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HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Ikaalisten Vesi Oy on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa
19.10.2020 vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa pohjaveden ottamiseen 1 100 m3/d puolivuosikeskiarvona laskettuna Vatulan vedenottamon kaivosta K4.
Hakija on myös hakenut lupaa poiketa vesilain 2 luvun 11 §:ssä säädetystä luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta, mikäli se on lupaviranomaisen mielestä tarpeen.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Vesilain 3 luvun 3 §:n 2) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti
HANKETTA KOSKEVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Länsi-Suomen vesioikeus on 12.2.1986 antamallaan päätöksellä nro
8/1986/2 myöntänyt Ikaalisten Vesi Oy:lle luvan pohjavedenottamon rakentamiseen Vatulan kylässä sijaitsevalle, Ylisen tilasta 143-435-4-164
(rekisteriyksikkö lakannut 26.7.1979) hankkimalleen määräalalle ja samaan tilaan kuuluvalle rasiteoikeusalueelle sekä pohjaveden ottamiseen tästä Vatulan vedenottamosta enintään 1 500 m3/d puolivuosikeskiarvona laskettuna.
Länsi-Suomen vesioikeus on 28.3.1990 antamallaan päätöksellä nro
23/1990/2 myöntänyt Ikaalisten Vesi Oy:lle luvan pohjavedenottamon
tekemiseen Ikaalisten kaupungin Vatulan kylässä sijaitsevalle Harjunraikas nimiselle tilalle 143-435-19-1 ja veden ottamiseen siitä ja yhtiön
samassa kylässä sijaitseville Vesiharjun tilalle 143-435-4177 ja siihen
liittyvälle Ylisen tilaan 143-435-4-178 (22.7.1996 alkaen Uusi-Ylinen
143-435-4-201) kuuluvalle rasiteoikeusalueelle tekemästä pohjavedenottamosta, joita on pidettävä yhtenä ottamona, yhteensä enintään 2800
m3/d puolivuosikeskiarvona laskettuna.
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Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 12.4.2006 antamallaan päätöksellä 50/2006/3 muuttanut päätöstä 23/1990/2 siten, että Ikaalisten Vesi
Oy:lle on myönnetty lupa ottaa pohjavettä Ikaalisten lisäksi myös silloisen Vammalan kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan yhdyskunnan vedensaannin turvaamiseksi.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 13.11.2013 antamallaan
päätöksellä 91/2013/2 myöntänyt Ikaalisten Vesi Oy:lle luvan pohjaveden ottamiseen vedenottokaivosta K4 Ikaalisten kaupungin Vatulan kylässä sijaitsevalta tilalta Vesiharju 142-435-4-177. Uusi vedenottokaivo
on katsottu osaksi Vatulan vedenottamoa. Tiloilla Vesiharju 143-435-4177 ja Harjunraikas 143-435-19-1 sekä tilaan Uusi-Ylinen 143-435-4201 kuuluvalla rasitusoikeusalueella sijaitsevalta Vatulan vedenottamolta otettavan pohjaveden kokonaismäärä saa olla enintään 2 800 m3/d
puolivuosikeskiarvona laskettuna.
Vaasan hallinto-oikeus on 22.12.2014 kumonnut päätöksellään
14/0367/2 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen 91/2013/2 ja palauttanut luvan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Palautuksen perusteena on ollut, että Hopun lähteen hydrologiasta, luonnontilaisuudesta tai vedenoton vaikutuksista Hopun lähteeseen ei ole ollut riittävästi tietoa.
Korkein hallinto-oikeus on 23.5.2016 kumonnut päätöksellään
91/2913/2 hallinto-oikeuden päätöksen 14/0367/2 ja saattanut voimaan
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 13.11.2013 nro
91/2913/2 siten muutettuna, että lupa muutetaan määräaikaiseksi päättyen 31.12.2021. Lisäksi on edellytetty, että luvan saajan tulee selvittää
mistä ja miten laajalta alueelta Hopun lähteikkö saa vetensä sekä miten
lähteikkö purkaa vettä, ja lähteikön vesitaseeseen vaikuttavat tekijät.
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue on vaatinut aluehallintoviraston päätöksen
kumoamista. ELY-keskus on katsonut, ettei aluehallintoviraston päätöksellä hyväksytty selvitys ole riittävä vastaamaan siihen, mitä korkein hallinto-oikeus on lupamääräyksellä 6 a edellyttänyt selvitettäväksi. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen ja pysyttänyt aluehallintoviraston päätöksen.
Jos luvan haltijan on tarkoitus jatkaa pohjaveden ottamista kaivosta K4
vielä vuoden 2021 jälkeen, uusi pohjaveden ottamista kaivosta K4 koskeva lupahakemus on pantava vireille aluehallintovirastossa viimeistään
31.10.2020. Jos hakemus pannaan vireille määräajassa, lupa on voimassa siihen saakka, kunnes uuden hakemuksen perusteella annettu
päätös on saanut lainvoiman.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Vedenoton vaikutusalueella Pirkanmaan maakuntakaava on ainoa oikeusvaikutteinen kaava. Lähin yleiskaavoitettu alue on rantaosayleiskaava noin 1 km päässä vedenottamolta itään. Maakuntakaavassa kai-
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vo K4 sijoittuu tärkeälle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle.
Lisäksi kohde on teknisen huollon kehittämisalue eli pohjavesialue, jossa on varauduttu seudulliseen vedenhankintaan (tk). Kohde on myös
arvokas geologinen muodostuma, johon kuuluvat muun muassa maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet (ge1). Alue on
myös valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty ja/tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Ma). Vedenottamon eteläpuolelle sijoittuu Naturaalueen raja, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä ohjeellinen ulkoilureitti ja tärkeä seutu- tai yhdystie.
HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hakemuksen taustaa
Ikaalisten Vesi Oy hakee vesitalousasetuksen 1560/2011 mukaista vesitalouslupaa 1 100 m3/d pohjavesimäärän ottamiseen kaivosta K4 puolivuosikeskiarvona laskettuna. Vesimäärää haetaan siten, että otettava
vesimäärä on korkeintaan yhteensä 2 800 m3/d yhdessä Vatulan vedenottamon muiden kaivojen K1, K2, K3 kanssa.
Kaivolta K4 on otettu vettä vuodesta 2009 alkaen ja kaivon määräaikainen vedenottolupa päättyi 31.12.2021. Mikäli uusi pohjaveden ottamista
kaivosta K4 koskeva lupahakemus on pantu vireille viimeistään
31.10.2020, määräaikainen lupa on voimassa siihen saakka, kun uuden
hakemuksen perusteella annettu päätös on saanut lainvoiman. Vedenottoluvan määräaikaisuuden perusteena ovat olleet hankkeen mahdolliset vaikutuksen vedenottamolta 150 m etäisyydellä sijaitsevaan Hopun
lähteikköön.
Kaivo K4 sijoittuu valuma-alueelle, josta pohjavesi purkautuu Hopun
lähteikölle ja suoraan vesistöön Jyllinjoen Suninkosken kohdalla. Valuma-alueen antoisuusarvio on 1 900 m3/d. Hopun lähteikön luonnontilaiseksi virtaamaksi on arvioitu 1 300–1 500 m3/d ja muu osa valumaalueen vedestä purkautuu Suninkoskeen. Valuma-alueella on uhanalaista pohjavesiriippuvaista lajistoa.
Hankeen sijaintipaikka ja sen ympäristö
Sijainti
Vedenottamon kaivo K4 sijaitsee hakijan omistamalla tilalla Vesiharju
143-435-4-177 Ikaalisten kaupungissa. Kaivo K4 sijaitsee noin 1 km:n
etäisyydellä kolmesta vanhemmasta kaivosta (K1-K3) luoteeseen.
Pohjavesialue
Vatulan vedenottamon kaivo K4 sijaitsee Vatulanharjun 1E-luokan pohjavesialueella nro 0214351, noin 8 km:n etäisyydellä Ikaalisten keskustasta lounaaseen. Pohjavesialue käsittää kokonaisuudessaan Vatulanharjun sekä lisäksi osan Ulvaanharjusta. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 20,36 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 14,87
km2. Pirkanmaan ELY-keskus on arvioinut pohjavesialueella muodostu-
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van pohjavettä noin 12 800 m /d. Pohjavesialue on saanut E-merkinnän
johtuen alueen pohjoisreunalla sijaitsevista pohjavedestä riippuvaisista
merkittävistä ekosysteemeistä.
Vatulanharjun pohjavesialue jakautuu useampaan valuma-alueeseen,
joista pohjavesi purkautuu harjua ympäröiviin lähteisiin ja vesistöihin.
Kaivo K4 sijoittuu valuma-alueelle, jonka pinta-alaksi on karttatarkastelun perusteella arvioitu 1,9 km2 ja valuma-alueella muodostuva pohjavesimäärä on noin 1 900 m3/d. Pohjavesi purkautuu valuma-alueelta
Hopun lähteikölle 150–400 m vedenottamolta itään, sekä harjun pohjoisreunan vesistöihin (Jyllinjoki, Suninkoski) 850 m vedenottamolta
pohjoiseen.
Pohjaveden valuma-alue, jolla K4 sijaitsee, ei rajoitu pohjavesialueella
kalliokynnyksiin, vaan dynaamisiin, pohjaveden korkeustasojen perusteella määrittyviin vedenjakajiin. Vedenottamon K4 valuma-alueen eteläpuolella on valuma-alue, josta pohjavesi purkautuu luonnostaan Ilomäen lähteistä. Valuma-alueelle sijoittuvat Vatulan vedenottamon kaivot
K1, K2 ja K3. Hankkeen aikaisemmissa vaiheissa on todettu, että nykyisten vedenottolupien sallimissa vesimäärissä kaivon K4 vedenotto
voi vaikuttaa hieman vähentävästi kaivon K3 antoisuuteen.
Pohjavesi on luontaisesti kaivon K4 ympäristössä tasossa
+101,5…+103 m mpy. Veden pinnan korkeus ennen vedenoton alkua
on ollut vedenottamon tontilla noin tasossa +102,2 ja vedenottotilanteessa (1 000 m3/d) noin tasolla +100.
Varsinaisen yhtenäisen pohjavesipinnan yläpuolella pohjavesialueella
esiintyy korkeammalla painetasolla olevaa orsivettä. Orsivesimuodostuman laajuus ja yhtenäisyys on epäselvä, mutta orsivettä purkautuu ainakin Hopun lähteikön länsireunaan.
Vatulan vedenottamo
Vedenottamon kaivot K1-K3 sijaitsevat Vatulan kylässä tiloilla Harjunraikas 143-435-19-4 (K3), Vesiharju 143-435-4-177 (K2) ja tilaan Vesiharju liittyvällä, tilaan Uusi-Ylinen 143-435-4-201 kuuluvalla rasitusoikeusalueella (K1). Kaivo K4 sijaitsee tilalla Vesiharju 143-435-4-177.
Vatulan vedenottamon toiminnassa on aiemmin pohjaveden pinnan alhaisuudesta johtuen ilmennyt toimintahäiriöitä. Vedenottamon antoisuus
on alentunut erityisesti kuivina aikoina, eikä ottamolta ole aina saatu lupaehtojen mukaista vesimäärää. Kaivojen K1 ja K2 vedenotto on myös
ajoittain jouduttu keskeyttämään, koska pohjavedenpinta on laskenut
kaivojen siiviläputken yläreunan alapuolelle. Tällöin vedenotto on ollut
vain kaivon K3 varassa. Näiden syiden perusteella on päätetty rakentaa
kaivo K4.
Veden tarve
Ikaalisten Vesi Oy:n pääottamona toimii Vatulan ottamo, jonka vedenottolupa on 2 800 m3/d. Vedenottamoon kuuluu neljä kaivoa, K1-K4. Käy-
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tännössä Vatulan kaivoista K1-K3 ei kuitenkaan saada käyttöön luvan
mukaista kokonaismäärää, vaan kaivojen antoisuusarvio on käyttökokemuksen perusteella 1 000–1 500 m3/d, eivätkä ne yksin riitä kattamaan vesilaitoksen vedentarvetta. Ikaalisten Vesi Oy:llä on selkeä tarve
ylläpitää olemassa olevia vedenottamoita ja lisätä vesilähteitä.
Varaottamona on Heinistön vedenottamo, jonka lupamäärä on 1 500
m3/d. Heinistön lupa kattaa häiriötilanteiden vedentarpeen, mutta käytännössä veden laatu heikkenee veden oton ylittäessä määrän 200
m3/d, jolloin tarvittavaa määrää ei välttämättä pystytä toimittamaan.
Ikaalisten Vesi Oy:llä on lisäksi Ø225:n yhteys Kyröskosken Vesihuolto
Oy:n verkostoon, josta voidaan tarvittaessa toimittaa vettä Ikaalisten
Vesi Oy:n verkostoon. Kyröskosken Vesihuolto Oy:n verkostosta on
edelleen yhteys Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon.
Ikaalisten Vesi Oy:n verkosto on lisäksi yhdistetty Ikaalisissa toimivien
vesiosuuskuntien verkostoihin. Tarvittaessa vettä voidaan johtaa osuuskuntien tarpeisiin, mutta osuuskuntien ottamoilla ei ole kapasiteettia
toimittaa vettä Ikaalisten Vesi Oy:lle.
Ikaalisten asukasluku on noin 7 130 asukasta. Verkostoon liittyneiden
talouksien osuus Ikaalisissa on 94 %. Vuonna 2017 Ikaalisten Vesi Oy:n
alueella veden kulutus oli 1 297 m3/d. Osuuskunnille myyty vesimäärä
oli 45 m3/d ja Sastamalan Vedelle 469 m3/d. Jos Vatulan ottamoa kohtaa pitkittynyt häiriötilanne, ei tarvittavaa vesimäärää saada Heinistön
vedenottamolta tai Ikaalisissa toimivien osuuskuntien ottamoilta. Hämeenkyrössä sijaitsevilta ottamoilta on maksimissaan mahdollista saada vettä yhteensä noin 1 300 m3/d. Tällöin vedenottamot toimisivat jatkuvasti lupamääriensä ylärajoilla, eikä niistä saatava vesimäärä olisi
välttämättä riittävä Ikaalisten alueen käyttöön. Lisäksi Sastamalan Veden tulisi hankkia korvaava vesimäärä muualta. Ikaalisten vesiosuuskuntien alueella on runsaasti vapaa-ajan asutusta, mikä lisää veden tarvetta kesäkuukausina.
Ikaalisten Vesi Oy on tehtyjen sopimusten puitteissa sitoutunut toimittamaan vettä Ikaalisten kaupungin alueella toimiville vesiosuuksille yhteensä 300 m3/d. Lisäksi Ikaalisten Vesi Oy on sitoutunut toimittamaan
vettä nykyiselle Sastamalan kaupungille ja Hämeenkyrön Vesi Oy:lle
tarvittaessa enimmillään 1 200 m3/d.
Vesistö
Vatulan vedenottamon kaivot 1–3 sekä kaivo 4 sijoittuvat Kyrösjärveen
laskevan Jyllinjoen valuma-alueen alaosaan, lähelle joen laskupaikkaa
Emonpohjassa. Jyllinjoen valuma-alue on kooltaan 390 km2.
HOPUN LÄHTEIKKÖ
Lähteikön rakenne
Hakemuksessa Hopun lähteiköllä on tarkoitettu vedenottamon itäpuolella olevaa pohjaveden purkautumisaluetta, johon kuuluu Hopun lähdeallas, joka on alueen pääpurkautumislähde, sekä useita pienempiä pohja-
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veden purkautumispaikkoja ja tihkupintoja. Hopun lähteiköltä purkautuvaa kokonaismäärää on seurattu mittapadolla alueen laskupurosta.
Lähteikön länsipää (tihkupinnat 1–4, lähde 2 ja lähde 4) ovat varsinaisen pohjavesipinnan yläpuolella tasossa +104…+105, ja alue saa vetensä Vatulanharjun orsivesikerroksista. Lähteikön keski- ja itäpäässä
(Hopun lähdeallas eli lähde 1, lähde 3 ja tihkupinnat 5–12) pohjavesi
purkautuu harjualueen varsinaisen pohjaveden painetasolla tai sen alapuolella tasossa +93,5…+99,6. Lähteikön keski- ja itäpäässä ei ole havaintoja kahdessa eri tasossa olevasti pohjaveden pinnasta (orsi- ja
pohjavesi).
Vedenottamon seurantatietojen perusteella vedenottamo vaikuttaa Hopun lähteestä purkautuvaan pohjavesimäärään sekä pohjaveden painetasoon lähdealueella. Nämä havainnot sekä lähdealueen korkeustaso
osoittavat, että lähdealue on hydrologisessa yhteydessä Vatulanharjun
varsinaiseen pohjavesipintaan.
Lähteikön luonnontilainen virtaama
Hopun lähteikön luonnontilaisesta virtaamasta ei ole olemassa varmaa
mittausaineistoa ennen vedenoton aloittamista.
Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksestä 12.2.1986 käy ilmi, että Maaja Vesi Oy:n vuonna 1984 suorittamissa tutkimuksissa Hopun lähteen
virtaamiksi on arvioitu 1 000 m3/d, mutta lähdealueen virtaamaa ei ilmeisesti ole mitattu ja kyseessä on todennäköisemmin silmämääräinen
arvio. Pirkanmaan ELY-keskuksen lähdeinventoinnissa (Sallamaa 2005)
lähteen virtaamaksi on silmämääräisesti arvioitu kymmeniä litroja sekunnissa (200 m3/d) ja on arvioitu, että Hopun lähdeallas on lähteikön
pääpurkautumislähde. Kaivon K4 käyttöaikana noin 1 000 m3/d:n vedenottotilanteessa Hopun lähteiköltä on purkautunut pohjavettä tyypillisestä 600–700 m3/d, mikä osoittaa, että virtaama 2 000 m3/d on yliarvio.
Mikäli luonnontilainen virtaama olisi 2 000 m3/d ja vedenoton vaikutus
kohdistuisi kokonaisuudessaan Hopun lähteikköön, virtaaman tulisi olla
tähän asti toteutuneessa vedenottotilanteessakin vähintään 1 000 m3/d.
Maaperäkartassa (nro 2122 08 Vatula) Hopun lähteen virtaamaksi on
merkitty 1 300 m3/d. Vuonna 1967 tehdyssä Tampereen maanviljelysinsinööripiirin lähdekartoituksessa Hopun lähteen virtaamaksi on arvioitu
950 m3/d (20.7.1967).
Huhti-kesäkuussa 2020 vedenotto pysäytettiin kaivolla K4 kahden kuukauden ajaksi, jonka aikana kerättiin tietoa vedenottamon vaikutuksesta
lähdevirtaamiin. Pysäytysjakson aikana lähdealueelta tuleva virtaama oli
suurimmillaan 950–1 000 m3/d (pois lukien sateiden aiheuttamat virtaamapiikit), mutta pohjavesimuodostuma ei ehtinyt palautua pysäytyksen
aikana täysin luonnontilaan. Hopun lähteikön luonnolliseksi virtaamaksi
arvioitiin 1 300–1 500 m3/d laskennallisesti mittausaineiston perusteella.
Tätä arviota käytetään tässä lupahakemuksessa Hopun lähteikön luonnontilaisena virtaamana.
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Jyllinjoen pohjaveden purkautumisalue
Kaivon K4 valuma-alueelta pohjaveden virtaus suuntautuu Hopunlähteen ohella pohjoiseen. Pohjaveden purkautumispaikka pohjoissuunnassa on pohjaveden korkeustasojen perusteella harjun ja vesistöjen
leikkauskohta Jyllinjoen Suninkosken kohdalla suoraan vesistöön tasossa +89,1. Potinrotko-Niinenmaa välisellä ojitetulla suoalueella peruskarttaan on merkitty lähde. Tämän alueen lähteet on inventoitu ja
alueella ei ole merkittäviä pohjaveden purkautumislähteitä tai luonnontilaisia lähdeympäristöjä (Sallantaus 2005). Myöskään suoalueen korkeustason perusteella (+100…+120 m mpy) alue ei ole merkittävä pohjaveden purkautumispaikka.
Pohjaveden laatu ja valuma-alueen riskikohteet
Hopun lähteiköltä purkautuva pohjavesi on aistinvaraisesti hyvälaatuista. Kaivon K4 valuma-alueella ei ole veden laatua vaarantavia riskikohteita, kuten maalämpökaivoja, viemäriverkkoja, pilaantuneita ja mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita tai kemikaalisäiliöitä.
Vaikutusarvio Hopun lähteikköön
Lupahakemukseen on liitetty vaikutusarvio pohjaveden ottamisesta kaivosta K4 Hopun lähteikköön. Lähteikkö on arvioitu inventoinneissa lajistollisesti merkittäväksi kohteeksi ja alueelta on löydetty kaksi pohjavesiriippuvaista, uhanalaiseksi luokiteltua hyönteislajia. Lähteikön kasvilajisto on runsas, sekä pohja- että kenttäkerroksessa kasvaa useita pohjavesivaikutusta ilmentäviä lajeja.
Hopun lähteikköalueen länsipuolella sijaitsevat tihkupinnat ja lähteet
ovat varsinaisen pohjavesipinnan yläpuolella saaden vetensä orsivesikerroksista. Hopun pääallas ja itäpuoliset tihkupinnat purkavat selvitysten perusteella varsinaista pohjavettä. Vedenottamon seurantatietojen perusteella vedenotto vaikuttaa Hopun lähteestä purkautuvaan pohjavesimäärään, vaikutuksen ollessa selkeimmin havaittavissa alajuoksulla sijaitsevan mittapadon virtaamamäärästä. Pääaltaan tai itäpuolisten tihkupintojen vedenpinnan tasoille pohjavedenotolla ei ole ollut selkeästi havaittavaa vaikutusta. Hopun lähdealtaan alkuperäinen vedenpinnan taso on todennäköisesti laskenut jo aiemmin purku-uoman syventymisen vaikutuksesta, ja lähdealtaan vesipinta sekä lähteestä riippuvainen lajisto ovat myöhemmin vakiintuneet nykyiseen tasoonsa.
Lähteikön länsipään orsivesivaikutteisilla tihkupinnoilla on havaittu kuivumista ja luonnontilaisuuden kärsimistä jo ennen kaivosta K4 tapahtuvan pohjavedenoton aloittamista. Hakemuksen mukaan on todennäköistä, että näiden tihkupintojen osalta ympäröivien alueiden ojitukset
ovat olleet merkittävämpi tekijä hydrologisen tasapainon muutokselle.
Näin ollen varsinaisen pohjavedenoton aiheuttamien vaikutusten erottelu on haasteellista. Pohjaveden korkeustasojen perusteella orsivesialue
ei ole yhteydessä varsinaiseen pohjavesipintaan. Vaikutusten arvioinnissa on keskitytty pohjavedenoton aiheuttamiin vaikutuksiin Hopun
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lähdealtaaseen, lähteikön itäpuolisiin lähde- ja tihkupintoihin sekä lähdevaikutteisten lasku-uoman ja sen reunavyöhykkeen lajistoon.
Uhanalaisia hyönteislajeja on havaittu Hopun lähteessä vuoden 2005
inventoinnin lisäksi molemmilla pohjavedenoton aloittamisen jälkeen
tehdyillä seurantakerroilla. Hakemuksen mukaan kahden näytteenottokerran perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista luotettavasti arvioida,
onko pohjavedenoton aloittamisella ollut lajien menestymisen kannalta
vaikutuksia, sillä vuotuiset kannanvaihtelut ovat luontaisestikin suuria.
Kumpikaan lajeista ei ole hävinnyt lähteiköstä pohjavedenoton aloittamisen jälkeen, joten nykyisillä ottomäärillä tapahtuva lähteikön virtaaman väheneminen ei vaikuttaisi heikentäneen lajien menestystä. Hakemuksen mukaan on todennäköistä, että Hopun lähteikön suurehko
koko ja antoisuus sekä näiden yhdessä muodostama fysikaaliskemiallisten tekijöiden pysyvyys lähteikössä ja erityisesti pääaltaassa eivät ole
muuttuneet pohjavedenoton myötä merkittävästi. Lähteikön virtaaman
väheneminen ja sen aiheuttamat laatu- ja lämpötilamuutokset kohdistuvat todennäköisemmin pohjaeläimistön kannalta merkityksettömämpiin
laskuojiin ja tihkupinnoille.
Kasvillisuusselvitysten perusteella Hopun lähteiköllä ei esiinny Suomen
erityisvastuulajeja, EU:n luontodirektiivin liitteessä IV b mainittuja,
uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, rauhoitettuja tai muuten huomionarvoisia kasvilajeja. Uusimman kasvillisuusselvityksen (Ramboll 2020)
johtopäätösten perusteella Hopun lähteen ja sen ympäristön luontotyypit eivät tällä hetkellä ole luonnontilaisia eivätkä erityisen edustavia voimakkaista ojituksista ja metsänhoitotoimenpiteistä johtuen. Lähteikölle
tyypillisiä putkilokasvi- ja sammallajeja kasvaa selvitysalueella kuitenkin
edelleen melko runsaasti ja lajiston kehittymistä olisi hyvä seurata jatkossa.
KAIVON K4 TOIMINTAHISTORIA JA TARKKAILU
Hopun lähteen tilasta on laadittu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 91/2912/2 mukainen selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vuonna 2017, jonka perusteella vedenottoa on voitu jatkaa Hopun lähteestä. Selvitykset ovat hakemuksen liitteenä.
Liitteenä 5 olevan tutkimuksen johtopäätöksenä on ollut, että pääosa
Hopun lähteen vedestä on peräisin orsivedestä, eikä vedenotto vaikuta
merkittävästi lähteen vesitalouteen. Tässä lupahakemuksessa havaintosarjoja on tulkittu uudelleen ja vedenottamon koepysäytyksestä on
saatu uutta tietoa, jonka perusteella vedenotto vaikuttaa pohjaveden
pinnan korkeustasoihin ja virtaamiin Hopun lähteiköllä, ja orsiveden
merkitys Hopun lähteellä on vuonna 2017 tehtyä arviota vähäisempi.
Koetoimintaa on kuvattu tarkemmin seuraavassa kappaleessa ”Kaivon
K4 koetoiminta”.
Ikaalisten Vesi Oy on toimittanut tarkkailuohjelmaehdotuksen Pirkanmaan ELY-keskukselle, mutta ELY-keskus ei ole hyväksynyt tarkkailuohjelmaa. Vedenottamon toimintaa ja vaikutuksia on kuitenkin seurat-
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tu säännöllisesti, ja tulokset on toimitettu tiedoksi Pirkanmaan ELYkeskukselle.
Kaivo K4 on otettu käyttöön 18.11.2009. Ottamolta on otettu vettä keskimäärin 960 m3/d. Kaivon K4 veden laatua tarkkaillaan vedenottamon
valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Veden laatu täyttää sosiaali- ja
terveysministeriön (SMT 1352/2015) talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Vesi käsitellään alkaloimalla Vatulan vedenottamolla.
Kaivon K4 koetoiminta
K4 kaivon koetoiminta on toteutettu maalis-heinäkuussa 2020 vedenoton pysäytyksenä ja vaikutusten seurantana kaivon K4 ympäristössä ja
Hopun lähteiköllä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon
vedenotto vaikuttaa Hopun lähteen virtaamaan ja pohjaveden pinnankorkeuteen lähteiköllä. Tutkimus toteutettiin pysäyttämällä vedenotto
kahden kuukauden ajaksi ja havainnoimalla pohjavesiolosuhteiden palautumista kohti luonnontilaa.
Koetoiminnan aikana pohjaveden pinnat olivat alueella lievässä ja melko tasaisessa nousussa jo ennen koepysäytyksen aloittamista. Vedenoton arvioidun vaikutusalueen ulkopuolella havaintopisteessä HP0904
vesipinta nousi keskimäärin noin 23 cm ja orsivesiputkessa HP0910
noin 56 cm, mitä voidaan pitää luontaisena pinnankorkeuden kehityksenä pohjavesimuodostumassa. Tammi- ja heinäkuun välillä pohja- ja orsivesipinnat nousivat koetoiminta-alueella noin 30–80 cm. Luontaisen
nousun osuus on pyritty huomioimaan tulosten tulkinnassa.
Vedenoton lopettamisesta johtuvaa pinnankorkeuden nousua havaittiin
havaintoputkissa HP0909, HP0905, HP0908, Lähdeputki ja 1201. Muissa havaintoputkissa pinnankorkeuden vaihtelu noudatti luontaista vaihtelua. Havaintoputken HP0907 vesipinta nousi pysäytyksen aikana noin
31 cm, mutta vedenoton uudelleen käynnistäminen ei kääntänyt pinnankorkeutta laskuun. Vedenoton vaikutuksia ei havaittu orsivesiputkessa HP0910, jossa pinnankorkeuksissa oli seurantajakson ajan havaittavissa lievä nouseva trendi.
Ennen vedenoton pysäytystä pohjavedenpinta oli vedenottamoalueella
sijaitsevassa pohjaveden havaintoputkessa HP0905 tasolla +99,9 m
mpy ja suurimmillaan vedenpinta nousi pysäytyksen aikana 1,29 metriä,
tasoon noin +101,2 m mpy. Kaivon K4 eteläpuolella havaintoputkessa
HP0909 pohjavedenpinta nousi koepysäytyksen aikana 74 cm. Havaintoputkessa Lähdeputki vesipinta nousi pysäytyksen aikana noin 62 cm
ja havaintoputkessa 1201 noin 73 cm. Kaivon K4 ja Hopun lähteikön välimaastossa sijaitsevassa pohjaveden havaintoputkessa HP0908 pohjavedenpinta nousi pysäytyksen aikana 1,19 metriä. Vesipinnat lähtivät
laskuun vedenoton käynnistyttyä uudelleen.
Hopun lähteikön lähdealtaissa ei havaittu vedenoton vaikutuksia. Automaattimittausten perusteella pinnankorkeus havaintopisteissä Lähde 1–
4 vaihteli seurantajakson aikana noin 1–2 cm välillä. Manuaalimittausten
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suurempi vaihtelu johtuu manuaalimittausten suuremmasta epätarkkuudesta. Pinnankorkeuksien perusteella altaiden Lähde 2 (+104,91 m
mpy) ja Lähde 4 (+104,77 m mpy) vesi on orsivettä. Hopun lähteiköllä
sijaitsevissa havaintoputkissa A ja B ei havaittu vedenoton vaikutusta.
Hopun päälähteen laskupurosta alavirtaan sijaitsevassa kaivossa TK1
Hakala vesipinta nousi pysäytyksen aikana noin 2 cm. Hopun lähteikön
virtaama oli seurantajaksolla ennen vedenoton pysäytystä noin 550–770
m3/d. Pysäytyksen aikaisissa virtausmäärissä on havaittavissa nouseva
trendi. Virtaama lisääntyi enimmillään noin 300 m3/d verrattuna pysäytystä edeltävään vedenoton aikaiseen tasoon. Vedenoton käynnistyessä
uudelleen virtaama lähti jälleen laskuun ja saavutti ennen pysäytystä olleen tason. Virtaama kääntyi heinäkuussa uudelleen nousuun runsaiden
sateiden ja vähenevän vedenoton seurauksena. Ennen vedenoton pysäytystä sadanta oli yleisesti keskiarvoa runsaampaa (tammi-huhtikuu).
Pysäytyksen jälkeen sadanta oli vertailujakson keskisadantaa vähäisempää lukuun ottamatta heinäkuuta, joka oli vertailujaksoon nähden
poikkeuksellisen runsassateinen.
Koepysäytyksen aikana pinnankorkeuksissa ei saavutettu luonnollista tilaa, sillä aiemman seuranta-aineiston perusteella pinnankorkeudet eivät
ehtineet palautumaan vedenottoa edeltävälle tasolle. Vedentarpeen
vuoksi kaivoa K4 ei hakemuksen mukaan ole mahdollista pitää poissa
käytöstä niin pitkään, että alueen pohjaveden pinta ja Hopun lähteikön
virtaama palautuisivat täysin luonnontilaan. Osittaisesta 2 kk kestäneestä palautumisesta vedenoton pysäytyksen aikana voidaan kuitenkin arvioida virtaamamuutoksia ja Hopun lähteikön luontaista kokonaisvirtaamaa.
Ennen vedenoton käynnistämistä pohjaveden pinnankorkeus on ollut
vedenottamotontilla sijaitsevassa havaintoputkessa HP0905 tasolla
+102,2 mm mpy (1.11.2009). Vedenoton käynnistyttyä pohjaveden pinta
on laskenut noin 2 vuoden ajan ja vakiintunut tasoon noin +100 m mpy.
Vedenotto on siten aiheuttanut noin 2 m:n aleneman vedenottamotontilla. Hopun lähteen suunnassa havaintoputkessa HP0908 pohjaveden
pinta on ollut ennen vedenottoa tasolla +101,9 m mpy ja vakiintunut
myös tasoon +100 m mpy. Kun teholla 1 075 m3/d ollut vedenotto pysäytettiin, pohjaveden pinta palautui kahden kuukauden aikana vedenottamotontilla ja havaintoputkessa 0908 tasosta +99,9 m mpy tasoon
+101,2 m mpy, joka on kyseisissä pisteissä noin 1 m alempana kuin vedenpinnan korkeus ennen vedenoton aloitusta. Luonnollinen pinnankorkeuksien nousu huomioiden pohjaveden pinnankorkeuden palauma oli
2 kk:n vedenoton pysäytyksen jälkeen noin 50 % vedenoton aiheuttamasta kokonaisalenemasta.
Koepysäytyksen aikana pohjaveden pinnankorkeudet palautuivat puoliväliin kokonaisalenemasta. Tästä voidaan arvioida, että Hopun lähteikön 300 m3/d virtaaman kasvu pysäytyksen aikana olisi myös noin
puolet virtaaman kokonaisalenemasta, ja koko 1075 m3/d vedenotto aiheuttaisi siten 600 m3/d:n virtaaman vähenemisen. Koska uomassa virtasi pysäytystä edeltävässä vedenottotilanteessa vettä noin 700 m3/d,
voidaan Hopun lähteikön luonnolliseksi virtaamaksi arvioida noin 1300
m3/d. Näiden lukujen perusteella 56 % kaivosta K4 pumpatusta pohja-
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vedestä on pois Hopun lähteiköstä ja 44 % muista valuma-alueen purkautumispaikoista.
Hopun lähteikön luonnollista virtaamaa voidaan arvioida myös mittapadolta mitattujen virtaamahavaintojen ja pohjaveden pinnankorkeuksien
suhteesta. Mittaushavaintojen perusteella virtaaman ja pohjaveden pinnankorkeuden välillä on lineaarinen riippuvuus. Mikäli vesipinta palautuisi pisteessä HP0908 tasoon 101,9 m mpy, voidaan arvioida, että Hopun lähteikön luonnontilainen kokonaisvirtaama on 1 520 m3/d. Näin ollen 75 % kaivosta K4 käyttöönotetusta pohjavedestä on pois Hopun lähteikön virtaamasta ja 25 % muista valuma-alueen pohjaveden purkautumispaikoista.
Hopun lähteikölle purkautuu pohjavettä varsinaisesta pohjavesisysteemistä ja orsivesikerroksesta. Orsivesipurkaumat sijoittavat lähteikön
länsipäähän. Vedenoton vaikutus Hopun lähteikköön on havaittavissa
havaintoputkissa Lähdeputki ja 1201. Lähdealtaissa pinnankorkeuden
muutokset olivat vain 0–2 cm, eikä vaihtelu ole yhdistettävissä vedenottoon. Luontaiseksi pohjaveden purkautumismääräksi Hopun lähteiköltä
on arvioitu 1 300–1 500 m3/d. Pumpattaessa teholla 1 075 m3/d vedenotto kaivosta K4 alentaa lähteikön virtaamaa 600–800 m3/d, mikä on
noin puolet sen luontaisesta virtaamasta. Arviolta 56–75 %kaivosta K4
pumpatusta pohjavedestä on pois Hopun lähteiköstä ja muu osuus valuma-alueen muista pohjaveden purkautumispaikoista. Hydrologisten
muutosten merkittävyyttä on tarkasteltava vesilupahakemuksessa suhteessa alueen kasvillisuuden ja eliöstön arvoon. Mikäli valuma-alueen
pohjavesivaroja halutaan hyödyntää ilman vaikutuksia Hopun lähteikköön, tulee valuma-alueen pohjoisosaan tutkia toinen kaivonpaikka.
YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Kaivon K4 länsipuolella, lähimmillään noin 310 metrin etäisyydellä sijaitsee Vatulanharju-Ulvaanharjun (FI0309001) Natura-alue. Alueesta on
tehty Natura-arvioinnin tarveharkinta.
Vatulanharju-Ulvaanharju on Hämeenkankaan saumamuodostumaan
kuuluva yli 10 km pitkä harjujakso. Pinnanmuodot ovat melko loivia lukuun ottamatta Vatulanharjun huippua, jonka etelärinne on jyrkkä ja
korkea. Harjun laki on vedenkoskematonta aluetta. Myös Ulvaanharjun
huippu on jyrkkä. Alueeseen liittyy keidassuo, kaksi pienialaista korpea
sekä lähde ja laskupuro. Vatulanharju on luokan 1E pohjavesialue.
Vedenotto vähentää pohjavesialueelta purkautuvaa pohjavettä vedenottamolta pumpatun vesimäärän verran. Pohjavedenotolla voi olla vaikutuksia sellaisiin luontotyyppeihin, jotka ovat riippuvaisia pohjavedestä.
Vedenottamon arvioitu vaikutusalue ei ulotu Natura-alueelle. Naturaarvioinnin tarveharkinnan perusteella kaivon K4 vedenotosta ei aiheudu
Vatulaharju-Ulvaanharjun Natura-alueen suojeluperusteina mainittuihin
luontotyyppeihin kohdistuvia todennäköisiä kielteisiä vaikutuksia. Natura-arvioinnin tarveharkinta ei tuonut esiin seikkoja, joiden vuoksi olisi
hakemuksen mukaan tarpeen laatia luonnonsuojelulain 65 § mukaista
Natura-arviointia.
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ARVIO VEDENOTON VAIKUTUKSISTA
Vaikutukset pohjaveden pinnan korkeuteen
Pohjaveden ottaminen alentaa pohjaveden pintaa pumppauspaikalla ja
sen ympäristössä. Alenema on aina suurin pumppauspaikalla. Vedenotto alueella tehdyssä pitkäaikaisessa vedenotossa yli 1 000 m3/d:n vedenottomäärällä alentaa pohjaveden pintaa vedenottotontilla noin 2,2 m
lähtötilanteeseen verrattuna, jolloin pohjaveden pinta on tasossa noin
+100. Vedenoton aiheuttama alenema on havaittavissa myös harjualueen havaintoputkissa HP0908, HP0909 ja HP0907. Hopun lähteikön
pohjaveden havaintoputkissa Lähdeputki ja 1201 aleneman suuruusluokka on kymmeniä senttimetrejä.
Vedenotto ei vaikuta orsiveden korkeuteen (HP0910) tai orsivesivaikutteisiin lähdeympäristöihin. Hopun lähteikön länsipään tihkupinnat (tihkupinnat 1–4) ovat orsiveden purkautumispaikkoja.
Vaikutukset avolähteiden pinnan korkeuteen
Vedenoton vaikutus Hopun lähteikön lähdealtaiden korkeustasoon jää
erittäin vähäiseksi. Koetoiminnan aikana vuonna 2020 pinnakorkeuden
vaihtelu lähdealtaissa oli 0–2 cm eikä vaihtelu ollut yhdistettävissä vedenottotehon muutoksiin tai pohjaveden painetason vaihteluun lähteikön
alueen havaintoputkissa.
Hopun lähteen pohjaeläin- ja kasvilajistokartoituksissa vuosina 2013 ja
2017 ei havaittu lajirunsauden taantumista, mikä tukee käsitystä, että
vedenotto ei vaikuta merkittävästi Hopun pääpurkautumislähteen vesipintaan eikä siten lähteikössä elävien pohjavedestä riippuvaisten lajien
menestymiseen.
Vaikutukset pohjaveden purkautumiseen
Vedenotto vähentää pohjavesimuodostumasta purkautuvia pohjavesimääriä otetun vesimäärän verran. Kaivon K4 valuma-alueen pohjavesi
purkautuu Hopun lähteikölle sekä Jyllinjoen suuntaan. Luontaiseksi pohjaveden purkautumismääräksi Hopun lähteiköltä on arvioitu 1 300–1
500 m3/d. Vedenotto kaivosta K4 teholla 1 100 m3/d alentaa Hopun lähteikön virtaamaa 600–800 m3/d, mikä on noin puolet lähteikön luontaisesta virtaamasta. Arviolta 56-75 % kaivosta K4 pumpatusta pohjavedestä on pois Hopun lähteiköstä ja muu osuus valuma-alueen muista
pohjaveden purkautumispaikoista (Jyllinjokeen suoraan purkautuva vesi).
Vaikutukset muihin vedenottamoihin ja yksityiskaivoihin
Vedenotto kaivosta K4 heikentää mahdollisesti kaivon K3 antoisuutta.
Kaivon K3 pitkäkestoiseksi antoisuudeksi on arvioitu 1 000–1 500 m3/d,
mutta kun vettä otetaan kaivosta K4, antoisuus on noin 1 000 m3/d.
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Kaivon K4 vaikutusalueella on yksi yksityiskaivo kiinteistöllä 143-435-140, jonka vesipinta on lähellä Hopun lähteen vesipintaa. Vedenoton vaikutus lähdekaivoon on korkeitaan muutama senttimetri ja vedenotto ei
vaikeuta veden saantia lähdekaivosta.
Vaikutukset vesistöihin ja kalakantoihin
Verkostoon johdettu vesi on pois niistä vesistöistä, joihin pohjavesi purkautuisi luonnostaan. Jyllinjoen virtaama on joen valuma-alueen pintaalan (390 km2) perusteella vesimääriltään niin suuri suunniteltuun vedenottoon nähden, että vedenotolla kaivosta K4 ei ole merkitystä vesistölle tai sen kalakannoille. Lisäksi on huomattava, että tässä vedenottoluvassa ei haeta vedenoton kokonaismäärän kasvattamista Vatulan vedenottamon aikaisempaan toimintaan nähden.
Ehdotus tarkkailuohjelmaksi
Hakija ehdottaa, että pohja- ja orsiveden pinnankorkeutta kaivon K4
ympäristössä tarkkaillaan manuaalisin pinnankorkeusmittauksin seuraavassa taulukossa esitetyistä havaintoputkista.
Havaintoputkien koordinaatit (ETRS-TM35FIN) sekä putkien päiden tasot (N2000)
Havaintoputki

Pohjoinen

Itä

0904
0905
0907
0908
0909
0910 (orsivesi)

6851130
6851608
6851907
6851687
6851376
6851679

284094
283860
283898
283939
283957
283920

Putken pää (m
mpy)
108,028
118,402
118,093
110,785
111,35
110,642

Vaikutuksia Hopun lähteikköön tarkkaillaan puolestaan seuraavassa
taulukossa esitetyistä havaintopisteistä.
Hopun lähteikön havaintopisteet
Havaintopiste

Pohjoinen

Itä

TK1 Hakala (kaivo)
A
B
Lähdeputki
1201

6851714

284107

Mittapisteen
pään korko
98,7
99,43
94,72
101,15
101,69

Hopun lähdealtaan pinnankorkeutta tarkkaillaan lähdealtaaseen asennettavasta mittapaalusta.
Hopun lähteikön virtaamaa tarkkaillaan lasku-uoman mittapadolta (Vpato). Padon tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa. Virtaama mitataan samanaikaisesti pinnankorkeusmittausten kanssa.
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Virtaamatarkkailupiste ja koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
Havaintopiste

Pohjoinen

Itä

V-Pato

6851759

284333

Virtaama
m3/d
(13.3.2020)
730

Vedenottamon raakaveden laatua seurataan terveydensuojeluviranomaisen valvontaan liittyvällä käyttötarkkailulla neljä kertaa vuodessa.
Näytteistä määritetään koliformiset bakteerit, heterotrofinen pesäkeluku,
pH, vapaa hiilihappo ja kokonaiskovuus. Lisäksi veden laatua seurataan
osana verkostosta otettavia vesinäytteitä vedenottamon valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
Kaivon K4 raakaveden näytteenottohana sijaitsee vesimittarin FI-40 kaivossa noin 460 m ennen vedenottamonrakennusta. Lähtevän veden
näytteenottohana sijaitsee vedenottamorakennuksessa.
Hakemuksen mukaan vedenottamon valuma-alueella ei ole pohjaveden
riskikohteita, jonka vuoksi veden laatua tulisi seurata valuma-alueella.
Kaivosta K4 pumpattua vesimäärää mitataan vuorokausittain automaattisesti virtausmittarilla (FI-40).
Kasvillisuusseuranta
Hopun lähteikön alueelle perustetaan kaksi tutkimuslinjaa: toinen lähteikön länsiosaan ja toinen itäosaan. Linjojen tarkat sijainnit lähetetään
ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Molemmat linjat perustetaan siten, että niiden toinen reuna sijoittuu ylärinteeseen ja toinen reuna laskuojan
alueelle. Kummankin linjan alueelle perustetaan 10 kpl 1 m2:n seurantaruutuja. Molemmilla linjoilla kaksi seurantaruutua sijoitetaan niin, että ne
sijoittuvat lähelle tihkupintaa.
Tarkkailuajankohdat
Pohja- ja orsiveden pinnankorkeudet sekä lähdealtaan pinnankorkeus ja
Hopun lähteikön virtaama mitataan kolmen kuukauden välein helmi-,
touko-, elo- ja marraskuussa. Tarkkailuohjelmaehdotuksen mukainen
ensimmäinen tarkkailuajankohta on marraskuu 2020.
Kasvillisuusruutujen kenttä- ja pensaskerroksen kasvillisuuden peittävyydet kartoitetaan ensimmäisen kolmen vuoden ajan vuosittain loppukesäisin ja ensimmäinen kartoituskerta on vuonna 2021. Mikäli seuranta
ei osoita lähdelajiston merkittäviä muutoksia, seurantatiheys harvennetaan kerran kolmessa vuodessa tehtäväksi ja lopetetaan 12 vuoden jälkeen.
Raportointi
Tarkkailutulokset raportoidaan vuosittain tarkkailuvuotta seuraavan
vuoden helmikuun loppuun mennessä. Raportissa esitetään tarkkailutuloksia kuvaajin ja kaikki tulokset kootaan yhteenvetotaulukkoon. Kaivos-
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ta K4 pumpatut vesimäärät raportoidaan kuukausikohtaisina keskiarvoina.
Raportti ja tarkkailutulokset toimitetaan sähköisessä muodossa Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä Ikaalisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ensimmäisessä raportissa toimitetaan lähdealueen havaintoputkien ja asennettavan tarkkailupaalun koordinaatit.
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat
aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi) 9.12.2020–
15.1.2021.
Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Ikaalisten kaupungin verkkosivuilla.
Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita
asia erityisesti koskee.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, PohjoisSavon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Ikaalisten kaupungilta sekä Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta.
LAUSUNNOT
1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunto:
Vedenoton tarkoitus ja tarvittava vesimäärä
Ikaalisten Vesi Oy:n on perusteltua pyrkiä parantamaan vesihuollon
toimintavarmuutta ja varmistaa talousveden riittävyys. ELY-keskus katsoo, että vedenottolupaa haetaan yhdyskuntien vedenhankintatarpeeseen ja tältä osin luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa. Hakemuksen mukaan veden käyttötarkoitus voi olla myös sopimuksiin perustuva veden toimittaminen paikkakunnan ulkopuolelle yhdyskuntien
vesihuoltoa varten. Vedenottolupaa haetaan siten erilaisiin ottamistarpeisiin, jolloin tarvittaessa tulee tarkastella myös vesilain 4 luvun 5 §:n
mukaisesti ottamistarpeiden yhteensovittaminen.
Hopun lähdealueen luonnontila
Hakija perustaa hakemuksensa tulkintaan, että Hopun lähteikkö ei ole
vesilain mukainen luonnontilainen lähde. Tulkintaansa hakija perustelee
historian aikana alueella tehdyillä kaivuutöillä, mm. lasku-uoman oikaisulla ja syventämisellä, lähteikölle tehdyillä talousvesikaivoilla ja allikoiden kaivuulla. ELY-keskus toteaa, että esityksessä vesilain uudistamiseksi (HE 277/2009) yksityiskohtaisissa perusteluissa avataan lain
tarkoittamaa luonnontilaa seuraavasti:
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Käsite luonnontila on ymmärrettävä samalla tavalla kuin vanhan vesilain
1 luvun 15 a ja 17 a §:ssä. Ensisijaisesti kysymys on luontotyypeistä,
joiden olennaiset ominaispiirteet eivät ole muuttuneet muokkauksen
seurauksena. Käsitettä ei kuitenkaan ole tulkittava ahtaasti niin, että se
kattaisi vain täysin ihmistoiminnan vaikutuksen ulkopuolelle jääneet kohteet. Ensinnäkin vähäiset olennaisiin ominaispiirteisiin vaikuttamattomat
muutokset ovat mahdollisia ilman, että luonnontilaa pidetään palautumattomana. Toisaalta luonnontila on saattanut palautua muutosten jälkeen pitkäaikaisen luonnollisen kehityksen tai ennallistamistoimenpiteiden seurauksena.
Hopun lähteikkö on aikaisemman ihmistoiminnan vaikutuksista huolimatta todettu suojeluarvoiltaan merkittäväksi ja Etelä-Suomen arvokkaiden, rakenteellisesti ja vesikemialtaan vastaavien luonnontilaisten lähteikköjen kaltaiseksi (Ilmonen & Paasivirta 2013).
Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kaivo K4:n vedenottolupaa koskevassa ratkaisussa 23.5.2016 Hopun lähteikköä käsiteltiin luonnontilaisena lähteenä. KHO totesi, että saadun selvityksen perusteella ei voitu
riittävällä varmuudella sulkea pois mahdollisuutta, että pohjaveden ottaminen kaivosta vaarantaa lähteikön luonnontilan. Samoin hyväksyessään KHO:n edellyttämän lisäselvityksen päätöksellään 4.9.2018 Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirasto käsitteli Hopun lähteikköä vesilain
tarkoittaman luonnontilaisena lähteenä.
Vesienhoitolainsäädäntöön perustuvan pohjavesialueiden luokituksen
yhteydessä Hopun lähde on luokiteltu pohjavedestä suoraan riippuvaiseksi, muulla lainsäädännöllä suojelluksi luonnontilaiseksi tai luonnontilaisen kaltaiseksi merkittäväksi ekosysteemiksi (pohjavesialueluokituksen E-merkintä).
ELY-keskus katsoo myös Hopun lähteiköltä laadittuihin luontoselvityksiin ja niistä tekemiinsä johtopäätöksiin (jäljempänä) viitaten, että Hopun
lähteikköalue on vesilain suojaama, luonnontilaisen kaltainen lähteikkö,
jossa kohteen ihmistoiminnan vaikutuksesta muuttuneella tilalla on kyky
edelleen palautua luonnontilaan.
Edellä esitettyyn viitaten ELY-keskus katsoo, että Hopun lähdealuetta
on pidettävä myös käsillä olevassa hakemusassa vesilain 2 luvun 11
§:n tarkoittamana luonnontilaisena lähteenä, jonka vaarantaminen on
kiellettyä.
Pohjavesiolosuhteet ja niitä koskevat selvitykset sekä arvio vedenoton
vaikutuksista
Aikaisemmin hakija on esittänyt kaivo K4:ää koskevan 13.11.2013 hyväksytyn vedenottoluvan lupakäsittelyssä sekä KHO:n ratkaisussa
23.5.2016 edellytettynä lisäselvityksenä selvitykset, joiden mukaan Hopun lähdealueen purkautuva vesi olisi peräisin orsivedestä, eikä vedenotolla olisi merkittävää vaikutusta lähdealueen vesitalouteen.
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Nyt uudessa lupahakemuksessa hakija on esittänyt uutta selvitystä pohjavesiolosuhteista. Vuoden 2020 maalis-heinäkuun aikana on toteutettu
vedenoton pysäytys ja vaikutusten seuranta kaivon K4 ympäristöstä.
Tästä koetoiminnasta laaditun raportin johtopäätöksenä todetaan mm.,
että Hopun lähteikölle purkautuu pohjavettä varsinaisesta pohjavesisysteemistä ja orsivesikerroksesta ja että pumpattaessa teholla 1 075 m3/d
(lupaa haetaan määrälle 1 100 m3/d) vedenotto kaivosta K4 alentaa lähteikön virtaamaa 600–800 m3/d, mikä on noin puolet lähteikön arvioidusta luontaisesta virtaamasta. Vedenoton vaikutus Hopun lähdealtaiden
veden korkeustasoon on arvioitu vähäiseksi. Hakija toteaa kuitenkin, että pohjavesimuodostuma ei ehtinyt palautua pysäytyksen aikana täysin
luonnontilaan.
ELY-keskus pitää nyt esitettyä vuoden 2020 koetoimintaan perustuvaa
arviota pohjavedenoton vaikutuksesta asiantuntevasti laadittuna ja uskottavana. Koetoiminta osoittaa selkeän yhteyden kaivo K4:n vedenoton
ja Hopun lähdealueen vesitalouden välillä. Vedenoton vaikutus vesitalouteen on merkittävä, mutta vaikutuksen suuruuden arviointi lähdealueen luontoarvoihin jää kuitenkin epävarmaksi. Vedenoton luontovaikutusarvioinnissa (liite 12) todetaan haasteelliseksi myös pohjavedenoton
aiheuttamien vaikutusten erottelu muista ihmistoiminnan vaikutuksista.
Luontoselvitysten asianmukaisuus ja riittävyys sekä arvio lähdealueen
arvosta
Lupahakemusasiakirjassa on esitelty hankealueen läheisiä luontoarvoja
ja esitetty niihin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Lupahakemukseen
on liitetty myös Hopun lähteikön luontoarvoihin liittyviä selvityksiä: liite 4.
Hopun lähteen luontoarvojen seuranta 2017 (Ilmonen ja Paasivirta), liite
6. Selvitys kasvillisuudesta (Ramboll 2020), liite 11. Naturatarveharkinta (Ramboll 2020) sekä liite 12. Vedenoton luontovaikutusarviointi (Ramboll 2020).
Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, että hankkeen luontoarvojen selvityksistä ei yksiselitteisesti selviä mille alueelle hankkeen luontovaikutukset
voivat ulottua. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Hopun lähteikön
voidaan kuitenkin todeta olevan merkittävin pohjavedenottokaivon K4
vaikutusalueella sijaitseva häiriintyvä luontoarvokohde.
Edellä mainitusta Hopun lähteikön läheisestä kaivosta K4 on otettu vettä
jo vuodesta 2009 lähtien, mutta alueen luontoarvoista ei ole käytettävissä kattavia selvityksiä vedenoton aloittamista edeltäneeltä ajalta. Ensimmäinen vedenottohankkeeseen liittyvä luontoselvitys on tehty vuonna 2013 (Ilmoinen ja Paasivirta) tilanteessa, jossa vedenotto oli jatkunut
kaivosta K4 jo useamman vuoden ajan. ELY-keskus toteaa ennen
hankkeen aloittamista toteutetun luontoarvoselvityksen puuttumisen aiheuttavan epävarmuutta vedenottohankkeen vaikutusten merkittävyyden arviointiin. Hopun lähteikön alueen on kuitenkin todettu Sallantauksen vuonna 2005 tekemässä Vatulan-Ulvaanharjun lähteiden ja pohjavesivaikutteisten soiden inventoinnissa olevan hyvin luonnontilansa säilyttänyt kohde, jolla on lähdekohteena valtakunnallista merkitystä (Sallantaus 2005).
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Hakemusasiakirjoihin on liitetty vuonna 2017 Hopun lähteikköalueella
toistettu (Ilmonen ja Paasivirta 2017) vuoden 2013 lähteikön lajistollisia
suojeluarvoja ja luonnontilaa arvioiva selvitys vastaavin menetelmin ja
vastaavalla työpanoksella kuin 2013 selvitys. Sekä vuoden 2013 että
2017 selvityksissä keskityttiin sammaliin ja pohjaeläimiin. Vuoden 2013
selvityksen tuloksena todettiin, että lajistollisesti Hopun lähteikkö oli suojeluarvoiltaan merkittävä ja Etelä-Suomen arvokkaiden, rakenteellisesti
ja vesikemialtaan vastaavien luonnontilaisten lähteikköjen kaltainen.
ELY-keskus katsoo, että myös vuonna 2017 laaditun selvityksen tulokset tukevat käsitystä Hopun lähteikön merkittävästä arvosta lähdelajien
elinympäristönä koko Etelä-Suomen mittakaavassa, vaikka metsänhakkuun ja myrskytuhojen seurauksena lähdeympäristön valaistusolosuhteet olivatkin muuttuneet. Vaarantuneen pyörörutavesiäisen ja erittäin
uhanalaisen lähdesirvikkään populaatioiden voitiin todeta seurannan perusteella olevan lähteikössä niukkoja, mutta pysyviä. Em. uhanalaisten
lajien lisäksi selvityksessä havaittiin myös lähteiköllä suojeluarvoa ilmentäviä uusia ja aiemmin alueella esiintyneitä, mutta runsastuneita lajeja. Lähteikön suojeluarvon todetaan jopa parantuneen 2013 ja 2017
toteutettujen seurantojen välillä, mikä ELY-keskuksen näkemyksen mukaan johtunee kuitenkin lähinnä tilapäisten häiriöiden (metsänhakkuun
ja myrskytuhojen seurauksena tapahtuneet valaistusolosuhteiden muutokset ja puiden kaatuessa paljastuneet maalaikut) vaikutuksesta.
Nyt käsittelyssä olevaa lupahakemusta varten on vuonna 2020 laadittu
Hopun lähteikön alueelle kasvillisuusselvitys (Ramboll 2020, Hopun lähteen kasvillisuusselvitys), jossa tarkasteltiin putkilokasvilajien ja luontotyyppien esiintymistä, mutta lähteikköelinympäristöille ominaisten sammallajien havainnointi jäi vain yleispiirteiselle tasolle. Vaikka Hopun lähteikköalueelle laadittiin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan riittämätön, edellisiä vuosien 2013 ja 2017 luontoselvityksiä huomattavasti suppeampi ja lähteisyyttä heikommin indikoiviin putkilokasveihin keskittynyt
kasvillisuusselvitys, tukevat selvityksen johtopäätökset ELY-keskuksen
näkemyksen mukaan käsitystä kohteen merkittävyydestä lähdeympäristönä. Selvityksen mukaan alueelta tavattiin lähteiköille tyypillisiä putkilokasvi- ja sammallajeja sekä pohjavesivaikutteisuuden todetaan olevan
alueella edelleen suurta ja tihkupintoja runsaasti, joten ajan kuluessa
luonnontilaisen kaltaiset piirteet voivat olosuhteiden salliessa palautua
nopeastikin.
Hopun lähteikköalueen kasvillisuusselvityksen (Ramboll 2020) johtopäätöksissä todetaan myös Hopun lähteen vaikuttavan lähdealtaan osalta
luonnontilaiselta, mutta luonnontilaisuutta ei ole pystynyt maastokäynnin
aikaan luotettavasti arvioimaan runsaan kasvillisuuden ja myrskytuhoryteikön vuoksi. Edelleen selvityksen johtopäätöksissä todetaan, että
lähde voisi maastokäynnillä todetun perusteella olla mahdollinen vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittama luonnontilainen lähde. Perustuen kuitenkin tiedettyihin, pidemmän ajan kuluessa tapahtuneisiin muutoksiin lähteikköalueen hydrologiassa, myös pääaltaan luonnontilaisuuden arvioidaan selvityksessä olevan heikentynyt.
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Vaikutukset lähdealueen eliöstöön
Lupahakemuksessa esitettyjen selvitysten (Ramboll 2020, Koetoimintaraportti) perusteella vedenotto kaivosta K4 vaikuttaa olennaisesti Hopun
lähteikköalueen hydrologisiin olosuhteisiin. Selvityksen mukaan pumpattaessa kaivosta K4 teholla 1 075 m3/d, alentaa vedenotto Hopun lähteikön virtaamaa 600–800 m3/d, mikä on noin puolet lähteikön luontaisesta virtaamasta. Selvityksen mukaan arviolta 56–75% kaivosta K4
pumpatusta pohjavedestä on pois Hopun lähteiköstä. Lupahakemuksen
vaikutusarviointiraportissa (Ramboll 2020, Vaikutusarvio Hopun lähteikköön) esitettyä hankkeen vaikutusarviointia ELY-keskus pitää pintapuolisena ja riittämättömänä sekä siinä esitettyjä johtopäätöksiä negatiivisten vaikutusten syntymättä jäämisestä pääosin perusteettomina.
Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kuvatun kaltainen
vedenotto vaikuttaa väistämättä olennaisesti ja peruuttamattomasti valtakunnallistakin merkitystä (Sallantaus 2005) omaavan Hopun lähteikkökokonaisuuden eliöstöön sekä luonnontilaan, sillä lähteikköympäristön eliöstön kannalta merkittävin ylläpitävä tekijä on lähteikköalueelle
purkautuvan pohjaveden määrä (lähteikön virtaama). Purkautuvan pohjaveden määrä on keskeinen lähteikön luontoarvoja ylläpitävien olosuhteiden säätelijä, jolla on tärkeä merkitys mm. lähdealueen pienilmaston
säilymiselle, lämpötilaolosuhteille sekä lähdealueen erilaisten kasvupintojen ja elinympäristöjen eli mätäspintojen, välipintojen ja avovesipintojen säilymiselle ja jakaantumiselle.
Hopun lähteikkökokonaisuuden kannalta on olennaista huomioida myös
sieltä havaittujen, kohteen merkittävästä suojeluarvosta kertovien uhanalaisten lähdehyönteisten (pyörörutavesiäinen ja lähdesirvikäs) pienten
populaatioiden elinympäristöjen säilyminen. Pyörörutavesiäinen on katsottu vuoden 2019 uhanalaisarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019, Suomen
lajien uhanalaisuus - Punainen kirja) vaarantuneeksi (VU) ja lähdesirvikäs erittäin uhanalaiseksi (EN). Ilmosen ja Paasivirran (2013) mukaan
molemmat lajit ovat Suomessa riippuvaisia lähteiköistä ja elävät tihkupinnoilla, joten niiden niukat esiintymät olisivat Ilmosen ja Paasivirran
sekä ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vaarassa, mikäli lähteikön
vesitase muuttuisi merkittävästi.
ELY-keskus painottaa lähdesirvikkään olevan myös erityisesti suojeltava laji. Luonnonsuojelulain 47 §:n mukaan asetuksella voidaan säätää
erityisesti suojeltavaksi lajiksi sellainen uhanalainen eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän
esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Lähdelajeilla esiintymispaikan heikentämistä voi aiheuttaa mm. esiintymispaikan
vesitasapainoon hankkeesta aiheutuvat muutokset. Edellä mainittu kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat.
Vaikka lajin esiintymispaikkaa ei ole toistaiseksi luonnonsuojelulain mukaisesti rajattu, tulee ELY-keskuksen näkemyksen mukaan erittäin
uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka Hopun lähteiköllä huomioida hankkeen lupaharkinnassa.
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Edellä mainittujen uhanalaisten lähdelajien lisäksi Hopun lähteikön alueelta on havaittu Ilmosen ja Paasivirran selvityksissä (2013 ja 2017)
useita kohteen suojeluarvoa ilmentäviä surviaissääskilajeja, jopa erittäin
runsaina, mikä tukee ELY-keskuksen näkemystä kohteen erittäin merkittävästä suojeluarvosta.
Lisäksi ELY-keskus huomauttaa, että Hopun lähteikkökokonaisuudelta
on löydetty myös erittäin uhanalaista (EN, Hyvärinen ym. 2019) kantopaanusammalta vuonna 2005 (Laji.fi). Hankkeen mahdollisia vaikutuksia lajiin ja sen kasvupaikkaan ei ole asiakirjoissa esitetty.
Hankkeen vaikutukset Vatulanharjun-Ulvaanharjun Natura 2000 alueelle
Kaivon K4 läheisyydessä, lähimmillään noin 310 m etäisyydellä sijaitsee
Vatulanharjun-Ulvaanharjun Natura 2000 -alue (FI0309001). Pirkanmaan ELY-keskus toteaa Vatulanharju-Ulvaanharjun Natura 2000 alueen olevan luontodirektiivin mukainen SAC-alue eli erityisten suojelutoimien alue, jonka suojeluperusteena olevia luonnonarvoja ovat harjumetsien metsäiset luontotyypit (1 050 ha), keidassuot (30 ha), puustoiset suot (1 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,1 ha) sekä boreaaliset luonnonmetsät (0,1 ha). Laajuudeltaan Natura 2000 -verkostoon
kuuluva alue on 1 089 ha. Natura 2000 -alueiden suojeluperusteena
olevien luontoarvojen heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 64
a §:n mukaisesti.
Lupahakemuksen liitteenä on esitetty Natura-arvioinnin tarveharkinta
koskien vedenottoa kaivosta K4. ELY-keskus katsoo, että laadittu arviointi on riittävän asianmukainen ja yhtyy siinä esitettyyn johtopäätökseen, ettei vedenotto kaivosta K4 merkittävästi heikennä VatulanharjunUlvaanharjun Natura 2000 -alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja eikä Natura 2000 -alueen eheys ole uhattuna. Sama voidaan todeta yhteisvaikutusten osalta Vatulan vedenottamon muiden kaivojen
(K1, K2, K3) kanssa. Vatulanharjun-Ulvaanharjun pohjavesivaikutteiset
Natura 2000 -alueen suojelun perusteena olevat lähteikköalueet sijoittuvat ELY-keskuksen kesällä 2018 tekemän inventoinnin perusteella yli
viiden kilometrin etäisyydelle kaivosta K4 kaakkoon.
Kaavoitustilanne
ELY-keskus toteaa, että hanke ei ole ristiriidassa vaikutusalueensa ainoan oikeusvaikutteisen kaavan, Pirkanmaan maakuntakaavan 2040,
maankäyttövarausten, suunnittelumääräysten tai kehittämissuositusten
kanssa.
Tarkkailu
Hakija on esittänyt 18.9.2020 päivätyn ehdotuksen tarkkailuohjelmaksi.
Edellyttäen, että luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, ELY-keskus
katsoo ehdotetun tarkkailun riittäväksi seuraavin täsmennyksin.
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Vedenotto muuttaa pohjavesimuodostumaa, joten vedenoton vaikutusta
myös pohjavesimuodostuman veden laatuun tulee tarkkailla. Tästä
syystä ELY-keskus katsoo, että tarkkailuun tulee lisätä vähintään kahdesta pohjavesiputkesta tehtävä näytteenotto ja laatuanalyysit. Mikäli
arvioidaan, että vedenottamon kertymäalueella ei ole pohjaveden laadun riskitoimintoja, ovat yleiset pohjaveden laatua kuvaavat analyysit
riittäviä (pH, happipitoisuus, alkaliniteetti, sameus, kloridi, sähkönjohtavuus, sulfaatti, COD/TOC, ammonium ja nitraatti).
Mikäli tarkkailuun sisältyy pohjavedelle haitallisten aineiden seurantaa,
tulee analyysitarkkuuden olla riittävä, jotta tuloksia voidaan tarkastella
suhteessa pohjaveden ympäristölaatunormeihin.
Lupahakemuksen tarkkailusuunnitelmassa on esitetty Hopun lähteikölle
kasvillisuusseurantaa alueelle perustettavan kahden tutkimuslinjan avulla. ELY-keskus katsoo, että vedenoton luontovaikutusten seuranta esitetyllä menetelmällä ei ole riittävää alueen merkittävien luontoarvojen
vuoksi. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan seurantaa Hopun lähteiköllä tulee toteuttaa niin, että se tuottaa vertailukelpoista tietoa Hopun
lähteiköllä vuosina 2013 ja 2017 toteutettujen selvitysten ja seurantojen
kanssa (Ilmonen ja Paasivirta 2013 ja 2017). Sammalseurantalinjoja tulee sijoittaa kattavasti koko Hopun lähteikön alueelle, myös aiempien
selvityskohteiden lisäksi mm. lähteikköalueen reuna-alueiden tihkupinnoille. Seurannan perusteella tulee saada tietoa myös hankkeen vaikutuksista alueella esiintyvään uhanalaiseen lajistoon, ja etenkin erityisesti suojeltavaan lähdesirvikkääseen. Seurantaa tulee toteuttaa vuosittain. Saatujen tulosten perusteella seurantarytmiä on mahdollista muuttaa. Seurantasuunnitelma tulee toimittaa ELY-keskukselle tarkistettavaksi.
Pohjaveden pinnankorkeus- ja laatutulokset tulee toimittaa Pirkanmaan
ELY-keskukselle lisäksi sähköisessä muodossa (siirtotiedosto vyh/dat muodossa tai vastaava) ympäristöhallinnon sähköiseen pohjavesitietojärjestelmään (POVET) tallennettavaksi tai toimittaa tieto suoraan järjestelmään.
Jotta pohjavedenottoluvan edellyttämä tarkkailu voidaan aloittaa oikeaaikaisesti, ELY-keskus pitää tarkoituksenmukaisena, että tarkkailuohjelma hyväksytään mahdollisessa lupapäätöksessä. Valvontaviranomaisen tulee voida muuttaa tarkkailua tarvittaessa.
Hankkeen vaikutukset vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen
Kuten edellä on todettu, Hopun lähde on arvioitu pohjavedestä riippuvaiseksi maaekosysteemiksi. Vatulanharjun pohjavesialueen määrällinen tila on arvioitu hyväksi vesienhoitolain mukaisen vesienhoidon toimenpidekauden 2022–2027 suunnittelun yhteydessä. EU:n alueelle on
asetettu yhteiset tavoitteet vesien tilan parantamiseksi. Tavoitteet on
määritelty vesipolitiikan puitedirektiivissä (2000/60/EY), jonka tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan
heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan.
Vesienhoidon tavoitteena on säilyttää myös pohjaveden hyvä määrälli-
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nen tila. Vesien tilan arviointimenettelyssä (lausunnon liite 1) jo pelkästään riski pohjavedestä riippuvaisen maaekosysteemin vahingoittumisesta voi johtaa tilanteeseen, jossa pohjavesimuodostuman tila on tulkittava huonoksi. Mikäli nyt haettu vedenotto vahingoittaa tai voisi vahingoittaa Hopun lähdettä, vaarantaisi tämä pohjavesialueen hyvän tilan
ja olisi siten vesienhoidon tavoitteiden vastaista.
Todettakoon, että kun Vatulanharjun pohjavesimuodostuman määrällinen tila on viimeksi arvioitu, ei käytettävissä ole ollut ELY-keskuksen
riittävinä pitämiä selvityksiä kaivo K4:n vedenoton vaikutuksista Hopun
lähdealueelle.
Johtopäätös
ELY-keskus katsoo, että vaikka hakijan selvityksestä kaivo K4:n vedenoton vaikutuksesta Hopun lähdealueelle puuttuu edelleen tieto aidosta
pohjavesiympäristön ja lähdealueen luontoarvojen lähtötilanteesta ennen vedenoton aloittamista sekä sen jälkeisten muutosten seurannasta,
hakijan esittämät selvitykset ovat kuitenkin riittävät osoittamaan, että
vedenotto vaikuttaa merkittävästi lähdealueen hydrologiaan. Lähteikköalueen hydrologiaa määrittävä keskeinen tekijä on lähteikön virtaama,
joka kuvaa lähteikköalueelle purkautuvan pohjaveden määrää. Lähteikköalueelle purkautuvan pohjaveden määrä taas on keskeinen lähteikön
luontoarvoja ylläpitävien olosuhteiden säätelijä, jolla on tärkeä merkitys
mm. lähdealueen pienilmaston säilymiselle, esimerkiksi lämpötilaolosuhteille sekä lähdealueen erilaisten kasvupintojen eli mätäspintojen,
välipintojen ja avovesipintojen säilymiselle tai umpeenkasvulle ja jakaantumiselle. Hopun lähdealueen osalta on huomioitava myös sieltä
havaittujen harvinaisten lähdehyönteisten pienten populaatioiden suppearajaisten elinympäristöjen säilymisen edellytykset. ELY-keskuksen
näkemyksen mukaan pohjaveden pumppausmäärän vaikutus lähdealueelta purkautuvaan vesimäärään on olennaista arvioitaessa sitä, vaarantaako vedenotto lähdealueen luonnontilaa. Hakemusasiakirjojen mukaan hakemuksen mukaisen vesimäärän ottaminen alentaa lähteikön
virtaaman noin puoleen arvioidusta luontaisesta virtaamasta, mikä on
merkittävä muutos. Todettakoon vielä, että lähteen luonnontilan vaarantuminen ei edellytä välittömästi tunnistettavia muutoksia lähdeympäristössä.
ELY-keskus katsoo, että haetun mukaisena hanke voi vaarantaa Hopun
lähdealueen luonnontilan ja se on siten ristiriidassa vesilain 2 luvun 11
§:n luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellon kanssa. Edellisestä johtuen hanke olisi toteutettavissa haetun mukaisena vain, mikäli sille
myönnettäisiin lupa poikkeamiseen luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta.
Poikkeamisen edellytyksenä on, etteivät kyseessä olevan luontotyypin
suojelutavoitteet hankkeen vuoksi vaarannu tai että luontotyypin suojelu
estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen toteuttamisen.
ELY-keskus toteaa, että Hopun lähdeympäristö on arvioitu EteläSuomen mittakaavassa merkittäväksi lähdeympäristöksi ja katsoo, että
hakijan esittämä selvitys osoittaa merkittävän luonnontilaa vaarantavan
vesitalousvaikutuksen lähdeympäristöön. Koska hakijan tarvitsema ve-
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simäärä on hankittavissa muullakin tavalla, ei haetun mukaista hanketta
voida pitää yleisen edun kannalta erittäin tärkeänä. Näin ollen edellytyksiä poikkeamisluvalle ei ELY-keskuksen käsityksen mukaan ole.
Edellä esitettyyn viitaten Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että hakemuksen mukaiselle hankkeelle ei ole luvan myöntämisen edellytyksiä.
ELY-keskus toteaa vielä, että Ikaalisten Vesi Oy:llä on kuitenkin tarve
saada vettä yhdyskuntien vedentarpeeseen. Hakemusasiakirjoissa se
on viitannut myös vaihtoehtoiseen vedenhankintaratkaisuun kyseessä
olevalla alueella. Liitteen 7, Vatulanharjun kaivo K4 koetoimintaraportti,
johtopäätöksissä ja jatkotoimenpide-ehdotuksissa todetaan, että ”mikäli
valuma-alueen pohjavesivaroja halutaan hyödyntää ilman vaikutuksia
Hopun lähteikköön, tulee valuma-alueen pohjoisosaan tutkia toinen kaivonpaikka.”
Huomautus 13.11.2013 myönnetyn pohjavedenottoluvan mukaisen
tarkkailun hyväksymisestä
Hakija esittää hakemusasiakirjassaan, että se on toimittanut 13.11.2013
myönnettyyn lupaan liittyvän tarkkailuohjelmaehdotuksen Pirkanmaan
ELY-keskukselle ja että ELY-keskus ei ole hyväksynyt tarkkailuohjelmaa. Koska asia ei liity suoraan nyt käsillä olevan pohjavedenottoluvan
arviointiin, ELY-keskus enemmälti kommentoimatta toteaa, että hakija ei
ole toimittanut tarkkailusuunnitelmaa hyväksyttäväksi lupapäätöksen
edellyttämällä tavalla.
2) Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on lausunnossaan todennut, että vedenottamon rakentamisella parannetaan Ikaalisten Vesi Oy:n toimintavarmuutta sekä varmistetaan talousveden riittävyys myös vaihtelevien sääolosuhteiden aiheuttaessa pohjaveden vähentymistä. Näin ollen veden ottaminen kaivosta K4 on perusteltua.
Viimeisimmässä 11.9.2020 tehdyssä luontoselvityksessä on tarkasteltu
Hopun lähdealueen luontoarvoja kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta.
Selvityksen perusteella Hopun lähteen ja sen ympäristön luontotyypit
eivät tällä hetkellä ole luonnontilaisia eivätkä erityisen edustavia voimakkaista ojituksista ja metsänhoitotoimenpiteistä johtuen. Kaikki alueella havaitut tihkupinnat ovat luonnontilaltaan heikentyneitä.
Lähteiköille tyypillisiä putkilokasvi- ja sammallajeja kasvaa selvitysalueella kuitenkin edelleen melko runsaasti. Pohjavesivaikutteisuus alueella niin kasvillisuuden kuin luontotyyppien osalta on edelleen suurta ja
tihkupintoja on runsaasti, joten ajan kuluessa lähteikön luonnontilaisen
kaltaiset piirteet voivat olosuhteiden salliessa palautua nopeastikin.
Hakemuksessa esitetään, että vedenoton vaikutus Hopun lähteikön
lähdealtaiden korkeustasoon jää kuitenkin erittäin vähäiseksi. Lähteen
pohjaeläin- ja kasvilajikartoituksissa vuosina 2013 ja 2017 ei havaittu lajirunsauden taantumista.
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Selvitysten perusteella Ikaalisten Vesi Oy:n pohjaveden ottaminen ei
nähtävästi haittaisi lähteikön ekosysteemiä siinä määrin, että veden ottamista ei voisi jatkaa. Ottamistoiminnassa tulee kuitenkin huomioida,
että lähteikön ekologinen tila ei heikkene. Lähteikön lajiston ja vesitaseen seurantaa tulee jatkaa. Lähdealueen tila ei saisi heikentyä vedenoton vuoksi ja siihen purkautuvan veden määrä ja korkeustaso pitäisi
pyrkiä säilyttämään.
3) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikkö on lausunnossaan todennut, että Jyllinjoen kalalajisto on
monipuolinen ja joessa esiintyy taimenia, joka on paikallista kantaa ja
sen perimä poikkeaa selvästi istutetusta taimenkannoista. Joessa on
taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Poikastuotantoalueita
on ainakin joen keskiosassa, Nurmikoskessa ja Suninkoskessa sekä
mahdollisesti Särkikoskessa, jossa on tehty kalataloudellisia kunnostuksia. Jyllinjoen alueella tihein taimenten poikasesiintymä on Lähdetojassa, jonka vedet laskevat joen keskivaiheille. Lähdetoja on pieni purokokoluokan virtavesi, joka saa vetensä Hämeenkankaan pohjaveden
muodostumisalueelta. Pohjavesien ansiosta puron vesi on kirkasta ja
lämpötila on alhainen.
Pohjavesivaikutteiset purot ovat tärkeitä paikallisia taimenen lisääntymisalueita, vaikka niissä lisääntymisalueiden pinta-ala on pieni. Hopun
lähteiköstä alkavaa pohjavesivaikutteista ojaa ei tutkittu. Yleistä kalatalousetua valvovana viranomaisena Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö esittää, että Hopun lähteiköstä lähtevä oja olisi kertaluontoisesti tutkittava koekalastamalla ja selvitettävä, esiintyykö siinä taimenia. Selvitys on tehtävä yhden vuoden sisällä luvan tultua lainvoimaiseksi. Selvitys tulee lähettää alueelliselle kalatalousviranomaiselle ja
Kyrösjärven kalatalousalueelle.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö katsoo, että ennalta
arvioiden hanke ei aiheuta merkittävää haittaa kalataloudelle ja lupa
hankkeelle voidaan yleisen kalatalousedun estämättä myöntää, eikä kalataloudellisen kompensaation määrääminen ole tarpeen.
4) Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ilmoittaa Ikaalisten kaupungin terveydensuojeluviranomaisena seuraavasti:
Tarkkailuohjelmassa esitetty veden laadun seuranta tehdään vesilaitokselle suunnitellun viisivuosittaisen talousvesiasetuksen (1352/2015)
mukaisen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Näytteenottosuunnitelmassa on huomioitu verkostovesinäytteiden sekä lähtevän veden
näytteiden lisäksi laitoksen käyttötarkkailuun kuuluvat raakavesinäytteet
kaivoista. Raakavesinäytteet otetaan suunnitelman mukaisesti.
Ikaalisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu vuonna
2001, jonka jälkeen sitä ei ole päivitetty. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma tulisi päivittää ja vesilaitoksia koskevaa raakavesien vuotuinen analysointi tulisi tehdä sen mukaisesti.

25

MUISTUTUKSET
5) Kiinteistöjen 143-435-4-193, 143-435-1-50 ja 143-435-4-161 omistaja on muistutuksessaan huomauttanut, että lupahakemus on tehty
suppeasti alueen kokonaisuus huomioon ottaen. Lupahakemuksessa on
käsitelty ainoastaan yksi, Vesiharjun tilaa 143-435-1-177 lähinnä oleva
lähde, ns. Hopun lähde. Lähialueen muut neljä lähdettä ovat jääneet inventoinneissa huomioimatta, kaksi niistä sijaitsee muistuttajan omistamalla maalla ja toiset kaksi naapurikiinteistöjen puolella. Lähteistä osa
on melko luonnontilaisia ja niiden ympäristöarvo on merkittävä. Alueella
on osa tihkupinnoista orsivesi-ilmentymiä ja mikäli orsiveden alla olevaa
pohjavettä aletaan voimakkaasti pumpata, alkavat niidenkin vesivarannot heikentyä ja lähteet tuhoutuvat. Lähteet ovat osa maaseudun kulttuuriperintöä ja niiden tuhoutuminen köyhdyttää ympäristöä. Mahdollisuus lähteiden käyttämiseen virkistys ja retkeilykohteina tuhoutuu. Hyvään ympäristöpolitiikkaan kuuluu metsäluonnolle arvokkaiden elinympäristöjen säilyttäminen ja niiden tuhoamisen estäminen riittävän tarkalla lupapolitiikalla.
Vedenottamolta 150 metriä itään sijaitsee Hopun lähteikkö, jolle on tehty
inventointi vuonna 2005 ja luontoselvitykset vuosina 2013, 2017 ja
2020. Lähdealtaan luonnontilaisuutta ei voitu vuonna 2020 luotettavasti
arvioida runsaan kasvillisuuden ja myrskytuhojen aiheuttaman ryteikön
vuoksi. Luontoarvioinnin vaikutus kasvillisuuteen on jäänyt vajaaksi ja
pienialaiseksi.
Alueella on ollut taantuva sammakkokanta, jota ei ole selvityksessä millään tavoilla arvioitu. Samalla vesiperhosten määrä on harjunrinteillä
taantunut, vaikka kosteutta on ollut sateisina kesinä reilusti enemmän.
Ennen vedenottamisen alkamista ei ole voinut kulkea käytännössä Potinperän pellolta Palonperään näkemättä sammakoita. Nyt samoilla reiteillä niitä ei juurikaan ole näkyvissä, vaikka liikenteellistä tekijää ei ole
olemassa. Vaikutukset eläinkantaan, matelijoihin ja hyönteisiin tulee olla
tiedossa lupaa myönnettäessä ja niiden seuraamiseen on oltava luotuna
kiinteä seurantajärjestelmä.
Luvan edellytyksenä on, ettei vedenotto melkoisesti vähennä luonnon
kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka vesistön
tuoman eliöstön elinvoimaisuutta alueella. Lupaa ei saa myöntää, koska
vedenotto aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön
luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa. Lähteet eivät ole paikkakunnalla olleen harjualueilla yksittäisiä ns. allaslähteitä, vaan lähdealueita, missä
on useita tihkupintoja eri paikoissa. Lähteiden, tihkupintojen ja norojen
avulla muodostuu oma kasvillisuusaluetyyppi. Pohjaveden ja orsiveden
liikkuminen alueella vaihtelee vuodenaikojen, sateiden ja pohjaveden
painevaihteluiden mukaan. Ylempinä oleviin lähteisiin ja muihin alueen
vesisuoniin muutoksien vaikutukset voivat olla hyvin viiveellisiä ja riippumattomia lyhyistä seurantajaksoista. Alatien lähteiden vesivirtaamien
mittausta tai vuosiseurantaa ei ole tehty tai niiden olemassaoloa edes
mainittu hakemusasiakirjoissa. Seurannasta puuttuu kokonaismuutoksien vaikutusten arviointimahdollisuus kosteikoille ja kyläalueelle. Voi-
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makas vedenotto vaikuttaa koko alueeseen ja tuhoaa monimuotoisuutta.
Hankkeen vaikutukset ovat arvioitu hyvin suppealta alueelta ja ottomäärältään pienellä rasituksella, jonka vaikutukset puskuroituvat maalajien
ollessa hyvin vetisiä ja sateisien ajanjaksojen tasaamina. Vedenottamisen jatkuessa ja mahdollisesti lisääntyessä vaikutukset tuleva voimakkaina näkyviin. Maalajien kerroksista tai vesipitoisuuksista ei ole riittävästi tietoa.
Alueen maanomistajana ja asukkaana muistuttaja ei hyväksy lisäluvan
antamista esitetyillä perusteilla ja puutteellisella ympäristöarvioinnilla.
Laajennettu vedenotto-oikeus aiheuttaa alueelle perumattoman lopullisen rasituksen, jonka vaikutuksia ei ole peruttavissa myöhemmin. Nykyinen vedenottotoiminta näkyy jo alueen ympäristössä.
Lupa vedenottamiseen tulee jatkossakin säilyttää määräaikaisena ja
maksimissaan 1 100 m3/d Vatulan alueelta. Mahdolliseen ennallistamiseen on esitettävä vakuudelliset varat hakijalla lupaa haettaessa. Tämän hankkeen hyväksymiseen ei ole myöskään perusteita, jonka mukaan valtioneuvosto voisi myöntää poikkeuksen luvan esteistä, jos hanke on yleisen edun kannalta tärkeä.
6) Kiinteistön 143-435-4-147 omistajat ovat muistutuksessaan esittäneet, että lupahakemuksessa sekä siinä viitatuissa selvityksissä on todettu, että Vatulan kaivon K4 vedenotto voi vaikuttaa kaivon K3 tuottoon. Hakemuksesta ei helposti selviä kuinka pitkiä aikoja Vatulan kaivojen kokonaisvedenottomäärä on lähteiden seurannan aikana ollut nyt
haettava 2 800 m3/d. Näin ollen ei ole varmuutta, etteikö maksimivedenottomäärä vaikuta Hopun ja Ilomäen lähteiden tilaan ja niiden luontoarvoihin.
Kaivojen K1, K2 ja K3 vedenotto on vaikuttanut jo aikaisemmin Ilomäen
lähteisiin siten, että sen ylemmät lähteet ovat kuivuneet. Alemmat lähteet ja kosteikot ovat vielä olemassa. Sittemmin on rakennettu V-padot
(2 kpl) näiden kosteikkojen ja lähteikköjen vesimäärien seuraamiseksi.
Alin Ilomäen lähdealue on jo pidempään ollut metsälain 10 §:n perusteella rauhoitettu erityisen arvokas elinympäristö. Muistuttajat eivät tiedä, onko näillä kosteikoilla vielä tehty tarkempaa kasvien taikka eliöiden
seurantaa, mutta maallikon silmin alue näyttää luontoarvoiltaan hienolta.
Pohjavedenoton kokonaismäärän lisääminen 2 800 kuutioon vuorokaudessa kasvattaa riskiä myös Ilomäen lähteiden ja sen arvokkaan metsäluonnon menettämiseen. Muistuttajat esittävät, että niin Hopun lähteiden
kuin Ilomäen lähteidenkin tilaa ja vesimäärää tulisi seurata riittävän tiiviisti myös jatkossa sekä tarvittaessa lähteiden vesimäärien pienetessä
vähentää vedenottoa Vatulan kaivoista.
7) Kiinteistön 143-435-2-27 omistaja on muistutuksessaan todennut,
että suunniteltu pohjaveden ottomäärä kaivosta K4 on reippaasti yläkantissa. Muistuttaja huomauttaa, että hakemuksen alussa on ilmoitettu
kaivojen K1-K3 tuotoksi 1 000–1 500 m3 ja myöhemmin pelkästään K3
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kaivon tuotoksi saman määrän, näin ollen K1 ja K2 kaivot eivät tuottaisi
vettä lainkaan. Laskettaessa tavoitellun ottomäärän 2 800 m3 kaivosta
K4 tulisi otettavan 1 300–1 800 m3, joka ylittää reilusti haetun 1 100 m3.
Muistuttajan mukaan pohjavesi ei ole palautunut normaalitasoon vedenoton ollessa katkolla, jonka perusteella vedenotto on ollut liiallista.
Muistuttaja huomauttaa, että tihkupintainen neva on kuivahtanut selvästi
nykyisillä vedenottomäärillä. Lisäksi muistuttaja on huolissaan omistamiensa metsämaiden puuntuoton heikentymisestä, mikäli vedenotto on
hakemuksessa esitetyn mukaista. Muistuttaja on suunnitellut oman kaivon perustamista noin 1 200 m:n päähän kaivosta K4 oman yritystoimintansa tueksi.
Muistuttaja ihmettelee, miksi tehdään vedentoimitussopimuksia, jos vesi
ei riitä. Muistuttajan mukaan K4 ottomäärää voitaisi pienentää reippaasti, jos kaivot K1 ja K2 saataisi toimimaan kunnolla tai niiden läheisyyteen
perustettaisi uusi kaivo. Karttatarkastelun perusteella muistuttaja esittää, että Vatulan pohjaveden kertymä- ja valuma-alue on huomattavasti
pienempi, kuin hakemuksessa esitetty. Näin ollen myös antoisuus on
pienempi, eikä pohjavesivarat riitä ko. ottomäärälle.
TARKASTUSKÄYNTI
Hankealueelle on tehty hakemuksen johdosta tarkastuskäynti
20.5.2021, johon osallistui aluehallintoviraston ja hakijan edustajien lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen edustajia, Ikaalisten kaupungin edustajia ja maanomistajia. Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty asian
käsittelyasiakirjoihin.
HAKEMUKSEN TÄYDENNYS KUULUTTAMISEN JÄLKEEN
Hakija on kuuluttamisen jälkeen täydentänyt hakemustaan kesän 2021
aikana laadituilla lisäselvityksillä, joiden tarkoituksena on ollut tarkentaa
tietoja Hopun lähteikköalueen pohjavesiolosuhteista ja lähteen luonnontilaisuudesta. Esitetyt selvitykset on kuvattu alla.
Lisäselvitys on laadittu seuraavien maastotöiden ja lisäselvitysten perusteella:
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Tekemiensä lisäselvitysten perusteella hakija on päätynyt seuraavanlaisiin johtopäätöksiin:
Hopun lähteikköalue on pinta-alaltaan 3,7 hehtaaria. Lähteikköalueeseen kuuluu 10 200 m2 tihkupintaa, josta 1 400 m2 eli 13 % on luonnontilaisen kaltaista tai runsaasti luonnontilaisen tihkupinnan ominaispiirteitä säilyttänyttä, ja 87 % luonnontilansa menettänyttä tihkupintaa.
75 % purkautuvasta vesimäärästä (kesän 2021 vedenottotilanteessa)
purkautuu luonnontilaisen kaltaiselta tai runsaasti luonnontilaisen tihkupinnan ominaispiirteitä säilyttäneeltä lähdealueelta ja sen laskupuron
varrelta, ja 25 % muilta alueilta. Sama purkautumisalue on olemassa
olevien arvioiden perusteella alueen merkittävin pohjaveden purkautumislähde myös ilman vedenottoa.
Lähteikköön kuuluu purku-uomasto, jonka kokonaispituus on 540 m.
Luvussa ei ole mukana pienempiä osin umpeen kasvaneita ojia, joita on
eritysesti orsivesialueella. Purku-uomastosta 17 % on luonnontilaisen
kaltaisia luontoarvoja säilyttänyttä ja 83 % luonnontilansa menettänyttä.
75 % vesimäärästä (kesän 2021 vedenottotilanteessa) purkautuu luonnontilaisen kaltaisia luontoarvoja säilyttäneen uoman kautta.
Alueen kasvillisuuteen kuuluu vaateliasta lähdelajistoa, mutta ei erityisen uhanalaisia lajeja, joiden suojeluarvot itsessään olisivat ratkaisevia
vedenottohankkeen lupakäsittelyn kannalta. Uhanalaisin kasvilaji on
alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltu tihkulehväsammal, joka esiintyy
Hopun lähteikön lasku-uoman varrella. Lasku-uomaa ympäröivä kasvillisuus näyttää säilyneen alueella hyvin vedenotosta huolimatta.
Hopun pääpurkautumislähteen hyönteislajistoon kuuluvat vaarantunut
pyörörutavesiäinen ja erittäin uhanalainen lähdesirvikäs. Molemmat lajit
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on havaittu pääpurkautumislähteellä kaikilla tutkimuskerroilla vuosina
2013, 2017 ja 2021. Lähteessä on myös runsaasti muuta suojeluarvoja
ilmentävää pohjaeläinlajistoa. Lajisto on todettu kokonaisuudessaan dynaamiseksi, muuttuviin olosuhteisiin reagoivaksi ja palautuvaksi, muun
muassa lähteen ympäristössä tapahtuneen metsänhakkuun vaikutuksesta.
Hopun lähteikköalueeseen on vaikuttanut lukuisia ihmistoimintoja, jotka
ovat muuttaneet lähteikön olosuhteita luonnontilaiseen verrattuna kaikilla alueilla, ja yli 80 % tihkupinnoista ja uomista on luonnontilansa menettänyttä. Hopun pääpurkautumislähde ja lähdettä ympäröivä tihkupinta laskupuroineen ovat kuitenkin säilyttäneet runsaasti luonnontilaisen
lähdeympäristön ominaispiirteitä ja ne ovat monin tavoin luonnontilaisen
kaltaisia.
Lainsäädännössä ei ole täsmällisesti määritetty rajaa, kuinka voimakkaasti lähde voi olla muokattu, jotta se edelleen täyttää vesilain mukaisen luonnontilaisen lähteen suojelustatuksen. Myös aikaisemmissa kaivoa K4 koskeneissa lupakäsittelyissä on Hopun lähteikön luonnontilan
arviointi jäänyt avoimeksi.
Hakija jättää lähteikön luonnontilaisuuden määrityksen lupaviranomaisen arvioitavaksi yllä annettujen tietojen pohjalta. Vesilaitos tulee kuitenkin varmuuden vuoksi hakemaan Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolta lupaa luonnontilaisen lähteen muuttamiseksi.
Alueelta on otettu vettä vuodesta 2009 alkaen ja alueen keskeisimmät
luontoarvot ovat säilyneet vedenotosta huolimatta.
Kesällä 2021 tehdyt täydennykset ovat tarkentaneet pohjaveden purkautumisen jakautumista Hopun lähteikköalueella sekä tuoneet tarkennusta alueen luonnonoloihin. Selvityksissä ei ole noussut esiin ristiriitaisuuksia vuonna 2020 jätetyn lupahakemuksen tietojen kanssa, tai sellaisia seikkoja, jonka vuoksi aikaisemman lupahakemuksen keskeisiä
tietoja ja päätelmiä olisi tarpeen muuttaa. Vedenottoon liittyviä mahdollisia vaikutuksia on mahdollista hallita ja ennakoida asianmukaisella seurantaohjelmalla.
Hakija katsoo, että edellytykset vedenottoluvan myöntämiseksi ovat aikaisemmin esitettyjen tietojen ja nyt tehtyjen lisäselvitysten perusteella
edelleen olemassa.
VESILAIN MUKAINEN EHDOLLINEN POIKKEUSLUPAHAKEMUS LÄHTEEN MUUTTAMISEKSI
Ikaalisten Vesi Oy hakee poikkeuslupaa vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittaman lähteen luonnontilan muuttamiseksi, jos vedenoton jatkaminen
kaivosta edellyttää lupaviranomaisen näkemyksen mukaan vesilain
(587/2011) 2. luvun 11 §:n 2 momentin mukaisen poikkeamisluvan. Hopun lähde on laajemman lähteikkö- ja tihkupinta-alueen pääpurkautumisallas. Lähteikköalueen länsipuolelle on sijoitettu Ikaalisten Veden
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vedenottokaivo K4. Kaivo on otettu käyttöön vuonna 2009. Vedenotto
kaivosta vaikuttaa Hopun lähteestä purkautuvan pohjaveden määrään.
Perustelut poikkeuslupahakemukselle
Hopun lähteikköalueen luonnontilaisuutta on arvioitu useassa selvityksessä. Kriteerit lähteen luonnontilan määrittämiseksi eivät ole yksiselitteisiä ja siksi arvioinnissa ei ole saavutettu lopullista määritystä siitä,
täyttääkö Hopun päälähde luonnontilaisen lähteen kriteerit. Päälähteessä, sitä ympäröivillä tihkupinnoilla sekä sen laskupurossa on kuitenkin
runsaasti luonnontilaisen lähteen ominaispiirteitä. Muilta osin Hopun
lähteikköalue on menettänyt luonnontilansa. Näin ollen poikkeamislupaa
luonnontilaisen lähteen muuttamiseksi haetaan siinä tapauksessa, että
lupaviranomaisen näkemyksen mukaan luvan hakeminen on tarpeen.
Nykytilanteessa Ikaalisten Vesi Oy:llä ei ole mahdollisuutta luopua kaivon K4 vedenotosta. Kaivosta K4 otettavaa vesimäärää ei voida korvata
lisäämällä vedenottoa muista vedenottokaivoista tai kasvattamalla muilta vesihuoltolaitoksilta toimitettavan veden määrää. Riittävän vedentuotannon turvaamiseksi kaivosta K4 on otettava kesäkaudella vähintään 1
000 m3/d ja muina vuodenaikoina vähintään 600 m3/d.
Hopun lähteen ympäristöön 10 km:n säteelle sijoittuu runsaasti pohjavesivaikutteisia elinympäristöjä. Hopun lähteikköalueen ympäristössä on
paikkatietoanalyysin perusteella 43 lähteeksi luokiteltua kohdetta. Pohjavesialueiden luokitustarkastelussa Vatulanharjun ja Ulvaanharjun pohjavesialueilla on yhteensä kahdeksan kohdetta ja Hämeenkankaan pohjavesialueella lisäksi 15 kohdetta, jotka on tunnistettu pohjavedestä suoraan riippuvaisiksi tärkeiksi elinympäristöiksi.
Hopun päälähteessä on tavattu kahta uhanalaista hyönteislajia, pyörörutavesiäistä (Anacaena globulus) ja lähdesirvikästä (Crunoecia irrorata), vuosina 2005, 2013, 2017 ja 2021 tehdyissä laskennoissa. Vedenotto kaivosta K4 on aloitettu vuonna 2009. Molemmat uhanalaiset lajit
ovat säilyneet lähteessä vedenotosta huolimatta.
Lähin kohde, jossa esiintyy sekä pyörörutavesiäistä että lähdesirvikästä,
on Kivistönlähde noin 4,5 km Hopun päälähteeltä kaakkoon. Kivistönlähteen on arvioitu Hopun päälähteen tavoin olevan monilta osin luonnontilaisen kaltainen. Lähdesirvikästä on havaittu myös Konkannevan
lähteellä, noin 6,3 km Hopun lähteeltä luoteeseen. Konkannevan lähde
on arvioitu luontoarvoiltaan arvokkaaksi. Vatulan-Ulvaanharjun alueelta
on lisäksi tunnistettu kuusi muuta lähde- ja tihkupintakohdetta, jotka
ovat luonnontilaisuutensa ja pohjavesivaikutteisen lajistonsa perusteella
erityisen merkityksellisiä elinympäristöjä.
Poikkeamisluvan myöntämisen edellytyksinä on lainsäädännössä määritetty, että lupa voidaan myöntää jos (luonnontilaisen) lähteen suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. Edellä mainitut seikat huomioiden voidaan todeta, että Hopun lähteen mahdollisen luonnontilan muuttaminen ei vaaranna alueella tavattujen, lähteistä riippuvaisten kasvi- ja
hyönteislajien suojelutilannetta.
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ASIAN KÄSITTELY HAKEMUKSEN TÄYDENNYSTEN JÄLKEEN
Hakemuksen täydennyksestä on tiedotettu julkaisemalla uusi kuulutus
ja
hakemusasiakirjat
aluehallintovirastojen
verkkosivuilla
(https://ylupa.avi.fi) 17.1.2022–22.2.2022.
Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Ikaalisten kaupungin verkkosivuilla.
Hakemuksen täydennyksestä on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen täydennyksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, Ikaalisten kaupungilta sekä Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta.
LAUSUNNOT TÄYDENNYKSESTÄ
1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunto:
Täydennys
Hakija on täydennyksessään selvittänyt aluehallintoviraston asettamia
kysymyksiä Hopun lähdealueen luonnonarvoista ja hydrologiasta, sillä
tarkkuudella, kuin se on ollut nykytilanteessa mahdollista. Hakija ei esitä
omaa kantaansa lähdealueen luonnontilaisuuteen, vaan jättää sen lupaviranomaisen arvioitavaksi ja hakee varmuuden vuoksi lupaa luonnontilaisen lähteen muuttamiseksi.
ELY-keskus toteaa yleisesti hakemuksesta ja sen täydennyksestä, että
keskeinen ongelma on edelleen se, ettei lähdealueen luontoarvoja ja
luonnontilaista hydrologiaa ole riittävästi ja luotettavasti selvitetty ennen
pohjaveden pumppauksen aloittamista. Hakija on itsekin todennut, että
vuoden 2020 maalis-heinäkuun aikana koetoiminnan vuoksi tehdyn pysäytyksen aikana pohjavesimuodostuma ei ehtinyt palautua täysin luonnontilaan.
Hopun lähteikköalue on kokonaisuus
Aluehallintovirasto pyytää ELY-keskusta ottamaan kantaa siihen, tarkastellaanko lähde- tai tihkupinta-alueita yhtenä kokonaisuutena vai erillisinä lähde-esiintyminä.
ELY-keskus katsoo, että Hopun lähdealuetta tulee tässä yhteydessä
tarkastella kokonaisuutena. Pienvesioppaan (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 36, 2019) mukaan lähteet ovat alueita, joista pohjavesi purkautuu maanpinnalle tai vesistöön. Opas jaottelee lähteet purkautumistavan mukaan kolmeen päätyyppiin, purolähteisiin, allikkolähteisiin
ja hetteikkölähteisiin. Jälkimmäisellä tarkoitetaan lähteitä, joissa pohja-
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vesi purkautuu maanpinnan läpi laajalla alueella muodostaen pehmeitä
muta- ja sammalpeitteisiä tai kovia hiekkapohjaisia tihkupintoja. Hopun
lähteikkö käsittää kaikkia em. lähdetyyppejä, ja nämä ovat kaikki riippuvaisia saman pohjavesimuodostuman pohjaveden pinnantasosta tai orsiveden purkautumisesta. Pohjaveden purkautumista samasta pohjavesimuodostumasta voi olla eri korkeustasoilla mm. maaperän vedenläpäisevyyden ja pientopografian vaihteluiden johdosta.
Hopun lähteikköalueen luontoarvojen kannalta eri lähdetyyppien laaja
esiintyminen on keskeinen tekijä, joka turvaa lähdeluontotyypeille ominaisen lajiston säilymistä ja monimuotoisuutta mm. luontaisen pohjaveden korkeuden vaihtelun aiheuttaman lähdealueen vesitilanteen vaihdellessa. Runsas pohjaveden ottaminen on supistanut Hopun lähteikköalueen pohjaveden purkautumisalueita ja siten myös luonnonarvojen
säilymistä turvaavaa hydrologista monimuotoisuutta.
Täydennyksessä (selvitys: Eri osatekijöiden vaikutus lähteen luonnontilaisuutta indikoiviin lajeihin) todetaan mm., että havaitut pyörörutavesiäismäärät ovat vähentyneet tasaisesti vuodesta 2013 vuoteen 2021,
eikä voida poissulkea mahdollisuutta, että pohjavedenotolla olisi lähteikön pyörörutavesiäispopulaatiota heikentävä vaikutus reunavyöhykealueilla tapahtuneesta kuivahtamisesta johtuen. ELY-keskuksen käsityksen mukaan reunavyöhykealueiden kuivahtaminen johtuu pohjaveden oton aiheuttamasta pohjaveden pinnan alenemisesta.
Hakija on arvioinut lähteikköalueen länsipään tihkupinta-alueiden olevan
orsivedestä riippuvaisia. Alueilla on ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia, mutta kuitenkin niiltä on tunnistettu korkeita luontoarvoja ja todettu lajiston mahdollisesti jo palautuneen osittain (alue 5) tai pidetty nopeaa palautumista todennäköisesti mahdollisena (alue 6). Hakija pitää todennäköisenä, että ojitukset ovat olleet merkittävämpi tekijä alueen hydrologisen tasapainon muutokselle ja pitää varsinaisen pohjavedenoton
aiheuttamien vaikutusten erottelua haasteellisena. ELY-keskus pitää
kuitenkin mahdollisena, että orsivettä pidättävän heikosti vettä johtavan
kerroksen alapuolella varsinaisen pohjavesimuodostuman pohjavesi voi
ylläpitää orsiveden alaista vedellä kyllästynyttä kerrosta, joka estää orsiveden suotautumista alaspäin. On siten mahdollista, että pohjaveden
oton aiheuttama pohjavedenpinnan aleneminen lisää orsiveden suotautumista alaspäin, mikä voi vähentää orsiveden purkautumista orsivesiriippuvaisilta lähteiltä ja tihkupinnoilta.
Lähteikköalueen luonnontilaa ylläpitävä virtaama
Aluehallintovirasto pyytää ELY-keskusta arvioimaan, kuinka suuri osa
avovesipintaisen lähteen luonnontilaisesta virtaamasta tarvitaan ylläpitämään lähteen luonnontilaisuutta.
ELY-keskus ei ota kantaa lausuntopyynnön kysymykseen esittämällä
esimerkiksi numeerista arviota. Tällainen arviointi rajaisi tarkastelua liikaa pelkästään Hopun päälähteen luonnontilan säilymisedellytysten tarkasteluun. Avovesipintaisen lähteen kannalta oleellista on pohjaveden
purkautumisen aiheuttama veden vaihtuvuus, alhaisempi lämpötila ja
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vesipinnan tason säilyminen, jotka toteutuvat aina jossain määrin altaan
kynnyskorkeuden säilyessä, myös pienemmällä virtaamalla.
Hopun lähdealue muodostuu päälähteen lisäksi runsaista sekä muta- ja
sammalpeitteisistä että kovapohjaisista tihkupinnoista eli hetteikkölähteistä, joita esiintyy myös muualla kuin päälähteen välittömässä ympäristössä. Hopun lähteikköalueella tihkupintoja esiintyy myös päälähteen
korkeustason yläpuolella, ja ne ovat huomattavasti herkempiä pohjaveden pinnantason vaihteluille kuin itse avolähde. Näin ollen Hopun lähdealueen luonnontilan turvaamista ei tule tarkastella avovesipintaisen
lähteen luonnontilaisuuden kannalta riittävän virtaaman kautta. Huomattava on, että Hopun lähteikköalueen arvokkaassa lajistossa on useita
tihkupinnoilla ja avovesipintojen reunavyöhykkeillä eläviä lajeja (esim.
lähdesirvikäs ja pyörörutavesiäinen).
Lupaharkinnan kannalta oleelliset mitoituskysymykset, esimerkiksi arvio
riittävästä avovesilähteen virtaamasta, mikäli tällainen katsotaan lupakäsittelyssä tarpeelliseksi, ovat hankkeen suunnitteluun liittyviä arvioita,
jotka hakijan tulee esittää perusteluineen hakemuksessaan.
ELY-keskus kuitenkin viittaa asiassa 15.1.2021 antamaansa lausuntoon, jossa se totesi merkittäväksi muutokseksi hakijan arvioiman lähteikön virtaaman alenemisen noin puoleen luonnontilaisesta virtaamasta
otettaessa haettua vesimäärää.
Lähteikköalueen luontoarvoista
ELY-keskus katsoo, että hakemuksen täydennyksessä esitetyn sammalselvityksen tulokset vahvistavat edelleen näkemystä Hopun lähteikköalueen huomattavasta merkityksestä lähdevaikutteisen lajiston
elinympäristönä. Eniten pohjavesivaikutteisia lajeja selvityksessä havaittiin päälähteen laskupurosta, jonka sammallajisto todettiin tutkituista
alueista monipuolisimmaksi. Alueelta löytyi mm. alueellisesti uhanalaista
tihkulehväsammalta. Useita lähteisyyttä indikoivia sammallajeja löytyi
kuitenkin mm. pääpurkautumisalueen länsipuoleisilta tihkupinta-alueilta
(alueet 5, 6 ja 7).
Ominaista näille kaikille alueille selvityksen mukaan oli selkeä pohjaveden virtaus, joka on lähtöisin joko avolähteistä tai tihkupinnoista. ELYkeskus katsoo em. selvityksen havaintojen tukevan alueen arvoa ja
merkitystä lähteikkökokonaisuutena.
ELY-keskus mainitsee Hopun lähteikköalueen merkittävästä luontoarvosta kertovan vuonna 2005 löydetyn, uhanalaistarkastelussa erittäin
uhanalaiseksi (EN, Hyvärinen ym. 2019) katsotun kantopaanusammallajin (Laji.fi/viranomaisportaali 26.1.2022). Laji löydettiin puolivarjoisasta-varjoisasta lähdepuron varresta, lahopuulta. Vaikka kantopaanusammalen ei voida katsoa olevan suoraan pohjavedestä riippuvainen, vaatii se menestyäkseen varjosteisuutta ja riittävän kosteaa pienilmastoa. Laji.fi -portaalin mukaan lajin elinympäristöjä ovat mm. vanhat metsät sekä korvet. Kantopaanusammal on myös luonnonsuojelulain 47 §:n mukainen erityisesti suojeltava laji.

34

Hakemuksen täydennystä varten syyskuussa 2021 toteutettu pohjaeläinselvitys perustui alueella aiemmin tehtyjen pohjaeläintutkimusten
toistamiseen ja painottui lähteikön pääpurkautumisalueelle sekä sen välittömään laskupuroon. Selvitys ei tuottanut uutta tietoa lähdesirvikkään
esiintymisen laajuudesta koko Hopun lähteikön alueella, mutta osoitti lajin säilyneen tutkitulla alueella. Hakija katsoo, ettei vuosina 2013, 2017
ja 2021 toistetuissa selvityksissä tavattujen lähdesirvikkään yksilömäärien perusteella ole mahdollista luotettavasti arvioida, onko pohjavedenoton aloittamisella ollut lähdesirvikkään menestymisen kannalta merkittäviä vaikutuksia, sillä vuotuiset kannanvaihtelut ovat luontaisestikin
suuria. Alhaisina tiheyksinä esiintyvillä lajeilla pieni populaatiokoko itsessään on merkittävä uhanalaisuuden syy, sillä pieni populaatio herkistää satunnaistekijöille ja niiden aiheuttamille muutoksille. Edellä mainitusta syystä ELY-keskus toteaa, että elinympäristössä tapahtuvien muutosten voidaan arvioida altistavan esiintymää taantumiselle tai jopa häviämiselle. ELY-keskus katsoo, että lähdesirvikäs, reuna-alueilla ja tihkupinnoilla esiintyvänä lajina, saattaa kärsiä pyörörutavesiäisen tapaan
reunavyöhykealueilla tapahtuneesta, hakijankin toteamasta kuivahtamisesta, vaikka yksilömäärissä ei ole vastaavaa vähenevää trendiä voitu
havaita. ELY-keskuksen käsityksen mukaan reunavyöhykealueiden kuivahtaminen johtuu pohjaveden pinnan alenemisesta, eikä lajistokartoituksen perusteella hakijan tekemää johtopäätöstä olosuhteiden säilymisestä lähdeympäristöistä riippuvaiselle lajistolle suotuisana vedenotosta
ja virtaaman pienenemisestä huolimatta (selvitys: Lisäselvitys lokakuu
2021) voida pitää koko lähteikköalueen osalta perusteltuna.
Mm. hakemuksen täydennyksenä esitettyjen selvitysten perusteella Hopun lähteiköllä voidaan arvioida olevan lähdesirvikkäälle soveliasta
elinympäristöä tutkittua pääpurkautumisaluetta ja sen välitöntä läheisyyttä laajemmalla alueella mm. lähteikköalueen tihkupinnoilla ja reunaalueilla. Näitä alueita ei ole tutkittu vuoden 2021 pohjaeläinlajiston seurannassa. Selvitykseen jäävien epävarmuustekijöiden vuoksi Pirkanmaan ELY-keskus teettää Hopun lähteikön alueelle lähdesirvikässelvityksen kesällä 2022. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa lähdesirvikkään esiintyminen koko lähteikköalueella, mukaan lukien lähteikön kokoavan laskuojan varsi ylä- ja alavirtaanpäin sekä lähteikön reunaalueiden tihkupinnat. Työssä havainnoidaan lajin esiintymistä ja runsautta selvitysalueella sekä tehdään arvio Hopun lähteikön merkityksestä lähdesirvikkään suojelun kannalta.
Lähdesirvikäs on luonnonsuojelulain 47 §:n mukainen erityisesti suojeltava lähdelaji, jonka säilymiselle tärkeän esiintymispaikan alueellinen
ELY-keskus voi päätöksellään rajata hävittävien ja heikentävien toimenpiteiden ulkopuolelle. Lähdesirvikkään tunnetut pirkanmaalaiset esiintymät painottuvat Vatulanharjun-Ulvaanharjun alueelle. Lajilla on vain
kolme tunnettua esiintymää Pirkanmaalla (Laji.fi /viranomaisportaali
26.1.2022) ja näistä Hopun lähteikön esiintymä sijoittuu lajin Suomen ja
Euroopan esiintymisalueen pohjoisimpiin osiin yhdessä Kivistönlähteen
esiintymän kanssa. Kesällä 2022 toteutettavan kartoituksen perusteella
ELY-keskus kokoaa lähdesirvikkään esiintymistiedot Hopun lähteikön
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alueelta ja arvioi näiden tietojen perusteella tarpeen esiintymän rajaamiseksi luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisella rajauspäätöksellä.
ELY-keskus huomauttaa, ettei poikkeamislupahakemuksessa esitetystä
poiketen sillä ole tiedossaan havaintotietoa lähdesirvikkäästä Konkannevan lähdevaikutteiselta alueelta (Laji.fi/ viranomaisportaali 26.1.2022),
lisäksi lajia tiedetään etsityn tuloksetta Konkannevan alueelta pohjaeläinselvityksen yhteydessä vuonna 2016 (Ilmonen ja Paasivirta 2016).
Lupahakemuksen viittauksena lähdesirvikkään esiintymiseen on käytetty Sallantauksen 2005 lähdeselvitystä, jossa mainitaan Konkannevan
osalta seuraavasti: "Myös uhanalaisia sirvikkäitä löydetty.", minkä ei voi
yksiselitteisesti tulkita tarkoittavan nimenomaan lähdesirvikäs -lajia.
Muutoin ELY-keskus uudistaa Hopun lähteikköalueen luontoarvojen
osalta aiemmin lausumansa.
Poikkeamislupa
Hakija on hakenut myös lupaa poiketa vesilain 2 luvun 11 §:n 1 momentin kiellosta vaarantaa luonnontilainen lähde, mikäli lähteikkö todetaan
luonnontilaiseksi.
ELY-keskus on 15.1.2021 antamassaan lausunnossa tarkastellut poikkeamisluvan edellytyksiä ja todennut, ettei poikkeamisluvan myöntämiselle ole edellytyksiä. ELY-keskus uudistaa lausumansa.
Poikkeamislupahakemusta koskevassa asiakirjassa hakija mainitsee,
että vesihuoltolaitos on yhdessä valvovan viranomaisen kanssa keväällä 2021 määrittänyt alimman vedenottomäärän, joka kaivosta K4 on nykyisellä vedenkulutuksella otettava vesihuoltolaitoksen toiminnan turvaamiseksi. ELY-keskus toteaa, että nämä vedenottomäärät ovat olleet
esillä vesihuoltolaitoksen ja ELY-keskuksen kesken, mutta ELY-keskus
ei ole osallistunut alimpien vedenottomäärien määrittämiseen.
Johtopäätös
Hopun lähteikköalue on osin luonnontilainen, osin luonnontilaisen kaltainen lähteikkö, jossa kohteen ihmistoiminnan vaikutuksesta muuttuneella tilalla on kyky edelleen palautua luonnontilaan. Lähdealuetta on
siten pidettävä vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamana luonnontilaisena
lähteenä (lähteinä), jonka vaarantaminen on kiellettyä.
Hakemusasiakirjojen arvion mukaan haetun vesimäärän ottaminen
alentaa lähteikön virtaaman noin puoleen arvioidusta luontaisesta virtaamasta, mikä on merkittävä muutos. ELY-keskus katsoo, että vaikka
pohjaveden oton vaikutusta Hopun lähteikköalueen luonnontilaan ei
voida pohjaveden ottoa edeltävien tietojen puuttuessa täysin selvittää,
vahvistavat hakijan täydentämät selvitykset kohteen luontoarvojen merkittävyyttä ja käsitystä siitä, että pohjavedenotolla on merkittävä haitallinen vaikutus luontoarvoja ylläpitävään lähteikköalueen vesitalouteen.
Näin ollen hanke olisi toteutettavissa haetun mukaisena vain, mikäli sille
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myönnettäisiin lupa poikkeamiseen luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta.
ELY-keskus uudistaa aiemmin lausumansa, että edellytyksiä poikkeamisluvalle ei ole ja että hakemuksen mukaiselle hankkeelle ei ole luvan myöntämisen edellytyksiä.
2) Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on lausunnossaan todennut, että koska kaivosta K4 otettavaa vesimäärää ei voida
korvata lisäämällä vedenottoa muista vedenottokaivoista tai kasvattamalla muilta vesihuoltolaitoksilta toimitettavan veden määrää, tulee vedenoton jatkaminen sovittaa lähteikön suojelutavoitteisiin.
Vedenotto kaivosta K4 on aloitettu vuonna 2009. Molemmat uhanalaiset
hyönteislajit, pyörörutavesiäinen ja lähdesirvikäs, ovat säilyneet lähteessä vedenotosta huolimatta. Populaatiokoko molemmilla lajiella on
pieni ja vuotuinen kannanvaihtelu luontaisesti suurta, minkä vuoksi populaatioiden kehitystä lähteiköllä on vaikea luotettavasti arvioida.
Havaitut pyörörutavesiäismäärät ovat vähentyneet tasaisesti vuodesta
2013 vuoteen 2021, joten ei voida poissulkea mahdollisuutta, että pohjavedenotolla olisi lähteikön pyörörutavesiäispopulaatioita heikentävä
vaikutus reunavyöhykealueilla tapahtuneesta kuivahtamisesta johtuen.
Selvitysten perusteella Ikaalisten Vesi Oy:n pohjaveden ottaminen ei
nähtävästi kuitenkaan haittaisi lähteikön ekosysteemiä siinä määrin, että
veden ottamista ei voisi jatkaa. Ottamistoiminnassa tulee kuitenkin
huomioida, että lähteikön ekologinen tila ei oleellisesti heikkene.
Asianmukaisen seurantaohjelman avulla tulee hallita ja ennakoida vedenottoon liittyviä mahdollisia vaikutuksia.
3) Sastaman seudun sosiaali- ja terveyspalvelut / ympäristöterveydenhuolto on lausunut seuraavaa:
Terveydensuojeluviranomainen pitäytyy aiemmassa lausunnossaan
(11.1.2021 2/2021) ja täydentää sitä seuraavasti:
- Luvan käsittelyssä tulee huomioida vedensaannin mahdollisuudet kokonaisuudessaan Ikaalisten alueella. Osa Ikaalisissa sijaitsevista vesiosuuskunnista ovat riippuvaisia normaaliolosuhteissa Ikaalisten Vesi
Oy:n toimittamasta vedestä ja muut vesiosuuskunnat ovat varautuneet
poikkeustilanteisiin siten, että voivat saada Ikaalisten Vesi Oy:n toimittamaa vettä. Lisäksi Ikaalisten Vesi Oy toimittaa Sastamalan Vesi liikelaitokselle vettä n. 300 m3 vuorokaudessa.
- Ikaalisten Vesi Oy:n vedenotto keskittyy Vatulan vedenottamon alueelle, eikä saadun selvityksen perusteella korvaavaa vedenhankintaa ole
olemassa alueen vedentarvetta vastaavaa määrää varten.
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MUISTUTUKSET TÄYDENNYKSISTÄ
4) Kiinteistöjen 143-435-4-193, 143-435-1-50 ja 143-435-4-161 omistaja on muistutuksessaan sanonut seuraavaa:
Hopun lähteen osalta on ympäristötilaa selvitelty hyvin ja laajalla ammattitaidolla Ramboll Oy:n toimesta. Lähtevän veden ojan vedenmäärän
väheneminen vaikuttaa runsaasti siitä lähtevään ojaan ja Jyllinjoen vedenlaatuun kesäkuukausina, kun veden juoksutus Jämijärvestä vähenee. Samalla oja muuttuu vedenlaadultaan huonommaksi. Joessa on
vesivoimaan perustuvia koskiosuuksia ja Kyrösjärven Emonpohjaan
laskiessaan vesialueen jakokuntaan vaikutuksia, joista ei ole kuultu
meidän osakkaiden yhteistä mielipidettä.
Edellisessä muistutuksessani tiistaina 29.12.2020 toin esille seuraavan
huomion, jota ei edelleenkään haluta käsitellä. ”Ikaalisten Vesi Oy, Lupahakemus 18.9.2020, viite 1510055157, KAIVO K4, otsikolla VESITALOUSLUPAHAKEMUS POHJAVEDEN OTTAMISEKSI on tehty suppeasti alueen kokonaisuus huomioon ottaen. Lupahakemuksessa on käsitelty ainoastaan yksi, Vesiharju tilaa, 143-435-4-177 lähinnä oleva lähde, ns. Hopun lähde. Lähialueen muut neljä lähdettä ovat jääneet inventoinneissa huomioimatta, kaksi niistä sijaitsee omistamallani maalla ja
toiset kaksi ovat naapurikiinteistöjen puolella. Lähteistä on osa luonnontilaisia ja osa melko luonnontilaisia ja niiden ympäristöarvo on merkittävä. Alueella on osa tihkupinnoista orsivesi-ilmentymiä ja mikäli orsiveden alla olevaa pohjavettä aletaan voimakkaasti pumpata, alkavat niidenkin vesivarannot heikentyä ja lähteet tuhoutuvat.
Lähteet ovat osa maaseudun kulttuuriperintöä ja niiden tuhoutuminen
köyhdyttää ympäristöä. Mahdollisuus lähteiden käyttämiseen virkistys ja
retkeilykohteina tuhoutuu. Hyvään ympäristöpolitiikkaan kuuluu metsäluonnolle arvokkaiden elinympäristöjen säilyttäminen ja niiden tuhoamisen estäminen riittävän tarkalla lupapolitiikalla. ELY on luvannut käydä
lähteillä kesän 2022 aikana tekemässä inventoinnin. Tässä käsittelyssä
niitä ei ole vielä mukana.
Alueella on ollut taantuva luonnon matelijakanta, jota ei ole selvityksessä millään tavoilla arvioitu. Olen itse tavannut alueella kolme sammakkolajiamme, kyyn, vaskitsa(rautakäärme) ja sisiliskon. Samalla vesiperhosten määrä on harjunrinteillä taantunut, vaikka kosteutta on ollut sateisina kesinä reilusti enemmän. Ennen vedenottamisen alkamista ei ole
voinut kulkea käytännössä Potinperän pellolta Palonperään näkemättä
sammakoita. Nyt samoilla reiteillä niitä ei juurikaan ole näkyvissä, vaikka liikenteellistä tekijää ei ole olemassa. Vaikutukset eläinkantaan, matelijoihin ja hyönteisiin tulee olla tiedossa lupaa myönnettäessä ja niiden
seuraamiseen on oltava luotuna kiinteä seurantajärjestelmä. Järjestelmää ei edelleenkään ole tehty.
Luvan edellytyksenä on, ettei vedenotto melkoisesti vähennä luonnon
kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvo ja taikka vesistön
tuoman eliöstön elinvoimaisuutta alueella. Lupaa ei saa myöntää, koska
vedenotto aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön
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luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa. Lähteet eivät ole paikkakunnalla olleen harjualueilla yksitäisiä ns. allaslähteitä, vaan lähdealueita, missä on
useita tihkupintoja eri paikoissa. Lähteiden, tihkupintojen ja norojen
avulla muodostuu oma kasvillisuusaluetyyppi. Pohjaveden ja orsiveden
liikkuminen alueella vaihtelee vuodenaikojen, sateiden ja pohjaveden
painevaihteluiden mukaan. Ylempinä oleviin lähteisiini ja muihin alueen
vesisuoniin muutoksien vaikutukset voivat olla hyvin viiveellisiä ja riippumattomia lyhyistä seurantajaksoista.
Heinisuon Alatien lähteiden vesivirtaumien mittausta tai vuosiseurantaa
ei ole tehty tai niiden olemassaoloa edes mainittu hakemusasiakirjoissa,
vaikka etäisyydet Hopun lähteeseen ovat pienet. Luonnonlähteen tuhoaminen on ympäristörikos.
Seurannasta puuttuu edelleen kokonaismuutoksien vaikutusten arviointimahdollisuus kosteikoille ja kyläalueelle. Voimakas vedenotto vaikuttaa
koko alueeseen ja tuhoaa monimuotoisuuttamme.
Hankeen vaikutukset ovat arvioitu hyvin suppealta alueelta ja ottomäärältään pienellä rasituksella, jonka vaikutukset puskuroituvat maalajien
ollessa hyvin vetisiä ja sateisien ajanjaksojen tasaamina. Vedenottamisen jatkuessa ja mahdollisesti lisääntyessä vaikutukset tulevat voimakkaina näkyviin. Maalajien kerroksista tai vesipitoisuuksista ei ole edelleenkään riittävästi tietoa. Kaivojen K2 ja K3 tekeminen ja veden loppuminen niistä on hyvä esimerkki alueen pohjavesivarojen tuhoutumisesta.
Alueen maanomistajana, asukkaana ja alueen yrittäjänä en hyväksy lisäluvan antamista esitetyillä perusteilla ja puutteellisella ympäristöarvioinnilla. Laajennettu vedenotto-oikeus aiheuttaa alueelle perumattoman
lopullisen rasituksen, jonka vaikutuksia ei ole peruttavissa myöhemmin,
kuten Ikaalisten vesi on K2 ja K3 kaivojen vedenotolla toteen osoittanut.
Nykyinen vedenottotoiminta näkyy jo alueen ympäristössä.
Lupa vedenottamiseen kaivosta K4 tulee jatkossakin säilyttää määräaikaisena ja maksimissaan 500 m³/d puolivuosikeskiarvoseurannan mukaisesti, mutta huippuottokausia rajoittaen. Mahdolliseen ennallistamiseen on esitettävä vakuudelliset varat talletettuna lupaa haettaessa.
Edelliset hakijan tekemät turhat kaivot K2 ja K3 ovat jääneet käyttämättöminä paikoilleen ja muodostavat rapautuessaan reitin sadevesille pohjavesiin ja tulevaisuudessa riskin eläimille ja ihmisille. Niiden purku ja
ennallistaminen pitää edellyttää uuden luvan yhdeksi ehdoksi määräajalla.
Hankkeessa on haettu nyt oikeutta perustelemalla vedenoton tärkeyttä
suuremman alueen ja naapurikuntien tulevaisuuden tarpeita esille nostamalla. Ikaalisten väestöennuste on edelleen laskusuhtainen ja pysähdyksistään uudelleen käyntiin laitettu Ikaalisten Spa&Resort Kylpylälle
epäeettisin periaattein luontoa tuhoavasti hankittu vesi voi muodostua
toiminnan rasitteeksi ympäristötietoisuuden nousun aikakautena. Tämän hankkeen hyväksymiseen ei ole myöskään perusteita, jonka mu-
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kaan valtioneuvosto voisi myöntää poikkeuksen luvan esteistä, että jos
hanke on yleisen edun kannalta tärkeä.
5) Kiinteistön 143-435-2-27 omistaja on todennut muistutuksessaan
seuraavaa:
Kaivojen K2 ja K3 vedentuotot ovat olleet huomattavan pienet ja niiden
elvytystä yritettiin kesällä 2021. Tämä ei tiettävästi ole onnistunut ja
kaikki vesi on otettu pääasiassa kaivosta K4. Nyt haettava lupamäärä
täytettäisiin todellisuudessa kaivon K4 yliotolla, joka siis olisi huomattavasti yli haetun 1 100 m3/d. Siis noin 2,5-kertainen. Kun ottaa huomioon
veden virtauksen, niin harjun takana vesi liikkuu poispäin vedenottamolta eli veden tulo/ottoalue on siis korkeintaan kilometrin levyinen kaistale.
Pohjaveden pinta on laskenut jo huomattavan paljon kaivon K4 ottoalueella.
Muistuttaja on esittänyt huolensa siitä, onko kokonaismäärä suhteutettu
tuottoon ja onko veden myynti Hämeenkyröön/Sastamalaan lupaehtojen
mukainen. Lisäksi muistuttaja vaatii edelleen mahdollisten haittojen korvaamista täysimääräisesti vedenottajan toimesta.
HAKIJAN SELITYS
Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa selitys täydennyksen johdosta
tulleista lausunnoista ja muistutuksista. Selityksessään 14.4.2022 hakija
on todennut seuraavaa:
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa on nostettu esiin hakijan v.
2020 jättämässä hakemuksessa esittämä toteama liittyen koetoimintaan: ”vuoden 2020 maalis-heinäkuun koetoiminnan vuoksi tehdyn pysäytyksen aikana pohjavesimuodostuma ei ehtinyt palautua täysin luonnontilaan”. Hakija tarkentaa, että hakemuksessa todetaan näin, sillä
koetoimintaan liittyneen pysäytyksen aikana pohjavesimuodostuma ei
saavuttanut täysin luonnontilaa vastaavaa tilannetta. Luotettava arvio
lähteen luonnontilaisesta virtaamasta on kuitenkin voitu esittää olemassa olevan mittausaineiston perusteella. Luonnolliseksi virtaamaksi on
arvioitu 1 300–1 500 m3/d. Luontaisesta virtaamasta on olemassa myös
muita eri aikoina tehtyjä saman suuntaisia tai suurempia arvioita, jotka
on esitetty lupahakemuksessa, joten lähteen luonnontilaisesta hydrologiasta on olemassa riittävän hyvä käsitys.
Vedenotto on jatkunut kaivosta jo useita vuosia. Seurannan perusteella
voidaan havaita, että vedenotto ei ole aiheuttanut huomattavia muutoksia alueen luontoarvoihin.
Hakija yhtyy ELY-keskuksen näkemykseen siitä, että Hopun lähdealuetta on selkeintä käsitellä kokonaisuutena eikä yksittäisinä lähteinä. ELYkeskuksen esittämien perustelujen mukaisesti Hopun lähteikön kaikki
avolähteet ja tihkupinnat ovat riippuvaisia saman pohjavesimuodostuman pohjaveden pinnantasosta tai orsiveden purkautumisesta. Lähteikön pinta-alasta 87 % on arvioitu olevan luonnontilansa menettänyt,
ja 13 % luonnontilaisen kaltaista. Huomioiden pinta-alojen suhteet haki-
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jan näkemys on, että kokonaisuutena tarkasteltaessa Hopun lähteikköalue on luonnontilansa menettänyt.
Aluehallintovirasto on pyytänyt ELY-keskuksen näkemystä siitä, kuinka
suuri osa avovesipintaisen lähteen luonnontilaisesta virtaamasta tarvitaan ylläpitämään lähteen luonnontilaisuutta. ELY-keskus ei esitä lausunnossaan arviota Hopun lähteikön luonnontilaa ylläpitävästä minimivirtaamasta, johtuen alueella esiintyvistä eri lähdetyypeistä. Hakija yhtyy
ELY-keskuksen näkemykseen. Lähteen luonnontilaa ylläpitävän vähimmäisvirtaaman määrittäminen riippuu lukuisista tekijöistä, joiden
merkitys vaihtelee lähdetyypeittäin. Hopun lähteikköalueen luonnontilaisen kaltaiset osat ovat keskenään heterogeenisiä; luonnontilaisuutta ylläpitävä vähimmäisvirtaama vaihtelee osa-alueittain ja on riippuvainen
myös siitä, mitä luonnontilaisuuteen viittaavia ominaisuuksia määrityksessä painotetaan.
Hakija pitää hyödyllisenä kesälle 2022 suunniteltua lähdesirvikässelvitystä. Selvityksellä saadaan lisätietoa lähdesirvikäsesiintymistä Kivistönlähteellä ja Hopun lähteiköllä. Selvityksen rajoittaminen lähdealueille,
joilla lähdesirvikästä on aiemmin tavattu, ei kuitenkaan täydennä kokonaiskuvaa lajin yleisyydestä Vatulan alueella. Ottaen huomioon lähteiden suuren määrän Vatulanharjun pohjoisrinteellä sekä pohjavesimuodostuman jatkumisen Hämeenkankaan muodostumana Natura-alueella,
olisi hyödyllistä ulottaa selvitys laajemmin eri lähteiköille.
Hakija yhtyy terveydensuojeluviranomaisen näkemykseen siitä, että luvan käsittelyssä tulee huomioida vedensaannin mahdollisuudet kokonaisuudessaan Ikaalisten alueella. Tarkastelussa tulee huomioida vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen lisäksi myös Ikaalisten Veden palveluista sekä normaaliolosuhteissa että poikkeustilanteissa riippuvaiset vesiosuuskunnat.
Hakija jakaa ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen siitä, että ottotoiminnan säännöllinen ja riittävän laaja tarkkailu on edellytys ympäristön kannalta kestävään vedenottoon alueella. Vedenottamon mahdollisia vaikutuksia pohjaveden tilaan seurataan tekemällä alueen pohjaveden ennakoivaa laadullista ja määrällistä tarkkailua.
Muistutusten osalta hakija toteaa seuraavaa:
Muistutuksessa (muistutus 4) mainitut lähteet sijaitsevat karttatarkastelun perusteella noin 0,5–1 kilometrin etäisyydellä Hopun lähteiköstä.
Lähteet eivät sijoitu vedenottokaivon K4 arvioidulle valuma-alueelle. Valuma-alueen arvioitu raja on esitetty lupahakemuksessa vuonna 2020.
Muistutuksessa todetaan, että ELY-keskus käy maastotarkastuksella
ko. lähteillä kesän 2022 aikana. Alueen kokonaiskuvan ja alueen lähteiden nykytilan kannalta tämä on hakijan näkemyksen mukaan hyödyllistä.
Jyllinjoki on Jämijärven ja Kyrösjärven yhdistävä, noin 15 kilometrin pituinen joki; joki laskee Kyrösjärven Emonpohjaan Ikaalisten Vatulassa.
Kohdasta, jossa Hopun lähteikköalueelta tuleva purku-uoma yhtyy Jyl-
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linjokeen, on noin yksi kilometri paikkaan, jossa Jyllinjoki laskee Emonpohjaan. Jyllinjoen keskivirtaamaksi on ilmoitettu noin 4,1 m3/s. Virtaama vaihtelee Jämijärven säännöstelyn mukaan. Hopun lähteikön laskuuoman virtaama oli heinäkuussa 2021 noin 800 m3/d (0,009 m3/s). Vedenotto kaivosta K4 oli heinäkuussa 2021 kuukausikeskiarvona noin
780 m3/d (0,009 m3/s). Lasku-uoman virtaama ja vedenottomäärä huomioiden, ei vedenoton vaikutusta Jyllinjoen kokonaisvirtaamaan voida
pitää merkityksellisenä. Tästä johtuen myös Hopun lähteikön virtaaman
merkitys Emonpohjan vesitalouteen on hyvin vähäinen tai merkityksetön. Jyllinjoen pienvoimalat sijaitsevat joen virtaussuunnassa Hopun
lähteikön purku-uoman purkukohdan yläpuolella. Vedenotolla ei siten
ole vaikutusta virtaamaan voimaloiden kohdalla.
Muistutuksessa (muistutus 5) pohditaan muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän suhdetta otettavaan vesimäärään. Kaivon K4 valumaalueen kooksi on arvioitu vuonna 2020 (osana lupahakemusta) karttatarkastelun perusteella noin 1,9 km2. Tällä alueella muodostuvan pohjaveden määräksi arvioitiin 1 900 m3/d.
Vedenottokaivoa koskevassa vesilain mukaisessa lupahakemuksessa
on haettu vesihuoltolaitokselle lupaa ottaa kaivosta K4 vettä talousvedeksi. Luvassa on määrätty veden johtamisesta toisen kunnan vesijohtoverkostoon.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Pääasiaratkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Ikaalisten Vesi Oy:lle luvan pohjaveden ottamiseen vedenottokaivosta K4 Ikaalisten kaupungin Vatulan kylässä sijaitsevalta tilalta Vesiharju 143-435-4-177. Uuden vedenottokaivon katsotaan olevan osa Vatulan vedenottamoa yhdessä kaivojen K1-K3
kanssa. Tiloilla Vesiharju 143-435-4-177 ja Harjunraikas 143-435-19-4
sekä tilaan Uusi-Ylinen 143-435-4-201 kuuluvalla rasitusoikeusalueella
sijaitsevalta Vatulan vedenottamolta otettavan pohjaveden kokonaismäärä saa olla enintään 2 800 m3/d kolmannesvuosikeskiarvona laskettuna. Lisäksi aluehallintovirasto pysyttää Vatulan vedenottamon olemassa olevat rakenteet. Päätös on voimassa toistaiseksi.
Ikaalisten Vesi Oy saa toimittaa vettä oman vedentarpeensa lisäksi yhdyskunnan vedensaannin turvaamiseksi Ikaalisten vesiverkkoon yhteydessä oleville lähikunnille tehtyjen vedentoimitussopimusten mukaisesti.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa
vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja tämän päätöksen lupamääräyksiä.
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Vesilain mukainen poikkeamislupahakemus
Aluehallintovirasto katsoo, että vedenotto ei vaaranna alueen lähteiden,
eikä tihkupintojen luonnontilaa vesilain 2:11 § kieltämällä tavalla. Kaivon
K4 lupapäätöksen mukainen vedenotto ei tarvitse lupaa kiellosta poikkeamiseen.
Lupamääräykset
1) Kaivosta K4 saa ottaa vettä touko-elokuussa korkeintaan 1 100
m3/d ja syys-huhtikuussa korkeintaan 800 m3/d kolmannesvuosikeskiarvona laskettuna.
2) Vatulan kokonaisvedenotto tulee painottaa siten, että vesi otetaan ensisijaisesti kaivoista K1-K3, veden laatu huomioiden.
3) Vedenottamossa on oltava näytteenottohanat ja luotettavat vesimäärän mittauslaitteet. Luvan saajan on pidettävä kirjaa otetuista vuorokausittaisista vesimääristä (m3/d) ELY-keskuksen
hyväksymällä tavalla.
4) Hopun lähteikköalueella olevat käyttämättömiksi jääneet kaivorenkaat ja putket tulee poistaa, mikäli maan- ja kaivonomistajien
kanssa päästään asiasta sopimukseen ja mikäli työt voidaan toteuttaa lähteikköalueen luonnontilaa vaarantamatta.
Tarkkailu
5) Luvan saajan tulee tarkkailla Kaivosta K4 otettavan pohjaveden
määrää, pohjaveden laatua ja korkeutta sekä veden ottamisen
vaikutuksia hakemuksessa esitetyn mukaisesti (Liite 15, Tarkkailuohjelma_K4). Lisäksi pohjaveden laatua tulee seurata vähintään kahdesta havaintoputkesta kaivon K4 alapuolelta. Näytteistä tulee analysoida pH, happipitoisuus, alkaliniteetti, sameus,
kloridi, sähkönjohtavuus, sulfaatti, COD/TOC, ammonium ja nitraatti. Kaivojen K1-K3 osalta tarkkailua tulee jatkaa käynnissä
olevan tarkkailun mukaisesti. Tarkkailua voidaan muuttaa sopimalla asiasta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Tarvittavista lisäputkista tulee sopia maanomistajan kanssa.
6) Tarkkailutulokset tulee toimittaa vuosittain viimeistään helmikuun
loppuun mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle sähköisessä
muodossa.
7) Jos tarkkailun perusteella pohjavesialueella havaitaan haitallisia
pohjavedenkorkeuden tai pohjaveden laadun muutoksia, on
otettavan pohjaveden määrää pienennettävä siten, ettei haittoja
enää ilmene.
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Vedensaannin turvaaminen
8) Vesilain 13 luvun 15 §:n 3 momentin nojalla oikeutetaan tilan
Ilomäki 143-435-4-147 omistajat saamaan Vatulan vedenottamosta vettä enintään 1,5 m3/d ja tilan Uusitalo 143-435-4-122
omistajat, joiden omistama kaivo sijaitsee tilalla Ilomäki 143-4354-147, enintään 1 m3/d. Tiloille toimitettavan veden hinta vastaa
kulloinkin annettavan veden osuutta ottamon käyttökustannuksista. Luvan saajan on pidettävä kunnossa kyseisille kiinteistöille
rakennettu vesijohto. Tämä lupamääräys on voimassa niin kauan, kuin vedenottamo on käytössä.
9) Vedenottamon mahdollinen varavoima tulee olla toteutettu niin,
että siitä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa.
10) Vedenottokaivojen on oltava aidattuja ja varustettu selvästi näkyvillä tauluilla, joista käy ilmi ottamon omistaja ja tarpeelliset yhteystiedot. Vedenottamoalueella ei saa harjoittaa muuta kuin vedenottoon liittyvää toimintaa.
11) Luvan haltija on velvollinen korvaamaan veden ottamisesta
mahdollisesti aiheutuvan vahingon, haitan tai muun edunmenetyksen. Mikäli vedenottamon käyttämisestä on seurauksena veden saannin estyminen tai huomattava vaikeutuminen, luvan
saajan on, ellei asiasta ole sovittu, viipymättä korvattava aiheuttamansa vahinko tai korvaukseen oikeutetun alueen omistajan
tai muun erityisen oikeuden nojalla vettä ottavan niin vaatiessa
hyvitettävä vahinko vesilain 13 luvun 15 §:ssä säädetyin toimenpitein.
12) Hakijan on pidettävä pohjaveden ottamoon, pohjavesien tarkkailuun ja vedenottamoalueeseen kuuluvat rakenteet ja laitteet
kunnossa sekä alueet muiltakin osin mahdollisimman puhtaina.
Kaikki pohjavedenottoa varten tarpeelliset aineet ja tarvikkeet on
sijoitettava ja varastoitava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa pohjavedelle.
Lupamääräysten tarkistaminen
13) Luvan saajan on viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta jätettävä aluehallintovirastolle
hakemus kaivon K4 vedenottomäärän tarkistamiseksi. Tarkistamishakemuksen yhteydessä tulee olla hakemus tarvittavine selvityksineen lisäkaivon perustamiseksi. Lisäkaivon hakemuksen
tarkoituksena tulee olla kaivon K4 vedenottotarvetta keventävä
vaikutus.
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Perustelut
Lupaharkinnan perustelut
Säännökset
Pohjaveden ottamiseen sovelletaan vesilain 3 luvun ja vesilain 4 luvun
säännöksiä.
Vesilain 2 luvun 11 § mukaan luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.
Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää
poikkeuksen 1 momentin kiellosta, jos momentissa mainittujen vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. Jos 1 momentissa tarkoitettu seuraus aiheutuisi hankkeesta, johon on haettu tämän lain mukaista lupaa, lupa-asian yhteydessä on viran puolesta tutkittava kysymys poikkeuksen myöntämisestä. Poikkeuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä lupaviranomaisen luvasta säädetään.
Mikäli vesilain 3 luvun 4 §:n mukaisen intressivertailun perusteella
hankkeelle on luvanmyöntämisedellytykset, tutkitaan myös saman
säännöksen toisen momentin mukaiset ehdottomat luvanmyöntämisesteet. Hakijalla on myös oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin tai
käyttöoikeudet on voitava myöntää siten kuin vesilain 2 luvussa säädetään.
Vesilain 1 luvun 2 §:n mukaan vesilakia sovellettaessa on noudatettava,
mitä luonnonsuojelulaissa, muinaismuistolaissa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä niiden nojalla säädetään tai määrätään.
Vesiluontotyyppien luonnontilan arviointi 2:11 §:n mukaisesti
Vesilaissa ei säädetä lähteen tai sen luonnontilan alueellisesta rajaamisesta. Selvityksen kohteena oleva Hopun lähteikköalue on laaja ja
koostuu monesta erillisestä pohjaveden purkautumisalueesta ja lähteestä. Osa purkautumisalueista on selvityksen mukaan luonnontilansa menettäneitä ja osa sijaitsee vedenoton vaikutuksen ulkopuolella.
Aluehallintovirasto tarkastelee vesilain tarkoittamaa lähteiden luonnontilaa ja sen määräytymistä osa-alueittain ja purkaumakohtaisesti. Kaivon
K4 vedenoton vaikutukset kohdistuvat Hopun hiekkapohjaiseen avolähdealueeseen ja sen lähistöllä oleviin tihkupintoihin sekä lähdealtaasta
alkavaan puroon. Vesilain 2:11 §:n mukainen vesiluontotyyppien suojelu
ei koske puroa. Muutos, joka vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen, on vesilain 3:2 §:n mukainen luvantarvekynnys.
Aluehallintovirasto arvioi lähteiden ja tihkupintojen luonnontilaa mekaanisten ja hydrologisten muutosten sekä pohjavesiriippuvaisten hyönteisja kasvillisuustietojen perusteella.
Hopun avovesiallasaluetta on osittain muutettu kaivamalla siihen kaivorenkaita ja putkilinja puron pohjaa pitkin alaspäin. Toimenpiteet ovat
saattaneet pysyvästi laskea avovesipinnan tasoa. Ympäröivän metsän
kaatamisen ja tuulenkaatojen seurauksena alue on myös muuttunut,
muun muassa valaistusolojen suhteen. Alueella on lähdeallas, joka on
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silmämääräisesti arvioiden luonnontilaisen kaltainen. Siinä esiintyy mm.
kahta pohjavesiriippuvaista hyönteislajia; vaarantunutta pyörörutavesiäistä sekä erittäin uhanalaista lähdesirvikästä. Altaasta on myös havaittu runsaasti lähteen suojeluarvoja ilmentäviä hyönteislajeja kaikilla
havaintokerroilla. Kasvillisuus altaassa on niukkaa, mikä on ominaista
luonnontilaiselle pohjavesialtaalle. Altaan reunoilla on tiheää kasvillisuutta, joka sisältää myös vaateliaampia pohjavesivaikutteisia lajeja.
Hopun avovesialtaan viereiset tihkupinta-alueet ovat pääosin mekaanisesti muuttumattomia, lukuun ottamatta metsän kaatamista ja tuulenkaatoja. Pohjavesivaikutteisia lähdekasveja tihkupinta-alueilta on havaittu mm. hetealvesammal, purosuikerosammal, purolähdesammal ja kevätlinnunsilmä.
Aluehallintovirasto katsoo, että sekä Hopun avovesiallasalue että viereiset tihkupinta-alueet kuuluvat vesilain 2:11 § mukaan suojeltaviin luontotyyppeihin, vaikka ne eivät ole kaikilta osin luonnontilassa.
Lähdealueelta lähtevässä purossa on havaittu alueen monipuolisin pohjavesivaikutteinen sammallajisto. Aluehallintovirasto katsoo, että puro
on vesilain määritelmän mukaan luonnontilaisen kaltainen puro, vaikka
sen uomaa on aikanaan kaivettu ja muutettu. Vedenoton vaikutukset
puron lajistoon ja luonnontilaan otetaan huomioon lupaharkinnassa.
Vedenoton vaikutukset 2:11 § luontotyyppien suojeluun ja puron tilaan
Aluehallintovirasto arvioi, että vedenoton merkittävin vaikutus edellä kuvattuun lähdealueen luonnontilaan muodostuu purkautuvan vesimäärän
vähenemisestä. Vesilain ja oikeuskäytännön mukaan purkautuvan vesimäärän väheneminen ei tarkoita luonnontilan vaarantumista, vaan sen
vaikutukset luonnontilaan arvioidaan vähenemisen vaikutuksilla luonnontilaa kuvaaviin indikaattoreihin. Vaikutuksista on seurantatietoja ja
havaintoja pitkältä ajalta.
Määrällisesti suurin osa purkautuvan pohjaveden vähenemisestä kohdistuu luonnontilaisen kaltaiseen altaaseen ja viereisiin ei luonnontilassa oleviin kaivonrenkailla muokattuihin altaisiin. Luonnontilaisen altaan
vedenpinnan tasoon purkauman arvioitu väheneminen vaikuttaa varsin
vähän, koska pinnan taso määräytyy pohjakynnyksen mukaisesti. Altaan vedenlaatuun, erityisesti veden lämpötilaan, arvioitu purkauman
väheneminen vaikuttaa myös varsin vähän, koska altaan tilavuus on
pieni verrattuna purkaumaan. Aluehallintoviranomainen arvioi, että
luonnontilaisen kaltaisessa altaassa ja sen reunoilla luontotyyppien
elinolosuhteet ja lähteen pienilmasto pysyvät samankaltaisina kuin
luonnontilassa, joten sen luonnontilaisena säilyminen ei vaarannu.
Tihkupinta-alueilta purkautuvan veden määrä on luontaisesti vähäinen,
mutta riittävä pitämään maaperän märkänä ja pohjavesivaikutteiselle
kasvillisuudelle suotuisana. Haitallisin vaikutus tihkupinnalle on maaperän liiallinen kuivuminen. Hankkeen aiheuttama purkauman väheneminen näkyy tihkupinta-alueilla hitaammin kuin avovesialtaan purkauma,
koska pohjavesiesiintymän ja tihkupinta-alueiden välissä on tiiviitä maakerroksia. Luonnontilassa tihkupinnoilla purkautuvan veden lämpötila on
noussut olosuhteiden johdosta. Tihkupinta-alueiden olosuhteet ovat
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muuttuneet ympäröivässä metsässä tapahtuneiden muutosten seurauksena.
Aluehallintovirasto katsoo, että vaikka vedenoton vaikutus on hitaampi
tihkupinta-alueilla, se on kuitenkin havaittavissa alueiden kuivumisena
jo vuositasolla. Eliölajien seurantatietojen perusteella voidaan todeta,
että tihkupinta-alueiden pienilmasto ja elinolosuhteet ovat säilyneet suotuisina ja luonnontilaisen kaltaisina.
Seurantatietojen perusteella tiedetään, että vedenotosta huolimatta
pohjavesiesiintymässä vedenpinta on ollut tihkupinta-alueiden purkautumistason yläpuolella. Maastotarkastuksessa havaittiin alueen tihkupintojen kosteusolojen säilyneen. Aluehallintoviranomainen arvioi, että
tihkupinnoilla luontotyyppien elinolosuhteet pysyvät samankaltaisina
kuin luonnontilassa, joten niiden luonnontilaisena säilyminen ei vaarannu.
Aluehallintovirasto arvioi, että ympäröivässä metsässä tapahtuneet
muutokset ovat vaikuttaneet luonnontilaan merkittävästi enemmän kuin
vedenotto. Kuitenkin huolimatta näiden kahden muutoksen yhteisvaikutuksesta, alueet ovat säilyttäneet luonnontilaisuuden.
Aluehallintovirasto katsoo, että vedenotto ei vaaranna alueen lähteiden,
eikä tihkupintojen luonnontilaa vesilain 2:11 § kieltämällä tavalla. Kaivon
K4 lupapäätöksen mukainen vedenotto ei tarvitse poikkeuslupaa kiellosta poikkeamiseen.
Varovaisuusperiaatteen mukaisesti aluehallintovirasto on antanut määräykset vedenpinnan tason turvaamiseksi. Lisäksi aluehallintovirasto on
määrännyt kaivon K4 vedenottoa koskevan lupamääräyksen tarkistettavaksi viiden vuoden kuluttua. Tarkistamisen yhteydessä luvan saajan
tulee laittaa vireille uuden kaivopaikan hakemus, jonka seurauksena
voidaan vähentää kaivon K4 vedenottotarvetta.
Intressivertailu
Aluehallintovirasto tekee myös uuden intressivertailun kaivon K4 vedenoton osalta, vaikka KHO onkin edellyttänyt erityisesti luvanmyöntämisedellytysten tutkimista vesilain 2:11 § säännöksen osalta.
Hankkeesta saatava hyöty
Hanke on tarpeen Ikaalisten seutukunnan talousvedensaannin varmistamiseksi. Vesihuoltolaitoksen (Ikaalisten Vesi Oy) häiriötilanteen varmuusluokituksen perusteella vedenotto kaivosta K4 on välttämätöntä.
Hankkeen hyötynä on hyvälaatuinen talousvesi seutukunnan asukkaille
ja teollisuudelle sekä kriisi- ja poikkeustilanteiden toimintavarmuuden
paraneminen. Aluehallintovirasto toteaa, että talousveden hinta on määritettävissä rahassa, mutta muut hyödyt eivät ole rahassa arvioitavissa.
Hanke toteuttaa vesienhoitolain ja pohjavesien suojelun pohjavesialueille asettamat tavoitteet, jotka ovat vedenhankintaa varten luokitellun tärkeän pohjavesialueen käyttäminen yhdyskunnan vedenhankintaan.
Hankkeesta aiheutuvat haitat yleiselle edulle
Vedenotto vähentää Hopun päälähteikköalueelta purkautuvan veden
kokonaismäärää ja alapuolisen puron virtaamaa. Purkautuvan veden
väheneminen kohdistuu luonnontilaisen kaltaiseen lähdealtaaseen ja
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tihkupintoihin sekä ei-luonnontilaisiin lähdealtaisiin. Väheneminen ei
vaaranna lähdealueen minkään osan säilymistä luonnontilaisena. Muiden lähteiden ja tihkupintojen purkaumaan vedenotolla ei arvioiden mukaan ole vaikutusta.
Virtaaman väheneminen purossa ei aiheuta merkittävää haittaa taimenen tai muiden kalojen kulkemiselle tai lisääntymiselle, koska minimivirtaama säilyy riittävänä. Puron virtaama on arvioiden, havaintotietojen ja
maastotarkastuksen perusteella riittävä ylläpitämään nykyistä puron
luonnontilan kaltaisuutta.
Lupamääräyksin varmistetaan vedenottomäärä sellaiseksi, että pohjavesiesiintymä säilyy vesienhoitolain tavoitteiden mukaisesti talousvesikelpoisena. Hankkeella ei arvioida olevan sanottavaa vaikutusta alueen pohjaveden laatuun. Aluehallintoviraston arvion mukaan hanke ei
aiheuta merkittävää pysyvää haittaa alueen muille luonnonarvoille.
Kaivon ja putkien rakentamisesta on aiheutunut vähäisiä muutoksia harjualueen metsäluonnolle.
Hankkeesta aiheutuvat haitat yksityiselle edulle
Muiden vedenkäyttäjien vedensaanti on turvattu lupamääräyksillä.
Vesienhoitolainsäädäntö ja vesienhoitosuunnitelma
ELY-keskus on luokitellut Vatulanharjun pohjavesialueen vesienhoitolain tarkoittamalla tavalla vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi (1-luokka). Lisäksi alueen on luokiteltu kuuluvan E-luokkaan.
Sen mukaan alue kuuluu luokkaan, jossa pintavesi- tai maaekosysteemi
on suoraan riippuvainen pohjavedestä.
Hanke toteuttaa vesienhoitolain ja pohjavesien suojelun pohjavesialueille asettamat tärkeimmät tavoitteet, jotka ovat vedenhankintaa varten
luokitellun tärkeän pohjavesialueen käyttäminen yhdyskunnan vedenhankintaan.
E-luokittelu on informatiivinen ja sisältää mm. pohjavedestä riippuvaiset
pintavesi- ja maaekosysteemit, jotka ovat vesilain (2:11 §) perusteella
suojeltuja. E-luokittelulla ei ole itsenäistä oikeusvaikutusta. Hankkeen
sallittavuus pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien osalta ratkaistaan vesilain mukaisesti lupamenettelyssä.
Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on säilyttää tai saavuttaa pohjavesien hyvä tila talousvesikäytön kannalta. Pohjaveden määrällinen tila
säilyy hyvänä, koska keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää. Myös pohjavedestä riippuvien
ekosysteemien hyvä tila säilyy.
Intressivertailun lopputulos
Hankkeen yleiset hyödyt ja haitat ovat vaikeasti muutettavissa rahaksi.
Hankkeesta saatava yleinen etu Ikaalisten kaupungin vedenhankinnalle
on huomattava verrattuna siitä aiheutuviin yksityisiin ja yleisiin haittoihin.
Hankkeen muut edellytykset
Hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, eikä se aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteis-
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sa tai vesiluonnossa. Hanke ei huononna alueen asutus- tai elinkeinooloja.
Hanke ei ole ympäristönsuojelulain maaperän tai pohjaveden pilaamiskiellon vastainen, eikä hankkeessa ole ympäristönsuojelulain 28 §:n
mukaisia toimintoja.
Hanke ei ole ristiriidassa maankäytön suunnittelun kanssa. Metsälakia
sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalousmaaksi
luettavilla alueilla. Metsälain mukaan metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että turvataan yleiset edellytykset metsien biologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen säilymiselle.
Aluehallintovirasto katsoo, että hanke ei heikennä merkittävästi Natura
2000 -verkostoon kuuluvan Vatulanharjun-Ulvaanharjun (FI0309001)
alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja yksinään eikä tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa.
Käyttöoikeuksia koskevan ratkaisun perustelut
KHO on päätöksellään muuttanut toistaiseksi voimassa olleen luvan
määräaikaiseksi. Lupa on kuitenkin voimassa tietyin ehdoin siihen
saakka, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Aluehallintovirasto katsoo, että kaikki hankkeen tarvitsemat käyttöoikeudet siirtyvät tähän lupaan, mikäli se saa lainvoiman.
Hakemusasiakirjojen ja selvitysten riittävyys
Aluehallintovirasto katsoo, että hakemusasiakirjoista, selvityksistä, vedenoton tarkkailutiedoista ja maastotarkastuksesta saadaan riittävä
varmuus asian ratkaisemiseksi.
Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen
Aluehallintovirasto ottaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen, Ikaalisten
kaupungin, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikön sekä Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden lausunnot huomioon ratkaisusta ja lupamääräyksistä
ilmenevällä tavalla.
Muistutusten johdosta aluehallintovirasto toteaa, että yksityishenkilöiden
vedensaanti ja hankealueen luontoarvot on turvattu lupamääräyksin.
Vaatimuksissa esitetyt muut haitalliset vaikutukset eivät aiheudu tämän
päätöksen mukaisesta vedenotosta.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 4 654 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan
maksutaulukon mukaan pohjaveden ottamista koskevan hakemuksen
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käsittelystä perittävän maksun suuruus on 7 160 euroa, kun otettavan
veden määrä on yli 2 000 m3/d. Maksu peritään 35 % alempana, koska
asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa tarkoitettua työmäärää
pienempi.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Ikaalisten Vesi Oy
Ikaalisten kaupunki
Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Ikaalisten kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Pirkanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Suomen ympäristökeskus
Ilmoitus päätöksestä
Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto
sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia tai mielipiteitä.
Tiedottaminen päätöksestä
Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen
ja
päätöksen
aluehallintovirastojen
verkkosivuilla
(https://ylupa.avi.fi)
Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Ikaalisten kaupungin verkkosivuilla.
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MUUTOKSENHAKU
la.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamal-

Liite

Valitusosoitus

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Arto Paananen ja ympäristöylitarkastaja Leena Erving. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Niina
Rantala.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS
Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen
kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa
yleistä etua valvovat viranomaiset.
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa
(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
(1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista,
joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.
Toimi näin
Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 22.7.2022.
Valitusaika määräytyy seuraavasti:
−
−
−
−

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa
−
−
−

−
−
−
−
−

valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja
muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu
useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
päätös, johon haetaan muutosta
päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet
−
−
−

aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
valtakirja

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa,
jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen
Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
puhelinvaihde: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai
lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille
henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.
Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallintooikeuden aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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