-

dossa uhanalaisten lajien esiintymiä. Rakennus- ja ympäristöjaoston tie-

don mukaan rakenteiden alueella on kuitenkin tavattu esimerkiksi lehto-

neidonvaippaa ja valkolehdokkia, jotka ovat molemmat koko maassa rau-

hoitettuja lajeja. Vuoden 2011 maastoinventoinneissa osa suunnitelluista 

kaivo- ja imeytysalueista todettiin liito-oravan elinympäristösoveltuviksi, 

mutta inventoinnin myöhäisen ajankohdan vuoksi ei havaittu merkkejä la-

jin esiintymisestä. Alueella tehdyt luontoselvitykset onkin katsottava van-

hentuneiksi. Lisäksi uusimmat alueilla tehdyt inventoinnit on tehty aikaan, 

jolloin niiden tarkkuus on heikko. KHO:n hylkäämästä hakemussuunnitel-

masta poikkeavien imeytys- ja vedenottoalueiden osalta luonto- ja kasvil-

lisuusselvitys on tehty vain paikkatietoaineistoon pohjautuen.  

Syrjänharju on arvioitu Pirkanmaan liiton Pirkanmaan arvokkaiden harju-

alueiden inventoinnissa 2014 valtakunnallisesti arvokkaaksi harjualu-

eeksi. Selvityksen perusteella alue edustaa merkittävää kaunista maise-

makuvaa ja sillä on luonnon merkittäviä kauneusarvoja sekä erikoisia 

luonnonesiintymiä. Selvityksen mukaan alueella on paljon arvoja ja ne 

tulee huomioida tulevia käyttötarkoituksia suunniteltaessa. Syrjänharjun 

muodostuman geologinen arvo on erittäin suuri sen sijaitessa Tampe-

reen saumamuodostumajaksossa, alue on säilynyt suhteellisen luonnon-

tilaisena (pääosin säästynyt maa-ainesten ottamiselta), alueella on valta-

kunnallisesti arvokkaita rantakerrostumia ja kasvillisuus on paikoin moni-

puolista. Lisäksi alueen geomorfologia on melko monimuotoista (mm. 

supat, selänteet, rantakerrostumat) ja alueella on luonnonsuojelualue. 

Imeytysalue 4.1 sijoittuu osin Isokangas-Kollolan osayleiskaavassa ar-

vokkaan luonnonympäristön alueelle. 

Rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että imeytys- ja vedenottoalueiden 

ja niiden lähiympäristöjen luonto- ja kasvillisuusselvitykset tulee päivittää. 

Alueella tulee tehdä liito-oravaselvitys ennen luvan myöntämistä. Selvi-

tysten tulee olla riittävän laajat ja ne tulee tehdä kasvukauden aikana, 

jolloin niiden perusteella voidaan tehdä tarkempia ja luotettavia johtopää-

töksiä. Vesilain 3 luvun 4 §:n mukaan lupaa ei saa myöntää, jos vesita-

loushanke aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön 

luonnonsuhteissa. Nyt tehtyjen selvitysten perusteella ei voida riittävällä 

tarkkuudella selvittää hankkeesta arvokkaaseen harjuympäristöön aiheu-

tuvia vaikutuksia eikä luvan myöntämiselle siten ole edellytyksiä. 
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Hankkeen maaperä- ja pohjavesitutkimukset 

Hakija on teettänyt alueella korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävän 

päätöksen jälkeen ainoastaan uusia maatutkaluotauksia. Uusien maatut-

kalinjojen pituus on yhteensä 1,54 km ja ne sijaitsevat palvelukeskuksen 

ja Keiniänrannan välillä (linja 1/19), Onkkaalantien varrella (linja 2/19) 

sekä valtatien 12 varrella (linja 3/19). Näiden tulosten perusteella hakija 

on laatinut uuden tulkinnan tuotantoalueen TUA3 rakenneselvityksestä 

(Mäkinen, 12.2.2019). Alueella ei ole tehty lisää kairauksia eikä asennettu 

uusia havaintoputkia. Perustuen uusiin suhteellisen suppeisiin maatut-

kauksiin on uudessa tulkinnassa pyritty vahvistamaan aiempien maatut-

kauksien tuloksia. Uuden rakenneselvityksen liitteenä 1 olevan kartan 

mukaan tutkalinjat 1/19 ja 2/19 on tehty samoilla linjoilla tai linjojen välit-

tömässä läheisyydessä kuin maatutkalinjat vuonna 2009. Valtatien 12 lä-

heisyydessä kulkeva linja 3/19 on uusi suhteessa vanhoihin tutkimuksiin. 

Edellistä rakennetulkintaa (yhteenvetoraportti, Mäkinen, 9.3.2011 ) on 

korjattu myös alueilta, joille ei ole tehty mitään uusia tutkimuksia. 

Tarkentavia tutkimuksia ole tehty uusien geofysikaalisten tutkimusten-

kaan jälkeen uusilla imeytysalueilla JIA4.2 ja JIA4.3 eikä uudella veden-

ottoalueella KA3.4. Kaikkein laaja-alaisimmalla uudella vedenottoalueella 

KA3.1 sijaitsee vain yksi havaintoputki. Hakemusasiakirjojen mukaan täl-

läkään alueella ei ole tehty kaivonpaikkatutkimuksia. Kuitenkin hakemuk-

sessa haetaan pysyvää käyttöoikeutta kyseisille olevilla alueille ja niiden 

tarvitsemille kulkuväylille ja putkilinjoille. 

Uudessa rakennetulkinnassa on tulkittu Keiniänrannan ja Onkkaalantien 

välissä sijaitsevan pohjaveden virtauksia ohjaavia moreeniselänteitä 

sekä moreeni- ja kalliokynnyksiä sekä laajahko heikosti vettä johtavaa 

ainesta oleva alue. Uudessa hakemuksessa liitetyssä 31.5.2019 päivä-

tyssä hydrogeologisessa nro 1010841-010 kartan perusteella kalliokyn-

nyksillä ja moreeniselänteillä eikä heikosti vettä johtavilla alueilla ole ha-

vaittavaa vaikusta pohjaveden luontaisiin virtaussuuntiin.  

Valtioneuvoston asetuksen vesitalousasioista 3 §:n mukaan veden otta-

mista koskevassa hakemuksessa on esitettävä selvitys suoritetuista poh-

javesitutkimuksista niihin liittyvine koepumppauksineen. Tämä koskee 

myös tekopohjavesihankkeita, joten hakemuksessa tulee esittää selvitys 

esitetyillä kaivopaikoilla tehdyistä koepumppauksista. Hakija ei ole suo-

rittanut minkäänlaisia koepumppauksia hakemuksessa nyt esitetyllä uu-

silla (KA3.1 ja KA3.4) kaivoalueella tai uusia pumppauksia laajennetuilla 

(KA3.2, KA3.3) vedenottoalueilla. 

Alueella ei ole tehty uusia tutkimuksia, mutta imeytys- ja vedenottoalueita 

on siirretty ja niiden pinta-aloja muutettu. Hakija on teettänyt uuden ra-

kennetulkinnan perustuen pääasiassa vanhoihin tutkimuksiin. Tulkitse-

malla samoja tutkimuksia uudelleen on hakija löytänyt uusia paikkoja ve-

denottokaivoille ja imeytysalueille. Osa uuden tulkinnan johtopäätöksistä 

on lisäksi ristiriidassa vuonna 2011 tehdyn rakennetulkintaraportin 

kanssa. Esimerkiksi Syrjänharjun lounaisreunalla pohjavedenpinnan ylä-

puolelle ulottuvalle kallioalueelle on hankkeen vuoden 2013 hakemuk-

sessa esitetyssä hakemuksessa esitetty vedenottoaluetta. Hakemusten 
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välissä kyseisellä alueella ei ole tehty uusia tutkimuksia tai niiden tietoja 

ei ole esitetty nyt vireillä olevassa hakemuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että alu-

eella tehdyt tutkimukset eivät täytä vesilain mukaisia vaatimuksia eikä lu-

paa siten voida myöntää. Hakija on hakenut pysyviä käyttöoikeuksia alu-

eille, joiden soveltuvuutta vedenottoon tai -imeytykseen ei ole tutkittu riit-

tävästi. Rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että myöskään pysyviä 

käyttöoikeuksia ei voida myöntää hakijalle nyt esitetyin perustein. Hakijan 

tulee hakea alueelle ensin tutkimuslupaa ja tehdä riittävät imeytys- ja kai-

vonpaikkatutkimukset sekä muuta vaadittavat tutkimukset ennen kuin 

lupa-asiaa voidaan käsitellä. 

Pohjavesimallinnus 

Hakija on teettänyt alueelle uuden pohjavesimallinnuksen. Mallinnusra-

portin mukaan ”vuoden 2019 malliin tehdyt tarkennukset perustuvat alu-

eella tehtyihin uusiin sedimentologisiin selvityksiin ja niiden perusteella 

tehtyihin tulkintoihin sekä hydrogeologisiin tulkintoihin imeytys- ja merk-

kiainekokeen tuloksista. Virtausmalliin tehtiin tarkennuksia pohjaveden 

virtauskuvaan etenkin alueen reunaosiin, Taustialantien kynnykselle 

sekä harjuytimen alueelle. Vuoden 2019 virtausmalliin tehtiin sedimento-

logisten selvitysten perusteella huonosti vettä johtava kynnys Keiniänran-

taan, pohjavedenpinnan yläpuolelle ulottuva kallioalue Syrjänharjun lou-

naisreunalle sekä pienipiirteisiä moreeniselänteitä muodostuman reuna-

alueille. Lisäksi vuoden 2019 virtausmallin harjuytimen johtavuutta nos-

tettiin, jonka seurauksena imeytys- ja merkkiainekokeessa mitatut ale-

nemat kaivoalueilla toteutuivat mallisimuloinnissa saman suruisina kuin 

kokeen aikana luonnossa mitatut alenemat.” Edellinen Syrjänharjun mo-

nikerroksinen pohjaveden virtausmalli on tehty 2013. Hakemuksessa on 

esitetty tähän malliin parannuksia alueilta, joilta ei ole uusia tutkimuksia. 

Ainoat uudet tutkimukset ovat maatutkaluotaukset palvelukeskuksen ja 

Keiniänrannan välillä, Onkkaalantien varrella sekä valtatien 12 varrella. 

Uudet maatutkalinjatkin sivuavat pääsääntöisesti vanhoja linjoja. Muut 

uudet tulkinnat perustuvat vanhojen tutkimustulosten uuteen tulkintaan. 

Imeytys- ja merkkiainekokeet on tehty jo vuosien 2009- 2010 välillä. Lä-

hes kaikki tutkimustulokset ovat siis olleet hakijan käytettävissä jo vuoden 

2013 pohjavesimallinnusta tehdessä. Uutta virtausmallia tehtäessä van-

hoja tuloksia on kuitenkin tulkittu uudelleen ja nyt hakija esittää, että sa-

moilla tutkimuksilla uudelleen mallinnettuna tulos on entistä tarkempi. Mi-

käli samoja tutkimuksia on mahdollista tulkita eri tavoin eri aikoina ja näin 

päätyä eri lopputuloksiin alueen rakenteesta ja pohjavedenvirtauksista, 

ei se anna luotettavaa kuvaa nyt hakemuksessa esitetyistä mallinnustu-

loksista. 

Mallin kalibrointitilanteista ja validointitilanteesta ei ole esitetty pohjavesi-

alueen vesitasetarkasteluja. Mallin laskemien ja mitattujen pinnankor-

keuksien käyriä sekä niiden eroja ei ole esitetty merkkiaine- ja imeytys-

kokeen ajalta. 

Keiniänrannan lähteiden virtaamien tarkastelu on tehty yhtenä kokonai-

suutena, kun tarkastelut tulisi tehdä lähdekohtaisesti. Erityisesti tässä 
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tilanteessa, kun mallinnuksessa on tehty oletus, että pohjavesivirtauksen 

suhteen Keiniänrannan yläpuolella on vedenvirtausta estäviä ja ohjaavia 

kalliokynnyksiä ja moreeniselänteitä sekä heikosti vettä johtava alue. Näi-

den vaikutus lähteiden virtaamiin ja pohjaveden pinnankorkeuksiin tulisi 

ilmetä simulointiajoissa, joissa on lähdekohtaisissa tarkasteltu koko simu-

lointijakson vesitaseita mukaan lukien lähteiden virtaamia ja pohjaveden-

korkeuksia.  

Koeimeytys/merkkiaineenkokeen kalibrointituloksia ei ole raportoitu sillä 

tavoin kuin mallinnustyössä edellytetään tehtäväksi. Mallin kuvauksen 

vedenjohtavuuskartoista puuttuvat kuvan vedenjohtavuusvärien selos-

tus. Mallin kuvaus on puutteellinen ottaen huomioon sen käytön tekopoh-

javedenottamon suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Virtausmallin 

tulosten perusteella näyttää siltä, että pohjavettä purkautuisi tasaisesti 

koko Keiniänrannan alueelle eri tilanteissa. Tämä on kuitenkin ristirii-

dassa uudessa rakennetulkinnassa esitetyn kalliokynnyksen sekä mo-

reeniselänteiden aiheuttaman virtausesteen ja niiden väliin muodostuvan 

virtausaukon kanssa. Tehdyssä selvityksessä on myös oletettu suurim-

man osan vedestä purkautuvan Kostianvirtaan, jonka suuntaan myös 

mallin laskemat vaikutukset ovat suurimmat. Pohjaveden purkautumi-

sesta Kostianvirtaan ja sen määristä ei ole saatu tutkimustietoon perus-

tuvaa varmistusta merkkiaine- ja imeytyskokeissa eikä alueella suorite-

tuissa muissa tutkimuksissa. Myöskään mallinnusraportissa ei ole esi-

tetty tuloksia Kostianvirtaan purkautuvasta vesimäärästä osana mallin 

vesitasetta.  

Mallinnusraportin johtopäätöksissä on esitetty, että imeytys- ja kaivoalu-

eet on sijoitettu paikkoihin, jotka on määritetty sedimentologisin ja hydro-

geologisin perustein. Tämä takaa tekopohjavesilaitoksen toimivuuden ja 

hyvälaatuisen tekopohjaveden tuottamisen. Kuitenkaan lähimpänä Kei-

niänrantaa sijaitsevalla vedenottoalueella KA3.4 tai sen lähiympäristöön 

ei ole asennettu ainuttakaan havaintoputkea tai suoritettu maaperä-

kairauksia. Nyt vireillä olevan hakemuksessa imeytys- ja kaivoalueiden 

paikkoja ja pinta-aloja on lisäksi muutettu oleellisilta osin edelliseen mal-

linnukseen (2013) nähden. Näillä uusilla alueilla ei kuitenkaan ole tehty 

imeytyskokeita tai tehty sellaisia tutkimuksia, joilla olisi saatu virtausmal-

lin kalibroinnissa tarvittavia tietoja. Virtausmallin perusteella ei siis voida 

ottaa perusteltua kantaa kaivo- ja imeytysalueiden sijainnin oikeellisuu-

desta ilman kyseisten alueiden mittaus- ja kalibrointituloksia.  

Rakennus- ja ympäristöjaosto pitää edellä esitetyn perusteella skeptisesti 

uutta pohjavesimallinnusta edelleen liian epäluotettavana arvioitaessa 

hankkeen vaikutuksia. Rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että pohja-

vesimallinnuksen pohjana ei ole käytetty riittäviä tutkimuksia siinä esitet-

tyjen johtopäätösten tueksi. Pohjavesimallin reuna-alueilla ei ole tehty uu-

sia tutkimuksia, joihin mallin parannukset perustuvat tai näitä tuloksia ei 

ole esitetty hakemuksessa. Täten rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, 

että pohjavesimallinnus ja sen perusteella esitetyt vaikutusarviot Keiniän-

rantaan ja   tekopohjaveden muodostukseen eivät täytä vesilain mukais-

ten selvitysten vaatimuksia.   
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Natura-arviointi  

Keiniänrannan Natura-alueella ei ole tehty uusia tutkimuksia KHO:n hyl-

käämän hakemuksen käsittelyn jälkeen. Hakijan esittämä uusi Natura-

arviointi (31.5.2019) perustuu täysin hakijan vanhoihin edellistä lupaha-

kemusta koskeviin tutkimuksiin. Ainoa uusi aineisto on uusi pohjavesi-

mallinnus, joka sekin perustuu pääasiassa vanhojen tutkimusten uusiin 

tulkintoihin. Natura-alueella on tehty kasvillisuusselvityksiä vuosien 2006-

2011 aikana. Avovesipintojen, vedenlaadun ja virtaaman osalta mittauk-

sia on suoritettu vuosien 2006-2012 aikana. Tutkimukset on katsottava 

vanhentuneiksi. Keiniänrannan alueella tulee tehdä uusia selvityksiä kas-

villisuuden, avovesipintojen, veden laadun sekä virtaaman osalta ennen 

mahdollista luvan myöntämistä.  

Myös ELY-keskus on huomauttanut Natura-arvioinnista antamassaan 

lausunnossaan, että se, ettei hankkeessa ole tehty seurantaa kasvillisuu-

den, avovesipintojen, veden laadun eikä virtaaman osalta vuoden 

2011/2012 jälkeen, voi olla epävarmuustekijä arvioinnissa. ELY-keskus 

on lausunnossaan katsonut, että Natura-arvioinnissa on lisäksi muitakin 

KHO:n päätöksen perusteluissa esitettyjä epävarmuustekijöitä, kuten vä-

häinen tutkimustieto tekopohjaveden pitkäaikaisvaikutuksista lähdekas-

villisuuteen, Naturaan kohdistuvien vaikutusten lieventämistoimia ja nii-

den toimivuutta ei ole testattu imeytyskokeilla tai muilla keinoilla ja suun-

niteltu tuotantomäärä 12 000 m3/vrk, jossa imeytys- ja vedenottomäärät 

eivät ole pienentyneet entisestä esityksestä, on edelleen moninkertainen 

Keiniänrannan suuntaan purkautuvaan vesimäärään nähden. Suhteelli-

sen pienikin muutos tuotantotavassa voi vaikuttaa Keiniänrannan vesita-

seeseen.  

Rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että KHO:n päätöksessään hank-

keen edellisen hakemuksen hylkäysperusteeksi katsomat epävarmuus-

tekijät hankkeen vaikutuksista Keiniänrannan Natura-alueeseen eivät ole 

poistuneet. Hakijan perustelee hankkeen muuttuneet vaikutukset Kei-

niänrannan alueeseen lähes yksinomaan uudella pohjavesimallinnuk-

sella, jonka tueksi hakija ei kuitenkaan ole esittänyt uutta tutkimustietoa 

muutaman maatutkalinjan lisäksi. Pohjavesimallinnuksen perusteella 

tehdyt vaikutusarviot Keiniänrannan Natura-alueeseen eivät täytä niitä 

edellytyksiä, jotka Natura-arvioinnilta vaaditaan. Hakija ei ole tehnyt riit-

täviä tutkimuksia Natura-alueella. Rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, 

että lupamääräyksillä ei saada poissuljettua Natura-arvioinnin sisältämiä 

puutteita ja epävarmuustekijöitä ja varmistettua Keiniänrannan suojeluar-

vojen säilymistä luvanmukaisella toiminnalla. Euroopan unionin tuomio-

istuimen oikeuskäytännön mukaan Natura-arvioinnissa ei saa olla auk-

koja ja siinä pitää olla täydellisiä, täsmällisiä ja lopullisia toteamuksia ja 

päätelmiä, joilla voidaan hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen 

epäilys vaikutuksista Natura-alueelle. Rakennus- ja ympäristöjaosto kat-

soo, että hakijan tulee päivittää Natura-arviointi ja tehdä riittävät tutkimuk-

set ja hälventää epävarmuustekijät hankkeen vaikutuksista Keiniänran-

nan Natura-alueeseen ennen kuin lupaa on mahdollista myöntää.  
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Pohjaveden pilaamiskielto  

Hakemuksen ja hankkeen YVA-selostuksen mukaan tekopohjavesilaitok-

sen toiminta tulee muuttamaan pohjaveden laatua. Hankkeella muute-

taan pohjavettä, alennetaan ja nostetaan pohjaveden pinnankorkeutta ja 

heikennetään pohjaveden tilaa. Imeytyspaikkojen läheisyydessä veden-

laatu muistuttaa pintavettä ja pohjaveden virtaussuunnat muuttuvat. 

Näillä alueilla tällä on merkittävä ja laajalle leviävä vaikutus pohjaveden 

laatuun. Vaikutukset pohjaveteen ovat pitkäaikaisia. Jos imeytys lopete-

taan, veden laadun muuttuminen takaisin luontaisen pohjaveden kal-

taiseksi voi viedä arvion mukaan jopa 20 vuotta. Ympäristönsuojelulain 

(527/2014) 17 §:n mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, 

päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että toimenpide 

vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toi-

sen yksityistä etua. Lukuisissa oikeustapauksissa ovat hallinto- ja korkein 

hallinto-oikeus katsoneet, että pelkkä riski pohjaveden pilaantumiselle on 

ollut luvan myöntämisen esteenä. Tavase Oy:n hankkeessa pohjaveteen 

johdetaan suoraan ainetta ja se aiheuttaa merkittävän riskin 1-luokan 

pohjavesialueella ja on siten ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamis-

kiellon vastaista.  

Valmistelulupa  

Tavase Oy hakee vesilain mukaista valmistelulupaa useille toimenpiteille 

muutoksen hausta huolimatta. Valmistelulupaa haetaan muun muassa 

huolto- ja liikennereittien käyttämiselle ja ylläpidolle, vedenotto- ja imey-

tyskaivojen rakentamiselle sekä tilapäisten putkilinjojen rakentamiselle. 

Kyseiset toimenpiteet vaativat huomattavien rakenteiden rakentamista, 

puiden kaatoja sekä muita pitkäaikaisia tai pysyviä vaikutuksia aiheutta-

via toimia.  

Lisäksi valmistelulupaa haetaan pohjaveden kierrätyskokeille 10 000 

m3/d vesimäärälle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa on to-

dettu, että pintaveden imeyttämisen vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja poh-

javeden palautuminen imeytyksen jälkeen kestää usean vuoden ajan. Mi-

käli imeytyskokeet toteutetaan ennen luvan lainvoimaisuutta, ehditään ai-

heuttamaan pysyviä tai pitkäaikaisia vaikutuksia, joiden ennallistaminen 

on kallista ja käytännössä mahdotonta, joten valmistelulupa tältä osin te-

kee muutoksen haun osittain hyödyttömäksi. Hankkeen valmistelu on 

aloitettu jo vuonna 1994 ja hakemus on tullut alun perin vireille jo vuonna 

2003, joten akuuttia tarvetta toiminnan aloittamiselle valmisteluluvan tur-

vin ei ole. Hankekuntien vedenotto on toteutettu jo muilla keinoin.  

Lisäksi rakennus- ja ympäristöjaosto huomauttaa, että hakijan esittämät 

toimet voivat vaatia myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia, 

joita hakijan tulee hakea ennen toimiin ryhtymistä.  

Yhteenveto  

Edellä esitetyn perusteella Pälkäneen rakennus- ja ympäristöjaosto kat-

soo, että hakemuksen selvitykset ovat vanhentuneita, puutteellisia ja 

epäluotettavia. Hankkeen YVA-selvitys on vanhentunut. Hakemuksessa 

esitetyn laitoksen aiheuttamia haittoja ympäristöön ja luonnonoloihin ei 
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ole kyetty selvittämään vesilain edellyttämällä tavoin. Natura-arviointi ei 

poista epävarmuustekijöitä hankkeen vaikutuksista Keiniänrannan aluee-

seen. Hakemus ei siten täytä vesilain mukaisia luvan myöntämisen edel-

lytyksiä. Lupaa tekopohjavesilaitokselle ei tule myöntää. 

Keski-Suomen ELY-keskus, YVA-yhteysviranomaisena on antanut 

seuraavan lausunnon: Hankkeen YVA-arviointi on tehty vuonna 2003 ja 

silloinen Keski-Suomen ympäristökeskus on toiminut hankkeen yhteysvi-

ranomaisena. Hankkeen YVA- selostuksesta on laadittu yhteysviran-

omaisen lausunto silloin voimassa olevan YVA-lain (YVAL 468/1994) mu-

kaisesti. Hankkeen YVA-menettelystä ei näin ollen ole laadittu ns. perus-

telua päätelmää, joka on tullut YVA-lakiin YVA-lain muutoksen myötä 

vuonna 2017.  

YVA-selostuksen lausunnossaan (YVAL 468/1994) Keski-Suomen ym-

päristökeskus on mm. todennut, että virtausmallinnus ja sen luotettavuus 

on hankkeen keskeinen kysymys. Pohjaveden virtauksien ja pohjaveden-

pinnan muutoksien osalta olevia selvityksiä ei pidetty riittävän luotetta-

vina ja niitä tuli tarkentaa ja vaikutuksia arvioida Keiniänrannan Natura-

alueeseen YVA- selostuksessa esitettyä tarkemmin. Lähtökohtana oli, 

että Keiniänrannan luontotyyppien säilyminen tulee turvata myös pitkällä 

aikavälillä, mikä siis edellytti Keiniänrannan vedenlaadun ja virtaamaolo-

suhteiden selvittämistä YVA- selostuksessa esitettyä tarkemmalla ta-

solla. Lisäksi tuli arvioida hankkeen pitkäaikaisia vaikutuksia, mm. luon-

nontilaisen pohjaveden laadullisia muutoksia ja orgaanisen aineen kerty-

mistä sekä vaikutuksia hankealueella olevien yksityisten kaivojen veden-

laatuun. Lisäksi lausunnossa nostettiin esille mm. alueelle sijoittuvien ra-

kenteiden maisemavaikutukset.  

Hankkeesta vastaava on osin muuttanut hakemustaan Pälkäneen puo-

leisen tuotantoalueen 3 osalta. Tuotantoalueen 3 hakemus eroaa YVA-

menettelyn aikaisesta muun muassa siten, että Pälkäneen puoleisella 

alueella tuotettavaa vesimäärää on pienennetty 20 000 m3/d -> 12 000 

m3/d (vuosikeskiarvona). Lisäksi varaudutaan tarvittaessa imeytysalu-

eella IA4.1 yli-imeyttämään 2 000 m3/d eli yhteensä 14 000 m3/d. Yli-

imeytyksellä pyritään varmistamaan vesitaseen vakaus, jolloin imey-

tysalueille imeytetään enemmän vettä kuin on tarvetta pumpata pois kai-

vojen kautta ja ylimääräinen vesi ohjautuu Keiniänrannan suuntaan. Han-

kealueen rakenteissa on myös tapahtunut muutoksia. Hankealueella on 

olemassa seuraavat rakenteet: 

- Imeytysalue 4.1 (TUA3-IA4.1)  

- Kaivoalue KA3.2. (TUA3-KA3.2  

- Kaivoalue KA3.3 (TUA3-KA3.3)  

Hankealueelle on esitetty uusina rakenteina jälleenimeytyspaikat JIA4.2 

ja JIA4.3 ja kaivoalueet KA3.1 ja KA3.4, joita ei ollut YVA-menettelyn ai-

kaisessa suunnitelmassa. Kaivoimeytystä käytetään ensisijaisena imey-

tystapana ja sen etuna pidetään mm. tilansäästöä allas- ja sadetusimey-

tykseen nähden.  
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Sadetusimeytykseen tarvittava kokonaispinta-ala (16 667 m2) on pienen-

tynyt YVA-menettelyn aikaisesta noin kolmannekseen johtuen imeytettä-

vän vesimäärän pienentymisestä. Sadetusimeytys on toissijainen vaihto-

ehto kaivoimeytyksen rinnalla. Kaivo- ja sadetusimeytysjärjestelmät ra-

kennetaan imeytysalueelle IA4.1. rinnakkain. 

Pirkanmaan maakuntakaava on tullut voimaan YVA-menettelyn jälkeen 

ja siinä kyseinen alue on merkitty tärkeäksi vedenhankintaan soveltu-

vaksi pohjavesialueeksi. Lisäksi maakuntakaavassa on todettu, että Iso-

kankaan- Syrjänharjun ja Vehoniemenharjun alueella tulee varautua 

mahdolliseen tekopohjaveden muodostamiseen. Vesienhoidon tavoittei-

den näkökulmasta katsoen hankkeesta vastaava arvioi, että hankkeella 

ei ole vaikutuksia pohjaveden määrälliseen tilaan eikä aiheuta pohjavesi-

alueen kemiallisen tilan heikkenemistä. Hankkeeseen liittyvien rakentei-

den maisemallisia vaikutuksia ei ole arvioitu merkittäviksi. Hankkeesta 

vastaava arvioi, että hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat mm. YVA-

menettelyssä olleeseen allasimeytykseen nähden pienemmät.  

Pirkamaan ELY-keskus on antanut 22.10.2019 lausunnon 31.5.2019 val-

mistuneesta Keiniänrannan aluetta koskevasta Natura-arvioinnista. ELY- 

keskus arvioi, että hankkeella ei katsota olevan merkittäviä haitallisia vai-

kutuksia Keiniänrannan Natura 2000 -alueen suojeluperusteena oleviin 

luontoarvoihin, mikäli lupamääräyksillä saadaan poissuljettua arvioinnin 

sisältämät puutteet/epävarmuustekijät ja poikkeustilanteiden vaikutukset 

sekä mahdollistetaan Keiniänrannan suojeluarvojen säilyminen tarvitta-

essa luvan mukaisten toimenpiteiden keskeyttämisellä. Edelleen lausun-

nossa todetaan, että Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto koskee aino-

astaan laadittuun Natura- arviointiin sisällytettyjä toimenpiteitä. Mikäli 

hankkeessa on tarkoitus tehdä muita arvioinnin ulkopuolelle jääneitä toi-

menpiteitä, tulee tehtyä Natura-arviointia tarvittaessa täydentää ja pyytää 

siitä uudelleen lausunto Pirkanmaan ELY- keskukselta. Lisäksi lausun-

nossa todetaan, että hankkeesta ei ole osoitettavissa suoria vaikutuksia 

Natura 2000 -alueille. Hankkeesta todetaan kuitenkin aiheutuvan epä-

suoria vaikutuksia Keiniänrannan Natura 2000 -alueen suojeluperus-

teena oleville luontotyypeille mm. mahdollisten pohjavesien virtaama- tai 

laatumuutosten kautta.  

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään (30.8.2018 taltionumero 3947) 

tarkastellut YVA-arvioinnin ajantasaisuutta ja todennut, että "Lupakäsit-

telyn kohteena olevan hankkeen muuttaminen rajaamalla hanketta alu-

eellisesti tai tuotantomäärien osalta ei myöskään lähtökohtaisesti edellytä 

uuden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista silloin, jos 

muutokset tehdään nimenomaan hankkeen ympäristöön kohdistuvien 

vaikutusten vähentämiseksi eivätkä vaikutukset ole olennaisesti erilaisia 

kuin arviointiselostuksessa on esitetty."  

Edellä todetun perusteella Keski-Suomen ELY-keskus toteaa, että hanke 

on muuttunut osittain tuotantoalueen kolme (TUA 3) osalta YVA-menet-

telyn jälkeen. Tuotantoalue kolme voidaan kuitenkin edelleen katsoa 

osaksi tekopohjavesilaitoskokonaisuutta, koska vedenotto koko laitoksen 

osalta kokonaisuudessaan tapahtuu Kangasalan puolella olevalla 
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pumppaamolla. Raakaveden kokonaisvesimäärästä noin 20 %:a ohjau-

tuu tuotantoalueelle kolme. Vuoden 2003 YVA-menettelyssä tuotantoalu-

eelle kolme tulevan vesimäärän osuus oli vajaat 30 %:a. Pumppaamolta 

vesi johdetaan edelleen putkilinjaa pitkin imeytysalue IA4.1 ja edelleen 

tuotantoalueen kolme kaivoalueille. Tekopohjavesilaitoksen tuotannon 

mitoituksen vuosikeskiarvo tuotantoalueella kolme on 12 000 m3/d. 

Koska tuotantomäärä on aikaisempaan YVA-menettelyyn nähden pie-

nempi, ei tuotannon kokonaismäärä koko tekopohjavesilaitosta tarkastel-

taessa kasva. Näin ollen voidaan katsoa, että tuotettavan vesimäärän 

osalta hankekokonaisuudessa ei ole merkittävää muutosta.  

Hankkeesta vastaava on tehnyt täydentäviä ja tarkentavia lisäselvityksiä 

yhteysviranomaisen YVA-selostuslausunnossa sanotun mukaisesti ja si-

ten täydentänyt YVA-selostuksessa esiin tuotuja puutteita. Pohjaveden 

virtausmallia on tarkennettu useilla uusilla tutkimuksilla ja mallin toimi-

vuutta ja tarkkuutta on hankkeesta vastaavan mukaan saatu parannettua 

mm. mallin reuna-alueilla, mikä katsottiin puutteeksi myös YVA-selostus-

lausunnossa. Hankkeesta vastaava on myös täydentänyt hakemustaan 

siten, että YVA-menettelyssä esiin tuodut vaikutukset Keiniänrannan Na-

tura-alueeseen ja toisaalta alueen pohjavesiin on jatkotutkimuksilla saatu 

tarkennettua. Lisäksi hankkeesta vastaava on luopunut veden virtaus-

suunnan muuttamisesta, mikä osaltaan lieventää Keiniänrannan Natura 

2000 -alueeseen kohdistuvia vaikutuksia. Hankkeesta vastaava on myös 

täydentänyt ja tarkentanut Natura-arviointiaan, mistä Pirkanmaan ELY-

keskus on antanut edellä mainitun lausunnon. Keski- Suomen ELY-kes-

kuksella ei myöskään ole tiedossa, että hankealueella olisi tullut esille 

uusia vaikutuskohteita selvitysten myötä, tai että vaikutusten luonne olisi 

merkittävästi muuttunut YVA-menettelyn aikaisesta arvioinnista. Pirkan-

maan voimassa olevassa maakuntakaavassa alue on merkitty tärkeäksi 

vedenhankintaan soveltuvaksi alueeksi, missä tulee varautua tekopohja-

veden muodostamiseen. Näin ollen Keski-Suomen ELY-keskus arvioi, 

etteivät hankkeen ympäristövaikutukset tai ympäristössä tapahtuneet 

muutokset ole olennaisesti muuttuneet hankkeen vireillä olon aikana ver-

rattuna YVA-menettelyssä arvioituihin merkittäviin vaikutuksiin. ELY-kes-

kuksen käsityksen mukaan tuotantoalueella tehdyillä muutoksilla ja hank-

keeseen liittyvillä erinäisillä selvityksillä ja tarkennuksilla on pyritty tarken-

tamaan ja lieventämään ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, mitkä on 

todettu vuonna 2003 valmistuneen YVA-menettelyn yhteydessä. Lisäksi 

ELY-keskus katsoo, että hankkeen muutokset ovat olleet lähinnä teknisiä 

ja muutoksien lähtökohtana on ollut hankkeesta vastaavan mukaan pit-

kälti hankkeen vaikutusten lieventäminen. Näin ollen ELY-keskus katsoo, 

ettei hankkeen muutoksen myötä tuotantoalueella kolme ole tarpeen 

aloittaa uutta YVA-lain mukaista menettelyä. Hankkeen pitkäaikaisvaiku-

tuksiin jää kuitenkin tiettyjä epävarmuustekijöitä, joita ei voida täysin pois-

sulkea myöskään Natura 2000 -alueen osalta, jolloin korostuu mm. hank-

keen vaikutuksen seuranta. YVA-selostuksessa ja tuotantoalueen kolme 

hankesuunnitelmassa on esitetty aihio tarkkailuohjelmaksi. Keski- Suo-

men ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tarkkailuohjelmaa tulee täy-

dentää ja tarkentaa uusien tietojen ja hankkeen päivittyneen suunnitel-

man pohjalta. Keski-Suomen ELY-keskus katsoo, että seurantaohjelma 
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tulisi laatia yhtenäisenä koko tekopohjavesihankkeen osalta tarpeellisilta 

osin myös tuotantoalueet 1 ja 2 huomioon ottaen. 

Kangasalan ympäristönsuojeluviranomainen esittänyt lausuntonaan 

seuraavan: Kangasalan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että Ta-

vase Oy:n hankkeet sekä Kangasalan kaupungin että Pälkäneen kunnan 

alueella ovat samaa kokonaisuutta ja niiden lupa tulee käsitellä yhtenäi-

senä kokonaisuutena. Kangasalan kaupungin alueelle sijoittuvien tuotan-

toalueiden luvasta on valitettu ja asian käsittely on kesken hallinto-oikeu-

dessa. Pälkäneen hankkeella ei ole edellytyksiä, mikäli Kangasalan alu-

eella olevien tuotantoalueiden lupa evätään. Raakaveden otto Roineesta 

on sisältynyt Kangasalan lupaan eikä nyt käsiteltävänä olevassa Pälkä-

neen hankkeessa ole vedenottolupaa. Kangasalan ympäristönsuojeluvi-

ranomaisen näkemyksen mukaan Tavase Oy:lle ei voida myöntää lupaa 

Pälkäneen kunnan alueella olevalle tuotantoalueelle ennen kuin Kangas-

alan tuotantoalueiden lupa-asia on ratkaistu. Aluehallintoviraston tulee pi-

dättyä päätöksen teosta ennen tätä. Kangasalan puolelle haetun luvan 

muutoksen haku voi tehdä Pälkäneen alueen hankkeen tarpeettomaksi 

ja siten hakija ei ole hakemansa luvan tarpeessa. 

Pirkanmaan maakuntamuseo toistaa lausunnossa 24.7.2013 (Diar. 

279/2013) esitetyt selvitystarpeet, joita maakuntamuseon tietojen mu-

kaan ei ole vielä tehty. Kangasalan ja Pälkäneen välistä historiallista tietä 

koskevaa arkeologinen selvitys tulee tehdä, ja siihen tulee sisällyttää em. 

tiestä erkaneva, Pälkäneen Syrjänharjun ylittävä kylä- ja kirkkotien reitti.  

Lisäksi maakuntamuseo toi edellisessä lausunnossaan esiin harjualueen 

maisemalliset arvot, jotka on kuitenkin esitetty hakemussuunnitelmassa 

hieman epämääräisesti kuvaillen sekä lyhyesti maakuntakaavamerkintää 

koskevana mainintana. Pirkanmaan maakuntamuseo esittää, että suun-

nitelman lukuun 12.3 kirjataan, että Keisarinharju, Vehoniemen harju ja 

Syrjänharju on tällä hetkellä luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi mai-

sema-alueeksi, mutta että vuonna 2013 valmistunut Pirkanmaan valta-

kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi (Ehdotus 

valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013) nimeää ko. harjut osaksi Pir-

kanmaan harjumaisemien kokonaisuutta, joka on ehdolla valtakunnalli-

sesti arvokkaaksi maisemanähtävyydeksi. Valtakunnallisesti arvokkai-

den alueiden inventointi on osa ympäristöministeriön koko maan kattavaa 

päivitys- ja täydennysinventointihanketta, jonka tulosten perusteella val-

tioneuvosto tulee antamaan päätöksen Suomen arvokkaimmista maise-

mista. Päätöksen tilanne tulee tarkistaa suunnitelmaa päivitettäessä esi-

merkiksi ympäristöministeriön internet-sivuilta.  

Maakuntamuseo muistuttaa myös, että Museoviraston on antanut TA-

VASE-hankkeesta lausunnon, jossa se edellyttää, että hankkeessa tulee 

pitää huolta siitä, etteivät suunnitellut toimenpiteet aiheuta riskejä tai 

muodosta uhkaa Pälkäneen Vanhankirkon muinaisjäännöksen säilymi-

selle. Imeytymisalueilla voi olla vaikutusta Vanhankirkon ympäristöön, 

muinaisjäännökseen ja raunioon. Maakuntamuseon tietoon ei ole tullut, 

että tällaista arviota olisi tehty. Aikaisemmissa kulttuuriympäristöä koske-

vissa lausunnoissaan Pirkanmaan maakuntamuseo on käsitellyt kuivalla 
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maalla sijaitsevia kulttuuriympäristön arvoja ja niiden huomioon otta-

mista. Myös vesistöissä voi sijaita kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka tulee 

ottaa huomioon maankäyttöhankkeiden yhteydessä. Tekopohjave-

sihankkeessa on tarkoitus sijoittaa raakavesiputki ja ylivuotoputki 

Roineeseen. Hankesuunnitelmaan tulee vielä lisätä, että putkilinjojen tar-

kemman suunnittelun yhteydessä Tavase Oy:n tulee olla yhteydessä 

suoraan Museovirastoon vedenalaisen arkeologisen kulttuuriperinnön 

huomioon ottamisen osalta.  

Pälkäneen ja Kangasalan terveydensuojeluviranomainen (Tampe-

reen ympäristöterveys) on todennut lausuntonaan, ettei hanke toteutues-

saan saa haitata tai vaarantaa Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenotta-

mon raakaveden laatua. 

Metsähallitus on lausunut, että Natura-arvioinnin yhteydessä annettu 

lausunto uudistetaan koskemaan myös vesilain mukaista lupaprosessia. 

ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, kalatalousviranomai-

nen on ilmoittanut, että ei annan lausuntoa. 

11 MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 

Suomen luonnonsuojeluliitto, Pirkanmaan piiri ry on jättänyt seuraa-

van sisältöisen muistutuksen liitteineen: 

Yleistä 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. katsoo, että Tavase 

Oy:lle ei tule myöntää lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen Kan-

gasalan ja Pälkäneen Vehoniemen-Syrjänharjulle. Valmistelulupahake-

mus on hylättävä. Jos hanketta jatketaan, on lain mukaan toteutettava 

uusi YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely. Koska sitä ei ole 

tehty, lupaa ei voida myöntää. Haluamme tarvittaessa täydentää muistu-

tustamme vastaselityksellä. Siksi Tavase Oy:n aluehallintovirastolle toi-

mittaman aineiston tulee olla saatavillamme sähköisessä muodossa.  

Tekopohjavesilaitokselle ei ole tarvetta  

Ympäristöjärjestöt ovat 15 vuotta huomauttaneet, että Tavase Oy:n 

hanke ei ole yleisen edun mukainen. Pirkanmaalla ei ole todennettua ve-

sipulaa, joka pakottaisi tekopohjavesiteknologian käyttöön. Talousvettä 

voidaan tuottaa kriisitilanteissakin ympäristöystävällisemmin riittävästi ja 

edullisemmin nykyisiä pinta- ja pohjavesilaitoksia kehittämällä. Tekopoh-

javeden käyttö voi olla yhtiön edun mukaista, mutta Pirkanmaalla sille ei 

ole tarvetta. Yhtiö vetoaa jatkuvasti asiakirjoissaan Pirkanmaan väestön-

kasvuun, mutta jättää kertomatta pitkään jatkuneen vedenkulutuksen las-

kun. Liitteen 1. taulukko esittää kehityksen 117 vuoden ajalta (lähde: 

Tampereen Veden vuosikertomus 2017). Vedenkulutus on laskenut sekä 

Tampereella että lähikunnissa yli 40 vuotta väestönkasvusta huolimatta. 

Tavase Oy:n hankkeen yleisen edun mukaisuus edellyttäisi, että Tampe-

reen ja lähiseudun vedenhankinta olisi vaarantunut eikä raakavettä olisi 

saatavilla. Asia on täysin päinvastoin. Vedenhankinnassa 1970-80- 
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luvuilla ilmenneet lähinnä saastumisesta johtuneet ongelmat ovat vähen-

tyneet suojelutoimien ansiosta.  

Tampereella on käytettävissä vaihtoehtoisia raakavesilähteitä, jotka eivät 

edellytä Vehoniemen-Syrjänharjun ja sen luonnonsuojelualueiden vaa-

rantamista tekopohjaveden tuotannon takia. EU-oikeuden mukaan ”... 

yleinen etu, vaikka se olisi tärkeämpi kuin erityissuojelualueen suojeluun 

liittyvä yleinen etu, voi luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohdan mukaan 

oikeuttaa alueen heikentämiseen vain, jos ei ole olemassa vaihtoehtoja.” 

Tampereen ja Tavasen Oy:n osakaskuntien vedenhankinnalle on ympä-

ristöystävällisempiä ja edullisempia vaihtoehtoja kuin tekopohjavesi, eikä 

hanke ole edes yleisen mukainen. Se palvelee osakeyhtiön etua. Pirkan-

maan 2015 päivitetyssä vesihuoltosuunnitelmassa tekopohjavesi ei ole 

päätavoite, kuten vuoden 2006 suunnitelmassa. Vesihuoltosuunnitelma 

pohjautuu nyt kolmeen eri vedenhankintatapaan. Tämäkin asiakirja to-

teaa, ettei yleinen etu edellytä tekopohjaveden käyttöä Pirkanmaalla.  

Edelleen huomautamme, että Vehoniemen-Syrjänharjulla on kahden 

kunnan Kangasalan ja Pälkäneen vedenottamot, Raikku ja Kinnala. Ta-

vase Oy on yli 80 prosenttisesti Tampereen kaupungin omistuksessa. 

Sekä Pälkäne että Kangasala ovat tehneet selväksi, että ne eivät tarvitse 

Tavase Oy:n vettä. Vesilain mukaan paikallinen etu menee veden otossa 

toisen paikkakunnan edun edelle (Hollo 2014). Vuonna 2015 Länsi- ja 

Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoi, että ”...hankkeen alkuperäinen 

tarkoitus turvata hakijayhtiön osakaskuntien talousveden hankinta, on 

osittain menettänyt merkitystään, kun kuntien vedenhankintaa varten on 

otettu tai suunnitellaan otettavaksi käyttöön muita vedenottamoita. Teko-

pohjavesihankkeen toteuttaminen haetussa mittakaavassa ei ole välttä-

mätön alueen vesihuollon turvaamiseksi” (Avi 18.6.2015 s. 162).  

Kangasalaa ja Pälkänettä koskevat hakemukset tulee käsitellä samalla 
kertaa 

Kangasalan ja Pälkäneen hakemukset tulee käsitellä ja arvioida yhdessä. 

Pilkkominen osiin on hallintolain 2003/434 25§ vastaista: ”Jos viranomai-

sessa tehtävä päätös saattaa merkittävästi vaikuttaa muun samassa vi-

ranomaisessa samanaikaisesti vireillä olevan asian ratkaisemiseen, vi-

ranomaisen on valmisteltava asiat yhdessä ja ratkaistava samalla ker-

taa.” Tavase Oy toimii kuin KHO:n ratkaisu 2018:121 olisi vapauttanut 

sen kaikesta, eikä laajamittaisesta tekopohjaveden tuotannosta Vehonie-

men-Syrjänharjulla ole minkäänlaista haittaa luonnolle eikä ihmisille.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa asiaa on ollut valmistele-

massa ympäristöneuvos Arto Paananen. Hän on aiemmin ollut Pirkan-

maan Ely-keskuksessa aktiivisesti valmistelemassa Tavase-hanketta. 

Hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen, ”... jos 

hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksian-

tosuhteessa asianosaiseen... hän tai hänen läheisensä kuuluu viraston 

tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysy-

mys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai 

valvontaan” (vrt. KHO 2018:116, Kulla 2015). Paanasen kiistaton jääviys 

on jo peruste hakemuksen hylkäämiselle.  
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Laitoksen toimintaan liittyy paljon epävarmuuksia  

Erityisen huomattava riski on Tavase Oy:n suunnitelma käyttää veden-

tuotannossa sellaisenaan suuria määriä esikäsittelemätöntä järvivettä 

(70 000 m3/vrk, Pälkäneen puolella 12 000 m3/vrk sekä tarvittaessa yli-

imeytys 2000 m3/vrk). Tämä on Tavasen laitoksen suuri riski. Ruotsalai-

silla laitoksilla raakavesi esikäsitellään ja Suomessa mm. Turun TSV:n 

laitokselle KHO velvoitti esikäsittelyn. Tavasen imeytysmäärät ovat val-

tavia, 70 000 m3/vrk ja lisäksi vielä ajoittaista yli- imeytystä 5 000 m3/vrk. 

Vesialan asiantuntijoiden mukaan tämä on Vehoniemen- Syrjänharjulla 

fysikaalinen mahdottomuus. Jyväskylän Vuonteen vastaavalla laitoksella 

on 10 kpl imeytysalueita 30 hehtaarin alueella loivarinteisellä harjulla tuo-

tannon ollessa 10 000 m3/vrk. Alueet ovat osoittautuneet riittämättömiksi 

ja niitä halutaan laajentaa. Vuonteen laitoksen tuotannon laskiessa ollaan 

lisäksi saneeraamassa Jyväskylän Tuomiojärven pintavesilaitosta.  

Tavase Oy väittää kykenevänsä Pälkäneellä vastaavaan tuotantoon 

puolta pienemmällä 17 ha alueella. On ilmeistä, että tuotanto jää vain 

pieneen osaan ilmoitetusta. Tällöin alueita on joko tuntuvasti laajennet-

tava niin Kangasalla kuin Pälkäneellä tai rakennettava toinen laitos Ylö-

järven Pinsiönkankaalle, mitä yhtiö onkin suunnitellut. Myös Ylöjärven 

suunnitelma-alueella on merkittäviä Natura 2000 –alueita. Yhtiön hake-

musta Pälkäneellä on arvioitava seuraussuhteiden valossa. Luvan myön-

täminen Tavase Oy:n hankkeelle laukaisee ketjureaktion, jonka seurauk-

sena on laaja ympäristön pilaantuminen.  

Huomautamme uudelleen, että Tavase Oy:n imeytyskokeet on tehty poh-

javedellä, ei järvivedellä. Silti ne laajasti epäonnistuivat eivätkä tulokset 

olleet lainkaan odotusten mukaisia. Pitkäaikaisesta, vuosia ja vuosikym-

meniä kestävästä järviveden imeytyksestä ei ole tietoa. Pälkäneellä yhtiö 

ilmoittaa käyttävänsä sekä sadetus- että kaivoimeytystä: ”...varovaista 

imeytysmääräarviota, 2000 m3/d/kaivo, saadaan uusien rakennettavien 

imeytyskaivojen määräksi imeytysalueella IA4.1 enintään 4 kpl.” Arvio on 

epävarma ja pahoin alimitoitettu, koska se perustuu pohjavedellä tehtyyn 

kokeeseen.  

Nurmijärven Teilinummen tekopohjavesilaitoksella on kaivoimeytetty Päi-

jännetunnelin raakavettä. Kaivot tukkeutuivat alle vuoden koekäytössä, 

vaikka imeytysmäärä Nurmijärvellä (5600 m3/vrk) on ollut murto-osa Ta-

vase Oy:n suunnittelemasta määrästä 70 000 m3/vrk (ks. Pöyry Finland 

8.10.2019). Nurmijärvellä imeytetty raakavesi ei puhdistunut, vaan muis-

tutti imeytettyä raakavettä, vaikka sen viipymäksi oli arvioitu 180 päivää. 

Tavase Oy haluaa luvan 100 vuoden ajaksi ja imeyttää huomattavasti 

suurempia järvivesimääriä kuin yhtiön koeimeytyksissä käytettiin pohja-

vettä. Katsomme laajamittaisen esikäsittelemättömän järviveden käytön 

vaarantavan alueen luontoarvoja ja olevan siten LsL §64a ja §65 vas-

taista. Johdettaessa järvivettä sellaisenaan maaperään tekopohjaveden 

muodostamista varten on otettava huomioon ympäristönsuojelulain poh-

javeden pilaamiskielto. Pohjaveden laatua ei saa olennaisesti huonontaa 

eikä siten loukata yleistä tai yksityistä etua. Tavase Oy:n hakemus on 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 16§ mukaisen pohjaveden pilaamis-

kiellon vastainen.  
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Uusi ympäristönvaikutusten arviointi välttämätön  

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 edellyttää Päl-

käneellä uutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lain §27 sanoo, 

että perustellun päätelmän on oltava ajan tasalla lupa-asiaa ratkaista-

essa. Tavasen YVA on tehty 17 vuotta sitten. Sama laki sanoo, että YVA 

on tehtävä jos pohjaveden otto tai tekopohjaveden muodostamisen vuo-

tuinen määrä ylittää kolme miljoonaa kuutiometriä. Tavasen tuotanto olisi 

Pälkäneellä 4,38 miljoonaa m3/vuodessa ilman yli-imeytystä. Lisäksi ha-

kemussuunnitelmassa käytetään uusia ja erilaisia imeytysalueita sekä -

menetelmiä kuin mihin vuoden 2003 YVA perustui. Kaivoimeytyksen toi-

mivuutta alueella ei ole tutkittu. Vaasan hao:n mukaan hakemuksessa on 

oltava yksityiskohtainen virtaussuunnitelma. Tavase Oy ei voi tietää vä-

hentävätkö vai lisäävätkö muuttuneet alueet ja menetelmät ympäristö-

haittoja. Viittaamme em. Nurmijärven Teilinummen tapaukseen. YVA-la-

kia rikotaan räikeästi, jos näin suuressa ja merkittävästi muuttuneessa 

hankkeessa ei toteuteta uutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.  

Haitalliset vaikutukset Keiniänrannan Natura 2000 –alueeseen todennä-
köisiä  

Tekopohjavesilaitoksen imeytysalueiksi ei tule valita kasvillisuudeltaan 

arvokkaita elinympäristöjä. Viittaamme kirjallisuuteen (Helmisaari et al.) 

sekä Helsingin yliopiston yhdessä Metsätutkimuslaitoksen (nykyinen 

LuKe) tekemään tutkimukseen sadetuksen pitkäaikaisvaikutuksista. Sen 

tulosten perusteella imeytysalueiden maaperä ja kasvillisuus ei toipunut 

järviveden imeytyksestä 12 vuoden aikana.  

Keiniänrannan Natura 2000 -alueella esiintyy tervaleppäkorpea, tervalep-

päluhtaa ja kosteaa tervaleppävaltaista lehtoa. Nämä kasvillisuustyypit 

esiintyvät tietyillä kosteustasoilla, mikä edellyttää riittävää vakautta poh-

javeden saannissa. Pohjaveden pinnan tason muutokset vaikuttavat kas-

villisuuteen sekä kasvukauden aikana että myös muulloin. Jos pohjave-

den taso on talvikaudella liian alhaalla, kasviston juuristo voi vaurioitua 

jäätymisen tai kuivumisen seurauksena. Keiniänrantaan on järven puo-

lelle muodostunut jääntyönnön ym. vaikutuksesta matala rantapalle, mikä 

vähentää Mallasveden kevättulvien vaikutuksia luhdan vesitalouteen. 

Keiniänrannan luontotyypit ovatkin käytännössä Syrjänharjusta purkau-

tuvien lähdeveden ja orsiveden varassa. Syrjänharjun rakenne ei ole yh-

tenäinen, siinä on pohjaveden virtauksen kannalta erilaisia kohtia.  

Keiniänrannan tervaleppäesiintymästä on tehty Natura-arvio. Arvio pe-

rustuu kuitenkin varsin suppeaan aineistoon. Osaan koealoista vaikuttaa 

ihmistoiminta, eikä niitä ole sijoitettu tervaleppäluhdan edustavimpiin 

osiin. Pälkäneen Keiniänrannan kasvillisuuden paras asiantuntija on FT 

Ahti Mäkinen, joka on tutkinut aluetta vuodesta 1959 lähtien. Vuonna 

2018 hän julkaisi laajan yhteenvedon Suomen tervaleppäesiintymistä 

(Mäkinen 2018). Tässä työssä viitataan monessa kohtaa Keiniänrannan 

kasvillisuuteen ja sen ekologiaan. 

Ahti Mäkisen mukaan Keiniänrannan Natura-alue suojeltuine luontotyyp-

peineen on täysin riippuvainen alueen pohjaveden hydrologiasta. Siihen 

vaikuttavat kasviyhdyskuntaan tuleva veden määrä ja laatu, jotka 
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muuttuvat, mikäli vesitasapaino muuttuu. Harjuun pumpattavan järvive-

den kemiallinen koostumus poikkeaa luontaisen sadeveden koostumuk-

sesta. On selvää, että tämä vaikuttaa Keiniänrannan Natura-alueeseen.  

Muistutamme, että KHO totesi ratkaisussa 2018:121 hankkeessa olevan 

liikaa epävarmuustekijöitä eikä katsonut olevan edellytyksiä myöntää lu-

paa Pälkäneen ainutlaatuiselle Keiniänrannan alueelle. Uusin Natura-ar-

viointi 2019 on puutteellinen, sisältää virhelähteitä sekä vääriä johtopää-

töksiä. Koko hankealueella pitäisi toteuttaa uusi YVA-arviointi, kuten 

olemme toistuvasti vaatineet.  

Tavase Oy:n hakemuksessa imeytysalueita on näennäisesti siirretty ja 

kasvatettu, mutta perusperiaate on sama minkä KHO totesi vaarantavan 

Keiniänrannan Natura 2000 –alueen. Asian on huomannut lausunnos-

saan Pirkanmaan Ely-keskus. Samoin Metsähallituksen lausunnossa esi-

tetään huoli Natura-alueen heikentymisestä. Näyttää siltä, että FCG:n 

Natura-arvion tarkoitus on tukea Tavase Oy:n mielipidettä, ettei kymme-

nien tuhansien kuutiometrien päivittäisellä järviveden imeytyksellä ole mi-

tään haittaa milloinkaan luonnolle eikä ihmisille. Suunnitellut näennäisesti 

muutetut tuotantoalueet ovat yhä liian lähellä Keiniänrantaa. Tavase Oy:n 

hakemus on ristiriidassa KHO:n ratkaisun KHO 2018:121 kanssa. 

Yhteenveto  

Tavase Oy:n tekopohjavesihakemukseen ja siitä tehtyyn Natura-arvioin-

tiin liittyy yhä merkittävää epävarmuutta. Arvioinnista jää edelleen huo-

mattava epäily miten valtava esikäsittelemättömän järviveden imeytys 

vaikuttaa suojeltavaan Keiniänrannan Natura-alueeseen. Siksi yhtiön ha-

kemus on hylättävä ja tulee palauttaa voimaan Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintoviraston oikein tehty päätös 18.6.2015 nro 72/2015/2. Koska 

joka tapauksessa aiheutuu huomattavia ympäristöriskejä, LSL 64 a§ ja 

65 § mukaan valmistelulupaa töiden aloittamiseen ennen päätöksen lain-

voimaiseksi tulemista ei tule myöntää. Jos hanketta jatketaan, on toteu-

tettava uusi ympäristövaikutusten arviointimenettely.  

Pälkäneen seurakunta (kiinteistöjen 635-424-2-168, 635-424-2-113, 

635-426-1-38, 635-881-1-0, 635-424-2-167, 635-424-24-4 omistaja) on 

jättänyt seuraavan sisältöisen muistutuksen: Pälkäneen seurakunta vas-

tustaa kuulutuksessa esitettyä hanketta. Tavase Oy:n aluehallintoviras-

tolle toimittamalle hakemuksen 31.5.2019 mukaiselle laitokselle ei tule 

myöntää lupaa eikä myöskään valmistelulupaa. 

Erityisesti on mainittava, että Vanha Kirkkomaa nimisellä kiinteistöllä si-

jaitsee suojeltava vanha Rauniokirkko, jonka muinaisrekisterin numero 

on 635000002.  

Tavase Oy:n tekopohjavesihanke Pälkäneellä 

Pälkäneen seurakunta huomauttaa, että Tavase Oy hanke on ollut vireillä 

Pälkäneellä jo viime vuosituhannella. Hankkeen hakemus silloiseen ve-

sioikeuteen jätettiin 22.9.2003, mistä lähtien kiinteistöjen omistajat Pälkä-

neen seurakunta mukaan lukien ovat olleet epävarmuudessa. Omien tut-

kimustensa ja selvitystensä puutteiden vuoksi Tavase Oy on joutunut 
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teettämään täydentäviä tutkimuksia ja muuttamaan useaan otteeseen lai-

toksensa suunnitelmaa. Hankkeen selvitykset ovat olleet niin puutteelli-

sia, että aluehallintovirasto ja korkein hallinto-oikeus ovat hylänneet 

hankkeen. Korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävä päätös on annettu 

30.8.2018 (taltio 3947). 

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on 27.11.2018 Pälkäneen 

kunnan toimeksiannosta antanut tässä asiassa ja edellä mainittua kor-

keimman hallinto-oikeuden päätöstä koskien asiantuntijalausunnon, joka 

koskee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen oikeusvaikutuksia hal-

lintoviranomaisen päätöksenteossa.  

Lausunnon mukaan, kun korkein hallinto-oikeus on päätöksellään saat-

tanut voimaan aluehallintoviraston päätöksen, jolla tekopohjavesihan-

ketta koskeva lupahakemus on hylätty, aluehallintovirastolla ei ole toimi-

valtaa jatkaa kyseistä hanketta koskevan lupahakemuksen käsittelyä. 

Lausunto on tämän lausunnon liitteenä.  

Pälkäneen seurakunta korostaa, että jo pelkästään hankkeen kohtuuton 

viivästyminen johtuen sen sisältämistä puutteellista selvityksistä ja niiden 

toistuvista täydentämisistä ja laitoksen suunnitelmien jatkuvista muutta-

misista on aiheuttanut lupaprosessin venymisen kohtuuttoman lähes 

kahden vuosikymmenen mittaiseen kestoon. Tämä yhdessä hankkeen 

aiheuttaman epävarmuuden kanssa on aiheuttanut kohtuutonta haittaa 

hankkeen vaikutusalueen kiinteistöjen omistajille ja asukkaille. 

Edelleen viivästymisetä johtuen mm hankkeessa aikaisemmin mukana 

ollut Valkeakoski on vetäytynyt hankkeesta ja Tavase Oy:n osakkuu-

desta. Tampereen kaupungin vesilaitos on tehnyt korvaavia vedenhan-

kintaratkaisuja. Nämä ratkaisut tulee ottaa huomioon hankkeen tarpeelli-

suutta arvioitaessa.  

Suunniteltu laitos tuotantoalueella TUA3 Pälkäneellä  

Hakemuksessa on jätetty ilmoittamatta, että kyseessä on itseasiassa 

imeytysvesimäärän kasvattaminen imeytysalueella IA4.1 määrästä noin 

11 000 m3/d määrään 14 000 m3/d. Kyseinen vesimäärä 14 000 m3/d 

pumpattaisiin ylös maaperästä kaivoalueelta KA3.1. Hylätyn hakemuk-

sen mukaan kyseiseltä kaivoalueelta olisi otettu vettä 3 500 m3/d.  

Uuden hakemuksen mukaan kaivoalueelta KA3.1 pumpattu vesi imeytet-

täisiin pohjavesiesiintymään imeytysalueilta JIA4.2 ja JIA4.3. Hakija ei il-

moita vesimäärän jakautumisesta näiden ns. jälleenimeytysalueiden vä-

lillä. Hakemuksesta ei ilmene miten vedenotto jakautuu kaivoalueiden vä-

lillä.  

Pälkäneen seurakunta pitää aluehallintoviraston kuulutuksessa esittämiä 

tietoja hankkeen kaivo- ja imeytysalueiden virtaamista ja sijainnista vir-

heellisinä ja epäselvyyttä aiheuttavina. Huomautamme lisäksi, että kuu-

lutuksessa olleita asiakirjoja on muutettu kuulutusaikana siitä asianosai-

sille ilmoittamatta.  
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Hankkeesta on tehty vuonna 2003 ympäristövaikutusten arviointi.  

Tällöin Pälkäneen tuotantoalueella TUA3 on laitossuunnitelmaan sisälty-

nyt yksi imeytysalue ja kaksi kaivoaluetta. Imeytysalueen pinta-alavaraus 

oli 49203 m2 ja sen virtaama olisi 20 000 – 35 000 m3/d.  

Tekopohjavesi pumpattaisiin kulutukseen kahdelta kaivoalueelta, joiden 

yhteiskapasiteetti olisi 20 000 m3/d. Kaivoalueita olisi kaksi erillistä aluetta 

sijaiten uuden hakemuksen kaivoalueiden KA3.2 ja KA3.3 kohdella.  

Nyt kuulutuksessa olevan hakemuksen mukaisessa laitoksessa on näi-

den edellä mainittujen imeytysalueiden isäksi lisäksi kaksi uutta imey-

tysaluetta, joita hakija kutsuu jälleenimeytysalueeksi sekä kaksi uutta ve-

denottoaluetta. Vedenottoalueiden ja imeytysalueiden koko on kaksinker-

taistunut ja jopa moninkertaistunut.  

Hakemuksessa haetaan erikseen myös valmistelulupaa, jonka tarkoituk-

sena on selvittää pohjavesialueen hydraulisia olosuhteita tekemällä poh-

javeden ns. kierrätyskoe, jossa kokeillaan lähes laitosmittakaavassa noin 

10 000 m3/d veden imeyttämistä imeytysalueille ja vedenottoa kaivoalu-

eilta. Tätä varten toteutettaisiin merkittäviltä osin kaivorakenteet imeytyk-

seen ja vedenottoon sekä merkittävä ns. tilapainen siirtolinja kierrätysve-

den johtamista varten ja tarvittava havaintoputkiverkosto mittalaitteineen 

koetoimenpiteiden vaikutusten havainnointia varten. Työt ovat laajoja ja 

aiheuttavat mastoon huomattavaa haittaa, ja ovat itseasiassa osa hank-

keen rakentamista. Tavase Oy:n hanke on ollut pitkään vireillä, joten 

tässä tilanteessa hankkeelle valmisteluluvan myöntäminen hankkeen kii-

reellisyyden vuoksi ei ole perusteltua. Kyseessä on itseasiassa koetoi-

minta, joka olisi tullut tehdä ennen laitossuunnitelman laatimista ja vaiku-

tusarvioiden tekemistä.  

Tämä tulisi tehdä tutkimuslupamenettelyllä. Koetoiminnan lopputulos voi 

olla laitossuunnitelmaan tehtävät isot muutokset ja mitoitusten oleellinen 

muutos. Tämä muodostaa myös ongelman käyttöoikeuksien määräämi-

sessä ja erityisesti, miten menetellään, jos niistä tuleekin perusteettomia. 

Edelleen muutokset voivat merkitä hankkeesta saatavien hyötyjen mer-

kittävää vähentymistä ja hyvin todennäköisesti vastaavasti laitoksesta ai-

heutuvien ympäristöhaittojen merkittävää kasvamista.  

Pälkäneen seurakunta huomauttaa, että kuulutuksessa mainittu seikka 

vedentuotantomäärien pienemisestä on harhaanjohtava, koska merkitse-

vämpi tekijä laitoksen ympäristövaikutuksille, sen hallintaan ja luonnon-

arvoille on aluekohtaisesti käytetyt imeytettävät virtaamat ja kaivoista 

otettavat vesimäärät.  

Edelleen korostamme, että esimerkiksi energian talteenotto pohjavesi-

esiintymästä erityisesti pohjavesialueella on luvanvaraista toimintaa. Pel-

kästään lämpökaivon rakentamiselle pohjavesialueelle ei ole viimeaikai-

sessa lupakäytännössä annettu lupaa. Jälleenimeytysmenetelmän käy-

tölle edellytetään vaikutusperusteisesti myös vesitalouslupaa. Raudan ja 

mangaanin poistossa käytetyssä menetelmässä otetaan kaivojen avulla 

vettä pohjavesiesiintymästä. Tämä laskee pohjaveden pintoja ja muuttaa 
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virtaussuuntia. Otettu vesimäärä ilmastetaan ja jälleenimeytetään maa-

perään, jolloin pohjaveden pinnankorkeudet nousevat ja pohjaveden vir-

taussuunnat muuttuvat. Toimenpiteen fyysisesti vaikutukset pohjaveteen 

ovat identtiset verrattuna tekopohjaveden muodostamiseen. Muutokset 

pohjaveteen korostuvat tässä tapauksessa, jossa kaivoalueen ja imey-

tysalueiden välillä sijaitsee pohjaveden virtausta rajoittava kynnys. Jäl-

leenimeytettävä vesi ei ole pohjaveden kaltaista, joten laadulliset muu-

tokset pohjaveteen ovat samantyyppiset kuin tekopohjaveden muodos-

tamisessa. Menetelmä on ollut pitkään käytössä ja kuvattu tarkemmin 

mm Tuoma Hatvan väitöskirjassa: Iron and manganese in groundwater 

in Finland: Occurance in glasifluvial aquifers and removal by biofiltration. 

Helsinki 1989.  

Hakijan korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen jälkeen teet-

tämät tutkimukset  

Toimitettujen asiakirjojen mukaan hakija on teettänyt alueella korkeim-

man hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen jälkeen ainoastaan Geo-

Work Oy:llä maatutkaluotauksia ja näiden tulosten perusteella Joni Mäki-

nen on laatinut uuden tulkinnan osaan Pälkäneen tuotantoalueesta 

TUA3. Alueella ei ole tehty lisää kairauksia, eikä asennettu lisää havain-

toputkia. Perustuen uusiin suhteellisen suppeisiin maatutkauksiin on uu-

dessa tulkinnassa pyritty vahvistamaan aiempien maatutkauksien tulok-

sia. Uusien maatutkalinjojen pituus on yhteensä 1,54 km ja ne sijaitsevat 

Palvelukeskuksen ja Keiniänrannan välillä (linja 1/19) ja Onkkaalantiellä 

(linja 2/19) sekä Lahdentiellä (linja 3/19). 

Uudessa rakennetulkinnassa Keiniänrannan ja Syrjäharjun välisellä alu-

eella yllättäen sijaitsee pitkittäinen luode – kaakkois -suuntainen noin 40 

metrin pituinen kallioalue, joka nousee pohjavedenpinnan yläpuolelle. 

Tälle kuivalle kallioalueelle oli hylätyssä hakemuksessa rakennetulkinnan 

perusteella esitetty kaivoaluetta, jolta olisi otettu pohjavettä noin 4 500 

m3/d. Kyseisellä kaivoalueella ei tällöin oltu eikä vuoden 2018 jälkeen ole 

tehty kaivonpaikkatutkimuksia, eikä sille ole asennettu havaintoputkia tai 

tehty kairauksia. Näin ollen geofysikaalisten tutkimusten eri aikoina teh-

tyjen tulkinnat antavat päinvastaiset tulokset kyseisen alueen soveltumi-

sesta kaivoalueeksi. Tämä osoittaa selvästi, että ilman varmistavia tutki-

muksia ei imeytys- ja kaivoalueita voida sijoittaa hankealueelle. 

Tarkentavia tutkimuksia ole tehty uusien geofysikaalisten tutkimusten-

kaan jälkeen imeytysalueilla JIA4.2 ja JIA4.3 eikä vedenottoalueella 

KA3.4. Kaikkein laaja-alaisimmalla vedenottoalueella KA3.1 sijaitsee 

vain yksi havaintoputki. Hakemusasiakirjojen mukaan tälläkään alueella 

ei ole tehty kaivonpaikkatutkimuksia. Kuitenkin hakemuksessa haetaan 

pysyvää käyttöoikeutta kyseisille olevilla alueille ja niiden tarvitsemille 

kulkuväylille ja putkilinjoille.  

Uudessa rakennetulkinnassa on myös tulkittu Keiniänrannan yläpuolella 

(koillispuolella) sijaitsevan myös pohjaveden virtauksia ohjaavia moree-

niselänteitä sekä moreeni- ja kalliokynnyksiä sekä laajahko heikosti vettä 

johtavaa ainesta. Tämä nostaa perustellusti esille kysymyksen mikä on 
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Keiniänrannan lähteisiin purkautuvan vesimäärän kulkureitti. Uudessa 

hakemuksessa liitetyssä 31.5.2019 päivätyssä hydrogeologisessa nro 

1010841-010 kartassa on pohjaveden virtaussuunnat esitetty samanlai-

sena kuin 7.3.2014 päivätyssä kartassa nro 16WWE0815.010 revisio A. 

Tämän perusteella kalliokynnyksillä ja moreeniselänteillä eikä heikosti 

vettä johtavilla alueilla ole havaittavaa vaikusta pohjaveden luontaisiin 

virtaussuuntiin. 

Uusi kaivoalue KA3.4 ja kaivoalueiden KA3.3 ja KA3.2 laajennusosat 

sekä imeytysalueet JIA4.2 ja JIA4.3 on sijoitettu vanhoihin geofysikaali-

siin tutkimustuloksiin perustuen. Alueilla ei ole suorittu geofysikaaliset tut-

kimukset varmistavia kaivonpaikkatutkimuksia eikä niillä ole asianmu-

kaista havaintoputkiverkostoa. Suunnitelluilla imeytysalueilla JIA4.2 ja 

JIA4.3 ei ole tehty imeytyskaivojen paikkatutkimuksia tai imeytyskokeita. 

Suunnitellulla kaivoalueella KA3.4 ei ole tehty koepumppauksia, kaivon-

paikkatutkimuksia eikä suoritettu kairauksia tai asennettu havaintoputkia. 

Näin ollen hakijalla ei ole tutkimustietoa näiden alueiden soveltumisesta 

suunniteltuun tarkoitukseen, vaikka tällainen tieto vaaditaan jo pienissä 

vedenottamohankkeissa ja niiden lupakäsittelyissä.  

Edellä lausutuilla perusteilla on osoitettu, etteivät hakijan hakemuksen 

perusteet edelleenkään täytä niitä vaatimuksia, mitä korkein hallinto-oi-

keus on edellä mainitun päätöksen perusteluissaan käyttänyt.  

Virtausmallinnus vaikutusten arvioinnissa  

Hakemusasiakirjoissa on todettu, että uuden hakemuksen mukaisen te-

kopohjavedenottamon toiminnan vaikutukset kohdistuvat Keiniänrannan 

vesitaseeseen sekä pohjaveden laatuun ja lämpötilaan. Tämä arviointityö 

tehtiin virtausmallin avulla. Gain Oy:n toimesta aiempaa pohjaveden vir-

tausmallia tarkennettiin Geo-Work Oy:n uusien maatutkaluotausten ja 

tarkennetun rakenneselvityksen uuden tulkinnan perusteella. Mallin ka-

librointitilanteista ja validointitilanteesta ei ole esitetty pohjavesialueen 

vesitasetarkasteluja. Mallin laskemien ja mitattujen pinnankorkeuksien 

käyriä sekä niiden eroja ei ole esitetty merkkiaine- ja imeytyskokeen 

ajalta.  

Vakava puute on Keiniänrannan lähteiden virtaamien tarkastelu yhtenä 

kokonaisuutena, kun tarkastelut tulisi tehdä lähdekohtaisesti erityisesti 

tässä tilanteessa, kun mallinnuksessa on tehty oletus, että pohjavesivir-

tauksen suhteen Keiniänrannan yläpuolella on vedenvirtausta estäviä ja 

ohjaavia kalliokynnyksiä ja moreeniselänteitä sekä laajahkoja heikosti 

vettäjohtava alue. Näiden vaikutus lähteiden virtaamiin ja pohjaveden 

pinnankorkeuksiin tulisi ilmetä simulointiajoissa, joissa on lähdekohtai-

sissa tarkasteltu koko simulointijakson vesitaseita mukaan lukien lähtei-

den virtaamia ja pohjavedenkorkeuksia.  

Koeimeytys/merkkiaineenkokeen kalibrointituloksia ei ole raportoitu. Mal-

lin kuvauksen vedenjohtavuuskartoista puuttuvat kuvan vedenjohtavuus-

värien selostus. Mallin kuvaus on puutteellinen ottaen huomioon sen käy-

tön tekopohjavedenottamon suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.  
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Virtausmallissa vesipartikkelien kulkeutumista on laskettu alavirrasta ylä-

virtaan päin Keiniänrannasta, mikä antaa virheellisen kuvan Keiniänran-

taan purkautuvien vesimäärien suhteista. Toisin sanoen, tulosten perus-

teella näyttää siltä, kuin pohjavettä purkautuisi tasaisesti koko Keiniän-

rannan alueelle eri tilanteissa. Edellä mainittu on ristiriidassa uudessa 

tutkimuksessa havaitun kalliokynnyksen sekä moreeniselänteiden ai-

heuttaman virtausesteen ja niiden väliin muodostuvan virtausaukon 

kanssa. Lisäksi on huomioitava, että tehdyssä selvityksessä on oletettu 

suurimman osan vedestä purkautuvan Kostianvirtaan, johon suuntaan 

myös mallin laskemat vaikutukset ovat suurimmat. Pohjaveden purkau-

tumisesta Kostianvirtaan ja sen määristä ei ole saatu tutkimustietoon pe-

rustuvaa varmistusta merkkiaine- ja imeytyskokeissa eikä alueella suori-

tetuissa muissa tutkimuksissa. Myöskään mallinnusraportissa ei ole esi-

tetty tuloksia Kostianvirtaan purkautuvasta vesimäärästä osana mallin 

vesitasetta.  

Erityisen huomionarvoista on mallinnusraportin johtopäätökset:  

• Skenaarioiden mukaan tekopohjavedentuotannon vaikutukset Keiniän-

rannan Natura-alueen vedenlaatuun, virtaamiin tai pohjaveden pinnan-

korkeuksiin ovat vähäisiä.  

• Keiniänrannan avo-ojien virtaamat pienenevät alle 5% ja pohjaveden 

pinnankorkeudet alenevat alle 20 cm  

• imeytys- ja kaivoalueet on sijoitettu paikkoihin, jotka on määritetty sedi-

mentologisin ja hydrogeologisin perustein. Tämä takaa tekopohjavesilai-

toksen toimivuuden ja hyvälaatuisen tekopohjaveden tuottamisen.  

Edellä olevat johtopäätökset eivät perustu mallinnusraportin tietoihin. Si-

mulointiajoista ei ole esitetty vedenlaatuennusteita eikä lähdekohtaisia tai 

havaintopaikkakohtaisia pinnankorkeustietoja.  

Pohjaveden pinnankorkeuden alenema Keiniänrannassa tuotantotilantei-

den simulointiajoissa ei voi olla alle 20 cm, kun ainoassa kalibrointitilan-

teessa mallin virhe luonnontilaiseen pinnankorkeuteen verrattuna on kes-

kimäärin 45 cm, suurimpien virheiden ollessa yli metrin. Kun lisäksi huo-

mioidaan, ettei Keiniänrannan Natura-alueella sijaitse riittävän kattavaa 

havaintoputkiverkostoa, ei mallin toimintaa voida arvioida mittaustulosten 

puuttuessa luotettavasti, joten mallisimulointiajoista ei ole tehtävissä esi-

tettyjä johtopäätöksiä. Lähimpänä Keiniänrantaa sijaitsevalla vedenotto-

alueella KA3.4 tai sen lähialueellakaan ei ole asennettu havaintoputkia. 

Esitetyillä uusilla kaivo- ja imeytysalueilla ei ole käytettävissä kalibroin-

nissa tarvittavia tietoja, joten virtausmallin perusteella ei voida ottaa pe-

rusteltua kantaa kaivo- ja imeytysalueiden sijainnin oikeellisuudesta il-

man kyseisten alueiden mittaus- ja kalibrointituloksia.  

Edellä lausutuilla perusteilla voidaan osoittaa, etteivät hakijan hakemuk-

sen perusteet ja niistä edelleen tehdyt vaikutusarviot Keiniänrannan Na-

tura-alueeseen edelleenkään täytä niitä edellytyksiä, mitä korkein hal-

linto-oikeus ja aluehallintovirasto ovat edellä mainitussa päätöksessään 

edellyttäneet.  
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Vuonna 2003 tehdyn YVA-arvioinnin ajantasaisuus  

Tavase Oy:n suunnittelemaan uuteen hankkeeseen sovelletaan ympäris-

tövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 3 luvussa tar-

koitettua arviointimenettelyä. Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu arviointi tulee tehdä arviointimenettelyn yhteydessä. Tavase 

Oy:n suunnitelma edellyttää uutta ympäristövaikutusten arviointimenette-

lyä, mitä nyt ei suoritettu. Tämän vuoksi aluehallintoviraston tulee vaatia 

Tavase Oy:tä toimittamaan osana hakemustaan uusi ympäristövaikutus-

ten arviointi, missä yhteydessä tulee kuulla asianosaisia. Pelkästään uu-

sien imeytysalueiden JIA4.2 ja JIA4.3 ja uuden kaivoalueen KA3.1 sijainti 

on täysin poikkeava alkuperäisestä YVA-arvioinnista vuodelta 2003. Ky-

seisten alueiden vedenottovirtaamat ja imeytysvirtaamat ovat hakijan il-

moituksen mukaan 12 000 m3/d ja ylittävät YVA-laissa määrätyn YVA-

arvioinnin laukaisevan virtaaman n. 8200 m3/d v. 

Pelkästään hakemuksessa esitetty imeytysalueiden sijainnin muuttami-

nen Pälkäneen kunnan teollisuusalueen ja asutusalueen viereen, aiheut-

taa uuden YVA-arvioinnin tarpeen. Vanhentuneessa YVA selostuksessa 

todetaan s.112: ”Hanke ei vaikuta olemassa olevan yhdyskuntaraken-

teen hyödyntämiseen. Hanke ei suoraan vaikuta Pälkäneen yhdyskunta-

rakenteen laajentumiseen pohjoisen suuntaan” Edelleen sivulla 129 to-

detaan: ”Hanke ei estä uuden teollisuuden sijoittumista Kankaanmaalle 

eikä pakota Kankaanmaan alueella sijaitsevia yrityksiä siirtämään toimin-

tojaan muualle.”  

Kaivoalue KA3.4 on täysin uusi vedenottoalue ja se sijaitsee 350 metriä 

lähempänä Keiniänrantaa kuin alkuperäisen hakemussuunnitelman ja 

vuoden 2003 YVA-arvioinnin mukainen lähin vedenottoalue. Alue sijait-

see myös 350 metriä lähempänä Pälkäneen taajama-aluetta. Tavase 

Oy:n toimittamasta asemapiirroksesta 101010841-036 ilmenee, että ve-

denotto ja imeytysalueet sijaitsevat luonnonsuojelualueen ympärillä ja 

sen välittömässä läheisyydessä. Tämä lisää merkittävästi hakemuksen 

toiminnan ja rakentamisen aiheuttamia riskejä alueen suojeluarvoille ja 

heikentää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia. Toteamme, että YVA 

arviointiselostuksen s.112 toteamus: ”Harjun ulkoilu- ja virkistysreittien 

yhtenäisyys säilyy, mutta linjauksiin saattaa tulla muutoksia imeytysalu-

eiden kohdalla.” on ristiriidassa kuulutuksen mukaisen laitoksen sijoitte-

lun kanssa. Tämän vahvistaa myös vielä YVA selostuksen s. 113 lau-

suma: ”Hankkeen vaikutusalue harjuluonnon osalta on vähäinen eikä vai-

kutus siihen ole merkittävä.”  

Korkein hallinto oikeus edellä mainitussa päätöksessään edellytti nimen-

omaisesti uuden hakemuksen tekemistä, josta seuraa selvityksien ja 

sekä tutkimuksien tarve oleellisesti muuttuneen laitoksen ympäristövai-

kutuksista. Uuden hakemuksen mukainen laitossijoittelu suuremmilla täy-

sin uusine imeytys- ja vedenottoalueineen sekä hakijan oletukset muut-

tuneista kallio/moreeni kynnysten sijainnista ovat YVA-lain tarkoittamia 

perusteita tehdä uusi ympäristövaikutusten arviointimenettely. Pälkäneen 

seurakunta huomauttaa, että vuoden 2003, jolloin YVA -arviointi on tehty, 

jälkeen on hankeen vaikutusalueella tapahtunut paljon muutoksia.  
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Tavase Oy ei ole esittänyt uusia luontotutkimuksia. Hakija on esittänyt 

hakemuksessaan ainoastaan yhden uuden tutkimuksen, mikä ei ole liit-

tynyt luontotutkimuksiin ja Natura-alueelle aiheutuviin vaikutuksiin. Haki-

jan olennaiset muutosesitykset perustuvat vanhojen tutkimustulosten uu-

siin tulkintoihin. Todettakoon, että KHO on hylännyt hakijan aikaisemman 

hakemuksen aikaisemmin esitettyjen luontovaikutusten perusteella. Ha-

kija tosiasiassa vetoaa nyt samoihin luontoselvityksiin.  

YVA-arviointi on vanhentunut ja Natura-arviointi on puutteellinen, minkä 

vuoksi hakemuksen käsittely tulee keskeyttää ja Tavase Oy tulee velvoit-

taa tekemään uusi YVA-arviointi ja täydentämään Natura-arviointi. 

Johtopäätökset Tavase Oy:n hankkeen vaikutuksista TUA3 Pälkäneellä  

Korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen jälkeen Tavase 

Oy:n tekopohjavesihankkeen Pälkäneen tuotantoalueella TUA3 tehty 

Keiniänrannan Natura-arviointi perustuu muutetun laitoksen toimintaa ku-

vaavaan virtausmalliin. Virtausmalli on tehty vuonna 2019 ja se perustuu 

valtaosin aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Alueella on tehty yksi maas-

totutkimus (Geo-Work Oy) ja sen perusteella tarkennettu rakennemallia 

(Mäkinen). Keiniänrannassa ei ole tehty KHO:n hylkäävän päätöksen si-

sältämien selvitysten ja tutkimusten lisäksi uusia luontoselvityksiä tai 

muita uusia mittauksia, mitä uudelta hakemukselta ehdottomasti edelly-

tetään muissakin vedenottoa koskevissa lupakäsittelyissä.  

Uusilla imeytys ja vedenottoalueilla ei ole tehty imeytyskokeita eikä ve-

denottoalueilla ole tehty koepumppauksia. Myöskään kaivonpaikkatutki-

muksia ei ole tehty. Virtausmallin kalibroinnissa tarvittavia mittaustietoja 

ei ole koetoiminnan aikana käytettävissä uusilta vedenotto ja imeytysalu-

eilta. Virtausmallin kalibrointi on koetoiminnan puutteiden vuoksi epä-

luotettava. Virtausmallin kalibroinnin vakavien puutteiden vuoksi ja siinä 

havaittujen virheiden vuoksi tehtyjä simulointiajoja ei voida pitää luotetta-

vina arvioitaessa suunnitellun laitoksen vaikutuksia Keiniänrannan Na-

tura-alueen pohjaveden pinnankorkeuksiin ja lähteiden virtaamiin. Edel-

leen tekopohjavesilaitoksen vaikutuksen Keiniänrannasta purkautuvaan 

pohjaveden laatuun eivät ole perusteltavissa virtausmallinnuksen tulok-

silla. Myöskään virtausmallinnuksella ei voida osoittaa uusien imeytys- ja 

kaivoalueiden sijainnin toimivuutta eikä varsinkaan näiden yhteisvaiku-

tuksia Keiniänrannan vesitaseisiin sekä ympäröivään asutukseen ja teol-

lisuusalueeseen. Tämän hakija myöntää epäsuorasti hakiessaan tässä 

vaiheessa hankkeelle lupaa imeytyskokeiden ja kierrätyskokeiden suorit-

tamiseksi ja virtausmallin uudelleen kalibroimiseksi, vaikka kyseiset työt 

tulisi tehdä ennen imeytys- ja vedenottoalueiden sijoittelua ja mitoitta-

mista. Hakijalla ei ole varmuutta vedenotto- ja imeytysalueiden toimivuu-

desta ja niiden vaikutuksista sen paremmin kuin hankkeen aikaisem-

missa vaiheissa. 

Hakemuksessaan Tavase Oy hakee tuotantoalueelle TUA3 imeytysmää-

rältään 14 000 m3/d vedenottomäärältään 12 000 m3/d lupaa. Tosiasiassa 

hakemuksessa on esitetty toteutettavaksi tekopohjavesilaitosta Pälkä-

neellä tuotantoalueella TUA3, missä imeytetään yhteensä 28 000 m3/d 
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vettä kolmelle erilliselle imeytysalueelle ja pumpataan pohjavesiesiinty-

mästä tekopohjavettä neljältä kaivoalueelta 26 000 m3/d. Tämä ei poik-

kea aikaisemmasta hylätyn hakemuksen mukaisesta laitoksesta siinä 

määrin, että vaikutukset olisivat Keiniänrannan Natura-alueeseen hallit-

tavissa.  

Itse asiassa uudessa hakemuksessa käytetyt imeytys- ja vedenottovir-

taamat ovat merkittävästi suuremmat kuin korkeimman hallinto-oikeuden 

hylkäämässä hakemuksessa ja suuremmat kuin alkuperäisessä hake-

muksessa ja vuoden 2003 YVA-arvioinnissa esitetty. Hakemuskäsitte-

lyssä tulee arvioida vaikutukset Natura-alueelle todellisilla imeytysmää-

rillä 28 000 m3/d vuorokaudessa ja vedenottomäärällä 26 000 m3/d. 

Edellä esitetyn perusteella on todettavissa, että virtausmallinnuksen ku-

vaukseen pohjavesialueen olosuhteista jää merkittäviä epävarmuusteki-

jöitä. Pohjaveden virtausmalli on edelleen puutteellisista tutkimuksista ja 

koetoiminnasta johtuen epäluotettava erityisesti Keiniänrannan Natura-

alueella ja uusien kaivo- ja imeytysalueiden ympäristössä.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 18.6.2015 ja korkeimman hal-

linto-oikeuden 30.8.2018 antamien hylkäävien päätösten perusteet eivät 

ole edellä esitetyn perusteella ole poistuneet.  

Vuonna 2003 tehty YVA-arviointi ei ole enää ajantasainen eikä vastaa 

muutettua uuden hakemuksen mukaista hanketta Pälkäneen tuotanto-

alueella TUA3 muuttuneissa olosuhteissa. Tämän perusteella Pälkäneen 

seurakunta edellyttää YVA:n ajantasaistamista ja samalla Natura-arvioin-

nin ajantasaistamista.  

Muutetusta tuotantoalueesta TUA3 tehdystä Natura-arvioinnista voidaan 

todeta, kuten KHO totesi päätöksessään: ”Tehty Natura-arviointi täyden-

nyksineen tai muu esitetty selvitys ei sisällä sellaisia unionin tuomioistui-

men oikeuskäytännössä tarkoitettuja toteamuksia ja päätelmiä, joilla voi-

daan hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäilys suunniteltujen 

töiden vaikutuksista Keiniänrannan suojelun perusteena oleviin luonnon-

arvoihin. Esitetyn selvityksen perusteella on olemassa vaara, että teko-

pohjavesihanke merkittävästi heikentää suojelun perusteena olevia luon-

nonarvoja Keiniänrannan Natura-alueella. Näin ollen viranomainen ei ole 

saadun selvityksen perusteella voinut myöntää lupaa tekopohjavesihank-

keelle tuotantoalueen 3 toiminnan Keiniänrannan Natura-alueeseen koh-

distuvien vaikutusten takia. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös on 

kumottava ja aluehallintoviraston päätös on tältä osin saatettava voi-

maan.”  

Edellä lausutuilla perusteilla hakijan Natura-arviointi ei edelleenkään 

täytä niitä edellytyksiä, mitä luonnonsuojelulaki ja muu lainsäädäntö edel-

lyttävät. Hakemuksen käsittely on aikaisemman KHO hylkäävän päätök-

sen vastaisena keskeytettävä ja välittömästi hylättävä.  

Pälkäneen seurakunta pitää Tavase Oy:n esittämiä käyttöoikeusalueita 

tutkimusten puuttumisen vuoksi perusteettomina ja suuruudeltaan koh-

tuuttoman kokoisina. Käyttöoikeusalueiden sijoittelu estää tai oleellisesti 

vaikeuttaa jäljelle jäävän alueen käyttöä. Korvausesitykset ovat hakijan 
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toimesta määritetty liian pieniksi ottaen huomioon alueen sijainnin ja laa-

dun. Imeytys ja kaivoalueiden sekä niille tehtävien johto- ja tiealueiden 

heikentävät jäljelle jäävän alueen käyttökelpoisuutta ja nostaa merkittä-

västi haittoja. Tämä muodostaa ehdottoman luvan myöntämisen esteen 

yhdessä muiden haittojen kanssa.  

Hakemuksessa esitetyn laitoksen aiheuttamia haittoja ympäristöön ja 

luonnonarvoihin ei ole kyetty selvittämään vesilain edellyttämällä tavoin. 

Vesilain edellyttämät luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty eikä in-

tressivertailua voida tehdä.  

Pälkäneen seurakunta edellyttää, että hankkeen haittoja arvioitaessa 

otetaan huomioon myös hankkeen vaikutuksesta tehty pohjavesialueen 

luokituksen ja rajauksen muutoksesta aiheutuneet rajoitukset, jotka tulee 

ottaa huomioon hankkeen haittoja arvioitaessa. Tällaisia haittoja ovat 

mm. maalämpöjärjestelmien kieltäminen uudis- ja korjausrakentami-

sessa pohjavesialueelle.  

Edellä olevan perusteella Pälkäneen seurakunta vaati hakemuksen hyl-

käämistä eikä valmistelulupaa tule myöntää. 

Yhteismuistutuksessa (67 kiinteistönomistajaa) on esitetty muun mu-

assa seuraavat väitteet ja vaatimukset (perusteluineen ja liitteineen): 

1. Hakijan lupahakemus on hylättävä.  

2. Hakijan esittämä valmistelulupahakemus on hylättävä.  

Mikäli lupapäätökset olisivat hakijalle myönteiset, niin tulee jäljempänä 

esitetyt vaatimukset ottaa huomioon päätöksessä.  

3. Hakija velvoitetaan luovuttamaan asianosaisille kaikki hankkeen asia-

kirjat sisältäen tutkimusaineiston ja niiden perusteella laaditut raportit 

mm. hakemussuunnitelman liite 6:ssa mainitut tutkimusraportit. Virtaus-

mallinnuksista on esitettävä Ympäristöopas 121 mukaiset tiedot (Ympä-

ristöopas 121, Pohjaveden virtauksen mallintaminen, Mikko Seppälä ja 

Sirkku Tuominen, Suomen Ympäristökeskus, Helsinki 2005).  

4. Hakijan on toimittava myös asianosaisille kaikki ELY-keskukselle toi-

mittamansa hankkeen aineiston mm. tarkkailusuunnitelman asiakirjat.  

5. Hankkeen YVA-menettely on uusittava.  

6. Asianosaisille lähetetään jäljennökset muistutuksen johdosta hanki-

tuista selityksistä ja lausunnoista sekä viran puolesta hankitusta aineis-

tosta vastaselityksen antamista varten.  

7. Varaamme mahdollisuuden toimittaa asiaan liittyvää tärkeäksi katso-

maamme aineistoa aluehallintovirastolle siihen saakka, kunnes asiasta 

on annettu päätös.  

8. Aluehallintoviraston tulee järjestää katselmointitilaisuuden hankealu-

eella ennen asian käsittelyä.  
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Perusteita lupahakemuksen hylkäämiselle on useita ja ne ovat merkittä-

viä. 

Tässä muistutuksessa on tarkasteltu Keiniänrannan lähdevirtaamien 

muutoksen ja pohjaveden pinnankorkeuksien muutosten välistä riippu-

vuutta. Niiden perusteella hakijan esittämät pohjaveden pinnankorkeuk-

sien lupamääräykset johtavat hakijan itse esittämien kriteerien perus-

teella Keiniänrannan Natura-alueen tuhoutumiseen.  

Hakemussuunnitelman tuotantomäärien vähenemisestä huolimatta 

imeytys- ja ottomäärät ovat kasvaneet huomattavasti aiemmasta. Myös 

vesimäärät Keiniänrannan läheisyydessä ovat osin kasvaneet ja vähen-

tyneet. Uusi yli-imeytys kasvattaa merkittävästi ympäristövaikutuksia, 

mutta sitä ei ole huomioitu.  

Hankkeen vaikutuksiin Keiniänrannan Natura-alueeseen on edelleen jää-

nyt runsaasti Natura-aluetta vaarantavia tekijöitä. AVI:n ja KHO:n päätök-

sissä esitetyt epävarmuustekijät ja luvanmyöntämiseste eivät ole poistu-

neet.  

Hakija on päivittänyt tuotantoalueen virtausmallin. Virtausmalliin on tehty 

suuria muutoksia, vaikka uusia tutkimustietoja on ollut vähäisesti. Mallin 

kalibroinnissa ja validoinnissa on merkittäviä puutteita ja virheellisyyksiä. 

Mallinnusta ei ole tehty ja sen tuloksia esitetty Suomen ympäristökeskuk-

sen virtausmallinnusoppaan mukaisesti. Hakijan aiemmat virtausmallin-

nukset ovat ristiriidassa uuden mallin kanssa.  

Hankkeen YVA on vanhentunut ja ei vastaa vaatimuksia. Hakemussuun-

nitelma on muuttunut laissa asetettuja raja-arvoja enemmän, laitoksen 

tuotantoalueiden pinta-alat ovat yli kaksinkertaistuneet ja keskittyneet 

Keiniänrannan Natura-alueen ja Isolukon luonnonsuojelualueen lähei-

syyteen, imeytys- ja ottomäärät ovat kasvaneet ja uusi suunnitelma sisäl-

tää yli-imeytyksen, mitä ei ole selvitetty. Hankkeen vaihtoehdot on jo to-

teutettu.  

Ympäristövaikutusten arviointi, mikä on olennainen lupapäätöksen pe-

ruste, on tehty 20 vuotta sitten. YVA on vanhentunut ja vastaa sen ai-

kaista vanhentunutta lainsäädäntöä. Uusi lupahakemus edellyttää uuden 

YVA-prosessin käynnistämistä. Myös hallintolaki edellyttää uuden YVA-

lain mukaisen toiminnan, mikä tarkoittaa YVA-asiakirjojen ajantasaisuu-

desta huolehtimista.  

Hakijan intressivertailulle esitetyt tiedot, kuten myös PIRELY:n lausunto 

hankkeen hyödyistä ja haitoista ovat puutteellisia ja virheellisiä. Vedenja-

kelukapasiteetti ei lisäänny, 100 milj.euron ylimääräiset investointikustan-

nukset tulee huomioida vertailussa, nykyinen toimintavarmuus ja veden 

laatu on erittäin hyvällä tasolla eikä paranisi hankkeen myötä. Osakas-

kuntien vedentarve on arvioitu liian suureksi vanhentuneiden ja virheel-

listen tietojen perusteella. Valkeakoski on irtautunut yhtiöstä ja sen hank-

keesta, mutta sen siirtolinjaa ei ole poistettu suunnitelmasta. Tampereen 

Vesi on turvannut vesihuoltonsa uusilla ratkaisuilla ja Akaa siirtynyt käyt-

tämään HS Veden vettä. Hanke ei ole yleisen edun mukainen.  
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Tekopohjavesilaitoksen toimivuus sisältää merkittäviä epävarmuuksia 

myös veden puhdistumisen osalta. Laitoksella mahdollisesti tuotettavan 

veden laatua ja määrää ei ole riittävästi selvitetty, koska olennaiset lai-

toksen suunnittelun kannalta tarvittavat tutkimukset mm. pohjaveden 

kierrätyskokeet ovat yhä tekemättä. Vain niiden perusteella on mahdol-

lista arvioida luotettavasti maaperän vedenjohtavuutta ja tekopohjaveden 

viipymää, mitkä ovat tärkeitä tekijöitä arvioitaessa veden puhdistumista. 

YVA-viranomaisen asiantuntija on todennut puhdistumisen ongelmal-

liseksi maaperän suuren vedenjohtavuuden ja lyhyen viipymän perus-

teella. Kokeet Roineen raakavedellä vaatisivat täysimittaisen laitoksen 

rakentamista, mikä sisältää vältettävissä olevan suuren investointi- ja ym-

päristöriskin.  

Nurmijärvellä on rakennettu vastaaviin teknisiin ratkaisuihin perustuva te-

kopohjavesilaitos, missä hyvälaatuinen Päijännetunnelin raakavesi ei 

puhdistu. Vastaava hukkainvestointi voidaan välttää Tavase Oy:n hake-

mussuunnitelman mukaisessa lähes 10-kertaa suuremmassa laitok-

sessa tekemällä tarvittavat tutkimukset ja YVA-lain vaatimat selvitykset 

ennen rakentamisluvan antamista.  

Puutteellisten selvitysten takia on suuri riski sille, että teknistaloudellisesti 

ja ympäristöllisesti toimimaton tekopohjavesilaitos rakennetaan. Silloin 

luvan mahdollistamiin tutkimuksiin, rakentamiseen ja investointeihin käy-

tetyt rahat menevät hukkaan. Riskiä kasvattaa se, että kyseinen lupapää-

tös on osaratkaisu eikä se sisällä Kangasalan tuotantoaluetta tai siirtolin-

joja osakaskuntiin. Tämä tarkoittaa mm. putkilinjojen ylimitoittamista sekä 

laitoksen putkilinjojen toteuttamista palvelemaan olemattomia tarpeita, 

kuten Valkeakosken siirtolinjaa.  

Lisäksi muistutuksessa on tarkasteltu lupaprosessin puutteita sekä asi-

anosaisten oikeusturvan puutteita.  

Suullinen kuuleminen  

Hankkeen asiakirjat ovat pitkän hakemusprosessin takia tulleet erityisen 

sekaviksi ja muuttuneet vielä sekavimmiksi hakemuksen uudelleen käsit-

telyn ja pilkkomisen jälkeen. Päätöksen teko vaatii asioiden selvittämistä, 

mikä on asiakirjojen perusteella vaikeaa.  

Asianosaiset pitävät tärkeänä, että asian selkiyttämiseksi aluehallintovi-

rasto järjestää suullisen kuulemisen asiasta tai antaa mahdollisuuden au-

dienssiin.  

Yhteismuistutus sisältää edellisen lisäksi muun muassa seuraavat yksi-

löidyt vaatimukset. 

Lupamääräysten pohjaveden pinnankorkeudesta tulee kattaa koko pitkä 

Keiniänranta, jotta kaikkien lähteiden virtaamien säilymiselle on edelly-

tyksiä. Tämä edellyttää uusien havaintoputkien rakentamista koko Kei-

niänrannan osalta huomattavasti tiheämpään kuin hakija on ehdottanut. 

Lupamääräyksien tulee olla varmalla puolella Natura-alueiden säilymisen 

näkökulmasta. 
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Lupaviranomainen huomioi päätöksessään, että hanke ei ole yleisen 

edun vaatima ja hylkää lupahakemuksen. 

Hanke tarvitsisi tutkimusluvan, mutta ei rakentamislupaa. Tutkimusten 

jälkeen hakija voi korjata/täydentää hakemussuunnitelmaansa ja hakea 

lupaa laitokselle. Tutkimuksen tulokset voivat myös johtaa tarpeeseen 

jatkotutkimuksille, kuten on tähän astikin käynyt, tai hankkeen alasajoon.  

Lupamääräysten vaikutus hankkeen suunniteltuun toimintaan tulee arvi-

oida asianmukaisesti ilman että Natura-alueen mihinkään osaan kohdis-

tuu haitallisia vaikutuksia. 

Asianosaisia on kohdeltava tasapuolisesti. 

Hakemuksen käsittely on keskeytettävä siihen saakka, kunnes havaitut 

virheet on korjattu ja edetty lainmukaisesti. 

Aluehallintoviraston tulee edistää asianosaisten tiedonsaantia. 

Hakijalle annetaan käyttöoikeuksia vain selkeästi rajatuille alueille, joiden 

perusteella on mahdollista määrätä omistajille aiheutuvista korvauksista. 

Pysyvästä käyttöoikeudesta saatavat hinta-arviot on laadittava asianmu-

kaisesti ja korjattava vastaamaan kohdealuetta ja sen markkinahintaa il-

man hankkeen negatiivista vaikutusta. Arvioinnin lähtökohtia: peltojen 

arvo kohdealueella on 16000 – 25000 euroa/hehtaari ja rakennuspaikko-

jen osalta arvo 7-9 euro/m2.  

Kaikkien kiinteistöjen osalta on suoritettava katselmointi oikean arvion 

määrittämiseksi sekä pysyvän käyttöoikeuden osalta että aiheutuvista 

haitoista. Haittojen osalta tulee olla mahdollisuus saada korvauksia to-

teutuneiden haittojen mukaisesti (esim. salaojat). Rakennustöiden jäl-

keen ja laitoksen toiminnan aikana ilmenevät ennalta-arvaamattomat va-

hingot ja haitat on korvattava toteutuneiden kustannusten mukaisesti.  

Hakijan tahtotila on aliarvioida korvauksia, mikä säästää hakijan kustan-

nuksia ja vaikuttaa intressivertailuun hakijan kannalta positiivisesti. Tämä 

on asianosaisten oikeuksien vastaista ja sitä ei tule hyväksyä.  

Hakijan vanhoihin hintoihin perustuviin arviointeihin on asianmukaisesti 

tehtävä inflaatiokorjaukset.  

Kaikessa arvioinnissa tulee huomioida, että 90-luvulta asti hanke on poik-

keuksellisen pitkäaikaisesti vaikuttanut alueen arvoon haitallisesti. Arvon 

pitää perustua arvoon tilanteessa, missä hanketta ei ole olemassa ja se 

on lopetettu. Tästä aiheutuva arvon nousu on huomioitava korvauksissa.  

Kiinteistöjen osalta, joille ei ole esitetty käyttöoikeutta, tulee maksaa kor-

vaus hankkeen aiheuttamasta yleisestä alueen kiinteistöjen arvon alene-

misesta. 

 ovat jättänyt seuraavan 
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sisältöisen muistutuksen: Valmistelulupa- sekä rakentamislupahakemus 

on hylättävä. Perustelut: Sydän-Hämeen Safareiden liiketoiminnan esty-

minen. Sydän-Hämeen Safareiden pääliiketoiminta syntyy ohjattujen 

moottorikelkka- mönkijä- sähkömaastopyörä, patikka ja vesijettisafarei-

den tuottamisesta sekä vuokraamisesta. Yrityksen vahvuutena on sijainti 

eritäin kauniin Syrjänharjun harjualueen läheisyydessä. Hyödynnämme 

toiminnassamme harjun metsien, suppien ja korkeuseron tuomia kauniita 

maisemallisia arvoja. 

Jos Tavase Oy saa luvan nyt hakemilleen toimille, se tulee väistämättä 

viemään perheeni elinkeinolta sen vetovoimaisuuden, jonka yritys tarvit-

see pysyäkseen kilpailukykyisenä. Yritys, joka ei pysty toimimaan kilpai-

lukykyisenä, ei myöskään pysy pystyssä eikä pysty elättämään henkilö-

kuntaansa. 

Jos vastustuksestani huolimatta Tavase Oy saa nyt hakemansa luvan 

tulla pilaamaan 20 vuotta toimineen yritykseni toimintaympäristön, vaadin 

että tulonmenetykset minulle, yritykselleni sekä yrityksen alihankintaket-

juille korvataan täysimääräisenä. Jätän oikeuden täsmentää Tavasen toi-

minnasta aiheutuvia haittoja niiden realisoituessa. 

Sydän-Hämeen Safareiden mönkijä- ja moottorikelkkakalusto sekä asia-

kastilat sijaitsevat Keiniänkujalla Pälkäneen keskustassa. Safarit lähtevät 

kyseisestä toimipisteestä Syrjänharjua pitkin jatkuen aina Kangasalan ra-

jalle saakka. Asiakaskalusto on maastoliikennekelpoista, tällaisella kalus-

tolla yleistä tietä saa ajaa vain hyvin tilapäisesti, erillisen säännöstön mu-

kaisesti. Safariliikenne kulkee maanomistajien kanssa sopimuksin sovit-

tua metsän reitistöä pitkin. Tavasen suunnitelmissa on rakentaa erilaisia 

rakenteita ja toiminteita juuri tämän reitistön paikalle. On huomioitavaa, 

ettei reitistöämme pysty siirtämään toisaalle; maastonmuodoista, asutuk-

sesta, tervalepikön Natura-alueen ja rauhoitetun lsolukon luonnonsuoje-

lualueesta johtuen. Hanke toteutuessaan estäisi konkreettisesti mönkijöi-

den ja moottorikelkkojen safariajon sekä tuhoaisi kauniin luonnon, jota 

kaikentyyppisillä safarilla menemme katsomaan ja vuokrauksessa hyö-

dynnämme. 

Tavasen pitkään kestänyt tavoite vallata ja pilata elinkeinoni, sekä toimin-

taympäristö, aiheuttaa minulle henkilönä ja yrittäjänä suuria huolia. Mietin 

näitä asioita usein illalla, eikä uni meinaa tulla, herään usein aamuyöllä 

pohtimaan yritykseni tulevaisuutta sadettimien, hakattujen ja haisevien 

imeytysaltaiden, huoltoreittien ja vesiputkilinjojen seassa. Eikä nämä 

edellä mainitut asiat millään tavalla lisää maisemallista vetovoimaisuutta, 

päinvastoin! Olen usein murheellinen tällaisten öiden jälkeen ja minusta 

tuntuu kuin sydämeni jättäisi lyöntejä väliin. Tätä Tavasen järjestämää 

huolta on riittänyt jo liian kauan. En pysty hyväksymään, miksi se voi al-

kaa yhä uudelleen, vaikka heidän hankkeensa on jo moneen kertaan saa-

nut hylkäävän päätöksen. 

on jättänyt seuraavan sisältöisen muistutuksen: Valmistelulupa- sekä 
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rakentamislupahakemus on hylättävä. Lisävaatimukset esitetään Ari Nie-

misen laatimassa yhteismuistutuksessa. 

Kiinteistöille aiheutuva huomattava haitta ja käytön estyminen Tavase 

Oy:n hakemuksessa on tilojeni alueelle suunniteltu tekopohjavesilaitok-

sen toimintoja noin 6 hehtaarin alueelle. Uusia kaivoja tilojen alueelle tu-

lisi seitsemän (7) kappaletta ja havaintoputkia entisten kuuden (6) lisäksi 

kymmenen (10) kappaletta. Imeytys- ja kaivoalueet sekä johtolinjat, huol-

totiet, kaivot ja havaintoputket hajautuisivat laaja-alaisesti eri puolille kiin-

teistöjä. Tekopohjavesilaitoksen vaatimien alueiden väliin jäisi kapeita ja 

epämääräisiä alueita vaikeuttaen ja estäen alueiden käyttöä.  

Lupahakemuksessa käyttöoikeusalueet on merkitty liian pieniksi. Kai-

voille on rakennettava tie kaivontekokonetta ym. liikkumista varten. Tien 

tulisi olla vähintään viisi metriä leveä. Tieuran leveys kasvaisi kun jyrkkien 

ja kaltevien rinteiden vuoksi niitä jouduttaisiin luiskaamaan ja/tai loiven-

tamaan. Myös johtolinjojen käyttöoikeusalueet on merkitty liian kapeiksi. 

Tavase Oy:n vuonna 2003 teettämässä YVA:ssa sivulla 122 todetaan: 

”Putkilinjojen rakentaminen vaatii käytännössä noin 15-20 metrin tilantar-

peen, ” 

”Tavase Oy:n Vehoniemen - lsokankaan harjualueen tekopohjavesilaitos 

- ympäristönvaikutusten arviointi 17.4.2003; Suunnittelukeskus Oy” asia-

kirjassa on ehdotus suoja-alueen rajaukseksi ja määräyksiksi. Todennä-

köistä on, että luvan saatuaan Tavase Oy hakisi lupaviranomaiselta lu-

nastusoikeutta tekopohjavesilaitoksen ympärille tulevalle suoja-alueelle. 

Lupaviranomainen asettaisi määräykset ja käytönrajoitukset alueelle. 

Suoja-alueen määräykset aiheuttaisivat kohtuuttomasti haittaa osaomis-

tamieni tilojen käytölle. Hakemussuunnitelma on merkittävästi muuttunut 

vuonna 2003 tehdystä ympäristönvaikutusten arvioinnista, eikä YVA ole 

enää ajantasainen. 

Laajat imeytys- ja kaivoalueet. johto-. tie-. ym. rakenteet sekä suoja-alue 

heikentäisivät merkittävästi kiinteistöjeni alueen käyttöä sekä vaikeuttai-

sivat kaavoitusta tulevaisuudessa. Näistä aiheutuisi kiinteistön omistajille 

huomattavan suurta haittaa ja vahinkoa käyttää hyväkseen aluettaan ja 

omaisuuttaan. Edellä mainittuja haittoja ja vahinkoja kohdistuisi myös 

hankealueiden ja rakenteiden ulkopuolellejäävään alueeseeni.  

Luvan myöntäminen olisi vesilain 2 Iuvun13 §:n vastaista.  

Hankkeen vaikutukset Syrjänharjuun 

Laitoksen alueet ja rakenteet sekä niiden vaatimat työt vahingoittaisivat 

merkittävästi arvokkaan harjun maisemaa ja geologista rakennetta. Toi-

menpiteet aiheuttaisivat harjuun merkittäviä pitkäaikaisia ja pysyviä hai-

tallisia vaikutuksia. Harjun omintakeinen ja harvinaislaatuinen suppaver-

kosto tuhoutuisi.  

Suunnitelman mukaisia rakenteita tulisi Syrjänharjun luonnonsuojelualu-

een ympärille. Suppa jatkuu sekä pohjois- sekä eteläpäästään LS-alueen 

ulkopuolelle, mille alueille Tavase Oy:n toimenpiteet kohdistuisivat. Ulko-

puolelta tulevat vaikutukset kohdistuisivat harjujensuojeluohjelmaan 
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kuuluvaan Syrjänharjun luonnonsuojelualueeseen. Maakuntakaavassa 

todetulla arvokkaalla harjualueella hanketta ei ole mahdollista toteuttaa. 

Luonnonsuojelualueen ympärille suunnitellut alueet eivät ole olleet mu-

kana vuoden 2003 YVA:ssa.  

Hankkeen vaikutukset Keiniänrantaan  

Tilan omistajat ovat luovuttaneet vaihtokirjalla vuonna 2009 Suomen val-

tiolle luonnonsuojelutarkoituksiin (soidensuojeluohjelma, Natura) osan 

omistamastaan Natura 2000- verkostoon kuuluvasta alueesta. Omistajilla 

on edelleen omistuksessaan Natura -alueeseen kuuluvaa aluetta noin 

0,70 ha kiinteistöjen 635-422-1-3 ja 635-424-1-356 alueilla. 

Aiempaan suunnitelmaan verrattuna, lähempänä Keiniänrantaa imeytet-

tävän veden määrää on kasvatettu, ei vähennetty, kuten hakemuksessa 

todetaan.Tavase Oy:n teettämissä selvityksissä on maaperän koostu-

musta ja kallionpintoja koskevia merkintöjä muutettu perusteettomasti. 

Uusia luotettavia tutkimuksia alueella ei ole tehty. Hakemus perustuu 

pääosin vanhoihin tutkimuksiin ja asiakirjoihin.  

Keiniänrantaan kohdistuviin vaikutuksiin jää edelleen merkittäviä epävar-

muuksia, jotka vaarantavat LS- ja Natura-alueen muuttumattomuutta. 

Rakentamis- tai valmisteluluvan myöntämiselle ei ole perusteita. 

En tule hyväksymään minkäänlaisia hankkeesta aiheutuvia heikentäviä 

vaikutuksia ja muutoksia Keiniänrannan Natura- ja luonnonsuojelualu-

eelle.  

Virheet kuulemisissa  

Tietooni on tullut, että osa alueen kiinteistöjen omistajista on kesällä 2019 

saanut lausuntopyynnön luonnonsuojelulain 65§:n mukaisesta Natura-

arvioinnista. Aluehallintovirastolta saadun arkistolistan mukaan lausunto-

pyyntö Natura-arviosta olisi toimitettu vain Metsähallitukselle ja Pirkan-

maan ELY:IIe. Arkistolistassa on virheitä tai puutteita, sillä lausunnon an-

tajia on neljä sekä yksi muistuttaja. Kiinteistöjen 635-422-1-3 ja 635-424-

1-356 omistajille lausuntopyyntöä ei ole tullut. Kaikkia asianosaisia ei ole 

kuultu, joten yhdenvertaisuus asioiden käsittelyssä ei toteudu.  

Hakemusasiakirjoja on lisätty kuulutuksen aikana. Kaikki hakemusasia-

kirjat eivät olleet nähtävillä kuulutuksen alkaessa 6.2.2020. Kuulutus-

ajasta oli kulunut yli viikko kun aluehallintovirasto oli lisännyt hakemuk-

seen liiteet 3, 401, 402 ja 4f. Se ei ole tiedottanut asiakirjojen lisäämisestä 

kuulutuksen aikana. Tärkeiden hakemusasiakirjojen huomattava lisään-

tyminen kuulutuksen aikana lienee lainvastaista. Aluehallintovirasto on 

toiminut virheellisesti, koska se ei ole tiedottanut hakemusasiakirjojen 

muutoksesta. Muistutuksen antamiselle pyydettyä lisäaikaa ei ole myön-

netty, vaikka asiakirjat kokonaisuudessaan eivät ole olleet koko kuulutus-

aikaa nähtävillä.  

Muut perusteet ja vaatimukset  

Kuulemisissa on tapahtunut virhe. Asiassa edetään virheellisessä järjes-

tyksessä. Virheet on oikaistava, ennenkuin asian käsittelyä jatketaan. 
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Hanke on oleellisesti muuttunut, eikä sitä koskeva YVA ole enää ajanta-

sainen. Vaadin uuden YVA menettelyn, jos hankkeelle annetaan lupa. 

Vuoden 2003 jälkeen hakija on muuttanut suunnitelmiaan ja hakemuksi-

aan lukuisia kertoja. Tämä on osoitus siitä, että hakija ei pysty tuottamaan 

luotettavia selvityksiä laitoksen toimivuudesta ja siitä aiheutuvien vahin-

gollisten haittojen pois sulkemisesta. Uusi hakemus on sekava eikä se 

ole sen luotettavampi kuin aiemmatkaan selvitykset. Hakemus perustuu 

vanhoihin lukuisia kertoja muutettuihin ja uudelleen tulkittuihin asiakirjoi-

hin. Hakijan on esitettävä selkeät ja uudet hakemusasiakirjat, kuten 

KHO:n päätös edellyttää.  

KHO on jo kertaalleen hylännyt Tavase Oy:n lupahakemuksen, eikä nyt 

esillä olevilla vanhoilla ja vain uudelleen tulkituilla asiakirjoilla voida jatkaa 

lupakäsittelyä. Vastustan valmisteluluvan myöntämistä ja tekopohjave-

silaitoksen rakentamista. En tule vapaaehtoisesti antamaan minkään-

laista suostumustani hankkeelle.  

 on jättänyt seuraavan 

sisältöisen muistutuksen: 1. Tavase Oy:n hakemuksen mukaiselle teko-

pohjavesilaitoksen tuotantoalue 3:lle ei tule antaa lupaa. 2. Töille ei pidä 

myöntää valmistelulupaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. 3. Jos 

lupahanke kuitenkin etenee, hankkeesta on tehtävä uusi ympäristövaiku-

tusten arviointi. Vuonna 2003 valmistuneessa arvioinnissa ei ollut mitään 

tietoa omistamani kiinteistön alueelle suunnitellusta kaivoalueesta TUA3-

KA3.4 sekä sille johtavasta putkilinjasta ja huoltoteistä, joten niitä koske-

vaa YVA:a ei ole olemassa. 4. Jos lupahanke etenee, omistamani kiin-

teistön alueella TUA3-KA3.4:n läpi kulkevasta ikivanhasta kylä- ja kirkko-

tiestä on tehtävä arkeologinen inventointi, eikä muinaismuistoa saa tu-

hota. Inventoinnin tarve on todettu myös hakemusasiakirjoihin liitetyssä 

Maakuntamuseon lausunnossa (asiakirjojen liite 9).  

Perustelut: Tavasen hakemusasiakirjat ovat puutteelliset. Lisäksi neljä lii-

tettä on julkaistu vasta 14.2.2020 Saamani kuulutuksen mukaan tiedok-

sisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään 13.2.2020 joten silloin niitä 

ei ole ollut saatavilla. Sitä mukaa, kun alkuperäiset suunnitelmat on osoi-

tettu virheellisiksi ja toimimattomiksi, Tavase on muuttanut suunnitelmi-

aan oleellisesti, mutta uusia alueita koskevia tutkimuksia ja ympäristösel-

vityksiä ei ole tehty. Uusien kaivo- ja imeytysalueiden sekä huoltoteiden 

sijoittaminen harjuytimen tuntumaan Pälkäneen seurakunnan luonnon-

suojelualueen ympärille rikkoisi koko keskeisen suppa-alueen. Siitä ai-

heutuisi pitkäaikaisia ja pysyviä haittoja sekä maisemalle, harjun geolo-

giselle rakenteelle että virkistysarvoille valtakunnallisesti arvokkaalla har-

jualueella.  

Syrjänharjuntieltä kaivoalueelle TUA3-KA3.4 vedettävä putkilinja rikkoisi 

harjun päällä olevan suppaverkoston. Lisäksi TUA3-KA3.4 on piirretty 

ulottumaan harjun koillisrinteessä olevaan ainutlaatuiseen, 25 metrin sy-

vyiseen, pohjalta kellarimaiseen suppaan, joka tuhoutuisi kaivutöiden ja 

pohjavesiolojen muutoksen vuoksi.  
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Koska uusia imeytysalueita ei ole tutkittu, ei ole mitään takeita, ettei Kei-

niänrannan natura-alueelle ulottuvia haittoja syntyisi. Tavase uskoo voi-

vansa korjata Keiniänrannalle mahdollisesti aiheutuvat haitat yli-imeytyk-

sellä. Ei ole kuitenkaan tietoa, minne yli-imeytetty vesi tosiasiassa pää-

tyisi. Hakemusasiakirjojen liitteistä ilmenee, ettei asiantuntijoilla vielä-

kään ole muuta kuin valistuneita arvauksia siitä, minne alkuperäisissä 

merkkiainekokeissa pohjaveteen päästetty merkkiaine päätyi, kun siitä 

saatiin talteen alle 5%.  

Korvausvaatimus: Pysyvästä käyttöoikeudesta tarjottu 1,5 euron korvaus 

neliömetriltä on aivan liian alhainen. Vuonna 1989 myin tästä samasta 

tilasta 1,3 hehtaaria metsämaata. Vapaaehtoisella kaupalla kauppahinta 

neliömetriltä oli tuolloin 46,15 markkaa, mikä tilastokeskuksen rahanar-

votaulukon mukaan nykyrahaksi muutettuna on 12,98 euroa. Koska en 

nyt ole vapaaehtoisesti luopumassa maani käyttöoikeudesta, vaadin py-

syvästä käyttöoikeudesta 39 euroa neliömetriltä. 

on jättänyt muistutuksen liitteineen, jossa vaaditaan muun muassa seu-

raavaa: 

Muistutuksen tekijät vastustavat tekopohjavesihanketta ja katsovat, ettei 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolla ole toimivaltaa ottaa hake-

musta tässä muodossa käsiteltäväksi, koska hakemus perustuu pääosil-

taan vanhentuneisiin tutkimuksiin. Lisäksi hanke Pälkäneen osalta on hy-

lätty KHO:n vuosikirjapäätöksellä 3947/30.8.2018 ja on muutoinkin vesi-

lain ja ympäristönsuojelulain vastainen. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ja sen oikeusvoimasta 

Vanha Tavase Oy:n hakemus hylättiin KHO:n vuosikirjapäätöksellä taltio 

3947/30.8.2018 eikä mikään hallintoviranomainen voi ottaa samaa asiaa 

enää käsiteltäväkseen ilman uutta hakemusta. Tavase Oy:n nyt kuulu-

tettu hakemus ei ole sellainen lain tarkoittama uusi hakemus, joka voitai-

siin käsitellä uutena hakemuksena, koska uusi hakemus ei voi olla alis-

teinen KHO:n päätökselle. Hakemusasiakirjoissa oleva viittaus KHO:n 

päätösperusteluihin sivulla 126, on perusteeton. 

Ympäristöneuvos Arto Paanasen esteellisyys 

Ympäristöneuvos Arto Paanasen esteellisyyttä koskevista lausumista on 

vastuussa yksin, muistutuksen laatija HL Simo Korppoo, eivät hänen pää-

miehensä. 

Uudistan Vaasan hallinto-oikeudelle valituksessani 62/2019 Dnro 

LSSAVl/3570/2019 tekemäni ssyysväitteessä esittämäni tämän muistu-

tuksen perusteeksi sekä lisäksi esitän seuraavaa: 
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Ympäristöneuvos Arto Paananen on aikaisemman Pirkanmaan ELY-kes-

kuksessa toimintansa perusteella HL 28 §:n 7-kohdan mukaisesti esteel-

linen toimimaan ratkaisevana esittelijänä tässä asiassa. 

Aluehallintoviraston kuulutuksen puutteellisuus 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut Tavase Oy:n te-

kopohjavesihankehakemuksen kuulutuksella 11.2.2020. Tämänkin asia-

kohdan kannanotoista vastaa vain muistutuksen laatija, HL Simo Korp-

poo eivät hänen päämiehensä. 

Vesilain 11:63 §:ssä ei aseteta lausunnon antajia ja muistutusten tekijöitä 

eriarvoiseen asemaan, joten ympäristöneuvos Paanasen sähköpostissa 

02.03.2020 oleva maininta ei perustune positiiviseen säännökseen. 

Muistutusten tekijät ovat asianosaisia samalla tavalla kuin viranomaislau-

sunnon antajatkin. Tasapuolisuuden vaatimus kuuluu hyvän hallinnon oi-

keusperiaatteiden keskiöön (HL 6.1 §) ja oikeusturvaperusoikeuden (PL 

21 §:n) ydinsisältöön. Viranomaisen on näitä noudatettava.   

Kyseessä on erittäin laaja ja monitahoinen vesitaloushanke, jolla on erit-

täin suuri yhteiskunnallinen merkitys Pälkäneen kunnalle, sen asukkaille 

ja elinkeinonharjoittajille. Hanketta koskeva materiaali on erittäin laaja. 

Tästä syystä muistutusten jättämiselle määrätty 30 päivän määräaika on 

aivan liian lyhyt.   

Ympäristöneuvos Arto Paananen on jostakin tuntemattomasta syystä ol-

lut nihkeä myöntämään lisäaikaa muistutusten jättämiselle, vaikka hän   

sähköpostiviestissään 26.2.2020 kehotti tarvittaessa pyytämään lisäai-

kaa. Kuitenkaan pyydettyäni lisäaikaa sähköpostilla 28.2.2020, Paana-

nen ei lisäaikaa myöntänyt (2.3.2020 Liitteet 2 ja 3). Tulkitsen vastausta 

siten, ettei lisäaikaa ole myönnetty. Ympäristöneuvos Paanasen vastauk-

sessa ei edes vastata lisäaikapyyntöön. Vastaus ei mielestäni täytä HL 2 

luvun 9 §ın edellyttämää hyvän kielenkäytön vaatimusta.   

Vesilain säännösten järjestyksestä (VL 11:65 ja VL 11:7) voitaneen pää-

tellä, että muistutuksia tulisi pyytää vasta viranomaislausuntojen jälkeen, 

mikä olisikin luonnollinen järjestys, tai ainakin muistutusten tekijöiden tu-

lisi voida tutustua viranomaislausuntoihin ennen muistutustensa jättä-

mistä.   

Arvostelen ympäristöneuvos Paanasen menettelyä, koska hän on myön-

tänyt arkistolistan mukaan esimerkiksi Pälkäneen kunnalle lisäaikaa 

3.4.2020 saakka, mutta ei yksityisille asianosaisille. Huomattakoon, että 

Tavase Oy:n hakemus on tullut vireille 31.05.2019 ja hakijalla on ollut 

mahdollisuus täydentää hakemustaan useaan otteeseen ennen kuulu-

tusta.   

Katson, että kuulutuksessa määrättyä muistutusten jättöaikaa olisi tullut 

alun perin jo pidentää 45 päivään, koska mitään kiirettä asian ratkaisulla 

ei ole. Kyseisessä säännöksessä ei ole määritelty, milloin pidennettyä 

kuulutusaikaa olisi käytettävä eikä siihen saada yksiselitteistä vastausta 

myöskään lainvalmisteluaineistosta.   
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Huomautan, että Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

selle on lähetetty lausuntopyyntö 11.02.2020. Keski- Suomen ELY-kes-

kus on tässä asiassa YVA-yhteysviranomainen, minkä vuoksi sen lau-

sunto on prosessin kannalta erityisen tärkeä. Koko kuulutus olisi tullut 

julkaista vasta YVA-yhteysviranomaisen ja muiden viranomaislausunto-

jen saavuttua aluehallintovirastolle.  Tavase Oy:n tutkimusten vanhentu-

mien 

Tavase Oy:n tutkimusten vanhentumien 

Tavase Oy:n hakemus perustuu suurelta osin vanhaan aineistoon, vaikka 

hakemus on hylätty KHO:ssa. Perusteena uudelle hakemukselle on vain 

vanhojen tutkimusten uusi tulkinta. 

Imeytettävä vesimäärä on nykyisen hakemuksen mukaan 28 000 m3/d, 

koska imeytettävän veden ja jälleen imeytettävän veden määrä täytyy 

laskea yhteen. Imeytettävät vesimäärät vaarantavat Keiniänrannan Na-

tura-alueen vesitaseen KHO:n hylkäävässä päätöksessä esitetyllä ta-

valla. Suunnitelma on lähes yhtä mielikuvituksellinen kuin aiempi kään-

teinen gradientti - suunnitelma, josta sittemmin luovuttiin. Aluetta ei ole 

tutkittu riittävästi eikä tällainen menetelmä tule käytännössä toimimaan, 

vaikka se tietokonemallinnuksella toimisikin. 

Tekopohjavesilaitoksen tarve ja intressivertailu 

Koska haetut käyttöoikeudet ovat erittäin laajat, niitä ei voida myöntää VL 

2:13 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan, koska ”oikeus kohdistuu vähäistä 

laajempaan alueeseen ja siitä aiheutuu huomattavaa haittaa alueen 

omistajan mahdollisuudelle käyttää oikeuden kohteena olevaa aluetta hy-

väkseen". 

 

Näin laajalle ja voimakkaasti ympäristöön kohdistuvalle hankkeelle ei 

voida myöntää valmistelulupaa, vaan hakemus ja valmisteluvan myöntä-

minen on hylättävä nyt esitetyssä muodossa. 

12 HAKIJAN SELITYS 

Hakija on antanut 21.4.2020 aluehallintovirastolle seuraavan selityksen.  

Vaatimukset  

1. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti.  

2. Vaatimus lupahakemuksen tutkimatta jättämisestä hylätään. 

3. Yhteismuistutuksessa esitetty vaatimus asiakirjojen luovuttamisesta 

tulee hylätä ml. koskien hakijan ELY-keskukselle toimittamien asiakirjo-

jen luovuttamista. 

4. Vaatimus YVA-menettelyn uusimisesta/ajantasaistamisesta tulee hy-

lätä.  

 



140 (183) 

Perustelut  

1. Johdanto  

Tavase Oy on toimittanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 

(AVI) uuden hakemuksen, joka koskee tekopohjavesilaitostoimintoja Päl-

käneen alueella (TUA3). Tämä alue on osa tekopohjavesilaitoskokonai-

suutta, jota Tavase Oy suunnittelee Kangasalan ja Pälkäneen alueelle. 

AVI on jakanut hakemukset Kangasalan kaupungin puolella sijaitsevien 

tuotantoalueiden TUA1 ja TUA2 sekä Pälkäneen kunnan alueella sijait-

sevan tuotantoalueen TUA3 osalta erillisiksi kokonaisuuksiksi. Tavase 

Oy katsoo, että hankkeen jakaminen kahdeksi lupakokonaisuudeksi on 

ollut tarkoituksenmukaista, koska lupahakemukset ovat olleet eri vai-

heessa. Hakemusten erillinen käsittely ei vaikuta lupakäsittelyyn millään 

tavalla. Mm. AVIn ratkaisukokoonpano koostuu pääosin henkilöistä, jotka 

ovat olleet ratkaisemassa molempia hakemusosioita.  

Hankkeen hyötyjen osalta Tavase Oy toteaa, että hanke on tarpeellinen 

yhteiskunnallisen vedenhankinnan turvaamiseksi. Tavase Oy viittaa Pir-

kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (PIRELY) lausun-

toon 7.6.2019, jossa todetaan, että Tavase Oy:n tekopohjavesihank-

keella pyritään ratkaisemaan vedenhankinta Tampereen seudun 300 000 

– 400 000 asukkaan tarpeisiin pitkällä aikavälillä, joten hanketta voidaan 

pitää yleisen edun kannalta hyödyllisenä. 

TAVASE–hanke on keskeisin Pirkanmaan alueellisessa vesihuollon ke-

hittämissuunnitelman päivityksessä esitetty alueellinen vedenhankinnan 

kehittämishanke. Aikaisemmassa, vuoden 2006 vesihuollon kehittämis-

suunnitelmassa esitetty tavoite, että Pirkanmaalla siirrytään pintaveden 

käytöstä pelkän pohja- tai tekopohjaveden käyttöön, on toistaiseksi jää-

nyt toteutumatta, mutta tekopohjaveden käytön lisäämiseen pyritään 

edelleen. Tämän lisäksi vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityk-

sessä esitetty Pirkanmaan vedenhankinnan keskeisin kehittämistarve on 

vedenhankinnan turvaaminen. Kehittämissuunnitelmassa todetaan, että 

Pirkanmaan alueen pohjavesivarat eivät ole riittävät täyttämään koko 

maakunnan veden tarvetta ja ne sijaitsevat maakunnan alueella epäta-

saisesti jakautuneena. Etenkin Pirkanmaan eteläosissa (Etelä-Pirkan-

maa, Tampereen kehyskunnat, Lounais-Pirkanmaa) pohjavesivarat ovat 

riittämättömät ja alueilla joudutaan turvautumaan pintaveden kemialli-

seen puhdistamiseen talousveden tuottamiseksi. Pintaveden käytön on-

gelmiksi todettiin veden haju- ja makuhaitat sekä veden lämpötilan vaih-

teluista aiheutuvat tekniset ja laadulliset ongelmat. 

Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen1 

mukaan tulevaisuudessa veden kokonaiskäyttö lisääntyy Tampereen ke-

hyskuntien ja Eteläisen Pirkanmaan alueella väestönkasvusta johtuen, 

mikä edellyttää vedenhankinnan lisäämistä. Tekopohjavesihankkeen tar-

koituksena on turvata seudun kuntien vedenhankinta pitkällä aikavälillä. 

TAVASE –hankkeella voidaan turvata seutukunnan asukkaille ja teolli-

suudelle hyvälaatuinen talousvesi, ratkaista kriisi- ja poikkeustilanteiden 

vedenhankinnan toimintavarmuus, vedenjakelun kapasiteettiin ja veden 
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laatuun liittyvät ongelmat. Hankkeen on ennakoitu lisäävän myös seudun 

asuinviihtyisyyttä, mahdollistavan seutukunnan elinkeinotoiminnan kas-

vun ja antavan joustavuutta talousvettä käyttävän teollisuuden sijoittu-

mismahdollisuuksien osalta. 

Hanke ei estä Pälkäneen kuntaa käyttämästä pohjavettä omiin tarpei-

siinsa eikä estettä kunnan vedenhankinnan turvaamiselle jatkossakaan 

ole. Hanke ei estä alueen kehittämistä esimerkiksi matkailuun tai rajoita 

kiinteistöjen käyttöä alueella mm. virkistyskäyttöön. Pohjavesialueen ra-

jaus ja luokittelu tapahtuu luonnontieteellisillä kriteereillä riippumatta Ta-

vase Oy:n tekopohjavesihankkeesta. Tekopohjavesihankkeen suunnit-

telu ja toteuttaminen ei vaikuta miltään osin pohjavesialueen luokitteluun 

tai rajaukseen. Kyseisellä pohjavesialueella sijaitsee jo tällä hetkellä Päl-

käneen kunnan Kinnalan vedenottamo. 

Tavase Oy toteaa, että hanke ei ole ristiriidassa vesienhoitosuunnitelman 

tavoitteiden ja toimenpideohjelman kanssa. 

Tavase Oy on lausunut tekopohjavesilaitosta koskevan lupakokonaisuu-

den yhteydessä useita kertoja eri viranomaisille, AVIlle, Vaasan hallinto-

oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Tavase Oy on valmis laa-

timaan aiemmista kirjallisista esityksistä koosteen ja laatimaan yksityis-

kohtaiset vastaukset muistutuksissa esitettyihin väitteisiin, mikäli aluehal-

lintovirasto katsoo sen tarpeelliseksi. Tässä selityksessä on esitetty vas-

taus niihin asioihin, jotka ovat Tavase Oy:n näkemyksen mukaan keski-

össä lupa-asiaan liittyvässä harkinnassa. 

2. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitys ja professori Mäen-

pään lausunto 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi päätöksessään 30.8.2018, että 

”Edellä kuvatuista syistä lupa-asia on palautettava aluehallintovirastolle 

ja hakijalle varattava tilaisuus ilmoittaa, haluaako se, että hakemuksen 

käsittelyä jatketaan tuotantoalueiden 1 ja 2 osalta vai aikooko se mahdol-

lisesti vielä täydentää nykyistä hakemustaan tuotantoalueen 3 osalta 

luonnonsuojelulain nojalla tarvittavilla poikkeuslupapäätöksillä tai muut-

taa suunnitelmaa niin, että luonnonsuojelulain säännökset eivät estä 

hankkeen toteuttamista.” Tavase Oy on päätynyt muuttamaan Pälkäneen 

alueella sijaitsevan tuotantoalueen TUA3 osalta suunnitelmaansa ja toi-

mittanut muutetun suunnitelman aluehallintovirastolle, eikä hae tuotanto-

alueelle TUA3 lupaa alkuperäisen 31.3.2014 päivätyn suunnitelman pe-

rusteella. Tavase Oy viittaa hakemussuunnitelmassa olevaan taulukkoon 

1 Muutetun suunnitelman perusteella AVIn ja KHO:n päätöksessä esite-

tyt epävarmuustekijät ovat poistuneet ja aiemmin ilmennyttä luvan myön-

tämisestettä ei ole olemassa. 

Tehdyt muutokset ovat:  

- Aikaisempaan hakemukseen verrattuna Keiniänrannan Natura-aluetta 

lähimpänä olevista aluevarauksista on luovuttu. Hanketta on rajattu 

KHO:n päätöksessä esitetyllä tavalla. 
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- Tuotantomäärää on pienennetty 20 000 m3/d:sta 12 000 m3/d:een. Tuo-

tantomäärää on rajattu hankkeen ympäristöön kohdistuvien vaikutusten 

vähentämiseksi. 

- Pohjaveden virtausmallia on tarkennettu uusien tutkimustulosten perus-

teella. Mallin toimivuus on parantunut huomattavasti etenkin mallin 

reuna-alueilla. 

- Hankkeen Natura-arviointi on tehty uudelleen. Arviointi on tehty hake-

muksen mukaisten suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi arvioinnissa on 

otettu huomioon valtioneuvoston päätös 5.12.2018 ”Valtioneuvoston 

päätös Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen 

ja ilmoituksen täydentämisestä sekä Natura 2000 -alueiden tietojen tar-

kistuksista”. 

Pälkäneen kunta on tilannut Professori Olli Mäenpään lausunnon 

(27.11.2018) ilmeisesti osoittaakseen, että Tavase Oy:n Pälkäneen alu-

etta koskevaa lupa-asiaa (TUA3) ei voida enää käsitellä, koska KHO on 

hylännyt hakemuksen lainvoimaisella päätöksellä. Asiantuntijalausunnon 

kysymyksenasettelu on ollut seuraava: Onko aluehallintovirastolla toimi-

valta jatkaa tekopohjavesihanketta koskevaa lupa-asian käsittelyä, kun 

korkein hallinto-oikeus on päätöksellään saattanut voimaan aluehallinto-

viraston päätöksen, jolla kyseistä hanketta koskeva lupahakemus on hy-

lätty? 

Päätöksen perusteluissa KHO totesi muun ohella, että lupa-asia on pa-

lautettava aluehallintovirastolle ja hakijalle on varattava mahdollisuus 

muuttaa suunnitelmaa niin, että luonnonsuojelulain säännökset eivät estä 

hankkeen toteuttamista. Prof. Mäenpään lausunnossa todetaan sivulla 7, 

että KHO:n viittaus mahdollisuuteen muuttaa suunnitelmaa on informatii-

vista luonteeltaan ja että tämä mahdollisuus hakijalla on korkeimman hal-

linto-oikeuden päätöksen perusteluista riippumatta. Tavase Oy:llä on ha-

kijana mahdollisuus muuttaa suunnitelmaa ja saattaa vireille uusi lupaha-

kemus riippumatta siitä, mitä KHO on päätöksensä perusteluissa toden-

nut. 

Tavase Oy on muuttanut tuotantoalueen TUA3 suunnitelmaa, kapasiteet-

tia on vähennetty ja alueiden sijoittelua on muutettu. Hankkeen vaikutuk-

set Keiniänrannan Natura-alueelle ovat olennaisesti vähentyneet. Tuo-

tantoaluetta TUA3 koskeva uusi hakemus on saatettu vireille Länsi- ja 

Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.  

KHO:n hylkäävä lainvoimainen päätös tuotantoalueen TUA3 osalta ei 

estä uuden hakemuksen käsittelyä uuden suunnitelman mukaisesti. 

Asian arvioinnin kannalta olennaista on, että uuden lupa-asian osalta ei 

ole kyse päätöksen antamisesta samassa asiassa. Sen sijaan kyse on 

ratkaisun antamisesta uuden hakemuksen perusteella. Prof. Mäenpään 

lausunnossa ei ole arvioitu uuden ja muutetun suunnitelman käsittelyn 

edellytyksiä. Lausunto koskee tilannetta, jossa olisi edetty vanhalla suun-

nitelmalla ja hakemuksella. Näin asiassa ei toimita. Lausunto ei sovellu 

nyt käsillä olevaan tilanteeseen, eikä sen perusteella voida tehdä johto-

päätöstä siitä, että hakemus tulisi jättää tutkimatta tai hylätä. 
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Vastauksena professori Mäenpään lausunnon yhteenvedossa esitettyyn 

hakija toteaa: 

1. Aluehallintovirasto ei ole jatkanut lupahakemuksen käsittelyä tuotanto-

alueen TUA3 osalta 31.3.2014 vireille saatetun lupahakemuksen perus-

teella.  

2. Hakija on saattanut vireille uuden lupahakemuksen, johon sillä on ollut 

oikeus riippumatta KHO:n päätöksestä ja sen perusteluista. Hakija on toi-

minut, kuten Mäenpää lausunnossaan esittää eli hakijalla on sovelletta-

van lainsäädännön rajoissa mahdollisuus muuttaa suunnitemaa KHO:n 

päätöksen perusteluista riippumatta.  

Professori Mäenpään lausunto on annettu silmällä pitäen tilannetta, että 

AVI olisi jatkanut tuotantoaluetta TUA3 koskevan hakemuksen käsittelyä 

vuonna 2014 vireille saatetun hakemuksen perusteella. Näin AVI ei ole 

toiminut eikä hakija ole sitä AVIlta missään vaiheessa pyytänyt. Lausun-

nossa esitetty ei siten sovellu nyt käsiteltävänä olevan hakemuksen pää-

töksentekoon. 

3. Tekopohjavesilaitoksen kapasiteetti ja toimivuus 

Tekopohjavesilaitoksen kapasiteetti tuotantoalueella TUA3 on 12 000 

m3/d. Lisäksi on varauduttu 2 000 m3/d yli-imeytykseen tekopohjavesilai-

toksen vaikutusten vähentämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto-

alueella TUA3 imeytetään raakavettä enintään 14 000 m3/d ja otetaan 

tekopohjavettä ja pohjavettä tuotantoon enintään 12 000 m3/d. Kaivoalu-

eelta KA3.1 otettavan veden sitä osaa, joka johdetaan jälleenimeytyk-

seen, ei lasketa mukaan tuotantoon otettavaan vesimäärään, koska vesi 

palautetaan jälleenimeytyksen kautta muodostumaan. Näin ollen myös-

kään jälleenimeytettävää vesimäärää ei lasketa mukaan imeytettävän 

raakaveden määrään, koska jälleenimeytyksessä palautetaan muodos-

tumasta otettua vettä takaisin muodostumaan. 

Yli-imeytystä käytetään tarvittaessa vain siinä määrin, että Keiniänrannan 

vesitase säilyy luonnontilaisen kaltaisena. Ensisijaisesti Keiniänrannan 

vesitase pidetään luonnontilan kaltaisena tekopohjavesilaitoksen ajota-

valla. Yli-imeytystarpeen määrittämisessä on keskeistä Keiniänrannan 

vesitilanteen seuranta. Yli-imeytyksellä voidaan tarvittaessa esimerkiksi 

tasata mahdollisia vähäsateisten kausien vaikutuksia Keiniänrannan vir-

taamiin ja pitää virtaamat luonnollisella tasolla, mikäli tekopohjavesilai-

toksen ajotavan muutoksilla ei saataisi aikaiseksi riittävää muutosta. Yli-

imeytystä ei tarvita normaalitilanteissa, jolloin Keiniänrannan virtaamat 

pysyvät luontaisella tasolla tekopohjavesilaitoksen ajotapaa säätämällä. 

Tekopohjavesilaitoksen ajotapa pidetään pääsääntöisesti hyvin vakaana, 

joka tarkoittaa sitä, että imeytys- ja ottomäärät ovat tasaisia ja imeytys- 

ja ottoalueiden painotukset pysyvät samana pitkiä ajanjaksoja kerrallaan. 

Tämä mahdollistaa sen, että pohjavesiolosuhteet tuotantoalueella TUA3 

pysyvät pääsääntöisesti vakaina ja esimerkiksi Keiniänrannan virtaa-

missa säilyy luonnontilainen vaihtelu, jonka sademäärien ja sulamisvesi-

määrien muutokset saavat aikaiseksi. 
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Jälleenimeytystä ei pidä sekoittaa raakaveden imeytykseen, koska jällee-

nimeytyksessä maaperään imeytetään imeytyskaivojen kautta kaivoalu-

eelta KA3.1 pumpattua tekopohjavettä ja pohjavettä enintään yhteensä 

14 000 m3/d. Hakija on hakenut vesilain mukaista lupaa myös jälleeni-

meytykselle hakemuksessaan 31.5.2019 osana tuotantoalueen TUA3 

kokonaisuutta. Koko imeytettyä raakavesimäärää ei välttämättä tulla 

pumppaamaan kaivoalueelta KA3.1, josta sitä voidaan johtaa suoraan 

tuotantoon ja/tai jälleenimeytykseen, vaan tekopohjavettä ja pohjavettä 

virtaa myös luontaisesti Taustialantien kynnyksen yli. Vesi ei purkaudu 

tai virtaa hallitsemattomasti eri suuntiin kynnykseltä, vaan sen virtausta 

voidaan hallita tekopohjavesilaitoksen ajotavalla eli vedenotto- ja imey-

tyspaikkojen painotuksen muutoksilla muuttamalla vesimääriä lupamää-

räysten puitteissa. 

Tuotantoalueella TUA3 tuotantomäärää on pienennetty 20 000 m3/d:sta 

12 000 m3/d:een. Hakija on tehnyt muutoksia imeytys- ja kaivoalueiden 

pinta-aloihin, koska tuotantotapaan on tehty muutoksia ottamalla suunni-

telmiin mukaan jälleenimeytys. Lisäksi suunnitelmaa on muutettu siten, 

että nyt toimitaan alueella, joka on koeimeytetty kahteen kertaan. Tämä 

ei tarkoita ympäristövaikutusten lisääntymistä, päinvastoin. Kaivoaluetta 

KA3.2 on laajennettu harjuytimeen ja lisäksi harjuytimen kohdalle on 

suunniteltu uusi imeytysalue KA3.4. Näille uusille alueille sijoitettavilla 

tuotantokaivoilla saadaan otettua tekopohjavettä ja pohjavettä suoraan 

harjuytimestä. Muun muassa nämä muutokset on tehty tekopohjavesilai-

toksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi tuotantoalueella TUA3.  

Imeytetyn veden viipymä on riittävä ja tuotantoalueella TUA3 saavute-

taan hyvä tekopohjaveden laatu. Vaikka tuotantoalueella TUA3 harjuyti-

men vedenjohtavuus onkin hyvä, kaikki imeytetty ei vesi kulje harjuydintä 

pitkin, vaan osa vedestä kulkee vedenottokaivoille heikomman vedenjoh-

tavuuden reittejä pitkin, jolloin viipymä on pidempi. Tämän vuoksi teko-

pohjavesilaitoksen viipymästä puhuttaessa käytetään keskimääräistä vii-

pymää (kaiken veden kulkemien reittien viipymäkeskiarvo). Tuotantoalu-

eella TUA3 keskimääräinen viipymä on imeytysalueelta IA4.1 kaivoalu-

eelle KA3.1 ja jälleenimeytysalueilta kaivoalueille yhteensä 60 vuoro-

kautta. Merkkiainekokeessa käytettäessä tuotantomäärää pienempää 

vesimäärää, saatiin merkkiaineen keskimääräiseksi viipymäksi imeytys- 

ja tuotantokaivojen välillä noin 80…100 vrk. 

Keiniänrantaan virtaavan tekopohjaveden keskimääräiset viipymät ovat 

tuotantotilanteessa yli 280 vrk (yli 9 kk), mikä takaa sen, että Keiniänran-

nassa purkautuvan pohjaveden lämpötila ei muutu luontaisesta eikä ve-

denlaatu Keiniänrannassa muutu oleellisesti. Pohjaveden viipymiin teko-

pohjavesilaitoksen ja Keiniänrannan välillä vaikuttavat kallio- ja moreeni-

kynnykset sekä silttisiä hiekkoja käsittävä heikosti vettä johtava alue. 

4. Tekopohjavesilaitoksen rakenteet 

4.1. Aitaaminen  

Kaivo- ja imeytysalueita ei tulla aitaamaan. Muutenkin tuotantoalueella 

TUA3 sijaitsevat kulkureitit pyritään säilyttämään. Kulkureitit otetaan 
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huomioon jatkosuunnittelussa, jolloin etsitään ratkaisuja niiden säilyttä-

miseksi. Arvion mukaan imeytys- tai pohjavesikaivoja ei ole tarpeen 

asentaa kulkureiteille. 

4.2. Valkeakosken siirtolinja 

Hakemuksessa on haettu lupaa tekopohjaveden ja pohjaveden johtolin-

joille siirtopumppaamolle Kangasalan kaupungin rajaan saakka. Lupaa ei 

ole haettu osakaskuntien siirtolinjoille. Tekopohjaveden siirto osakaskun-

tiin on osakaskuntien vesihuoltolaitosten vastuulla ja tarvittavat siirtolinjat 

luvitetaan erikseen.  Tavase Oy:n osakkaat eivät ole vielä tehneet pää-

töstä Valkeakosken siirtolinjan osalta. Suunnitelma-alueella sijaitseva te-

kopohjaveden siirtolinja Kangasalan siirtopumppaamolta Valkeakosken 

suuntaan on merkitty suunnitelmakarttoihin, koska se sijoitetaan soveltu-

vin osin samoihin kaivantoihin muiden putkilinjojen kanssa.  

5. Selvitysten riittävyys ja hankkeen vaikutusten tunnistaminen 

5.1. Yleistä 

Hakija on tehnyt hankkeessaan Suomen mittakaavassa erittäin laajat ja 

kattavat selvitykset. On hakijan edun mukaista, että selvitykset ovat riit-

tävät hankkeen suunnitteluun, vaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin 

sekä vesilain mukaisen luvan hakemiseen. Selvitysten taso ja vaikutus-

ten tunnistaminen ovat riittäviä myös lupamääräysten antamiseen. Alu-

een luontoarvot voidaan turvata tekopohjavesilaitoksen ajotavalla, yli-

imeytyksellä sekä vesitaseen ja luontoarvojen tarkkailulla. Lupamääräyk-

sillä asetetaan reunaehdot hankkeen vaikutuksille. 

5.2. Rakenneselvitys 

Pohjaveden virtausmallinnus perustuu maaperän rakennetutkimukseen. 

Harjujen rakennetutkimus on maaperäleikkauksista ja maatutkaluotauk-

sista havaittujen kerrosten, kerrosrakenteiden ja aineksen vaihtelun se-

dimentologinen tulkinta, jonka tukena käytetään kairauksilla varmistettuja 

maalaji- ja kerrosjärjestystietoja, maalajien raekokoanalyysejä, pohjave-

sipintatietoja sekä kallionpinnan korkeustietoja. Sedimentologinen tul-

kinta perustuu lisäksi asiantuntijan käsitykseen alueen syntyhistoriasta. 

Kokonaisvaltaisen tulkinnan perusteella on rakennettu kerrostumisvai-

heita kuvaava konseptuaalinen rakennemalli, jonka avulla ymmärretään 

pohjaveden virtaukseen keskeisesti vaikuttavien suurrakenteiden sijoittu-

minen. 

Rakennemallia hyödynnetään tekopohjavesilaitoksen suunnittelussa esi-

merkiksi imeytys- ja kaivoalueiden valinnassa ja pohjaveden virtausmal-

linnuksen pohjana. Rakennemallin avulla saadaan kokonaisvaltainen 

ymmärrys harjusta. 

Hankkeessa tehty rakenneselvitys perustuu Geo-Work Oy:n tekemiin 

maatutkaluotauksiin. Vuoden 2019 uusista maatutkaluotauksista ei ole 

tehty erillistä raporttia, vaan Geo-Work Oy on toimittanut linjakartan sekä 

alustavasti tulkitut linjaprofiilit. Uusien maatutkaluotausten määrä oli 
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vähäinen, koska ne pystyttiin keskittämään aiemman aineiston perus-

teella harjun reuna-alueiden tulkinnan kannalta keskeisille kohdille. Li-

säksi tulkinnassa on hyödynnetty Aapiskukon alueen (myös harjun 

reuna-aluetta) julkisesti saatavilla olleita harjun rakennetietoja. 

Harjun rakennetieto on muuttunut uuden selvityksen myötä pääasiassa 

reuna-alueilla, joiden tarkentaminen oli uusien tutkimusten tavoite.  

Reuna-alueilta saadun uuden tiedon perusteella on käyty läpi myös ai-

kaisempi reuna-alueita koskeva tutkimusaineisto. Uutta pohjavesimallia 

varten Taustin alueella on tarkennettu pohjaveden pinnan läheisyyteen 

ja osin sen yli kohoavan moreeni- ja kallioalueen rajausta.  Heikommin 

vettä johtava moreeni ei muodosta varsinaista yhtenäistä ”patoa” vaan 

pohjavettä virtaa sen yli. Etenkin vesimäärän lisääntyessä pohjavesivir-

taus siirtyy moreenin yläpuolisiin paremmin johtaviin kerroksiin. 

Piilosupparakenteet rajaavat tyypillisesti paremmin vettä johtavia alueita, 

kuten harjuytimiä, ja niiden vaikutus pohjaveden virtaukseen ymmärre-

tään. Piilosupat eivät sinänsä estä pohjavesivirtausta vaan pyrkivät oh-

jailemaan sitä paikallisesti. Turun Seudun Veden tekopohjavesihankkeen 

piilosuppaesimerkki ei ole suoraan vertailukelpoinen rakenteeltaan erilai-

sen Pälkäneen harjualueen kanssa. 

Rakenneselvityksestä saatu keskeisin uusi tieto pohjavesimallinnuksen 

kannalta on Keiniänrannan läheisyydessä todettu kalliokynnys, joka osin 

ohjaa pohjavesivirtausta ja osin pohjavesivirtaus kulkee sen yli (lupaha-

kemuksen liitteessä 4 olevan rakenneselvityksen liite 2, Mäkinen 

12.02.2019). Kalliotulkinta on mahdollistanut aiempien maatutkaluotaus-

ten rakennetiedon ja painovoimamittauksissa saatujen kallioperäpintojen 

sekä pohjavesipintojen vaihtelun uudelleen tarkastelun Keiniänrannan ja 

Syrjänharjun välisellä alueella. Uusi tieto ja rakennetulkinta ovat paranta-

neet pohjavesimallin toimivuutta Keiniänrannan osalta. 

Yhteismuistutuksessa esitetty toteamus: ”Mäkisen rakenneselvityksen 

2019 s.5 mukaan ”kalliopinta on laajalla alueella pohjavedenpinnan ylä-

puolella ja nousee havaitun kallioselänteen pohjoispäässä jopa 105-115 

m tasolle.” Siten kallio nousee 17-27 metriä pohjavedenpinnan yläpuo-

lelle (pohjaveden pinta +88 m) lähellä harjun ydintä. Siitä miten kallion-

pinta laskee harjun ytimen suuntaan ei ole mitattua tietoa.”  

on harhaanjohtava, koska siinä ei mainita ollenkaan alla olevaa allevii-

vattua rakenneselvitysraportin 2019 jatkotekstiä: ”Painovoimamittausten 

sijoittuessa osittain deltan jään reunan puoleisen proksimaaliosan ja har-

jun ydinosan kivisiin kerrostumiin, kalliopinta nousee painovoimaan pe-

rustuvassa selvityksessä ainakin 10-15 m liian ylös, kuten tutkalinjalta 

4/2010 (Mäkinen 2011) on havaittavissa. Koska pohjavesi on alueella 86-

88 m mpy voidaan painovoimamittausten perusteella kuitenkin arvioida 

kalliopinnan sijoittuvan osittain pohjaveden pinnan yläpuolelle.” 

Painovoimamittausten ja harjuytimen lähistöllä olevien kairausten perus-

teella on olemassa mitattua tietoa siitä, miten kalliopinta laskee kohden 

harjuydintä. Painovoimamittausten osalta on huomioitava yleisesti tie-

dossa oleva seikka, että kivisen harjuytimen kohdalla 
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painovoimamittauksissa kallionpinta nousee virheellisesti liian korkealle 

tutkimusmenetelmästä johtuen. Kuten edellä on todettu, tämä seikka on 

huomioitu rakenneselvityksessä. 

Tekopohjavesilaitoksen tuotantoalueella TUA3 sijaitsevien imeytys- ja 

kaivoalueiden sijainti perustuu alueelta tehtyjen rakenneselvitysten tulok-

siin. 

5.3. Pohjavesimallinnus 

Tavase Oy:n pohjavesimalli (Gain Oy 2019) on toteutettu, kalibroitu ja 

validoitu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ympäristöoppaan ”Pohja-

veden virtauksen mallintaminen” (M. Seppälä ja S. Tuominen 2005) mu-

kaisesti ja malli täyttää kaikki oppaassa mainitut hyvän virtausmallin tun-

tomerkit: 

• Mallinnukselle on määritelty jokin tavoite 

• Lähtötiedon määrä on sopivassa suhteessa mallin tasoon 

• Konseptuaalisen mallin laatiminen on iteroituva prosessi 

• Malli on sekä kalibroitu että validoitu 

• Mallinnustulosten yhteydessä esitetään arvio niiden luotettavuudesta 

Pohjaveden virtausmallinnuksen tavoitteet on määritelty raportin (Gain 

Oy 2019) luvussa 1.  

Lähtötiedon määrä on sopiva suhteessa mallin tasoon. Hakija on tehnyt 

hankkeessaan Suomen mittakaavassa erittäin laajat ja kattavat selvityk-

set. Kaikki tieto on koottu alueelta tehtyyn maaperän rakennemalliin, jota 

on käytetty pohjaveden virtausmallinnuksen pohjana. 

Konseptuaalisen mallin laatiminen on iteroituva prosessi. Mallin laatimi-

nen on aloitettu aikaisessa tutkimusten vaiheessa ja mallia on tarkennettu 

sitä mukaa kuin kohteesta on saatu lisää tietoa. Usein aikaisemmista tut-

kimustuloksista saadaan irti uutta informaatiota, kun sitä täydennetään 

uusilla tiedoilla ja uusilla asiantuntija-arvioilla. Tästä kertoo muun muassa 

se, että alueelle on tehty useita pohjaveden virtausmalleja ja mallinnuk-

sen tarkkuus on lisääntynyt lähtötietojen lisääntyessä.  

Malli on sekä kalibroitu että validoitu onnistuneesti ja mallinnustulosten 

yhteydessä on esitetty arvio niiden luotettavuudesta. SYKEn oppaan mu-

kaan ”mallia voidaan pitää luotettavana, jos siihen sisältyvät kuvaukset 

ovat tieteellisesti perusteltuja ja sitä on testattu käyttäen riippumatonta, 

kalibroinnin ulkopuolelle jätettyä aineistoa”. Malli on kalibroitu vastaa-

maan luonnontilan todellisia havaintoja. Validoinnissa on käytetty oppaan 

mukaisesti sellaista aineistoa, jota ei ole käytetty kalibroinnissa.  

Mallin kalibrointiaineistona käytettiin luonnontilaisia mitattuja pohjaveden 

pinnankorkeuksia sekä imeytys- ja merkkiainekokeessa todettuja yle-

nemiä ja alenemia. Pohjaveden pinnankorkeuden residuaalit pienenivät 
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merkittävästi verrattuna vuonna 2011 virtausmallilla laskettujen pinnan-

korkeuksien residuaaleihin. Tämä tarkoittaa sitä, että mallin tarkkuus pa-

rani merkittävästi aikaisemmasta. Kalibroitaessa mallia imeytys- ja merk-

kiainekokeessa todettuihin ylenemiin ja alenemiin huomioitiin se, että ko-

keessa saavutettiin vain osittainen tasapainotilanne ja että alenemat ve-

denottokaivojen ympäristössä olisivat pienentyneet vielä lisää, jos koetta 

olisi jatkettu. Mallin laskemat alenemat ja ylenemät vastasivat hyvin ko-

keen loppuvaiheessa mitattuja alenemia ja ylenemiä ja näin ollen mallin 

voidaan sanoa olevan luotettava myös tuotantotilanteessa. 

Mallin validointiaineistona käytettiin eri aineistoa kuin kalibroinnissa eli 

merkkiainekokeen aikana mitattuja keskimääräisiä (ei lyhimpiä tai pisim-

piä) viipymiä imeytysalueelta havaintoputkille ja kaivoille. Simuloidut vii-

pymät vastasivat hyvin kokeessa mitattuja viipymiä. Onnistuneen kalib-

roinnin ja validoinnin jälkeen malli on luotettava erilaisten kalibrointiai-

neiston ulkopuolella olevien tilanteiden, kuten erilaisten tuotantoskenaa-

rioiden, simuloinnissa. Päivitetyn pohjavesimallin viipymät on ilmoitettu 

tekstissä kautta linjan keskimääräisinä viipyminä. Sanamuotoa ”vastaa-

vat lyhimmät viipymät” on käytetty, kun on verrattu imeytys- ja merkkiai-

nekokeessa todettuja keskimääräisiä viipymiä mallin laskemiin keski-

määräisiin viipymiin erityisesti sellaisessa tilanteessa, joissa on koros-

tettu viipymää veden puhdistumista kuvaavana tekijänä. Vaikka tuotan-

toalueella TUA3 harjuytimen vedenjohtavuus onkin hyvä, ei kaikki imey-

tetty vesi kulje harjuydintä pitkin, vaan osa vedestä kulkee vedenottokai-

voille heikomman vedenjohtavuuden reittejä pitkin, jolloin viipymä on pi-

dempi, ja tämän vuoksi käytetään keskimääräisiä viipymiä. 

SYKE:n oppaassa on esitetty vaatimuksen sijaan suositus pohjavesimal-

liraportin sisällysluettelosta. Lisäksi on todettu, että ”on selvää, että jokai-

nen malli ja raportti sisältävät erilaisia tavoitteita ja tuloksia”. Nyt puheena 

olevasta pohjavesimallista (Gain Oy 2019) on raportoitu työn ja vaikutus-

ten arvioinnin kannalta oleelliset tiedot, kuten esimerkiksi vedenjohta-

vuusvyöhykkeet ja vesitase. Vesitasetta on tarkasteltu siltä osin kuin se 

on nähty tässä tapauksessa tarpeelliseksi eli Keiniänrannan osalta, josta 

on olemassa mittaustuloksia, joihin mallin laskemaa vesitasetta voidaan 

verrata.  

Virtausmallin laskemat gradientit on esitetty malliraportissa pohjaveden 

pinnan samanarvokäyrinä, joista selviää pohjaveden virtaussuunnat. 

Mallin laskemat luonnontilan pohjaveden pinnankorkeudet saattavat poi-

keta paikallisesti luonnontilan pohjaveden pinnankorkeuksista, jotka on 

muodostettu puhtaasti interpoloimalla käyttäen havaintoputkista ja kai-

voista kerättyjä pinnankorkeuksia. Tällöin myös näistä kahdesta aineis-

tosta muodostetut virtauskuvat ovat hieman erilaiset. Interpoloimalla 

tehty pohjavedenpinta pitää täysin paikkansa ainoastaan mittauspis-

teissä eli pohjavesiputkissa, ja mittauspisteiden eli pohjavesiputkien 

esiintymisen tiheys vaihtelee eri osissa muodostumaa. Pohjaveden vir-

tausmalli taas huomioi mitattujen pohjaveden pinnankorkeuden mittaus-

tulosten lisäksi myös maaperän rakennetulkinnan, joka on syötetty vir-

tausmalliin, myös mittauspisteiden välisellä alueella muodostaen näin 

lähtötiedoiltaan kattavamman virtauskuvan. Pohjaveden virtauskuva on 



149 (183) 

tarkentunut vuoden 2019 mallissa aikaisempaan mallinnukseen verrat-

tuna, koska residuaalit ovat pienentyneet. Pohjavesimallilla ei ole tarkoi-

tus kuvata jokaista yksittäistä virtausreittiä, vaan pohjaveden päävirtaus-

suuntia. 

Pohjavesimallilla toteutettiin tuotantotilanteen skenaario, jossa vettä yli-

imeytettiin 2 000 m3/d. Raportissa esitetyistä tuloksista voidaan päätellä, 

että yli-imeytys lisäsi Keiniänrannan virtaamaa verrattuna tilanteeseen, 

jossa yli-imeytys ei ollut käytössä. Lisäksi voidaan päätellä, että kaikki yli-

imeytetty vesi ei välttämättä päädy Keiniänrantaan, mutta tarvittaessa 

Keiniänrannan virtaamia voidaan ylläpitää yli-imeytyksen avulla, mikäli 

tekopohjavesilaitoksen ajotavalla ei saavuteta riittäviä virtaamia.  

Pirkanmaan ELY-keskus on todennut hakemuksesta antamassaan lau-

sunnossa (3.4.2020), että pohjavesimallin toimivuus on parantunut ja että 

päivitettyä mallinnusta voidaan pitää riittävän luotettavana mm. tekopoh-

javeden tuotantoskenaarioiden tekemiseen hankkeen vaikutusten arvioi-

miseksi mallinnusalueella. 

5.4. Kinnalan vedenottamo 

Pälkäneen kunnan Kinnalan pohjavedenottamo sijaitsee samalla Isokan-

kaan-Syrjänharjun 1E-luokan pohjavesialueella kuin tekopohjavesilaitok-

sen tuotantoalue TUA3, mutta Kinnalan vedenottamo sijaitsee kalliokyn-

nysten rajaamassa erillisessä pohjavesimuodostumassa. Muodostumien 

välillä (Kinnalan vedenottamon ja imeytysalueen IA4.1 välissä) on lou-

nas-koillissuuntainen kalliokynnys, joka toimii vedenjakaja-alueena. Te-

kopohjavesihanke ei vaikuta Kinnalan vedenottamon toimintaan eikä ve-

den määrään tai laatuun. 

5.5. Rauniokirkko 

Tekopohjavesilaitoksella ei arvioida olevan vaikutuksia rakennusten tai 

rakenteiden painumiin. 

5.6. Lähisuojavyöhyke 

Tavase ei ole hakemassa tuotantoalueilleen vesilain mukaisia suoja-

vyöhykkeitä eikä tekopohjavesihanke näin ollen aiheuta normaalista lain-

säädännöstä tiukempia rajoituksia alueelle. Isokangas-Syrjänharjun poh-

javesialue on luokiteltu 1E-luokkaan eli vedenhankinnan kannalta tärke-

äksi pohjavesialueeksi, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosys-

teemi on suoraan riippuvainen. Pohjavesialueella sijaitsee Pälkäneen 

kunnan Kinnalan vedenottamo, jonka vuoksi pohjavesialue on vedenhan-

kinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. 

6. Luontotiedot ja vaikutukset luontoarvoihin 

6.1. Liito-orava ja luontoarvot  

Hakija on kartoittanut liito-oravien esiintymistä tuotantoalueella TUA3 

19.3.2019. Selvitysalueelta ei tehty havaintoja liito-oravasta. Tuloksia ei 

ole erikseen raportoitu. 
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Hakija on kartoittanut 12.8.2019 hankealueen kasvillisuus- ja luontotyy-

pit. Kartoitus on kohdistettu erityisesti Syrjänharjun imeytys- ja kaivoalu-

eille, joilla ei todettu erityisiä luontoarvoja. Alueen metsät ovat talousmet-

siä. Kaivo- ja imeytysalueilla kasvillisuus on suurelta osin kuivahkoa ja 

tuoretta kangasta. Niillä ei ole luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja 

luontotyyppejä (29 §), metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (10 §) 

tai vesilain mukaisia (2:11 §) suojeltavia luontotyyppejä.  

6.2. Rauhoitetut lajit 

Lehtoneidonvaippa (Epipactis helleborine) ja valkolehdokki (Platanthera 

bifolia) ovat luonnonsuojelulailla ja -asetuksella rauhoitettuja kasvilajeja. 

Rauhoitussäännökset eivät estä näiden lajien elinympäristöjä hävittä-

mistä tai muuttamista vaan rauhoitus koskee kasvien yksilöitä ja niihin 

kohdistuvia toimenpiteitä. Rauhoituksen takia lehtoneidonvaippa- ja val-

kolehdokkiyksilöitä ei saa poimia. Valkolehdokkeja kasvaa yleisenä Tam-

pereen seudun rehevissä metsissä ja lehtoneidonvaippa on harvinai-

sempi. Molemmat lajit ovat Suomessa elinvoimaisia. 

Lehtoneidonvaippa on tavattu vuonna 1988 Syrjänharjun rinteessä pal-

velutalosta kaakkoon (www.laji.fi). Tämä kasvupaikka ei sijoitu hankkeen 

kaivo- tai imeytysalueille.  Samoin lajista on havaintotieto Syrjänharjulta 

vuodelta 1977, mutta kasvupaikkatieto on epätarkka.  

Valkolehdokkia on tavattu imeytys- ja kaivoalueiden ulkopuolelta Myttää-

län tienhaaran ympäristössä 1990-luvulla ja Taustin sekä Kankaanmaan 

alueelta vuonna 1975 (www.laji.fi). Lisäksi valkolehdokkia kasvaa imey-

tysalueella IA4.1. Muilta osin kumpaakaan rauhoitettua lajia ei havaittu 

tuotantoalueen TUA3 kaivo- tai imeytysalueilta 12.8.2019 tehdyssä kar-

toituksessa. 

7. Hankkeen vaikutukset Keiniänrannan Natura 2000 -alueeseen 

7.1. Yleistä 

Tekopohjavesilaitos toteutetaan siten, suunnitelmalla ei ole kielteisiä vai-

kutuksia Keiniänrannan Natura-alueen suojeluarvoille. Keiniänrannan ve-

sitaseeseen kohdistuvia vaikutuksia on minimoitu. Pohjaveden virtaus-

mallinnuksen mukaan tekopohjavesilaitoksen normaalissa tuotantotilan-

teessa (imeytys 12 000 m3/d, otto 12 000 m3/d) pohjaveden pinnankor-

keudet 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 Keiniänrannassa piene-

nevät noin 1 %. Muutokset ovat niin pieniä, etteivät ne välttämättä erotu 

luonnon vaihtelusta. Toiminnan aikana Keiniänrantaan purkautuva poh-

jeveden lämpötila ei muutu luontaisesta ja sen laatu on lähellä luontaista. 

Tämän takaa Keiniänrantaan virtaavan tekopohjaveden pitkä, keskimää-

rin yli 9 kk, viipymä. 

Toimintaan liittyy laaja seuranta ja sen avulla säädetään laitoksen ajota-

paa niin, että vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Seuranta 
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aloitetaan jo ennen tekopohjavesilaitoksen rakennusvaihetta ja se jatkuu 

koko laitoksen toiminnan ajan.  

Tekopohjavesilaitoksen toimintaan liittyy Keiniänrannan Natura-alueen 

vesitaseen seuranta. Seurannalla varmistetaan, että vesitaseeseen ei 

synny haitallisia muutoksia. Toiminnan alkaessa vesitaseen hallinta to-

teutetaan tekopohjavesilaitoksen ajotapaa säätämällä ja tarvittaessa yli-

imeytyksellä. Tällöin poistuu epävarmuus siitä, että laitoksella olisi vaiku-

tuksia Keiniänrannan Natura-alueen ekologisiin olosuhteisiin. 

Hakija on esittänyt pohjaveden kierrätyskokeen tekemistä sekä koekäyt-

tövaihetta, jossa kokeillaan käytännössä tekopohjavesilaitoksen erilaisia 

ajotapoja, eli jälleenimeytyksen ja vedenoton painotuksia, sekä varmiste-

taan, ettei luvan mukaisesta toiminnasta aiheudu haitallisia ympäristövai-

kutuksia. Tarvittaessa koekäyttövaiheessa kokeillaan myös yli-imeytystä.  

Mahdolliset suojeltaviin lähteisiin ja luontotyyppeihin kohdistuvat heiken-

tävät vaikutukset ja epävarmuustekijät voidaan poissulkea hakijan esittä-

millä lupaehdoilla ja laajalla tarkkailulla. Hakija on esittänyt myös lupa-

määräysten tarkistamista viimeistään viiden vuoden kuluttua laitoksen 

toiminnan aloittamisesta. Lisäksi AVI voi antaa lisälupamääräyksiä hai-

tallisten vaikutusten vähentämisesti. 

Hakija katsoo, että hanke ei merkittävästi heikennä Keiniänrannan Na-

tura-alueen eheyttä ja koskemattomuutta, eivätkä suojelutavoitteet vaa-

rannu. Tekopohjavesilaitoksen toiminnan vaikutuksista ei ole merkittävää 

epävarmuutta, vaan vaikutukset tunnetaan riittävällä tarkkuudella. 

7.2. Natura-arvioinnista annetut lausunnot 

Arvioinnin lähdeaineisto 

Hakija ei ole voinut tehdä seurantaa vuoden 2011/2012 jälkeen ilman tut-

kimuslupaa, jonka saaminen olisi jo pitkässä lupa-asiassa pitkittänyt 

asian käsittelyä usealla vuodella. Vuosina 2006-2012 seurannassa saatu 

tieto on riittävä vaikutusten arviointiin. Seurannalla saatiin kuuden vuo-

den ajalta laajasti tietoa Keiniänrannan ekologiasta.  

Uuden suunnitelman vaikutusten arvioinnissa keskeistä oli päivitetty poh-

javesimallinnus eikä uusin luontoseurantatieto olisi vaikuttanut pohjave-

simallinnuksen lopputuloksiin ja johtopäätöksiin.  

Hakija on esittänyt, että perustarkkailu aloitetaan ennen rakentamisen 

aloittamista, jolloin selvitetään sen hetkisiä luonnontilan olosuhteita mm. 

Keiniänrannassa. Näitä tietoja hyödynnetään tekopohjavesilaitoksen ajo-

tavan tarkemmassa suunnittelussa ja vaikutusten vähentämisessä. Tark-

kailutietoja hyödynnetään myös tarkkailuohjelman tarkennustarpeiden 

määrittelyssä. 

Näillä perusteilla hakija katsoo, että Keiniänrannan kasvillisuuden, avo-

vesipintojen, veden laadun ja virtaamien lähtöaineistojen ajankohta ei ai-

heuta epävarmuutta arviointiin. 
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Luontotyyppien edustavuus 

Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt huolensa suojeltavien lähteisten 

luontotyyppien edustavuusluokan alenemisesta toiminnan takia. Hakija 

on tehnyt toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi hakija on 

mm. esittänyt ehdotukset lupamääräyksiksi sekä kattavan tarkkailun, ja 

nämä on otettu huomioon Natura-arvioinnissa. Arvioinnin perusteella 

luontotyyppien edustavuusluokka ei tule muuttumaan. Keskeistä asiassa 

on tarkkailu, koska tarkkailulla ja siihen perustuvalla tekopohjavesilaitok-

sen ajotavan säätämisellä voidaan välttää lähteisten luontotyyppien 

edustavuusluokan heikkeneminen.  

Vaihettumis- ja rantasuot 

KHO:n maastokatselmuksessa (12.6.2018) tuotiin esille, että Keiniänran-

nan vaihettumis- ja rantasuot- luontotyyppi on pohjavesivaikutteinen. Ha-

kija haluaa täsmentää, että vaihettumis- ja rantasuo- luontotyyppiin kuu-

luvat suoyhtymien ulkopuolella olevat avosuot, nevat (myös lettonevat), 

avo- ja pensaikkoluhdat ja pinnanmyötäisesti soistuneita rantasuot suo-

alueilla (Metsähallitus, Natura 2000 - Luontotyyppien inventointiohje 

1.2.2019). Keiniänrannan alueella tähän luontotyyppiin kuuluvat vain 

Mallasveden rannalla olevat ruokoluhtaosat, jotka vaihettuvat järviruovik-

koon.  Pohjavesi ei vaikuta Keiniänrannan vaihettumis- ja rantasuot -luon-

totyyppiin, vaan luontotyyppi on riippuvainen Mallasveden pinnanvaihte-

luista. KHO:n maastokatselmuksessa asiasta esiin tuotu tieto on virheel-

linen. 

Puustoiset suot 

Tekopohjavesilaitoksen vaikutukset puustoisiin soihin jäävät pohjavesi-

mallinnuksen perusteella niin vähäiseksi, että vaikutuksia ei välttämättä 

pystytä erottamaan luonnontilaisesta vesitasevaihtelusta, joten arvioin-

nissa esitetty johtopäätös vaikutusten merkittävyydestä on tehty tämän 

mukaan. Virtaamat Keiniänrannassa pienenevät tekopohjavesilaitoksen 

toimiessa enintään noin 1-4 %. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa lausun-

nossaan (3.4.2020), että päivitettyä pohjamallinnusta voidaan pitää riittä-

vän luotettavana hankkeen vaikutusten arvioimiseksi mallinnusalueella.  

KHO:n esittämät epävarmuustekijät 

Keiniänrannan lähteisten luontotyyppien kasvillisuuden elinympäristön 

ominaispiirteet eivät muutu Keiniänrantaan virtaavan tekopohjaveden 

vaikutuksesta. Tekopohjaveden keskimääräinen viipymä tuotantotilan-

teessa on pitkä (yli 9 kk), jolloin Keiniänrannassa purkautuvan pohjave-

den lämpötila on luontainen, eikä vedenlaatu eroa oleellisesti muuten-

kaan luontaisesta. Veden laadun parametrit, kuten pH, sähkönjohtavuus, 

alkaliniteetti sekä magnesium- ja kalsiumpitoisuus, asettuvat kasvien 

vaatimien toleranssien sisälle. Johtopäätöksenä voidaan esittää, ettei ole 

odotettavissa pitkäaikaista kasvillisuuden vähittäistä ”nuhraantumista” tai 

asiassa olisi epävarmuutta.  



153 (183) 

Lieventämistoimien, eli ajotavan ja yli-imeytyksen toimivuutta ei ole ko-

keiltu käytännössä, mutta päivitetyn pohjavesimallin ja asiantuntija-arvion 

perusteella ajotavan ja yli-imeytyksen toimivuus on selvä. 

Pirkanmaan ELY-keskus tuo Natura-lausunnossaan esille, että Keiniän-

rannan suojeluperusteena olevat luontotyypit ovat herkkiä pohjaveden 

määrässä ja laadussa tapahtuville muutoksille ja suhteellisen pienikin 

muutos tuotantotavassa voi vaikuttaa Keiniänrannan vesitaseeseen. 

Muutokset tuotantotavassa eivät vaikuta Keiniänrannan vesitaseeseen 

tai pohjaveden laatuun. Toiminnan aikana Keiniänrannan vesitase pide-

tään luonnontilaisen vaihteluvälin sisällä seurannan, ajotavan ja tarvitta-

essa yli-imeytyksen avulla siten, että lupaehdot täyttyvät. Imeytys- ja ot-

tomäärien muutokset, eri imeytys- ja kaivoalueiden painotukset tms. 

muutokset eivät muuta pohjaveden viipymäaikaa Keiniänrantaan siten, 

että sillä olisi haitallista vaikutusta Keiniänrannassa purkautuvan pohja-

veden laatuun. 

Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset ja niihin reagoiminen hank-

keen toiminnassa voidaan huomioida lupaehdoissa ja pitämällä lupaeh-

dot ajan tasalla. Lisäksi yli-imeytyksellä voidaan tarvittaessa esimerkiksi 

tasata mahdollisia vähäsateisten kausien vaikutuksia Keiniänrannan vir-

taamiin ja pitää virtaamat luonnollisella tasolla. 

Lupamääräykset 

Hakija toteaa, että lupamääräykset ovat osa hanketta ja niiden merkitys 

Keiniänrannan luontoarvojen turvaamisessa on keskeinen. Lupamää-

räyksillä voidaan poissulkea epävarmuustekijät ja niiden noudattaminen 

turvaa sen, ettei suojeltaviin luontotyyppien kohdistu toiminnan aikana 

haitallisia vaikutuksia.   

Ojien ennallistaminen 

Metsähallitus esittää, että vanhojen ojien tukkiminen Keiniänrannassa 

olisi lieventävä toimenpide ja se kuuluisi hakijan toteutettavaksi. Hakija ei 

vastaa Metsähallituksen alueen ennallistamista, eikä hakijalla ole käyttö-

oikeuksia alueeseen eikä lupaa toimenpiteille. Ojien tukkiminen tai muut 

ennallistamistoimet Keiniänrannassa eivät kuulu käsiteltävään lupa-asi-

aan. 

8. YVA:n ajantasaisuus 

AVI on pyytänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

selta (KESELY) lausuntoa YVA-yhteysviranomaisena YVA-arvioinnin 

ajantasaisuudesta. Lausunnossaan 18.3.2020/KESELY/279/2020) KE-

SELY totesi, että hankkeesta vastaava on tehnyt täydentäviä lisäselvityk-

siä yhteysviranomaisen YVA-selostuslausunnossa sanotun mukaisesti ja 

siten täydentänyt YVA-selostuksessa esiin tuotuja puutteita. KESELY 

katsoo, että hankkeen muutoksen myötä tuotantoalueella TUA3 ei ole 

tarpeen aloittaa uutta YVA-lain mukaista menettelyä. 
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Hakija viittaa KESELY:n lausuntoon ja toteaa, että YVA on ajantasainen 

ja sitä ei ole syytä käynnistää uudelleen tai selvittää muutoin sen ajanta-

saisuutta. Lupahakemuksen kohteena oleva hanke on sama kuin YVA-

menettelyn mukainen hanke, hankkeen vaikutusmekanismit ovat samat 

kuin YVA-menettelyssä ja YVA-menettelyyn osallistuneet ja vaikutuksen 

kohteena olevat tahot ovat samat kuin YVA-menettelyssä.  

9. Lupamääräykset  

9.1. Sadetusimeytyksen enimmäisosuus 

PIRELY on esittänyt lausunnossaan, että sadetusimeytyksen enim-

mäisosuudesta tuotantoalueella TUA3 tulee antaa lupamääräys. Hakija 

on esittänyt, että imeytysalueella IA4.1 sadetusimeytys toimii rinnakkai-

sena vaihtoehtona kaivoimeytykselle, mutta ensisijaisesti käytetään kai-

voimeytystä. Aluehallintovirasto on Kangasalan puolen päätöksessään 

antanut lupamääräyksen, jolla rajoitetaan sadetusimeytyksen enim-

mäisosuutta sellaisilla sadetusimeytysalueilla, jotka sijaitsevat Natura-

alueella. Tuotantoalueella TUA3 sadetusimeytysalueet eivät sijaitse Na-

tura-alueella eikä hakija tämän vuoksi näe tarpeelliseksi kyseisen lupa-

määräyksen antamista. 

9.2. Siivilöinti 

Raakaveden kiintoaineksen osalta hakija yhtyy PIRELYN esitykseen 

imeytysveden siivilöimisestä tai käsittelystä vastaavalla tavalla. Kangas-

alan puolella sijaitsevien tuotantoalueiden TUA1 ja TUA2 vesilain mukai-

sessa lupapäätöksessä (AVI 13.12.2019) on annettu lupamääräys ”Imey-

tysalueilla saadaan imeyttää siivilöityä tai vastaavalla tavalla käsiteltyä 

vettä tekopohjavedeksi seuraavasti:”. Kiintoaineksen kertymistä pohjave-

simuodostumaan tullaan seuraamaan ja siitä toimitetaan selvitys lupa-

määräysten tarkistamisen yhteydessä, kuten tuotantoalueiden TUA1 ja 

TUA2 osalta on lupamääräyksissä edellytetty. 

9.3. Keiniänranta 

PIRELY on katsonut lausunnossaan, että lupamääräyksellä tulee antaa 

Keiniänrannan ja harjun ydinosan väliselle alueelle pohjavesiputkikohtai-

set rajat ja näiden rajojen päivittämistarvetta tulee tarkastella lupapäätök-

sessä erikseen määrättävässä tarkistamismenettelyssä. Hakija yhtyy 

ELY-keskuksen näkemykseen. Hakija on esittänyt 24.1.2020 aluehallin-

tovirastolle toimittamassaan täydennyksessä esityksen havaintopiste-

kohtaisista pohjaveden pinnankorkeuksien vaihteluväleistä Keiniänran-

nan vesitaseen pitämiseksi luonnollisella vaihteluvälillä. 

10. Hankkeen vaikutusten tarkkailu 

Hakija yhtyy PIRELYN esitykseen tarkkailuohjelman määräämisestä lu-

papäätöksessä kokonaisuudessaan ja hakijan määräämisestä toimitta-

maan yksityiskohtainen tarkkailuohjelma ELY-keskukselle hyvissä ajoin 

ennen kunkin vaiheen käynnistämistä. Hakija yhtyy myös ELY-keskuk-

sen näkemykseen, että Pälkäneen tuotantoalueen TUA3 ja Kangasalan 
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tuotantoalueiden TUA1 ja TUA2 tarkkailuohjelmasta olisi tarkoituksenmu-

kaista määrätä yhdenmukaisella tavalla. Hakija viittaa aluehallintoviras-

ton Kangasalan puolen päätöksessä antamiin lupamääräyksiin tarkkai-

lusta. Hakija on esittänyt tarkkailuperiaatteet lupahakemuksessaan. 

11. Korvaukset 

Hakija viittaa aluehallintovirastolle toimittamaansa korvausehdotukseen 

ja hakemussuunnitelmaan, jossa on arvioitu hankkeen aiheuttamat hai-

tat. Korvausten määrä on esitetty Maanomistajien Arviointikeskuksen 

laatiman selvityksen ja laskelman perusteella. Muita haittoja hakija ei ar-

vioi asiassa aihetuvan. Mikäli ennalta arvaamattomia vahinkoja aiheu-

tuisi, hakija korvaa ne täysimääräisesti joko sopimusteitse tai saattamalla 

asian aluehallintoviraston käsiteltäväksi. 

12. Asiakirjojen toimittamisvaatimus 

Hakija on toimittanut aluehallintovirastolle kaikki asiakirjat ja selvitykset, 

joilla on merkitystä hankkeen vaikutuksia ja luvanmyöntämisen edellytyk-

siä arvioitaessa. Asiakirjojen esittämisvaatimuksia on Tavase Oy:n teko-

pohjavesilaitoksen lupa-asioiden käsittelyn yhteydessä käsitelty vuosien 

varrella useissa viranomaisissa, viimeksi korkeimmassa hallinto-oikeu-

dessa. Hakija viittaa asiakirjapyyntöjä koskeviin aikaisempiin käsittelyvai-

heisiin ja toteaa, että kaikki asiaa käsitelleiden viranomaisten pyytämät 

asiakirjat on toimitettu. 

13. Katselmus  

Hakija jättää katselmusta koskevan pyynnön aluehallintoviraston harkin-

taan. Asiassa on järjestetty useita katselmuksia vuosien aikana. Katsel-

muksen ovat järjestäneet aluehallintovirasto, Vaasan hallinto-oikeus 

sekä korkein hallinto-oikeus. Katselmuksista on laadittu muistiot ja niiden 

yhteyteen on liitetty useita valokuvia. Hakija katsoo, että ottaen huomioon 

jo toteutetut katselmukset, on epäselvää, mitä lisäarvoa katselmus asi-

assa tuottaisi. 

14. Oikeuskäytäntöä ja kokemuksia tekopohjavesihankkeista  

Nurmijärven Vesi –liikelaitos suunnittelee tekopohjavesilaitosta Teilinum-

men pohjavesialueelle, jossa on parhaillaan menossa imeytyskoe. Imey-

tyskoe alkoi syksyllä 2018 ja jatkuu kesäkuun 2020 loppuun asti. Tei-

linummen alueella imeytetään maksimissaan 5 700 m3/d Päijänteen 

vettä. Samanaikaisesti koekaivon (TK2) lähellä sijaitsevasta tuotantokai-

vosta (TK1) johdetaan pohjavesi (luokkaa 1 000 m3/d) normaaliin kulu-

tukseen. Imeytystä tehdään kahdella eri imeytysalueella IA1 ja IA2. Imey-

tystä tehtiin aluksi pelkästään imeytyskaivojen (4 kpl) kautta. Imeytyskai-

vot ovat toimineet odotusten mukaisesti, koko imeytysmäärä voidaan 

imeyttää kaivojen kautta.  Syksyllä 2019 kauemmalle imeytysalueelle ra-

kennettiin imeytysallas, koska sinne haluttiin imeyttää suurempi määrä 

vettä pitemmän viipymän saavuttamiseksi. TOC-pitoisuudet ovat koekai-

vossa vaihdelleet vuoden 2020 aikana välillä 2,4 -2,6 mg/l.  
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Kymenlaakson Vesi Oy:n Utissa sijaitseva Kuivalan tekopohjavesilaitos 

on ollut käytössä vuodesta 1992 lähtien. Tekopohjavesilaitoksen kapasi-

teetti on noin 28 000 m3/d. Tekopohjaveden valmistus on jo pitkään pe-

rustunut ainoastaan allasimeytykseen, jossa Haukkajärvestä otettava 

raakavesi imeytetään pohjavesikerrokseen maan päällä olevien imeyty-

saltaiden (19 kpl) kautta. Vuonna 2018 alueella on kokeiltu kaivoimey-

tystä hyvin tuloksin ja imeytyskaivoja on suunniteltu rakennettavan alu-

eelle lisää lähivuosina. Veden viipymäksi on arvioitu 4-5 viikkoa. Imeytyk-

sen jälkeen vesi alkaloidaan, tehdään fluorinpoisto ja desinfiointi. Selän-

pään pohjavesihankkeen tarkoituksena on lisätä vesihuollon varmuutta 

Kymenlaakson alueella, ei korvata Kuivalan tekopohjavesilaitosta. 

13 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Aluehallintovirasto antaa tällä päätöksellä ratkaisun Tavase Oy:n teko-

pohjavesihankkeen Pälkäneen kunnan alueelle sijoittuvan tuotantoalue 

TUA3:n osalta. 

Asia on ratkaistu vesilain 11 luvun 18 §:n mukaisesti osittain. Tekopohja-

vesihankkeen vedenoton Roineesta ja tekopohjavesilaitoksen Kangas-

alan kaupungin alueelle sijoittuvien tuotantoalueiden TUA1 ja TUA2:n 

osalta asia on ratkaistu päätöksellä 13.12.2019 (nro 286/2019). 

13.1 Luparatkaisu  

Aluehallintovirasto myöntää Tavase Oy:lle vesilain mukaisen luvan Ve-

honiemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentami-

seen ja käyttämiseen, Roineen raakaveden imeyttämiseen, jälleenimeyt-

tämiseen sekä pohja- ja tekopohjaveden ottamiseen osakaskuntien ta-

lousvesikäyttöön 31.5.2019 päivätyn suunnitelman mukaisesti Pälkä-

neen alueelle sijoittuvien toimien osalta. Hankealueen yleiskartta on pää-

töksen liitteenä. 

Aluehallintovirasto myöntää pysyvän käyttöoikeuden tekopohjavesilai-

toksen ja siihen liittyvien rakenteiden rakentamista varten tarvittaviin Päl-

käneen kunnassa sijaitseviin 31.5.2019 päivätystä käyttöoikeuskartta, 

asemapiirustuksesta nro 101010841-082 ja hakemuksen liitteenä ole-

vasta korvaustaulukosta ilmeneviin alueisiin. 

Myönnettyjen käyttöoikeuksien aiheuttamasta edunmenetyksestä ja 

muista haitoista määrätään maksettavaksi korvaukset lupamääräyksissä 

mainitun mukaisesti. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta ve-

silain mukaan korvattavaa vahinkoa tai haittaa. Luvan saajan on nouda-

tettava vesilain säädöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä. 

Tällä päätöksellä ei ratkaista hankkeen edellyttämien muiden lakien tai 

säädösten mukaisten lupien edellytyksiä. 

Lupa on voimassa toistaiseksi. 
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13.2 Lupamääräykset 

Tekopohjavesilaitoksen rakenteet ja töiden suorittaminen 

1. Luvan saajalla on oikeus rakentaa tekopohjavesilaitoksen putkilinjat 

hakemussuunnitelman liitteenä olevien 31.5.2019 päivättyjen asema-

piirustuksen TUA3 nro 101010841-036 ja asemapiirustuksen (käyttö-

oikeuskartta) nro 101010841-082 mukaisesti. 

2. Luvan saajalla on oikeus rakentaa asemapiirustuksessa TUA3 nro 

101010841-036 esitetty Valkeakoskelle johtava tekopohjaveden siir-

tolinja tällä luvalla vain siltä osin kuin se asennetaan samaan kaivan-

toon tuotantoalue TUA3:lle johtavan tekopohjaveden painelinjan 

kanssa. 

3. Maa-alueilla työt tulee suunnitella ja suorittaa siten, että liikennettä ei 

estetä lyhytaikaisia katkoksia lukuun ottamatta. Peltojen ojitukset ja 

salaojitukset tulee huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa kaivu-

töitä. Jos ojituksia joudutaan purkamaan tai muuttamaan, niin ne tu-

lee palauttaa alkuperäistä vastaavaan kuntoon. 

4. Ennen töiden aloittamista hakijan tulee tehdä arkeologinen selvitys 

Syrjänharjun ylittävän kylä- ja kirkkotien reitillä ja toimittaa se maa-

kuntamuseolle. Kylä- ja kirkkotien alueen toimenpiteet ja rakenteet 

tulee toteuttaa museoviranomaisten ohjeiden mukaisesti. 

5. Luvan saajalla on oikeus rakentaa tekopohjaveden imeytysalue, jäl-

leenimeytysalueet ja kaivoalueet 31.5.2019 päivättyjen asemapii-

rustuksen TUA3 nro 101010841-036 ja nro 101010841-082 mukai-

sesti. Rakenteiden kiinteistökohtaisessa sijoittelussa tulee noudattaa 

hakemuksen liitteenä olevaa asiakirjaa omistajaselvitykset ja ehdotus 

korvauksiksi (liite 11a) ja seuraavaa: 

Imeytysalueella TUA3-IA4.1 saadaan pysyttää siellä olevat kolme 

imeytyskaivoa (IK1, IK2 ja IK3). Alueelle saadaan rakentaa sade-

tusimeytysharavat 31.5.2019 päivätyn tyyppipiirustuksen mukaisesti. 

Sadetusimeytykseen saa käyttää 16 200 m2 alueen pinta-alasta. 

Imeytysalueelle saadaan rakentaa enintään 5 uutta imeytyskaivoa. 

Kaivoalueelle TUA3-KA3.1 saadaan rakentaa enintään 7 uutta ve-

denottokaivoa. 

Jälleenimeytysalueille TUA3-JIA4.2 ja TUA3-JIA4.3 saadaan raken-

taa kullekin enintään 6 uutta imeytyskaivoa. 

Kaivoalueella TUA3-KA3.2 saadaan pysyttää siellä oleva vedenotto-

kaivo (K3). Alueelle saadaan rakentaa enintään 5 uutta vedenotto-

kaivoa. 

Kaivoalueella TUA3-KA3.3 saadaan pysyttää siellä oleva vedenotto-

kaivo (K4). Alueelle saadaan rakentaa enintään 5 uutta vedenotto-

kaivoa. 

Kaivoalueelle TUA3-KA3.4 saadaan rakentaa enintään 3 uutta ve-

denottokaivoa. 
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6. Luvan saajalla on oikeus pysyttää olemassa olevat ja rakentaa tarvit-

tavat uudet havaintoputket, huoltotiet, sähkölinjat ja muut laitok-

sen toimintaa ja tarkkailua varten tarpeelliset rakenteet ja laitteet 

31.5.2019 päivätyn asemapiirustuksen TUA3 nro 101010841-036 ja 

asiakirjan omistajaselvitykset ja ehdotus korvauksiksi (liite 11a) mu-

kaisesti. 

7. Luvan saajalla on oikeus pysyttää ja käyttää Keiniänrannan virtaa-

man tarkkailurakenteita asiakirjan omistajaselvitykset ja ehdotus kor-

vauksiksi (liite 11a) mukaisesti.  

8. Pumppaamot ja ottokaivot yms. on varustettava luotettavilla vesimää-

rän mittauslaitteilla siten, että kunkin tuotantoalueen, niiden osa-alu-

eiden, sadetusalueiden ja kaivojen vesimäärät pystytään mittaa-

maan. 

9. Kun toteutetaan rakenteita, joiden takia joudutaan kaatamaan puita, 

tulee tarkistaa, että puiden kaatamisella ei hävitetä eikä heikennetä 

liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

10. Tekopohjavesilaitos rakenteineen on rakennettava ja laitosta käytet-

tävä siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa vahinkoa tai haittaa. 

Töiden jälkeen alueet on siistittävä ja maisemoitava asianmukaisesti. 

Raakaveden imeytys 

11. Imeytysalueelle TUA3-IA4.1 saadaan imeyttää siivilöityä tai vastaa-

valla tavalla käsiteltyä vettä tekopohjavedeksi enintään 12 000 m3/vrk 

vuosikeskiarvona ja 14 000 m3/vrk kuukausikeskiarvona laskettuna.  

Vettä saadaan yli-imeyttää alueelle yhteensä enintään 2 000 m3/vrk 

vuosikeskiarvona.  

12. Vettä on imeytettävä vähintään yhtä paljon kuin kaivoalueilta johde-

taan vettä talousvesikäyttöön. 

13. Imeytys on ensisijaisesti toteutettava kaivoimeytyksellä. Kaivoimey-

tyksen tulee olla vähintään 60 prosenttia imeytettävästä vuosituotan-

nosta. Sadetusta ja lepovaihetta on vuoroteltava siten, että enintään 

yhden vuoden sadetusvaiheen jälkeen alueen on annettava olla vä-

hintään vuosi levossa.  

14. Sadetus on toteutettava siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vä-

hän haittaa alueen virkistyskäytölle. Sadetusvoimakkuutta on säädet-

tävä siten, ettei sadetuksesta aiheudu eroosion vaaraa tai lammikoi-

tumista. 

Koetoimintavaiheen määräykset 

15. Ennen täysimittakaavaisen tuotannon aloittamista tulee tuotantoalu-

eella suorittaa vähintään vuoden ja enintään kahden vuoden mittai-

nen koetoimintavaihe hakemuksessa esitetyn koekäyttövaiheen 

suunnitelmaa ja seuraavia määräyksiä noudattaen. Koetoimintavai-

heesta tulee toimittaa yksityiskohtainen suunnitelma kolme kuukautta 

ennen koetoimintavaiheen aloitusta valvontaviranomaiselle.  
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16. Ennen koetoimintavaiheen aloittamista luvan saajan tulee saada ter-

veydensuojeluviranomaisen päätös terveydensuojelulain mukaisesta 

hyväksynnästä vesilaitoksen talousveden toimittamiselle ja siihen si-

sältyvälle valvontatutkimusohjelmalle. 

17. Koetoimintavaiheessa saadaan käyttää Roineen raakavettä. Koetoi-

mintavaiheen aikana vesi saadaan johtaa talousvesikäyttöön tervey-

densuojelulain edellytysten mukaisesti tai ylivuotoputkea pitkin takai-

sin Roineeseen. 

18. Koetoimintavaiheeseen tulee sisällyttää nelivaiheinen koejakso, 

jossa imeytysmäärä tulee nostaa vaiheittain tasoille 4 000 m3/vrk, 

7 000 m3/vrk, 10 000 m3/vrk ja 12 000 m3/vrk maksimituotantomää-

rään asti. Seuraavaan vaiheeseen voidaan siirtyä, kun valvontaviran-

omainen on tarkastanut edellisen vaiheen tarkkailutulokset. 

19. Koetoimintavaihe tulee aloittaa nostamalla imeytettävän veden 

määrä vähitellen tasoon 4 000 m3/vrk:ssa. Vastaavasti pohjaveden-

otto tulee vähitellen nostaa yhtä suureksi kuin imeytettävä määrä. 

20. Koetoimintaan tulee sisällyttää imeytys- ja ottomäärien muutok-

sia/painotuksia eri kaivoalueiden (KA3.2, KA3.3 ja KA3.4) välillä. Tar-

kastelun avulla tulee tunnistaa imeytys- ja ottomäärien muutosten 

vaikutukset vedenkorkeuksiin kaivoalueiden ja Keiniänrannan vä-

lissä sijaitsevissa havaintoputkissa.  Tämän vaiheen tulee sisältää 

ajotapamuutoksia siten, että koetoiminnalla pystytään määrittämään 

kaivoalueella tehtyjen tuotantomäärämuutosten vaikutusnopeus lu-

pamääräyksiin sisällytettyjen putkien (nro 131, nro 374, nro 375) ve-

denpintoihin. 

21. Koetoimintavaiheen toteutukseen saadaan tehdä tarvittavia muutok-

sia valvontaviranomaisen lausunnon perusteella. 

22. Koetoimintavaiheen loppuraportin, virtausmallin päivityksen ja val-

vontaviranomaisen lausunnon perusteella luvan saaja saa siirtyä täy-

simittakaavaiseen toimintaan. Mikäli tarkkailutulokset osoittavat, ettei 

luvanmukainen tuotantomäärä ole toteutettavissa, niin luvan saajan 

tulee laittaa lupamääräysten muutoshakemus vireille aluehallintovi-

rastoon. 

23. Koetoimintavaiheen vaikutuksia tulee tarkkailla päätöksen liitteenä 2 

olevan tarkkailusuunnitelman mukaisesti.  

24. Tarkkailusuunnitelman tarkistushakemus tulee toimittaa aluehallinto-

virastoon koetoimintavaiheen jälkeen. Tarkkailua tulee jatkaa voi-

massaolevan tarkkailusuunnitelman mukaisesti, kunnes hakemus on 

ratkaistu. 

Vedenotto Taustialantien kynnyksen alueella, siirto ja jälleenimey-
tys  

25. Luvan saaja saa ottaa vettä kaivoalueelta KA3.1 ja siirtää sitä Taus-

tialantien kynnyksen toiselle puolelle sekä jälleenimeyttää JIA4.2. ja 

JIA4.3 alueille hakemuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.  

26. Luvan saaja saa ottaa vettä kaivoalueelta KA3.1 ja johtaa sitä talous-

vesikäyttöön terveydensuojelulain edellytysten mukaisesti. 



160 (183) 
Vedenotto ja tekopohjavesilaitoksen käyttäminen 

27. Luvan saaja saa ottaa tekopohjavettä ja pohjavettä alueen kaivoista 
KA3.1-KA3.4 siten, että pohjavesiesiintymästä talousvesikäyttöön 
johdetaan 12 000 m3/vrk vuosikeskiarvona ja 14 000 m3/vrk kuukau-
sikeskiarvona laskettuna.  

28. Luvan saajan tulee muuttaa veden ottoa ja imeytystä, mikäli tarkkai-
luhavaintojen perusteella tai muutoin ilmenee haitallisia vaikutuksia.  

29. Luvan saajan tulee keskeyttää otto ja imeytys, mikäli tarkkailutulok-
sissa havaitaan merkittäviä haitallisia vedenlaadun muutoksia. 

30. Tekopohjavesilaitos on rakennettava ja laitosta käytettävä siten, ettei 
siitä aiheudu vältettävissä olevaa vahinkoa tai haittaa. 

31. Laitosta tulee käyttää ja eri kaivoalueiden tuotantomääriä painottaa 
siten, että kaivoalueiden ja Keiniänrannan välisissä havaintoputkissa 
vedenkorkeudet noudattavat havaittujen vedenkorkeuksien luontaisia 
vaihteluvälejä. 

Vedenpinnan tavoitetasot 

Pohjaveden pinta tulee pyrkiä pitämään seuraavilla korkeuksilla kai-
voalue TUA3-KA3.2:n ja Keiniänrannan välisellä alueella: 

putki nro 131: N60 +88,33 m 

putki nro 374: N60 +87,13 m +87,43 m  Kirjoitusvirhe korjattu 5.6.2020 hallintolain 

51 §:n nojalla 

putki nro 375: N60 +87,49 m 

Mikäli vedenpinnan taso muuttuu tavoitetasosta, tulee luvan saajan 
ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tavoitetason pysyttämiseksi. 

Vedenpinnan sallitut vaihteluvälit 

Vedenpintojen tulee pysyä seuraavilla luontaisilla vaihteluväleillä:  

putki nro 131: N60 +87,88 m – 88,77 m 

putki nro 374: N60 +87,12 m – 87,74 m 

putki nro 375: N60 +87, 20 m – 87,78 m 

Kaivoalue TUA3-KA3.4 ja Keiniänrannan välisellä alueella pohjave-
denpinta tulee pitää pysyä seuraavilla luontaisilla vaihteluväleillä:  

putki nro 122: N60 +85,84 m – 86,17 m  

putki nro 353: N60 +85,88 m – 86,07 m 

Vedenpinta ei saa poiketa vaihteluväleistä kahden viikon pituista jak-
soa lukuun ottamatta. Mikäli määräyksen mukainen alaraja alittuu tai 
yläraja ylittyy, on luvan saajan välittömästi ilmoitettava siitä valvonta-
viranomaiselle ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin jälleenimey-
tystä ja vedenottoa muuttamalla. 

32. Havaintoputken nro 285 lähialueelle tulee asentaa uusi tarkkailu-
putki, jonka tarkkailu tulee aloittaa mahdollisimman pian. Tarkkailu-
suunnitelman tarkistushakemuksen tulee sisältää ehdotus uuden 
putken vedenpinnan vaihteluvälejä ja tavoitetasoja koskevista lupa-
rajoista. 
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33. Valvontaviranomainen voi hyväksyä lupamääräyksessä määrättyjen 

pohjavesiputkien vaihtamisen uuteen samalla alueella, mikäli tark-

kailu jostain syystä estyy lupamääräyksen mukaisella tarkkailuput-

kella ja uudesta putkesta on riittävästi tarkkailutietoja. 

34. Tarkkailusuunnitelmaan tulee sisällyttää tekopohjavesilaitosalueen 

ulkopuolinen tarkkailuputki alueellisen luontaisen pohjavedenkorkeu-

den seurantaa varten. 

35. Luvan saajalla on oikeus liikkua laitoksen toimintaa ja tarkkailua suo-

rittaessaan myös moottoriajoneuvolla laitoksen toiminta-alueen kiin-

teistöillä. Liikuttaessa maastossa moottoriajoneuvolla on pyrittävä 

käyttämään olemassa olevia ajouria. Moottoriajoneuvoa on maas-

tossa käytettävä siten, että vältetään mahdollisuuksien mukaan va-

hingon ja haitan aiheuttamista asianomaiselle kiinteistölle ja luon-

nolle.  

Tarkkailu  

36. Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen toimintaa ja vaikutuksia pää-

töksen liitteenä 2 olevan tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkai-

lusuunnitelman tarkistushakemus tulee toimittaa aluehallintoviras-

toon koetoimintavaiheen jälkeen. Koko tekopohjavesilaitoksen 

(TUA1, TUA2 ja TUA3) tarkkailu tulee yhdistää yhdeksi kokonaisuu-

deksi tarkistamishakemusten yhteydessä. Tarkkailua tulee jatkaa 

voimassaolevan tarkkailusuunnitelman mukaisesti, kunnes hakemus 

on ratkaistu. 

37. Valvontaviranomainen voi muuttaa tarkkailusuunnitelmaa siten, että 

muutokset eivät vaikuta tarkkailun luotettavuuteen, kattavuuteen tai 

tavoitteisiin.  

38. Luvan saajan tulee hyvissä ajoin ennen koetoimintavaiheen aloitta-

mista toimittaa tiedoksi valvontaviranomaiselle yksityiskohtainen tark-

kailusuunnitelma. Tarkkailu tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen toimin-

nan aloittamista. 

39. Tarkkailutulokset ja niiden vuosiyhteenvedot on toimitettava valvon-

taviranomaiselle sekä Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. Lisäksi tarkkailutulokset tulee pyydettäessä antaa nähtä-

väksi tai toimittaa sähköpostitse niille asianosaisille, joiden oikeuteen 

tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. 

Korvaukset 

40. Luvan saajan on maksettava kertakaikkisena korvauksena liitteiden 

5 ja 6 mukaisesti kiinteistöjen omistajille hankkeesta aiheutuvista kai-

kista vesilain 13 luvun mukaisista edunmenetyksistä ja käyttöoikeuk-

sista yhteensä 448 909 € seuraavasti. 

 

41. Korvaukset on maksettava ennen hankkeen toteuttamiseen ryhty-

mistä (eräpäivä), mutta kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa pää-

töksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Korvauksille on maksettava vuo-

tuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Viivästyskoron määrä on 
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kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä seit-

semällä prosenttiyksiköllä. 

Korvaukset toimenpiteistä, jotka toteutetaan valmisteluluvan perus-

teella, tulee maksaa ennen toimenpiteiden aloittamista. 

Korvaukset, joita ei voida maksaa asianosaisille on talletettava Länsi- 

ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon peruspalvelut, oikeusturva, ja 

luvat -vastuualueelle ennen töihin ryhtymistä ja viimeistään vuoden 

kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

Vedensaannin turvaaminen  

42. Mikäli tarkkailutulosten perusteella todetaan, että tekopohjavesilai-

toksen toiminta huomattavasti vaikeuttaa yksityisen talousvesikaivon 

käyttöä, tulee luvan saajan käynnistää neuvottelut kaivon omistajan 

kanssa ja tehdä tarpeelliset toimenpiteet vedensaannin turvaa-

miseksi tai maksettava sovittavat korvaukset. Luvan saajan tulee tar-

vittaessa laittaa erimielisyys hakemuksella ratkaistavaksi aluehallin-

tovirastoon.  

Ennakoimaton vahinko  

43. Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta hankkeesta aiheutuu sellainen 

vahinko, haitta tai muu edunmenetys, jota lupapäätöstä annettaessa 

ei ole edellytetty ja josta luvan saaja on vesilain mukaan vastuussa, 

edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen 

viranomainen voi saattaa asian lupapäätöksen lainvoiman estämättä 

aluehallintoviraston käsiteltäväksi siinä järjestyksessä kuin hakemus-

asioista on vesilaissa säädetty. 

Töiden aloittaminen 

44. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä viimeistään neljän vuoden 

kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Ilmoitukset 

45. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava tarkoitusta vastaavalla tavalla 

kolme kuukautta ennen aloittamista asianomaisille maa- ja vesialu-

een omistajille. Töiden aloittamisesta tulee ilmoittaa noin kuukautta 

ennen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

46. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava kolme kuukautta ennen aloitta-

mista kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja Pälkäneen kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomaisille sekä Kinnalan vedenottoluvan haltijalle. 

Aloitusilmoituksessa on ilmoitettava aikataulusuunnitelma laitoksen 

rakentamiseen liittyvien oleellisten työvaiheiden suorittamiselle. 

47. Maa-alueille tehtävien pysyvien rakenteiden käyttöönottamisesta ja 

täysimittakaavaiseen tuotantoon siirtymisestä tulee ilmoittaa kirjalli-

sesti lupaviranomaiselle ja valvontaviranomaiselle.  

Lupamääräysten tarkistaminen 

48. Luvan saajan on viiden vuoden kuluttua kunkin tuotantoalueen täysi-

mittakaavaiseen toimintaan siirtymisestä, kuitenkin viimeistään kym-

menen vuoden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta, 
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jätettävä aluehallintovirastolle hakemus tuotantomääriin liittyvien lu-

pamääräysten tarkistamiseksi. 

49. Hakemuksessa tulee esittää selvitys, jossa on yhteenveto koko jak-

son tarkkailutulosten perustella havaituista vaikutuksista mm. pohja-

veden laatuun, Kinnalan vedenottamon toimintaan, yksityiskaivoihin, 

Keiniänrannan virtaamiin ja kasvillisuuteen sekä sadetusalueiden 

kasvillisuuteen sekä erillinen selvitys kiintoaineksen kertymisestä 

pohjavesimuodostumaan. 

PÄÄASIARATKAISUN PERUSTELUT 

13.3 Perustelut asian ratkaisemiselle osittain 

Vesilain 11 luvun 18 §:n mukaan lupaviranomainen voi erityisestä syystä 

antaa hakemusasiassa päätöksen yksittäisestä asiakysymyksestä ennen 

asian ratkaisemista muilta osin. Lähtökohtana on hankkeen oikeudellinen 

arviointi yhtenä kokonaisuutena. 

Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen toiminta jakautuu teknisesti ja myös 

vaikutustensa kannalta kolmelle erilliselle tuotantoalueelle, ja vaikutukset 

kohdistuvat kahteen toisistaan erilliseen Natura-alueeseen. Tuotantoalu-

eet sijoittuvat Kangasalan kaupungin (TUA1 ja TUA2) ja Pälkäneen kun-

nan alueelle (TUA3). Aluehallintovirasto on ratkaissut tekopohjavesilai-

toksen hakemuksen Kangasalan puoleista osaa koskevilta osin päätök-

sellään nro 286/2019. Aluehallintovirasto on katsonut, että asiassa on eri-

tyisiä syitä ratkaista hakemus Kangasalan puoleisesta ja Pälkäneen puo-

leisesta osasta erikseen, hakuprosessin pitkäaikaisen keston ja hakijan 

toiveen perusteella.  

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä todettiin, että luonnonsuoje-

lulain 66 §:n 1 momentin mukainen luvan myöntämiseste koski tuotanto-

aluetta 3 (TUA3) sen Keiniänrannan Natura-alueen suojeltuihin luonnon-

arvoihin kohdistuvien vaikutusten vuoksi. Korkein hallinto-oikeus kumosi 

hakemuksen tuotantoalueen 3 osalta. Hakemusta on tämän jälkeen muu-

tettu Pälkäneen kunnan puolelle sijoittuvalta osin, muun muassa uudella 

Natura-arvioinnilla. Hakemuksen käsittely on sen takia kestänyt Pälkä-

neen kunnan puolelle sijoittuvilta osin kauemmin kuin Kangasalan kau-

pungin puolelle sijoittuvilta osin.  

13.4 Lupaharkinnan perustelut 

Pinta- ja pohjaveden sekä tekopohjaveden ottamiseen sovelletaan vesi-

lain 3 luvun ja vesilain 4 luvun säännöksiä. Vesilain 4 luvun 1 §:n mukaan 

johdettaessa pintavettä maaperään tekopohjaveden muodostamista var-

ten on lisäksi otettava huomioon, mitä ympäristönsuojelulain 16, 17 ja 

28 §:ssä säädetään. 

Mikäli vesilain 3 luvun 4 §:n mukaisen intressivertailun perusteella hank-

keelle on luvanmyöntämisedellytykset, niin tutkitaan myös saman sään-

nöksen toisen momentin mukaiset ehdottomat luvanmyöntämisesteet. 

Hakijalla on myös oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin tai käyt-

töoikeudet on voitava myöntää siten kuin vesilain 2 luvussa säädetään. 



164 (183) 

Vesilain 1 luvun 2 §:n mukaan vesilakia sovellettaessa on noudatettava, 

mitä luonnonsuojelulaissa, muinaismuistolaissa ja maankäyttö- ja raken-

nuslaissa sekä niiden nojalla säädetään tai määrätään. 

13.5 Intressivertailu 

Hankkeesta saatava hyöty 

Hanke on tarpeen seutukunnan talousvedensaannin varmistamiselle. 

Hankkeen hyötynä on seutukunnan asukkaille ja teollisuudelle hyvälaa-

tuinen talousvesi, kriisi- ja poikkeustilanteiden toimintavarmuus mm. lai-

toksen varastotilavuuden muodossa ja vedenjakelukapasiteetin lisäänty-

minen. Aluehallintovirasto toteaa, että talousveden hinta on määritettä-

vissä rahassa, mutta muut hyödyt eivät ole arvioitavissa rahassa. 

Pintaveteen perustuviin laitoksiin verrattuna tekopohjaveteen perustuvan 

vedenhankintajärjestelmän etuna ovat talousveden parempi laatu, pie-

nemmät laadun vaihtelut, veden riittävyys sekä veden lämpötilavaihtelu-

jen ja niistä aiheutuvien ongelmien poistuminen. 

Isokankaan – Syrjänharjun pohjavesialue on luokiteltu vesienhoitolain 

mukaiseen 1E-luokkaan, siis vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohja-

vesialueeksi, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suo-

raan riippuvainen. 

Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan te-

kopohjavesihanke on keskeisin kehittämishanke. Isokankaan – Syrjän-

harjun pohjavesialueen käyttö yhdyskunnan talousvetenä on vesienhoi-

tolain ja vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden mukaista. 

Kun tuotantoalueiden vesitaseet ja ajotapa varmistetaan lupamääräysten 

ja tarkkailuvelvoitteen mukaisesti vielä koetoimintavaiheen avulla, niin 

muodostuvan tekopohjaveden arvioidaan olevan talousvesikäyttöön so-

veltuvaa. 

Hankkeesta aiheutuvat haitat yleiselle edulle 

Rakentamistyöt sekä rakenteet, putkilinjat ja kaivot aiheuttavat haittaa 

Isokankaan – Syrjänharjun virkistyskäytölle ja luonnonarvoille. Rakenteet 

on määrätty toteutettavaksi mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla 

tavalla.  

Pälkäneen puoleisen tuotantoalueen vaikutusalueella sijaitsee Keiniän-

rannan Natura-alue, joka on alttiina tekopohjaveden tuotannon aiheutta-

mille pohjaveden määrän ja laadun muutoksille. Aluehallintovirasto arvioi, 

että tekopohjaveden tuotantoa koskevilla lupamääräyksillä ja tarkkailu-

velvoitteen avulla on varmistettu, että Keiniänrannan vesitaseeseen, eikä 

vedenlaatuun aiheudu haitallista muutosta.  

Sadetusimeytysharava haittaa tai estää kulkemisen sadetusalueella. Sa-

detusimeytysalueella maanpinnan kosteusolot ja kasvillisuus muuttuvat. 

Imeytys- ja vedenottokaivojen ympäristössä ei tapahdu mainittavasti hai-

tallisia maan pintavyöhykkeen kosteuden muutoksia. Imeytysalueilla 
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pohjavedenpinnat nousevat paikallisesti ja kaivoalueilla ne laskevat pai-

kallisesti. 

Alueen pohjavedet ovat suhteellisen syvällä. Kun tuotantoalueiden vesi-

taseet ja ajotapa varmistetaan lupamääräysten ja tarkkailuvelvoitteen 

mukaisesti koetoimintavaiheen avulla, niin laitoksen toiminnan ei arvioida 

aiheuttavan haitallisia muutoksia pohjaveden korkeuksissa. Hankkeella 

ei arvioida olevan sanottavaa vaikutusta alueen pohjaveden laatuun. 

Putkikaivannot aiheuttavat työnaikaista haittaa kulkemiselle ja virkistys-

käytölle sekä ohimenevää haittaa pintakasvillisuudelle. Putket eivät ai-

heuta pysyvää haitta kulkemiselle, eikä merkittävää haittaa virkistyskäy-

tölle. Rakenteiden takia joudutaan kaatamaan puita, jotka on määrätty 

korvattaviksi. 

Kaivoalueet eivät estä kulkemista, virkistyskäyttöreittejä tai alueen muuta 

käyttöä, koska alueita ei aidata. Rakennettavat kaivot muodostavat pysy-

vän haitan kulkemiselle ja virkistyskäytölle. Kaivorakenteiden ja muiden 

kiinteiden rakenteiden pinta-alat ovat pieniä verrattuna harjualueen pinta-

alaan.  

Hankkeen aiheuttamat riskit pohjaveden laadulle ja määrälle on hallitta-

vissa. Aluehallintoviraston arvion mukaan hanke ei aiheuta merkittävää 

pysyvää haittaa alueen luonnonarvoille. 

Hankkeesta yleiselle edulle aiheutuvat vahingot, haitat ja muut edunme-

netykset ovat vaikeasti muutettavissa rahaksi. 

Hankkeesta aiheutuvat haitat yksityiselle edulle 

Hanke haittaa ja osittain estää harjumetsien metsätalouden hoitamista 

hakijalle myönnettyjen käyttöoikeusalueiden osalta. Haitasta on määrätty 

maksettavaksi korvaukset.  

Putkikaivannot aiheuttavat työnaikaista haittaa peltoviljelylle ja maa-alu-

eiden muulle käytölle. Haittojen minimoimiseksi on annettu määräyksiä. 

Myönnetyn käyttöoikeuden ja töiden suorittamisen aiheuttamat haitat on 

määrätty korvattaviksi. 

Tekopohjavesilaitoksen vaikutusalueella olevissa kaivoissa saattaa ai-

heutua vaikutuksia, joiden haitallisuus on määrätty tarkkailtavaksi ja yk-

sityiskaivojen talousvedensaanti on määrätty turvattavaksi. 

Vaikutusalueella olevien rakennusten ei arvioida painuvan hankkeen vai-

kutusten seurauksena. Arvion varmistamiseksi on määrätty painumatark-

kailu. 

Aluehallintovirasto arvioi, että yksityisille kiinteistönomistajille aiheutuva 

edunmenetys on yhteensä 448 909 €, joka on määrätty korvattavaksi.  
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Intressivertailun lopputulos 

Hankkeen yleiset hyödyt ja haitat ovat vaikeasti muutettavissa rahaksi. 

Hankkeesta saatava yleinen etu usean kunnan vedenhankinnalle on huo-

mattava verrattuna siitä aiheutuviin yksityisiin ja yleisiin haittoihin. 

Tekopohjavesilaitoksen hankekokonaisuuden (TUA1, TUA2 ja 

TUA3) luvan myöntämisen edellytykset 

Aluehallintovirasto katsoo, että luvan myöntämisen edellytykset koko 

hankkeelle (TUA1, TUA2 ja TUA3) täyttyvät, kun hankkeen vaikutuksia 

ja toiminnan edellytyksiä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. 

13.6 Käyttöoikeuksia koskevan ratkaisun perustelut 

Tarvittavat oikeudet toisten alueisiin voidaan myöntää, koska niitä tarvi-

taan yleistä etua edistävän vesihuoltohankkeen toteuttamiseksi ja hanke 

on yleisen tarpeen vaatima. Hanke on yhteiskunnallisen intressin kan-

nalta merkittävä. 

13.7 Hankkeen muut edellytykset 

Hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, eikä se aiheuta 

huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai ve-

siluonnossa. Hanke ei huononna alueen asutus- tai elinkeino-oloja. 

Hanke ei ole ympäristönsuojelulain maaperän tai pohjaveden pilaamis-

kiellon vastainen, eikä hankkeessa ole ympäristönsuojelulain 28 §:n mu-

kaisia toimintoja. 

Luvan saajan tulee tarvittaessa erillisillä menettelyillä, muun muassa 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, varmistaa hankkeen oikeudelli-

set toteuttamisedellytykset.  

Keiniänrannan Natura-arviointi ja hankkeen edellytykset luonnon-
suojelulain perusteella 

Aluehallintovirasto katsoo, että Keiniänrannan Natura-arviointi on asian-

mukaisesti tehty. Aluehallintovirasto arvioi, että hanke ei lupamääräysten 

mukaisesti toteutettuna aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa 

tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille luonnonarvoille, 

joiden vuoksi Keiniänranta on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 

Aluehallintovirasto katsoo, että hanke ei heikennä merkittävästi Natura 

2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnon-

arvoja yksinään eikä tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suun-

nitelmien kanssa. 

Laitoksen toiminnanaikaiset vaikutukset ovat hallittavissa laitoksen oh-

jauksen, tarkkailutulosten ja valvontatoimien avulla. Hankkeesta ei ai-

heudu luonnonsuojelulain tai sen nojalla säädetyn vastaisia seurauksia. 

Vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen suojelun perusteena oleviin 

luonnonarvoihin ja haitallisten vaikutusten estämiseksi annettuja 
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lupamääräyksiä tarkastellaan tarkemmin lupamääräysten perusteluissa. 

Kun lisäksi otetaan huomioon lupamääräysten tarkistamista koskevat 

velvoitteet, niin hankkeen vaikutusarvioihin ei jää merkittävää epävar-

muutta.  

Vaikutukset maankäytön suunnitteluun 

Hankkeen toteuttamiseen liittyy rakentamistoimenpiteitä, jotka mahdolli-

sesti edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia hyväksymisme-

nettelyjä. Aluehallintovirasto arvioi, että voimassa olevat asemakaavat ei-

vät muodosta luvanmyöntämisestettä hankkeelle. 

Aluehallintovirasto katsoo, että myöskään maakunta- ja yleiskaavan oi-

keusvaikutukset eivät muodosta luvanmyöntämisestettä.  

13.8 Korvausten perustelut 

Aluehallintovirasto määrää luvan saajan korvaamaan maa-alueiden 

omistajille täysimääräisesti vesilain 13 luvun 9 §:n mukaiset edunmene-

tykset, jotka aiheutuvat tämän luvan mukaisten toimenpiteiden toteutta-

misesta ja myönnetyistä käyttöoikeuksista, jotka vaikeuttavat tai estävät 

alueen muun käytön. Kiinteistökohtainen korvausten erittely on päätök-

sen liitteenä 6.  

Aluehallintovirasto katsoo, että Arviointikeskuksen tekemät yksikköhinta- 

ja haitta-arvio on asianmukaisesti tehty. Arvioinnissa on käytetty seuraa-

via yksikköhintoja: peltomaa 12 000 €/ha, metsämaa 1 200 €/ha ja muu 

rakennuspaikka 25 000 €/ha.  

Korvaukset maapohjaan määrätään korvattavaksi puolitoistakertaisena 

niiltä alueilta, joihin rakennetaan huoltotie putkilinjojen päälle. Vesijohtoja 

varten myönnetyt käyttöoikeudet määrätään korvattavaksi täysimääräi-

senä. Hakijan ehdottamaa korvaussummaa ei kuitenkaan ole alennettu 

kiinteistöjen omistajien vahingoksi, vaikka korvaussumma joiltakin osin 

ylittää aluehallintoviraston arvioinnin mukaan täysimääräisen edunmene-

tyksen määrän. 

13.9 Tekopohjavesilaitoksen toimivuus 

Aluehallintovirasto katsoo, että tekopohjaveden laatu riippuu erityisesti 

tekopohjaveden viipymästä ja imeytettävän raakaveden laadusta. Koe-

toimintavaiheen ja tarkkailutulosten perusteella laitoksen ajotapa ja tuo-

tantomäärät pystytään säätämään siten, että tekopohjavesi täyttää ta-

lousvesivaatimukset. Roineen raakavesi soveltuu hyvin tekopohjaveden 

muodostamiseen. Mahdolliset piilevähaitat pystytään välttämään veden-

ottoa säätämällä ja vedenottosyvyyttä vaihtelemalla. 

13.10 Selvitysten riittävyys 

Hankkeessa on tehty kattavat selvitykset, joiden avulla on kuvattu harjun 

nykytila, rakenne ja olosuhteet. Keiniänrannan vesitase ja siihen vaikut-

tavat tekijät on selvitetty riittävästi. 
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Hakemuksessa esitetty pohjaveden virtausmalli kuvaa hyvin olosuhteita 

harjun hyvin johtavilla ydinalueilla. Harjun reuna-alueilla tuloksiin jää epä-

tarkkuutta, johtuen muun muassa maaperäkerrosten vedenjohtavuuden 

epähomogeenisuudesta. Uusien mallinnustulosten ja mitattujen tulosten 

erot ovat niin pieniä, että mallintamalla kuvatut tuotantoskenaariot ovat 

riittävät, myös mallin reuna-alueilla. 

Kokonaisuutena selvitykset antavat riittävän varmuuden lupaharkintaa 

varten hankkeen vaikutuksista. Pohjavesimallinnukseen sisältyy aina 

mm. lähtötiedoista johtuvaa epätarkkuutta, mutta koetoimintavaiheen, 

tarkkailun, valvonnan ja lupamääräysten tarkistamisvelvoitteen avulla 

pystytään varmistamaan, että haitallista pitkäaikaisvaikutusta ei aiheudu.  

Imeytyskokeen perusteella voidaan tunnistaa pohjavesiputket, joihin ko-

keen aiheuttama vaje pohjavesiesiintymän vesitaseessa vaikutti. Ko-

keessa aiheutettiin 3 000-7 000 m3 vaje Keiniänrannan vaikutusalueelle. 

Kaivoaluetta lähinnä olevissa putkissa vedenpinta laski johdonmukaisesti 

verrattuna vajeeseen. Kauemmissa havaintoputkissa vaikutus vedenpin-

toihin näkyi hitaammin ja vähäisempänä. Täysimittakaavaisessa teko-

pohjavesilaitostoiminnassa vajeen syntyminen pohjavesiesiintymään es-

tetään lupamääräyksillä. Laitoksen ajotapaa säätämällä tulee pohjave-

denpinnan korkeudet säilyttää luontaisella vaihteluvälillä kaivoalueiden ja 

Keiniänrannan välisellä alueella. Lupamääräyksissä muun muassa mää-

rätään imeytettävä vesimäärä vähintään yhtä suureksi kuin esiintymästä 

otettavan talousveden määrä.  

13.11 Vaikutukset Keiniänrantaan 

Hankkeen vaikutukset Keiniänrannan Natura-alueeseen on rajattu lupa-

määräyksin ja ne on kuvattu Lupamääräysten perustelut -kohdassa. 

13.12 YVA-arviointi 

Alkuperäisen hakemuksen johdosta tehty ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten ar-

viointi on otettu huomioon hakijan tekemien lisäselvitysten, hakemuksen 

muutosten ja annettujen lupamääräysten mukaisesti.  

YVA-arviointi on tehty aiemman YVA-lain mukaisesti, eikä aiempi YVA-

laki sisältänyt velvoitetta perustellun päätelmän tekemisestä. Aluehallin-

tovirastolla on kuitenkin ollut käytettävissään vastaavat tiedot hankkeen 

merkittävistä ympäristövaikutuksista kuin nykyisen YVA-lain 23 §:ssä 

säädetyn perustellun päätelmän tulee sisältää.  

Hakemukseen YVA-arvioinnin tekemisen jälkeen tehdyt muutokset vä-

hentävät haitallisia ympäristövaikutuksia ja haitalliset vaikutukset ovat vä-

häisempiä kuin arviointiselostuksessa on esitetty.  

YVA-viranomainen on lausunnossaan 18.3.2020 katsonut, että hankkeen 

muutosten myötä ei ole tarpeen aloittaa uutta YVA-lain mukaista menet-

telyä. 
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13.13 Lupamääräysten perustelut 

Tekopohjavesilaitoksen rakenteista ja töiden suorittamisesta on an-

nettu määräykset, jotta toimenpiteet eivät aiheuta vältettävissä olevaa va-

hinkoa mm. yksityiselle ja yleiselle edulle. Määräysten avulla on varmis-

tettu Keiniänrannan luonnonarvojen säilyminen. Liito-oravan lisääntymis- 

ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on estetty toimenpi-

dealueita koskevalla tarkistamismääräyksellä. 

Imeytysmääristä on annettu riittävät määräykset. Yli-imeytyksellä pysty-

tään vähentämään mahdollisia yksityiskaivoille aiheutuvia haittoja. Yli-

imeytys mahdollistaa myös tarvittaessa laitoksen ajotavan toteuttamisen 

siten, että Keiniänrannan vesitase turvataan ja siten estetään vaikutukset 

Natura-alueen suojeltaviin luonnonarvoihin. Kaivoimeytys on ensisijainen 

toteutustapa. Sadetusalueelle on määrätty lepovaihe. 

Koetoimintavaiheen määräykset on annettu, koska koetoimintavaihe on 

oikeuskäytännössä todettu oleelliseksi osaksi tekopohjavesilaitoksen vai-

kutusten hallintaa ja laitoksen haitattomimman ajotavan määrittämistä. 

Koetoimintavaiheeseen sisältyy myös vaihe, jossa varmistetaan, että lai-

toksen ajotavalla voidaan turvata Keiniänrannan vesitase ja luonnonar-

vot. 

Jos koetoimintavaiheen tarkkailutulokset osoittavat, ettei luvanmukainen 

tuotantomäärä ole toteutettavissa, tulee luvan saajan hakea muutosta lu-

paan aluehallintovirastolta. Aluehallintovirasto voi tällöin tarvittaessa esi-

merkiksi vähentää imeytettävän raakaveden ja otettavan tekopohjaveden 

määriä. 

Pohjavedenotosta ja tekopohjavesilaitoksen käyttämisestä annetut 

määräykset koskevat täysimittakaavaista tuotantovaihetta. Niissä on an-

nettu määräykset muun muassa Keiniänrannan luonnonarvojen turvaa-

miseksi. 

Liikkumisesta kotirauhan piiriin kuuluvilla alueilla tulee sopia alueen omis-

tajan kanssa. 

Lupamääräykset Keiniänrannan vesitaseen ja vedenlaadun turvaa-

miseksi 

Aluehallintovirasto arvioi, että tarkennettu pohjavesimalli antaa luotetta-

vamman kuvan myös Keiniänrannan pohjavesioloista kuin aikaisemmat 

mallinnukset. Tarkennuksista huolimatta tuloksiin jää jonkin verran epä-

varmuutta, varsinkin harjumuodostuman epähomogeenisilla reuna-alu-

eilla. 

Keiniänrannan Natura-alue on suhteellisen pieni, olennaisesti pohjave-

destä riippuvainen ja alueen luontotyypit ovat herkkiä pohjaveden mää-

rän ja laadun muutoksille. Tämän takia Natura-alueeseen kohdistuvien 

haitallisten vaikutusten estämiseksi on ollut tarpeen lupamääräyksillä 

varmistaa, että hankkeen vaikutuksesta Natura-alueen vesitase ei muutu 
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haitallisesti ja pohjavedenpinnan korkeuden luontainen vaihteluväli säilyy 

entisellään. 

Tehty imeytyskoe osoittaa, että mahdollinen vaikutus Keiniänrannassa 

purkautuviin virtaamiin näkyy vasta melko pitkän ajan kuluessa ja vaiku-

tusta on vaikea virtaamamittauksin havaita. Siten määräysten antaminen 

Keiniänrannasta purkautuville vesimäärille ei ole riittävä keino vesitaseen 

turvaamiseksi. Tästä syystä aluehallintovirasto on määrännyt pohjave-

denpinnan korkeudet pidettäväksi luontaisella vaihteluvälillä kaivoaluei-

den ja Keiniänrannan välisellä alueella. Pitämällä alueen vedenkorkeudet 

luontaisella vaihteluvälillä varmistetaan, että toiminta ei aiheuta muutosta 

Keiniänrannan vesitaseeseen. 

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti vedenkorkeusmääräyksillä varmiste-

taan, että tekopohjavesilaitos ei vaikuta Keiniänrannassa purkautuvan 

pohjaveden luontaiseen määrään. Keiniänrannan purkautuvat vesimää-

rät on myös määrätty tarkkailtaviksi. Keiniänrantaan purkautuvaan orsi-

veteen hanke ei vaikuta. Lupamääräyksessä 32 määrätyn uuden tarkkai-

luputken avulla täydennetään määräykset koskemaan koko Keiniänran-

nan yläpuolista vaikutusaluetta. 

Koetoimintavaiheen ja mahdollisen tuotantomäärän tarkistamisvelvoit-

teen perusteella voidaan laitoksen tuotantomäärä tarvittaessa rajata si-

ten, että Keiniänrannan vesitase turvataan laitoksen ajotavalla ja pohja-

vedenkorkeuden määräyksillä.  

Tekopohjaveden laatu ja veden lämpötila riippuvat viipymästä. Selvitys-

ten perusteella imeytys- ja kaivoalueiden välinen viipymä on riittävä ve-

denlaadun varmistamiseksi ja lämpötilan vakiintumiseksi luontaiselle ta-

solle. Imeytyskokeen perusteella viipymä Keiniänrantaan on vielä tätä pi-

dempi kaivoalueiden ja Keiniänrannan purkautumisalueiden välisen etäi-

syyden vuoksi. 

Arviot hankkeen vaikutuksista Keiniänrantaan purkautuvan pohjaveden 

laatuun ja lämpötilaan varmistetaan tarkkailumääräyksin. 

Talousveden laadun varmistamiseksi on annettu määräykset mm. ter-

veydensuojelulain mukaisesta hyväksynnästä ja valvontatutkimusohjel-

masta. 

Tarkkailusta on annettu tarvittavat määräykset ja tarkkailusuunnitel-

masta on päätetty luvassa. Tarkkailusuunnitelman tarkistamisesta on an-

nettu lupamääräykset. 

Yksityiskaivojen vedensaanti on turvattu lupamääräyksellä. 

Lupamääräykset on määrätty tarkistettavaksi muun muassa tuotanto-

määrän osalta, jotta täysimittakaavaisen laitoksen toimivuus ja laitoksen 

vaikutukset voidaan varmistaa. 
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13.14 Sovelletut säännökset  

Vesilain 1 luvun 2 §, 2 luvun 13 a §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 
5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 10 §, 11 §, 14 §, 18 §, 20 § ja 4 luvun 1 §, 5 §, 6 §, 7 §, 
8 §, 13 luvun 7 §, 9 §, 11 §, 16 § ja 17 § 

Luonnonsuojelulaki 49 §, 65 §, 66 § 

14 VALMISTELULUPA 

Aluehallintovirasto oikeuttaa Tavase Oy:n ryhtymään seuraaviin hank-

keen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lain-

voimaiseksi tulemista: 

• Tekopohjavesilaitoksen vaikutusten arvioinnin kannalta tarpeelli-

nen ennakkotarkkailu, johon sisältyy mm. pohjavesiputkien tark-

kailu, kasvillisuusseuranta ja maastomittauksia. 

• Kierrätyskoetta tulee tarkkailla mittaamalla pohjavesiputkista ve-

denkorkeuksia ja vedenlaatua sekä kaivoista vesimääriä. Tarkkai-

lusuunnitelma tulee toimittaa ennen aloittamista valvontaviran-

omaiselle. 

• Maasto- ja maaperätutkimukset, jotka sisältävät mm. maatutka-

luotauksia ja maaperäkairauksia tela-alustaisella koneella. 

• Uusien enintään 45 pohjavesiputken asentaminen valmistelulu-

pahakemuksen 31.5.2019 päivätyn hakemuksen liitekartassa (ni-

meltään: liite X, kartta 1) esitetyille kiinteistöille. Putken 285 kor-

vaava putki tulee asentaa valmisteluluvan yhteydessä. 

• Uusien enintään 23 vedenotto- ja imeytyskaivon rakentaminen 

sekä niihin liittyvät kaivonpaikkatutkimukset. Kaivojen sijoittumi-

nen on esitetty valmistelulupahakemuksen 31.5.2019 päivätyssä 

liitekartassa (nimeltään: liite X, kartta 3) ja hakemuksen liitteenä 

olevassa omistajataulukossa.  

• Tilapäiset maanpäälliset putkilinjat kierrätyskoetta varten 

31.5.2019 päivätyssä piirustuksessa (nro 101010841.095, liite X, 

kartta 2) esitetyille alueille.  

• Käyttää ja ylläpitää kaikkia tilapäisiä putkilinjoja, rakenteita (esim. 

kaivot ja mittapadot) ja laitteita. 

• Pohjaveden kierrätyskoe enintään 10 000 m3/vrk maksimikapasi-

teetilla tuotantoalueella TUA3. 

• Huolto- ja liikennereittien rakentaminen ja käyttäminen edellä mai-

nittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi 31.5.2019 päivätyn piirus-

tuksen (nro 101010841.095, liite X, kartta 2) mukaisesti. 

Kierrätyskokeiden tulokset tulee toimittaa valvontaviranomaisille. 

Niistä toimenpiteistä, jotka suoritetaan valmisteluluvan perusteella, tulee 

maksaa korvaukset ennen töihin ryhtymistä. Valmistelulupaan liittyvät 



172 (183) 

toimenpiteet korvauksineen on eritelty lupapäätöksen korvausliitteessä 7. 

Hankkeen toimenpiteistä määrätyt korvaukset maksetaan vain kertaal-

leen, ennen kyseisten toimenpiteiden aloittamista. 

Korvaukset, joita ei voida maksaa asianosaisille on talletettava Länsi- ja 

Sisä-Suomen aluehallintovirastoon peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -

vastuualueelle ennen töihin ryhtymistä ja viimeistään vuoden kuluessa 

päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

Luvan saajan on asetettava 10 000 euron vakuus aluehallintovirastoon 

ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 

14.1 Valmisteluluvan perustelut  

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien 

käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tar-

koitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan 

olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lu-

papäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan. Valmisteleville toi-

menpiteille on perusteltu syy. 

Muutoksenhakutuomioistuin voi määrätä toimenpiteiden jatkamisen kes-

keytettäväksi tai rajoitettavaksi. 

14.2 Sovelletut säännökset  

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 § 

15 LAUSUNTOIHIN VASTAAMINEN 

Aluehallintovirasto on ottanut asiassa annetut lausunnot huomioon lupa-

ratkaisusta, lupamääräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla. Tämän 

lisäksi aluehallintovirasto vastaa lausunnoissa esitettyihin asioihin seu-

raavasti. 

KHO:n päätöksen (Taltionro 3947) oikeusvoimaan liittyvät vaatimuk-

set 

Hakija on muuttanut hakemustaan tuotantoalue TUA3:n osalta niin oleel-

lisesti, että aikaisemmin tehdyn päätöksen tai siinä esitettyjen arvioiden 

perusteella lupaviranomainen ei voi jättää asiaa käsittelemättä.  

 

Esteellisyysväite 

Aluehallintovirasto on 7.3.2019 antanut päätöksen (Drno 

LSSAVI/3570/2019, nro 62/2019), jossa esteellisyyttä koskeva väite on 

hylätty. 

Pälkäneen ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto: Uusien kaivo-

alueiden tutkimustiedon vähyyteen ja koepumppauksiin sekä tutkimuslu-

pavaatimukseen liittyen aluehallintovirasto vastaa, että kaivonpaikkatut-

kimuksilla ja kierrätyskokeen avulla varmistetaan soveltuvat kaivonpai-

kat. Vanhojen tutkimustulosten käyttämisestä aluehallintovirasto toteaa, 
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että hankkeen vaikutusten arvioinnissa tulee käyttää kaikki hankkeen 

kannalta oleellinen ja ajantasainen asiakirjoissa oleva tieto.  

Metsähallituksen lausunto (annettu Natura-arvioinnin yhteydessä): Lu-

paviranomaisen tulee lupaharkinnassa arvioida, voidaanko lupamääräyk-

sillä vähentää selvityksissä ilmenneitä epävarmuuksia. Natura-arvioinnin 

tarkoitus on varmistaa muun muassa hankkeen vaikutusmekanismit ja -

kanavat, joiden perusteella voidaan arvioida lupamääräysten vaikutus 

selvitysten epävarmuustekijöiden vähentämiseksi. Aluehallintovirasto on 

luparatkaisun perusteluista ilmenevästi arvioinut, että lupamääräysten 

mukaisesti toimittaessa hankkeesta ei aiheudu luonnonsuojelulaissa tar-

koitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille luonnonarvoille, joi-

den vuoksi Keiniänranta on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Alue-

hallintovirasto katsoo, että hankkeen vaikutusten ennakkoarvioinnin pe-

rusteella ojien tukkiminen ei ole tarpeen. 

Pälkäneen rakennus- ja ympäristöjaoston lausunto: Aluehallintovi-

rasto toteaa, että hankkeen välttämättömyyden arviointi sisältyy osittain 

hankkeen tarpeellisuuden arviointiin. Pälkäneen Kinnalan vedenottamon 

pohjaveden muodostumisalueelle ei hakemuksessa ole esitetty toimen-

piteitä tai rakenteita. 

Pälkäneen kunnanhallituksen lausunto: Asiakirjojen toimittamiseen liit-

tyviin vaatimuksiin aluehallintovirasto vastaa, että ensin pyydetty Natura-

lausunto osoitettiin luonnonsuojelulain mukaisesti ja siinä oli mukana Na-

tura-arviointiin liittyvät asiakirjat. Lupahakemuksen kuulutuksen yhtey-

dessä pyydettiin myös vesilain mukaisesti lausunto hankkeen sijaintialu-

een kunnalta. Tässä pyynnössä oli mukana kaikki hakemuksen asiakirjat. 

Aluehallintovirasto on myös toimittanut julkisuuslain mukaisesti kaikki 

pyydetyt asiakirjat. Vaatimukseen puuttuvasta tutkimusasiakirjasta hakija 

on vastannut hakemuksen täydennyksessä ennen kuulutusvaiheetta. 

Päätöksen antamiseen liittyviin aikataulukysymyksiin aluehallintovirasto 

on vastannut lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kuulutuksen sisältöön 

liittyen aluehallintovirasto vastaa, että kuulutuksen tekstissä kuvataan ly-

hyesti hakemuksen sisältö. 

15.1 Muistutuksiin ja mielipiteisiin vastaaminen 

Muistutuksissa ja mielipiteissä esitetyt vaatimukset ja väitteet on otettu 

huomioon luparatkaisusta, lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilme-

nevällä tavalla. Lisäksi muistutuksiin ja mielipiteisiin vastataan seuraa-

vasti: 

Kuulemisaikaan ja kuulutukseen liittyvät vaatimukset 

Aluehallintovirasto arvioi riittäväksi kuulutusajaksi vesilain mukaisen 30 

vuorokautta. Aluehallintovirasto on lisäksi myöntänyt kaikille muistuttajille 

ja mielipiteen jättäneille lisäaikaa kuulutusajan jälkeen. Aluehallintoviras-

tolle ei ole tullut täydennyksiä tai lisäyksiä kuulutusvaiheessa annettuihin 

muistutuksiin tai mielipiteisiin. 
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Aluehallintovirasto arvioi, että asiassa ei ole tarpeen suorittaa tarkastusta 

(vaatimus katselmointitilaisuuden järjestämisestä). Asiakirjoissa on riit-

tävä tieto asian ratkaisemiseksi.  

Haitallisiin vaikutuksiin ja korvausvaatimuksiin aluehallintovirasto toteaa, 

että ne on huomioitu ja niistä on määrätty maksettavaksi korvaukset. Kor-

vausten määrän perusteluista on tarkemmin edellä kohdassa ”Korvaus-

ten perustelut”. 

Natura-arvioinnin lausuntopyyntöihin liittyvään väitteeseen aluehallintovi-

rasto vastaa, että lausunnot on pyydetty luonnonsuojelulain määräämällä 

tavalla. Luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaan lausunnot on 

pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä siltä, jonka 

hallussa luonnonsuojelualue on.  

Pälkäneen seurakunnan muistutus: Rauniokirkkoon liittyvään vaati-

mukseen aluehallintovirasto vastaa, että koetoimintavaiheella ja tarkkai-

lumääräyksillä pystytään varmistamaan, että Rauniokirkon alueelle ei ai-

heudu haitallista muutosta. 

Yhteismuistutus: Asiakirjoihin liittyviin vaatimuksiin aluehallintovirasto 

vastaa, että se ei voi määrätä hakijan hallussa olevien asiakirjojen toimit-

tamisesta. Viranomaiselle toimitetut asiakirjat saa pyytämällä ne kysei-

seltä viranomaiselta. Muistutuksessa esitettyihin laskelmiin hankkeen 

vaikutuksesta Keiniänrannan virtaamiin aluehallintovirasto vastaa, että 

virtaamamuutokset on estetty lupamääräyksillä. 

16 TIETOJEN MERKITSEMINEN KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN 

Aluehallintovirasto ilmoittaa tämän päätöksen mukaisista käyttöoikeuk-

sista kiinteistötietojärjestelmään päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 

17 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Käsittelymaksu on 9 666 €. 

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon pal-
velukeskuksesta. 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan mak-
sutaulukon mukaan vesilain 4 luvun mukaisen yli 2 000 m3/d pohjaveden 
ottoa koskevan asian hinta on 7 160 €.  

Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, 
koska asian vaatima työmäärä on ollut taulukossa mainittua työmäärää 
suurempi. 
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18 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös  Tavase Oy 
 

Pälkäneen kunta 

Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Kangasalan kaupunki 

Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kangasalan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-

omainen  

Metsähallitus  

Museovirasto 

Traficom 

Kangasalan Vesi 

Suomen ympäristökeskus 

 

Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto 

sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksesta muistutuksia, vaati-

muksia tai mielipiteitä.  

 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja sanomalehdissä 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla 
kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 
(www.avi.fi/lupa-tietopalvelu). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Päl-
käneen kunnan ja Kangasalan kaupungin verkkosivuilla. 
 

Kuulutuksesta ilmoitetaan Sydän-Hämeen lehti ja Kangasalan sanomat 

-nimisissä sanomalehdissä. 

  

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 
 
 
LIITTEET    

Liite 1 Valitusosoitus 
Liite 2 Tarkkailusuunnitelma 
Liite 3 Yleiskartta tuotantoalue TUA 3 
Liite 4 Yleiskartta tuotantolaitos TUA1, TUA2 ja TUA 3 
Liite 5 Korvausliite 
Liite 6 Kiinteistökohtaiset korvausperusteet 
Liite 7 Korvausliite, valmisteluluvan perusteella maksettavat korvaukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asian ovat ratkaisseet johtaja Tarja Savea-Nukala (puheenjohtaja) ja ym-

päristöneuvokset Satu Ahola, Jari Tolppanen ja Arto Paananen sekä ym-

päristölakimies Katja Söderlund. Asian on esitellyt ympäristöneuvos Arto 

Paananen.  

 

 
 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 
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LIITE 1 VALITUSOSOITUS        
        

 
Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeu-

delta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä mää-

räaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 13.7.2020. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituk-

sena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmene-
vät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.  

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat il-

moitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitet-
tava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oi-
keus.fi) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 

sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asia-
miehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle 

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjel-
män on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 
Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.  
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-käyntimaksu on 
260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh-
missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Mak-
suvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
 
 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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LIITE 2. TARKKAILUSUUNNITELMA  

Ennakkotarkkailu 

Tässä päätöksessä annetun valmisteluluvan mukainen tarkkailu tulee 

aloittaa mahdollisimman pian. Ennakkotarkkailun tulee sisältää Keiniän-

rannan kasvillisuuskartoitukset ja virtaamamittaukset aikaisemmin tehty-

jen tarkkailujen mukaisesti. Havaintoputket, jotka on mainittu lupamäärä-

yksissä 31, 32 ja 34 tulee sisällyttää ennakkotarkkailuun. 

Koetoimintavaiheen tarkkailu 

Raakaveden määrän ja laadun tarkkailu 

Tuotantoalueelle pumpattavan raakaveden määrää, lämpötilaa ja sa-

meutta tulee seurata jatkuvatoimisesti. 

Imeytysveden tarkkailu 

Imeytettävän veden määrää, laatua ja lämpötilaa tulee seurata kaikista 

imeytyskaivoista, jälleenimeytyskaivoista ja sadetusalueelta. Imeytettä-

vää vettä tulee tarkkailla vähintään kerran viikossa, ja kahdesti viikossa 

nostettaessa pumppausmäärää. Vesinäytteistä tulee tehdä vaikutusten 

tarkkailun kannalta oleelliset järvivesianalyysit. Kerran kuukaudessa ve-

destä tulee tehdä laajempi analyysivalikoima. 

Pohjaveden pinnakorkeuksien ja veden laadun tarkkailu  

Koetoiminnassa olevan alueen kaikista havaintoputkista tulee tarkkailla 

vedenpinnan korkeutta vähintään kerran kuukaudessa ja erikseen katta-

vasti valittavista putkista kerran viikossa. Vaikutusten kannalta olennai-

sista havaintoputkista tarkkailu tulee tehdä automaattisilla mittareilla. 

Pohjaveden laadun tarkkailuun valitaan kattava havaintoputkiverkosto ja 

vedenlaatua tarkkaillaan vähintään kerran kahdessa viikossa. Näytteen-

oton tiheys tulee sovittaa koetoimintavaiheiden muutoksiin. 

Pohjavedenoton (talousveden) tarkkailu 

Pohjaveden ottomäärää tulee seurata kaikista ottokaivoista jatkuvatoimi-

sesti. 

Talousvedeksi johdettavaa vettä tulee tarkkailla terveydensuojelulain mu-

kaisen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi luvan saajan 

tulee koetoimintavaiheessa tarkkailla vedenlaatua vähintään kerran vii-

kossa kaivoalueella, soveltaen valvontatutkimusohjelmassa määrättyä 

analyysivalikoimaa. 

Sadetusalueen tarkkailu 

Sadetusimeytysalueella tulee sadetuksen vaikutuksia tarkkailla kasvilli-

suusseurannan avulla. Ennen imeytyksen aloittamista sadetusimey-

tysalueelle ja sen läheisyyteen tulee perustaa pysyvä riittävän laaja koe-

alaverkosto ja riittävästi kontrollikoealoja. Kontrollialueet valitaan saman-

tyyppisiltä harjuosilta. 
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Seuranta aloitetaan ennen sadetuksen aloittamista ja sitä jatketaan vuo-

sittain vähintään viisi vuotta, jonka jälkeen seurantaväliä saadaan muut-

taa valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. 

Keiniänrannan vaikutusten tarkkailu 

Vesitase 

Toiminnan vaikutuksia Keiniänrannan vesitaseeseen tulee tarkkailla ha-

vaintoputkien vedenkorkeuksia seuraamalla sekä Keiniänrannan virtaa-

mamittausten avulla. Virtaamamittauksissa tulee käyttää aikaisemmin 

valittuja tarkkailupisteitä ja tapoja. Uusia tarkkailupisteitä voi valita sopi-

malla ELY-keskuksen kanssa. 

Alueen veden laatu 

Pohjaveden lämpötilaa ja veden laatua tulee seurata alueen kaikista 

pohja- ja orsivesiputkista, sekä Keiniänrantaan purkautuvista vesistä. 

Kasvillisuusseuranta 

Toiminnan vaikutuksia Keiniänrannan kasvillisuuteen tulee tarkkailla kiin-

teän ja aikaisemmin valitun kasvillisuusseurantaverkoston avulla. Koe-

aloilta tulee tehdä, lajimääritykset (pensas-, kenttä-, ja pohjakerros) ja nii-

den runsaudet arvioida peittävyysprosentteina. Koealat tulee valokuvata 

ja niiden kosteusoloja tulee seurata aikaisemmin toteutetun seurannan 

mukaisesti. Seuranta aloitetaan ennen koetoimintaa ja sitä jatketaan kah-

den vuoden välein vähintään 10 vuotta. Uusia koealoja voi lisätä seuran-

taan sopimalla ELY-keskuksen kanssa. 

Yksityiskaivojen ja rakennusten painumatarkkailu 

Ennen koetoimintavaiheen aloitusta tulee kaikista alueen yksityiskai-

voista, joiden omistajat antavat suostumuksen, analysoida vedenlaatu ja 

määrittää pinnankorkeus.  

Kaivovesistä tulee tehdä oleelliset talousvettä kuvaavat analyysit. 

Hankkeen vaikutusalueelta tulee valita painumatarkkailuun rakennukset, 

joiden painumaa tarkkaillaan ennen koetoiminnan aloittamista ja siitä 

eteenpäin vuosittain kolmen vuoden ajan. 

Tarkkailutulosten toimittaminen 

Koetoimintavaiheen tulokset toimitetaan vähintään kerran kuukaudessa 

valvontaviranomaiselle tai useammin valvontaviranomaisen pyynnöstä.  

Toiminnan aikainen tarkkailu 

Täysimittakaavaisen toiminnan tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa alue-

hallintovirastolle hyväksyttäväksi koetoimintavaiheen jälkeen. Tarkkailua 

tulee jatkaa koetoimintavaiheen mukaisella tarkkailulla, kunnes tarkkailu-

suunnitelma on lainvoimainen. Hakemus tulee perustua tarkkailutuloksiin 

ja siihen tulee sisällyttää pohjavesiesiintymän perustarkkailun (muun mu-

assa pohjavedenpinnan korkeudet ja vedenlaatu) lisäksi:  
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Imeytysveden kiintoainestarkkailu 

Tarkkailusuunnitelmaan tulee sisältyä kiintoaineksen tarkkailu, jolla pys-

tytään määrittämään kiintoaineksen kulkeutuminen, kertyminen ja hajoa-

minen pohjavesimuodostumassa. 

Sadetusalueen tarkkailu 

Sadetusimeytysalueella tulee sadetuksen vaikutuksia tarkkailla kasvilli-

suusseurannan avulla.  

Keiniänrannan tarkkailu 

Vesitaseen, veden laadun ja kasvillisuusseurannan tarkkailu. 

Yksityiskaivojen ja rakennusten painumatarkkailu 

Koetoimintavaiheen tulosten perusteella tulee valita mahdolliset hank-

keen vaikutusalueella olevat yksityiskaivot ja niiden vedenlaatua tulee toi-

minnan aikana seurata vuosittain, omistajan suostumuksella. Hankkeen 

vaikutusalueelta painumatarkkailuun valittujen rakennusten painuma-

tarkkailua jatketaan. 

Tarkkailun vaatimukset 

Näytteiden ottajalla tulee olla asianmukainen sertifiointi ja vesianalyysit 

tulee teettää akkreditoidussa laboratoriossa. Kasvillisuusseurannan ja 

painumatarkkailun toteuttajalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Rapor-

toinnin sisällössä tulee huomioida valvontaviranomaisen ohjeistus. 
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LIITE 3. YLEISKARTTA TUOTANTOALUE TUA3 

 
  



182 (183) 

LIITE 4. YLEISKARTTA TUOTANTOLAITOS TUA1, TUA2 JA TUA3 
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