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ALKUSANAT 
 

Isokangas-Syrjänharjun ja Kollolanharjun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman 
ohjausryhmä aloitti toimintansa loppuvuodesta 2009. Kunnanhallituksen edustajiksi 
nimettiin suojelusuunnitelman ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Arja Kokkola-
Ahava sekä Matti Norokorpi. Pälkäneen kunnanhallitus pyysi Pälkäneen 
ympäristölautakuntaa, Pirkanmaan Ympäristökeskusta ja Pälkäneen Yrittäjiä nimeämään 
edustajansa ohjausryhmään. Pälkäneen ympäristölautakuntaa edusti puheenjohtaja Pentti 
Lahtinen ja Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusta hydrogeologi Matti 
Vänskä sekä Pälkäneen Yrittäjät ry:tä Jorma Virkki. Lisäksi ohjausryhmässä työskentelivät 
Pälkäneen kunnan vt. ympäristönsuojelusihteeri Marja-Liisa Suomalainen, Pälkäneen 
kunnan ympäristönsuojelusihteeri Hannu Niukkanen, vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö 
Sari Pilli, ympäristökonsultti Tarja Niemelin ja ympäristönsuojelun harjoittelija Salla Jokela. 

Pälkäneen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa tarkasteltiin kahta pohjavesialuetta: 
Isokangas-Syrjänharjun ja Kollolanharjun. Pohjatietona suojelusuunnitelmalle oli vuonna 
2004 laadittu Luopioisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (osa yksi). Ohjausryhmä 
nimesi Isokangas-Syrjänharjun ja Kollolanharjun pohjavesien suojelusuunnitelman 
Pälkäneen kunnan pohjavesien suojelusuunnitelma osa kaksi. 

Suomalainen, Niemelin ja Jokela kartoittivat Isokangas-Syrjänaharjulla ja Kollolanharjulla 
sijaitsevat riskitoiminnot kesällä/syksyllä 2010. Lisäksi tämän suojelusuunnitelman 
aineistona on käytetty alueella tehtyjä tutkimuksia, Valtion ympäristöhallinnon sekä 
Pirkanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen (ELY) tietokantaa ja julkaisuja 
sekä muita pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia. Tienpito, liikenne ja kuljetukset – osio 
on laadittu yhteistyössä Tiehallinnon ja Aluepelastuslaitoksen kanssa. Vattenfall Siirto Oy 
on välittänyt tiedon pohjavesialueilla sijaitsevista muuntajista ja tekstien laatimiseen on 
osallistunut Pälkäneen kunnan eri alojen asiantuntijoita. 

Suurimman työn pohjavesien suojelusuunnitelman aineiston keruusta, analysoinnista ja 
kokoamisesta teki ympäristöinsinööri (AMK) Salla Jokela, joka oli työharjoittelussa 
Pälkäneen kunnassa kesällä 2010. Tämän jälkeen Jokela teki opinnäytetyönsä 
pohjavesialueiden riskikohdearvioinnista, kohteinaan Pälkäneen I-, II- ja osin III-luokan 
pohjavesialueet. Salla Jokelan riskikohdearviointi Pälkäneen pohjavesialueista on liitteenä 
4. 
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SANASTOA 
 

adsorptio  tarkoittaa ionin, molekyylin tai yhdisteiden kiinnittymistä toisen 
aineen, yleensä savipartikkelin tai humusaineksen, pintaan, josta se 
voi myöhemmin korvautua toisella ionilla, molekyylillä tai yhdisteellä. 

adsorboitua  kiinnittyä, pidättyä 

antoisuus on laskettu sadannan, muodostumisalueen pinta-alan ja arvioidun 
imeytymiskertoimen perusteella. Imeytymiskerroin on arvioitu maa-
aineksen rakeisuuden, maanpinnan muotojen (morfologian) ja 
kasvillisuuden perusteella. Tarkemmin antoisuus tutkitaan 
pohjavesialueen koepumppauksella.  

delta  on jäätikköjoen aikaansaama muodostuma. Se on syntynyt 
jäätikköjoen kuljettamasta lajittuneesta aineksesta suunnilleen veden 
pinnan tasoon tai sen alapuolelle jään reunalle joen päättyessä 
seisovaan veteen. Deltat ovat pääasiassa hienoaineksisia, 
suhteellisen tasaisia ja laakeita kankaita. 

hydraulinen yhteys tarkoittaa eri pisteiden tai kohteiden välillä vallitsevaa veden 
virtausyhteyttä. 

KVL keskivuorokausiliikenne on tietyllä tiealueella kulkevien ajoneuvojen 
keskimääräinen lukumäärä vuorokaudessa. 

maannos on maaperän pintaosan kerroksellinen muuttumisvyöhyke, joka 
syntyy hitaasti mineraaliaineksen rapautumisen ja siihen liittyvän 
saostumisen tuloksena. Suomen sora- ja hiekkamaiden 
maannosprofiili on ns. podsolimaannos, joka koostuu toisistaan 
selvästi värinsä puolesta erottu-vista kerroksista. Maannoksen 
pinnalla on karikekerros, joka on väriltään tumma. Seuraavana on 
harmaa huuhtoutumiskerros eli uuttumiskerros ja alimpana yleensä 
raudan ruskeaksi värjäämä rikastumiskerros. Maannos ulottuu 
kemiallisten ominaisuuksiensa perusteella yli 1,5 metrin syvyydelle, 
mutta silmämääräisesti tarkasteltuna maannos on sora-alueilla alle 
0,5 metriä paksu.  

murrosvyöhyke, on kallioperän rakoiluvyöhykkeeseen jääkauden kuluttama laakso.  

-laakso 

orsivesi on varsinaisen pohjavesiesiintymän yläpuolella, vettä huonosti 
johtavan kerrostuman päällä oleva vapaa pohjavesivyöhyke. 

puskurikapasiteetti tarkoittaa tässä pohjaveden luontaista kykyä vastustaa 
happamoitumista. Puskurikapasiteetti riippuu mm. maaperän 
sisältämien emäksisten kiviainesten määrästä. 

raviini on pinta- tai pohjavesien aiheuttama eroosion synnyttämä laakso 
hienoaineksisissa jäätikköjokimuodostumissa. 

sadanta tarkoittaa aikayksikössä tietylle alueelle satavan veden määrää, joka 
ilmoitetaan kerrosvahvuutena. 
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sandur-delta on jäätikköjoen aikaansaama muodostuma. Se on syntynyt 
jäätikköjoen kuljettamasta lajittuneesta aineksesta veden pinnan 
yläpuolelle jään reunalle joen päättyessä. 

suppa Suppa on maakerrosten alle hautautuneen jäälohkareen sulaessa 
syntynyt jyrkkäseinäinen harjukuoppa. Suppa voi olla kuiva, soistunut 
tai laskuojaton lampi. 
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1  YLEISTÄ 
 

1.1 JOHDANTO 
 

Pohjaveden suojelutarve lisääntyy jatkuvasti, sillä pohjavedenotto ja tieto riskitoimintojen 
haitallisuudesta ovat kasvaneet. Pälkäneen pohjavesialueet kuuluvat läntiseen 
vesienhoitoalueeseen, jossa pohjavesi muodostaa lähes puolet tuotetusta talousvedestä 
(2010). Vuoteen 2015 mennessä pohjaveden osuus talousvedestä tulee olemaan yli 50 
prosenttia. Suunnitelmiin perustuvan ennusteen mukaan tekopohjaveden käyttö läntisen 
vesienhoitoalueen raakavetenä tulee kolminkertaistumaan, nykyisestä noin kahdeksasta 
prosentista, vuoteen 2015 mennessä. Pohjavesi on tasalaatuisempaa ja vähemmän 
kemiallista käsittelyä vaativaa kuin pintavesi ja siksi talousvedeksi laadukkaampaa. 
Pohjavesien suojelusuunnitelma on keskeinen vesienhoidon väline, jonka avulla voimme 
suojella talousvesivarojamme. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on kehitetty ehkäisemään pohjaveden laadun 
heikkenemistä sekä turvaamaan riittävä pohjaveden muodostuminen. 
Suojelusuunnitelmassa kartoitetaan riskikohteet, jotka mahdollisesti vaarantavat 
pohjaveden määrää tai laatua. Suunnitelmaan sisältyy toimenpidesuositukset, joilla 
pyritään poistamaan tai pienentämään pohjavettä uhkaavia tekijöitä sekä 
ennaltaehkäisemään uusien riskitekijöiden sijoittumista pohjavesialueille. Lisäksi 
suojelusuunnitelmassa selvitetään pohjavesialueen hydrogeologiset ominaispiirteet ja 
olosuhteet sekä pohjaveden tämänhetkinen tila. Pohjavedensuojelu perustuu pääosin 
ympäristönsuojelulakiin ja – asetukseen sekä vesilakiin. Ympäristönsuojelulain mukaan jo 
pilaantumisuhan aiheuttaminen pohjavedelle on kielletty. 

Kun pohjavesialueen riskikohteet ovat kartoitettu, voidaan ihmisen aiheuttamia haittoja 
arvioida ja pohjavesien seurantaa tehostaa. Toimenpiteet ja niiden noudattaminen ovat 
tärkeä osa pohjavesien suojelusuunnitelmaa ja sen avulla voidaan vähentää pohjaveden 
pilaantumisen kokonaisriskiä. Toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain ja asetetut 
tavoitteet pyritään toteuttamaan suunnitellusti. 

Suojelusuunnitelma laaditaan yhdessä eri viranomaisten ja muiden asianosaisten kanssa. 
Näin voidaan yhteistyöllä löytää hyviä ratkaisuja erilaisten toimintojen riskien poistamiseksi 
tai pienentämiseksi. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteutus tapahtuu erityisesti 
kaava-, ympäristönsuojelu- ja rakentamismääräyksillä.  

 

1.2 POHJAVESI JA SEN MUODOSTUMINEN 
 

1.2.1 Suomen maaperän synty 
 

Suomen maaperän syntyyn ovat vaikuttaneet mannerjäätikön kallioperää rikkova sekä 
jäätikön sulamisvesien maa-ainesta kuluttava, kuljettava ja kerrostava toiminta. 
Mannerjäätikön toiminnan tuloksena tai sen toiminnan yhteydessä kerrostuivat 
jäätikkösyntyiset maalajit: 

1) Moreeni (sisältää sekaisin kaikkia maalajeja ja kulmikkaita kulumattomia kiviä) 



9 

 

2) Jäätikön sulamisvesien kuljetuksen lajittelemat ja kerrostamat maalajit 

- Harjut ja reunamuodostumat (jäätikköjokien pohjalle ja jäätikön reunan läheisyyteen 
syntyneet kerrostuneet maalajit) 

- Kerralliset hieta-, hiesu- ja savikerrostumat (jäätikön reunan ulkopuolelle meren pohjaan 
kerrostuneet maalajit). 

Mannerjäätikön sulamisen jälkeen ovat syntyneet mm. erilaiset rantakerrostumat, järvien 
muta- ja liejukerrostumat sekä soiden turvekerrostumat. 

 

1.2.2 Harjujen ja reunamuodostumien synty ja rakenne 
 

Mannerjäätikön sulaessa syntyi lukuisia sulamisvesivirtoja, jotka tavallisesti noudattelivat 
jäämassan ja maaston alavimpia laaksoja. Virrat kuljettivat mukanaan maaperästä 
irronnutta kiviainesta. Kuljetuksen aikana aines pyöristyi ja lajittui. Karkein aines (kivet, 
sora) vajosi nopeimmin jäätikkövirran pohjalle. Sen päälle kerrostuivat hienompijakeiset 
ainekset kuten hiekka. Kaikkein hienoin aines, siltti ja savi, kulkeutui jäätikön 
sulamisvesistä syntyneelle merelle ja vajosi kerroksina sen pohjaan. Jäätikköjoen pohjalle 
kerrostunutta muodostumaa, jonka joen ulkopuolella kohoava jäätikkö rajasi, kutsutaan 
harjuksi (kuva 1). Joskus jäätikkövirrat koversivat uomansa jäätikkötunneleiksi, joihin harjut 
muodostuivat. Tällaisia harjuja peittää usein moreenikerros. Harjuja pidetään jäätikön 
viimeisen vetäytymisvaiheen aikana syntyneinä muodostumina. Ne sijaitsevat yleensä 
kallioperän murroslaaksoissa, jotka näkyvät maastossa laaksoina tai järvipainanteina. 

Reunamuodostumat ovat syntyneet jäätikön reunan eteen (esim. Salpausselät), johon 
koko jäämassan leveydeltä on virrannut sulamisvesiä kuljettaen mukanaan kiviainesta. 
Reunamuodostumien materiaali on yleensä kivistä soraa ja ulkoreunalta hiekkaa, mutta 
lyhyemmän kuljetusmatkan vuoksi maalajit eivät ole yhtä selkeästi lajittuneita kuin 
harjuissa. 

Harju- ja reunamuodostumien alustana on moreeni tai kallio. Yleensä muodostumien aines 
on lajittunutta hiekkaa tai soraa. Hienorakeisempi aines on kerrostunut muodostumien 
reunaosiin. Etelä-Suomessa harjujen reunaosissa esiintyy usein savimuodostumia, jotka 
ovat peittyneet muinaismeren harjun laelta huuhtoman hiekkakerroksen alle. 

 

 

1.2.3 Pohjaveden muodostuminen 
 

Maanpinnalle tulevista sadevesistä ja sulamisvesistä osa haihtuu ilmaan, osa imeytyy 
maan sisään, osan käyttää kasvillisuus ja osa virtaa pintavaluntana vesistöihin (kuva 2). 
Maan pintakerroksen läpäisseestä vedestä osan käyttävät kasvit, osa haihtuu huokosista 
takaisin ilmaan ja osa vajoaa alaspäin ns. vajovetenä maa-aineksen rakeiden välisiä 
huokosia pitkin. Vajoaminen päättyy, kun vesi kohtaa kallioperän tai tiiviin, vettä 
läpäisemättömän, maakerroksen. Tällaista maanpinnan alla kaiken huokostilan täyttävää 
vettä sanotaan pohjavedeksi ja vastaavasti maankamaran vedellä kyllästynyttä osaa 
pohjavesivyöhykkeeksi.  

Kun pohjavesikerrostuman päällä on hyvin vettä läpäiseviä kerroksia, pohjavettä kutsutaan 
vapaaksi pohjavedeksi. Salpavesi on puolestaan pohjavettä, joka esiintyy vettä 
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läpäisemättömän maakerroksen (savi) alla. Tällainen tilanne on usein harjuja reunustavilla 
peltoalueilla. Peltosavien alla on hyvin vettä johtava sorakerros, jossa pohjavesi virtaa. 
Lähdekohdissa savikerros on puhjennut, ja paineellinen pohjavesi purkautuu maan 
pinnalle. Paineellinen pohjavesi virtaa savien alle läheisiltä harjuilta, kallioilta, mäkialueilta, 
jne.  

Orsivesi on varsinaisen pohjaveden pinnan yläpuolelle syntynyt pohjavesiesiintymä. 
Esimerkiksi maljan muotoinen savikerrostuma voi pidättää vajovettä orsivedeksi jo ennen 
varsinaista pohjavesikerrostumaa.  

Suomen yleisin maalaji on moreeni, jossa 10–30 prosenttia sadannasta muodostuu 
pohjavedeksi. Pohjavesi virtaa moreenialueilla hyvin hitaasti. Siksi niistä voidaan ottaa 
pohjavettä vain yksittäisten talouksien käyttöön. Savimaille tulevasta sadannasta pääosa 
poistuu pintavaluntana ja vain alle 10 prosenttia siitä muodostuu pohjavedeksi. Savet 
sisältävät yleensä runsaasti vettä, mutta niiden vedenjohtavuus on niin heikko, että vettä ei 
saada käyttöön. Turvealueilla sadannasta imeytyy maaperään 80 - 90 prosenttia. 
Pohjavedeksi muodostuva osuus jää kuitenkin 30 - 50 prosentiksi sadannasta, sillä 
haihdunnan osuus on näillä alueilla suuri. Pohjaveden muodostuminen on runsainta sora 
ja hiekkavaltaisissa harjuissa ja reunamuodostumissa, joissa pohjavedeksi muodostuu 30–
60 prosenttia sadannasta. 

Suomessa pohjavesi voi virrata kallioperässä vain kallion halkeamissa ja 
ruhjevyöhykkeissä, sillä itse kiviaines on vettä läpäisemätöntä. Koska ns. vuoripaine pyrkii 
sulkemaan kallioperän syviä halkeamia, vesi virtaa yleensä vain kalliomuodostuman 
yläosassa noin 40–60 m:n syvyyteen asti. 

 

Painovoiman vaikutuksesta pohjavesi kulkeutuu muodostumisalueiltaan maaston alaville 
seuduille, joissa pohjavesi purkautuu muodostumasta ulos. Purkautuminen voi tapahtua 
maanpinnalle tai vesistöjen pohjille esimerkiksi voimakkaana virtauksena suurista lähteistä 
tai hiljaisena suotautumisena. Pohjaveden virtausnopeus voi harjuytimissä olla jopa 70–
230 m/d. Keskimääräinen virtausnopeus harjun pituussuunnassa on kuitenkin vain noin 
10–30 m/d. 

Virtausnopeuksiin vaikuttaa pohjavesimuodostuman rakenne. Harjuissa ja muissa 
pohjavesimuodostumissa esiintyy usein päällekkäin hyvin vettä johtavia karkeita kerroksia 
ja huonosti vettä johtavia hienoja kerroksia. Sen vuoksi vedenläpäisevyys vaihtelee eniten 
pystysuunnassa. Sen sijaan mm. harjujen pituussuunnassa olevat hyvin vettä johtavat 
kerrokset saattavat olla hyvinkin pitkiä. Hyvä virtausyhteys harjuissa on keskimäärin 2-8 
km, mutta yli 10 km:n mittaisia yhteyksiäkin on havaittu. 

 

1.2.4 Pohjaveden laatu 
 

Maamme pohjavesi on yleensä hygieenisesti hyvälaatuista. Se on pehmeää ja sisältää 
vähän suoloja ja orgaanista ainetta. Suuresta hiilidioksidipitoisuudesta johtuen pohjaveden 
pH on useimmiten alle 6,5. Pohjaveden laatu harjualueilla on parempi kuin savien alla. 
Harjualueilla sadeveden nopean imeytymisen yhteydessä pohjaveteen tulee runsaasti 
happea, mikä parantaa veden laatua. Laadun heikkenemisen savien alla aiheuttaa mm. 
pohjaveden hapen puute, jolloin rauta ja mangaani liukenevat veteen. 



11 

 

Pohjaveden laatua voivat muuttaa myös ihmisen toiminnan seurauksena maaperään 
joutuvat aineet, kuten jätevedet, lannoitteet, torjunta-aineet, vaaralliset kemikaalit, öljyt, 
maantiesuolat, jne. 

 

1.2.5 Pohjavesialueet 
 

Suomessa pohjavesialueet on jaettu kolmeen luokkaan. I luokkaan kuuluvat 
vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet, II luokkaan veden hankintaan 
soveltuvat pohjavesialueet ja III luokkaan muut pohjavesialueet. I luokan alueet ovat 
yleensä yhdyskuntien vedenhankintakäytössä. II luokan alueet on mahdollista ottaa 
yhdyskuntien vedenhankintakäyttöön veden laadun ja riittävyyden perusteella, mutta 
niiden käyttöönotto ei ole ollut vielä tarpeellista. III luokan alueiden soveltumista 
vedenhankintaan ei ole vielä tarkemmin tutkittu, mutta mikäli tutkimukset osoittavat alueen 
pohjaveden olevan hyvälaatuista ja antoisuuden riittävä, alue nostetaan kuuluvaksi II tai I 
luokkaan. Päinvastaisessa tilanteessa alue poistetaan pohjavesiluokituksesta. 

 

 

1.3 VESIPUITEDIREKTIIVI JA SUOJELUSUUNNITELMA 

 

Pinta- ja pohjavesien suojelua tehostava EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi, VPD, 
(2000/60/EY) tuli voimaan 22.12.2000. Direktiivin perusteella annettiin laki vesihoidon 
järjestämisestä ja siihen liittyvät asetukset (1040/2006). Vesipuitedirektiivin tarkoituksena 
on luoda pinta- ja pohjavesien suojelua varten puitteet, joiden avulla edistetään 
vesivarojen kestävää käyttöä, suojellaan pohjavesimuodostumista suoraan riippuvaisia 
maaekosysteemejä ja kosteikkoja, estetään pohjavesien pilaantuminen sekä vähennetään 
jo tapahtunutta pohjavesien pilaantumista. 

Pohjavesien suojelu edellyttää riskialueiksi tunnistetuilla pohjavesialueilla ominaispiirteiden 
lisätarkastelua, ihmistoiminnan vaikutusten arviointia sekä aiempaa tehokkaampaa 
pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan seurantaa. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely täyttää osin VPD:n vaatimukset 
ominaispiirteiden lisätarkastelun ja ihmistoiminnan vaikutuksia koskevan tarkastelun 
osalta. Pohjaveden määrällinen ja laadullinen tila on myös pyritty tarkastelemaan VPD:N 
vaatimusten pohjalta. Vesipuitedirektiivin vaatimukset koskevat pääasiassa vain I ja II 
luokan pohjavesialueita. Pälkäneellä näitä pohjavesialueita on kaksi, Isokangas-
Syrjänharju (I luokka) ja Kollolanharju (I luokka).  

Suojelusuunnitelman yhteydessä kerätyt tiedot sekä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet 
pohjavedensuojelun edistämiseksi ovat pohjana vesienhoitoalueen toimenpideohjelmalle 
ja hoitosuunnitelmalle. Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) on esitetty tiivistetysti VPD:n 
vaatimuksia koskevat asiat em. kahdelta pohjavesialueelta alustavan tarkastelun 
perusteella 
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Taulukko 1. Alustava tarkastelu vesipuitedirektiiviä koskevista asioista Pälkäneen pohjavesialueilla. 

 

 
 
 
 
 
 
AS asutus 
MM maa- ja metsätalous 
MO maa-ainesten otto 
LI liikenne, tienpito ja kuljetukset 
PI pilaantuneet maa-alueet 
YT yritystoiminta 
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1.4  PÄLKÄNEEN POHJAVESIALUEIDEN GEOLOGIAA 
 

Kallioperä molempien pohjavesialueiden alueella on pääasiassa granodioriittia. 
Granodioriittialueilla kallionpinta on yleensä varsin tasaista. Isokankaalla kunnan rajan 
kohdalla on graniitti- ja gabroalue. Pienempi gabroalue on Hemilän kaakkoispuolella. 
Gabro on hyvin kulutusta kestävänä kivilajina jäänyt molemmissa paikoissa niin korkeiksi 
kalliokohoumiksi, että ne nousevat kalliopaljastumina harjun maanpintaa ylemmäksi.  

Kollolanharjun alueella kallioperä on granodioriittia. Pohjavesialueen luoteispäässä harju 
sijoittuu korkeammalle kallioalustalle kalliokohoumien väliin. Harjun suuntainen 
kalliopainanne jatkuu kaakon suuntaan. 

 

1.4.1 Isokangas-Syrjänharju 0463551 A (liite 1 / kartta 2) 
 

Pohjavesialueluokka I 
Kokonaispinta-ala 6,75 km2 

Muodostumisalueen pinta-ala 4,04 km2 

 
Isokangas-Syrjänharju on laaja luode-kaakkoisuunnassa kulkeva harju, joka on osa 
Pälkäneeltä Ylöjärvelle asti ulottuvaa saumamuodostumaa. Koillisreunalla alue on 
korkeahkoa kalliomaastoa. Sen kaakkoispuolella muodostuma muuttuu topografialtaan 
epäselväksi kankaaksi. Yleisesti muodostuman länsireuna on jyrkkäpiirteinen ja itäreuna 
loiva. Keskiosassa on runsaasti suppakuoppia. Muodostuman leveys vaihtelee välillä 200–
1800 metriä. Isokankaan alueella muodostuma on synkliininen. Syrjänharju on 
topografialtaan selvä pitkittäisharju ja muodostuma on antikliininen.  

Kallioperä on korkeimmillaan alueen koillisosassa mm. Mustikkavuoren alueella. 
Pälkäneen ja Kangasalan rajan kohdalla ja noin 0,5 km Raatolukon kaakkoispuolella 
sijaitsee pohjaveden virtausta jakavat kalliokynnykset, joiden välisellä alueella pohjavesi 
virtaa Pälkäneen vedenottamon suuntaan. Kankaanmaan koillispuolella kallion pinta on 
korkeimmillaan noin +116 m tasolla, mistä se laskee kaakkoon ja etelään kohti 
Mallasveden rantaa +70 m tasolle. 

Muodostuman parhaiten vettä johtavat hiekka- ja sorakerrostumat sijaitsevat sen 
keskiosassa. Maaperän pintaosat ovat muodostuman keskiosassa paikoin soravaltaisia. 
Aines on osittain hyvin karkeaa ja kivistä. Kerrospaksuuden ovat suuret, jopa 35 m. 
Muodostuman laiteet ovat pääasiassa hienoa hiekkaa ja silttiä, seassa esiintyy 
savikerroksia. Raatolukon kaakkoispuolella sijaitsevan kalliokynnyksen kaakkoispuolella 
pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon ja etelään kohti Mallasvettä, mihin 
muodostuman pohjavesi purkautuu. Myös Kankaanmaan alueelta ja Tampere-Lahti -tien 
itäpuoliselta osalta pohjavesi virtaa etelään päin. Orsivettä esiintyy sekä Mallasrannassa 
(3-5- m syvyydellä) että muodostuman koillis-laidalla Kankaanmaan koillispuolella (4-7 m 
syvyydellä).  

Alueen määrällinen ja kemiallinen tila on määritelty huonoksi. Alueella ylittyvät kahden eri 
pestisidin (2,6-diklooribentsoamidin sekä desetyylidesisopropyyliatratsiinin) raja-arvot. 
Myös veden käyttömahdollisuudet ovat merkittävästi heikentyneet pohjaveden liiallisen 
oton/käytön takia. Vuonna 2003 alueelle on haettu lupaa tekopohjavesilaitokselle, ja sen 
takia alueen katsotaan olevan I-luokan pohjavesialue vaikka tällä hetkellä muodostumaa ei 
käytetäkään vedenottoon. 
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Erityishuomiona tulee ottaa huomioon, että alueella sijaitsee myös Natura-verkostoon 
kuuluva Keiniänranta, jossa on yksi Suomen edustavimpia tervaleppäkorpia. 
Pohjavesivaikutus näkyy alueella luhtaisuutena ja lähteisyytenä. Puusto on kookasta, 
lehtipuuvaltaista ja luonnontilaista. Tervaleppä on paikoin valtapuuna, ja suurimmat 
tervalepät ovat läpimitaltaan 30–35 cm.  

Alueen maankäyttötiedot Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueella jakaantuvat 
seuraavasti: 

 

Taulukko 2. Isokangas-Syrjänharjun maankäyttötiedot 

Pohjavesialue   Muodostumisalue  Maankäyttö  

Kok.pinta-ala  
675 ha 

% Kok.pinta-ala  
404 ha 

%  

35,1 5,2 15,1 3,7 Haja-asutus 

56,5 8,4 1,8 0,4 Peltoviljely 

531,5 78,7 352,3 87,2 Metsätalous 

19,1 2,8 18,6 4,6 Maa-ainesten otto 

9,4 1,4 6,6 1,6 Teollisuus-/varastoalue 

21,3 3,2 7,4 1,8 Varalla 

2,1 0,3 2,1 0,5 Virkistysalue 

 
 

1.4.2 Kollolanharju 0463502 A (liite 1 / kartta 3) 
 

Pohjavesialueluokka I 
Kokonaispinta-ala 1,75 km2 

Muodostumisalueen pinta-ala 1,15 km2 

 
Kollolanharju on luode-kaakkosuunnassa kulkeva pitkittäisharju, joka on osa Pälkäneeltä 
Ylöjärvelle asti ulottuvaa saumamuodostumaa. Laajimmillaan muodostuman leveys 800 m. 
Muodostuma rajoittuu luoteisosassaan kalliopaljastumiin. Pohjavesialue rajoittuu 
luoteispäässä sijaitsevaan todennäköiseen kalliokynnykseen. Laajat alueet keskivaiheilla 
ovat kauan olleet soranoton kohteena; alkuperäinen topografia on hävinnyt. Eteläosassa 
muodostuma muuttuu selvästi selännemäiseksi ja antikliiniseksi. Aines on soraa tai 
karkeaa hiekkaa, yleensä kohtalaisesti lajittunutta, mutta rakeet ovat melko kulmikkaita. 
Seassa on jonkin verran kiviä ja lohkareita. Välillä esiintyy huonommin lajittuneita kivisiä 
sorakerroksia. Pinnalla on rantakerrostumia.  

Alueen laaja soranotto sekä vilkkaasti liikennöity Tampere-Lahti-tie ovat riski pohjaveden 
laadulle.  

Alueen maankäyttötiedot Kollolanharjun pohjavesialueella jakaantuvat seuraavasti: 
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Taulukko 3. Kollolanharjun maankäyttötiedot 

Pohjavesialue   Muodostumisalue  Maankäyttö  

Kok.pinta-ala 175 ha % Kok.pinta-ala 115 ha %  

11,6 6,6 4,1 3,6 Haja-asutus 

0,3 0,2 - - Loma-asutus 

23 13,1 0,7 0,6 Peltoviljely 

91 52,0 65,9 57,3 Metsätalous 

38 21,7 38 33,0 Maa-ainesten otto 

0,8 0,5 - - Teollisuus-/varastoalue 

10,8 6,2 6,3 5,5 Varalla 
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2. RISKIÄ AIHEUTTAVAT TOIMINNOT 
 

2.1 ASUTUS 
 

Asutuksen pohjavedelle aiheuttamat haitat johtuvat pääasiassa jätevesien maahan 
imeytyksestä, vuotavista viemäreistä ja maanalaisista öljysäiliöistä. Myös 
maalämpöjärjestelmät voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa pohjavesiriskiä, 
lämmönsiirtoputkiston sisältämän alkoholiseoksen takia. 

2.1.1 Jätevedet maaperän saastuttajina 
 

Taajama-alueilla jätevedet johdetaan yleensä kunnallisen viemäriverkoston kautta 
jätevedenpuhdistamolle. Jätevettä voi päästä maahan ja sitä kautta pohjavesiin lähinnä 
putkistojen ja viemärikaivojen vuotokohdista tai jätevedenpumppaamoiden 
ylivuotoputkista. Vanhat, ennen 1970-lukua asennetut betoniset viemäriputket ovat 
suurempi riski kuin muoviset viemärit. Muoviviemärien vuoto-ongelmat ovat vähäisemmät 
johtuen liitosten pienemmästä lukumäärästä, tiiviimmistä liitoksista ja valmiista 
liitoskappaleista. Viemäriputkien vuosittainen saneeraustarve koko Suomessa on noin 
350–700 km. 

Yhdyskuntien jätevedet sisältävät mm. ulosteita ja niiden hajoamistuotteita, virtsaa, 
ravinteita, ruokajätettä ja pesuaineita. Lika-aineet ovat suurimmaksi osaksi biologisesti 
hajoavia orgaanisia yhdisteitä tai ravinteita. Jos ulosteissa esiintyy tarttuvia tauteja 
aiheuttavia bakteereja tai viruksia, voi niiden kulkeutuminen pohjaveteen ja sen myötä 
talousveteen aiheuttaa tautiepidemioita. 

Tyypillisen yhdyskuntajäteveden koostumus on seuraava: 

 biologinen hapenkulutus, BOD 100-200 mg/l 
 kemiallinen hapenkulutus, COD 150-300 mg/l 
 kokonaistyppi, N  25-40 mg/l 
 ammoniumtyppi, NH4-N 20-35 mg/l 
 kokonaisfosfori, P  5-9 mg/l 
 kloridit, Cl  60-70 mg/l 
 happamuus, pH  6,5-8 

 
Nitraatin, kloridin ja fosfaatin kohonneet pitoisuudet pohjavesissä voivat indikoida 
jäteveden pääsyä maaperään. Luonnontilaisen pohjaveden nitraatti- ja kloridipitoisuudet 
ovat molemmat alle 5 mg/l. Myös ulosteperäisiä bakteereja ja viruksia voi esiintyä 
pohjavesissä, mutta bakteereista suurin osa pidättyy maan humuspitoiseen 
pintakerrokseen. Virusten pidättyminen on heikompaa. Suolistoperäisten bakteerien on 
todettu elävän pohjavedessä +10 °C:een lämpötilassa yli 100 vuorokautta ja virusten on 
todettu säilyvän maaperässä 3-10 °C:een lämpötilassa jopa 170 vuorokautta. 

 

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle 
vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö 
on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. 

Valtioneuvoston asetus (209/2011) velvoittaa haja-asutusalueilla olevien kiinteistöjen 
saneeraamaan jätevesijärjestelmänsä talousjätevesille annetun 
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vähimmäispuhdistusvaatimuksen mukaiseksi 15.3.2016 mennessä. Asetus koskee heti 
myös uudisrakennuksia. Kiinteistön jätevesien puhdistuksen vähimmäisvaatimukset ovat 
biologisen hapen osalta 80 %, fosforin osalta 70 % ja typen osalta 30 %. 

Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi antaa tarpeellisia paikallisista 
olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset voivat 
koskea mm. alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty 
jäteveden johtaminen maahan. Kunnat voivat siis myös itse antaa 
ympäristönsuojelumääräyksillä jätevesien käsittelyä koskevia, asetusta tiukempia 
vaatimuksia, mikäli paikalliset olosuhteet, esimerkiksi pohjavesialueet, sitä edellyttävät. 

Terveydensuojelulain 22 § ja terveydensuojeluasetuksen 11 § koskevat viemärien ja niihin 
liittyvien puhdistuslaitteiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Viemärit on 
rakennettava ja kunnossapidettävä niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai talousveden 
pilaantumisen vuoksi terveyshaittaa. 

 

2.1.2 Pohjavesialueiden jätevesijärjestelmät ja niiden aiheuttama riski 
 

Isokangas-Syrjänharju 

Isokangas-Syrjänharju pohjavesialueella sijaitsee 23 kiinteistöä, jotka eivät kuulu kunnan 
viemäriverkostoon. Näistä 18 on vakituiseksi asunnoksi luokiteltavaa kiinteistöä, neljä 
loma-asuntoa ja yksi muuksi kuin vakituiseksi tai loma-asunnoksi luokiteltava kiinteistö. 
Suurin osa pohjavesialueen kiinteistöistä (11) käsittelee jätevetensä johtamalla ne 2- tai 3-
osaiseen saostuskaivoon ja imeyttämällä vedet maahan. Saostuskaivot ovat lähes kaikki 
valmistettu betonista ja rakennettu ennen vuotta 1999. Seitsemällä kiinteistöllä WC – 
jätevedet tai kaikki jätevedet johdetaan suoraan betoniseen umpisäiliöön. Yksi näistä 
säiliöistä on rakennusvaiheessa. Neljällä kiinteistöllä on kuivakäymälä ja käytössä 
kantovesi tai harmaat vedet johdetaan vaihtoehtoisesti imeytyskaivoon.  

 

Kollolanharju 

Kollolanharjun pohjavesialueella on 37 viemäriverkostoon liittymätöntä kiinteistöä. Näistä 
24 on vakituisia asuntoja ja 10 vapaa-ajan asuntoja. Muuksi kuin edellä mainituiksi 
luokiteltavia kiinteistöjä alueella sijaitsee yhteensä kolme. Suurimmalla osalla kiinteistöjä 
(25) jätevedet johdetaan 3 – osaisen saostuskaivon kautta imeytyskentälle tai 
suodatinkentälle. Lisäksi viidellä kiinteistöllä jätevesi käsitellään 1- tai 2-osaisessa 
saostuskaivossa. Saostuskaivon valmistusmateriaalina on pääosin betoni, mutta noin 
vuodesta 2001 lähtien saostuskaivot on rakennettu muovista. Yhdeksällä kiinteistöllä on 
käytössä umpisäiliö, jolloin kaikki jätevedet tai wc-vedet johdetaan tiiviiseen, tasaisen 
väliajoin tyhjennettävään säiliöön. Viidellä kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä ja 
harmaavesien imeytys tai kantovesi. 
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2.1.3 Toimenpiteet – jätevedet 
 

Jätevesien vaikutusta ei ole suoranaisesti havaittavissa Pälkäneen Kinnalan ja Harhalan 
vedenottoalueilla. Jätevedet voivat aiheuttaa kiinteistökohtaisia talousveden laatuongelmia 
omia kaivoja käyttäville kiinteistöille, jotka eivät kuulu viemäriverkostoon. Myös kunnan 
viemäriverkostossa tapahtuvat ylivuodot voivat aiheuttaa ongelmia talousvedelle. 
Pohjaveden nitraattipitoisuus on vaihdellut vedenottamoilla välillä 2,2 mg/l ja 2,6 mg/l 
vuosien 2004 ja 2008 aikana.  

Pohjavesialueella sijaitsevien viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen tulee 
järjestää jäteveden käsittely pohjavedelle vaarattomaksi. Kunnan vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen tulee liittyä viemäriverkostoon.  

 

2.1.4 Öljysäiliöt maaperän saastuttajina 
 

1960-luvulla öljylämmitysjärjestelmiä asennettiin yleisesti omakotitaloihin. Ne koettiin 
suhteellisen vaivattomiksi ja edullisiksi lämmitystavoiksi. Polttoöljysäiliöt sijoitettiin 
maahan, koska se on paloteknisesti turvallisin ratkaisu. Nykyisin omakotitalojen 
polttoainesäiliöitä ei suositella asennettavaksi maahan, sillä syöpyneistä säiliöistä valuva 
öljy vaikuttaa jo pieninä määrinä pohjaveden laatuun. Myös pihamaalla pidettävät ns. 
farmisäiliöt voivat rikkoutuessaan uhata pohjaveden laatua. Usein säiliöt sijoitetaan 
paljaalle hiekkamaalle kulkureittien varrelle, jolloin ne ovat alttiina esimerkiksi autojen 
kolhaisuille.  

Juomavedessä mahdollisesti esiintyvä maku- ja hajuhaitta aiheutuu tavallisesti niistä 
hiilivedyistä, jotka kiehuvat 175–350 °C:ssa. Tätä kevyemmät hiilivedyt haihtuvat nopeasti 
vesiliuoksesta. Raskaampien hiilivetyjen (kiehumispiste yli 350ºC) aiheuttama haju ja 
maku on merkittävästi heikompaa. Hiilivetyjen maku- ja hajukynnykset ovat niin alhaiset, 
ettei talousvedelle ole annettu raja-arvoja hiilivetyjen määrälle. Hiilivetyjen pilaama vesi on 
hajun ja maun vuoksi juomakelvotonta ennen kuin vesi aiheuttaa terveydelle vaaraa. 

Pohjaveteen joutuneen öljyn on todettu pysyvän muuttumattomana vuosikymmeniä. 
Muuttumattomuus johtuu mm. siitä, että pohjavesi on vähähappista ja – ravinteista, kylmää 
ja se sijaitsee auringonsäteilyn ulottumattomissa. Tästä syystä sekä öljyn kemiallinen 
hapettuminen että vettä puhdistava bakteeritoiminta ovat lähes tehottomia ja hitaita. 
Maaperään levinneen öljyn poistumisaika biologisen hajoamisen seurauksena on 
keskimäärin seuraava: 

- valopetroli  2 vuotta 
- bensiini  4-7 vuotta 
- käytetty voiteluöljy  10 vuotta 
- lämmitysöljy  20-40 vuotta 

 

 

Öljysäiliöitä koskevaa lainsäädäntöä 

- Kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla 
sijaitsevia maanalaisia öljysäiliötä koskee tarkastusvelvollisuus 

- Vesi- ja ympäristöhallituksen valvontaohjeiden mukaan säiliöt, joissa ”erittäin 
myrkyllistä, myrkyllistä, ympäristölle vaarallista ja syövyttävää kemikaalia 
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varastoidaan 10m3 tai enemmän tai haitallista tai ärsyttävää kemikaalia 
varastoidaan 30m3 tai enemmän” tulisi aina sijoittaa vallitilaan. Lisäksi 
pohjavesialueilla edellä mainittua pienemmätkin säiliöt tulisi sijoittaa vallitilaan ja 
vallitilojen tulisi olla tavanomaista suurempia niin, että niihin hätätapauksissa 
mahtuu esimerkiksi sammutusvesiä. 

- Öljysäiliöiden sijoittamista voidaan ohjata kunnan rakennusjärjestyksellä tai kaava-
alueella kaavamääräyksillä. 

- Ulkona sijaitsevien ns. farmisäiliöiden allastamiseen ja kattamiseen voidaan puuttua 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä. 

 

2.1.5 Pälkäneen pohjavesialueilla sijaitsevat öljysäiliöt 
 

Pälkäneen kunnan pohjavesialueilla sijaitsee yhteensä 29 öljysäiliötä, joka koostuu 
yksityisten kiinteistöjen öljylämmityssäiliöistä ja erilaisten yritysten toimintoihin liittyvistä 
säiliöistä. Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueella on 12 yksityisen kiinteistön 
öljylämmityssäiliötä. Näistä säiliöistä kahdeksan sijaitsee sisätiloissa, sisätilaan 
rinnastettavassa tilassa tai ulkona maan päällä ja kolme ulkona maan alla. Yhden 
yksityisen kiinteistön öljysäiliöstä ei ole ajantasaista tietoa. Säiliöiden yhteistilavuudet ovat 
31,8 m3 ja säiliöiden tilavuus vaihtelee 0,9m³ – 5m³ välillä.  

Kollolanharjun pohjavesialueella on kymmenen yksityistä öljysäiliötä: viisi sijaitsee ulkona 
maan alla ja viisi ulkona maan päällä tai sisätilassa. Säiliöiden yhteistilavuus on 33,2 m3. 
Öljysäiliöiden koko vaihtelee 1,5 m³ ja 5 m³ välillä. Suurin osa alueen säiliöistä on yli 3m³. 

 

2.1.6 Toimenpiteet – öljysäiliöt 
 

Tiedot tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä tulee ensi tilassa saattaa 
ajantasalle ja kiinnittää eritystä huomiota säiliöiden tarkastuksen valvontaan. Öljysäiliöiden 
pohjavedelle aiheuttamaan riskiin nähden kymmenen vuoden valvontaväli on liian harva. 

Maanalaisten ja bunkkereissa sijaitsevien öljysäiliöiden omistajia tulee tiedottaa heidän 
vastuustaan pohjaveden puhtaana säilymiseksi. Tiedottaminen hoidetaan lähettämällä 
säiliöiden omistajille kirje ja kirjoittamalla asiasta artikkeli paikallislehteen. Käsiteltäviä 
asioita voivat olla mm. öljyn saastuttamisvaikutus, maanalaisten säiliöiden 
tarkastusvelvollisuus, öljyvahingon torjunta ja sen aiheuttamat kustannukset sekä 
ympäristövahinkolaki, jonka mukaan pohjavesivahingossa pilaaja on aina 
korvausvelvollinen. 

Niille säiliöiden omistajille, jotka ovat laiminlyöneet säiliön tarkastusvelvoitteen, tulee 
pelastusviranomaisen lähettää huomautuskirjelmä. Mikäli tilanne ei korjaudu, tulee säiliön 
omistajalle vielä lähettää kirjallinen määräys, jonka mukaan säiliöt tulee tarkastuttaa 
määräajassa. Jollei määräystä noudateta, voi pelastusviranomainen määrätä asetettavaksi 
säiliöiden omistajille uhkasakon. 
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2.1.7 Maalämpöjärjestelmät 
 

Maalämpöjärjestelmä kehitettiin asuntojen lämmitysjärjestelmäksi jo 1970–1980-lukujen 
vaihteessa. Kiinnostus menetelmää kohtaan on herännyt uudestaan 1990-luvun puolivälin 
jälkeen. Menetelmässä lämpö otetaan joko maaperästä vaakasuuntaisella putkistolla noin 
metrin syvyydestä tai kallioon poratusta reiästä. Lämmönsiirtoputkisto voidaan asentaa 
myös vesistöön. Pystysuuntainen putkisto upotetaan yleensä kallioporakaivoon, jonka 
syvyys on yleensä 60–200 metriä. Maahan asennetun järjestelmän vaatima putkipituus on 
200–500 metriä.  

Lämpö siirretään maasta lämpöpumppuun alkoholi-vesiseosta tai muuta vastaavaa 
jäätymätöntä liuosta käyttäen. Kotimaisissa järjestelmissä putkiston lämmönsiirtoaineena 
käytetään lähes yksinomaan bioetanolia 30 %:n seoksena 0,835 l/putkimetri. Näin ollen 
putkistossa voi olla alkoholiseosta yli 400 litraa.  

 

2.1.8 Toimenpiteet – maalämpöjärjestelmät 
 

Maalämpöratkaisut eivät ole suotavia pohjavesialueella kiinteistöjen lämmitysjärjestelminä. 
Kunnan rakennusjärjestykseen tulee ottaa määräys, joka velvoittaa rakentajia 
keskustelemaan rakennustarkastajan ja ympäristönsuojelusihteerin kanssa ennen 
lämmitystavan valintaa. Tarvittaessa tulee pyytää lausuntoa Pirkanmaan Ely-keskukselta. 

Maalämpöratkaisuissa ei tule sallia glykolin tai muiden terveydelle vaarallisiksi luokiteltujen 
aineiden käyttöä pohjavesialueilla. Etanolipohjaisen (Bioetanoli) maalämpöratkaisun käyttö 
tulee ratkaista jokaisessa tapauksessa erikseen. Vedenottamoiden läheisyyteen ei tule 
rakentaa lainkaan maalämpöjärjestelmiä. 

 

2.2 MAA- JA METSÄTALOUS 
 

Maa- ja metsätalouden pohjavedelle aiheuttama riski aiheutuu yleensä toiminnassa 
käytettävistä lannoitteista ja torjunta-aineista.  Lisäksi peltojen sekä metsä- ja suoalueiden 
pintavesien johtaminen harjuun heikentää pohjaveden laatua nostamalla veden 
humuspitoisuutta. Useimmiten maa- ja metsätalouden aiheuttamat pohjavesihaitat 
ilmenevät pohjaveden nitraattipitoisuuden kohoamisena. Muita maaperän lannoituksesta 
aiheutuvia seurauksia saattavat olla pohjaveden happipitoisuuden aleneminen, orgaanisen 
aineksen määrän kasvu, mikrobien esiintyminen pohjavedessä, kohonneet fosfori- ja 
kloridipitoisuudet, sekä kohonneet kovuuden, sähkönjohtavuuden ja 
kokonaissuolapitoisuuden arvot. Torjunta-aineiden runsas käyttö pohjavesialueilla saattaa 
johtaa torjunta-aineiden ja niiden hajoamistuotteiden esiintymiseen maaperässä ja myös 
pohjavedessä. 
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2.2.1 Lannoitteiden kulkeutuminen pohjaveteen 
 

Peltoviljelyn vaikutus pohjavesiin havaitaan nitraattipitoisuuden kasvuna ja lannoitettaessa 
eloperäisillä lannoitteilla ajoittain myös mikrobien esiintymisenä pohjavedessä. 
Nitraattipitoisuuden kasvu on todennäköistä, jos lannoitetun pellon maaperä on hyvin vettä 
läpäisevää maalajia ja lannoitetta käytetään runsaasti tai kasvien tarpeeseen nähden 
väärin. Typpeä huuhtoutuu jos maassa on samanaikaisesti runsaasti nitraattimuotoista 
typpeä ja runsaasti valuntaa. Kumpikaan yhdisteistä ei yksinään esiintyessään johda 
merkittävään typen huuhtoutumiseen. Levitysmäärällä ja – ajankohdalla on enemmän 
merkitystä kuin sillä missä muodossa typpi tulee maahan (väkilannoite, kuivikelanta, 
lietelanta). 

Sekä karjanlannan että lietelannan vesiä pilaava vaikutus johtuu lähinnä nitraattitypen 
huuhtoutumisesta. Kevätkesä on huuhtoutumisen estämisen kannalta paras 
lannoitusajankohta. Karjanlanta saattaa kuitenkin aiheuttaa väkilannoitteita 
voimakkaamman huuhtoutumisen, koska keväällä levitetyn lannan typestä osa vapautuu 
kasveille käyttökelpoiseen muotoon vasta loppukesällä ja syksyllä ja osa vasta 
seuraavana vuonna. Näin ollen karjalannan sisältämä typpi voi olla kasvukauden jälkeen 
syksyllä ja talvella erittäin altista huuhtoutumiselle. Lannan syys- ja talvilevityksestä on 
pyritty luopumaan kokonaan. 

Joissakin tilanteissa karja- ja lietelannan levitys aiheuttaa mikrobiologisen riskin 
pohjaveden laadulle. Näin tapahtuu jos pellon maaperä on hyvin vettä läpäisevää ainesta 
ja pohjaveden pinta on lähellä maan pintaa, jolloin lannasta peräisin olevat mikrobit eivät 
ehdi tuhoutua ennen pohjaveteen joutumista. 

Pohjaveden muodostumisalueella lietelannan levittäminen tulisi kieltää määräyksin. 

Puutarhaviljelyn ja taimitarhojen vaikutukset pohjaveteen ovat samantapaiset kuin 
peltoviljelyllä. Käytetyt lannoite- ja torjunta-ainemäärät ovat erityisesti taimitarhoilla usein 
suurempia kuin peltoviljelyssä, joten niiden aiheuttama paikallinen kuormitus voi olla 
merkittävä. 

Peltojen metsityksessä joudutaan usein lannoittamalla hoitamaan maaperän 
ravinnesuhteita. Viljelykäytössä peltoja on lannoitettu toistuvasti ja ravinteisuus on 
kehittynyt puiden kasvulle sopimattomaksi. Maataloudessa on kiinnitetty huomio 
nopeavaikutteisiin lannoitteisiin, kun taas metsätaloudessa tasapainoisella ravinnetasolla 
on keskeinen merkitys. Pintakasvillisuuden kemiallinen torjunta on yleensä pellon 
metsityksen ehdoton edellytys. 

Juomavedessä oleva nitraatti voi nitriitiksi muuttuessaan aiheuttaa elimistössä 
methemoglobinemiaa eli punasolujen happiaineenvaihdunnan häiriötä. Nitriitti poistuu 
aikuisella verestä eikä aiheuta vaaraa, mutta imeväisikäiset lapset eivät sopeudu 
hapensaannin muutoksiin ja voivat jopa menehtyä. Nitraateista ja nitriiteistä voi elimistöön 
muodostua N-nitroso-yhdisteitä bakteerien tai makrofagien toiminnan seurauksena. N-
nitroso-yhdisteet ovat eläinkokeissa todettu syöpää aiheuttaviksi ja niiden epäillään 
aiheuttavan mahalaukun ja virtsarakon syöpää. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaan edellisten vaikutusten 
perusteella nitraatin enimmäispitoisuudeksi talousvedessä on asetettu 50mg/l ja nitriitin 
0,5mg/l. Nitraatin taustapitoisuus luonnontilaisilla alueilla on 0-5mg/l. Vesilaitoksen 
raakavetenä käytetyn pinta- ja pohjaveden nitrattipitoisuus Suomessa on yleensä alle 
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5mg/l. Muualla Euroopassa on yleistä, että tämä luku on yli 50 mg/l. Nitraatin saanti 
vedestä on kuitenkin pientä verrattuna sen saantiin elintarvikkeista.  

2.2.2 Torjunta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen 
 

Suomessa ympäristöolot ovat lämpötilansa puolesta (alhainen keskilämpötila, lyhyt 
kasvukausi ja pitkä routajakso) suotuisat torjunta-aineiden biologiselle hajoamiselle vain 
pienen osan vuodesta. Torjunta-aineiden hajoamiseen vaikuttavat muut tekijät, kuten 
maan orgaanisen aineksen määrä, maaperän kosteusolosuhteet, maaperän karkeus ja 
ravinteisuus sekä torjunta-aineen käyttömäärä ja – tapa. Tämän vuoksi torjunta-aineiden 
hajoamis- ja kulkeutumismekanismia maaperässämme ei tunneta tarkoin. Torjunta-
aineiden testauksen puutteena on mm. se, että niiden hajoamista ei automaattisesti 
testata maamme olosuhteissa, vaan kokeet tehdään yleensä +20 ˚C:een lämpötilassa. 
Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimuksissa torjunta-ainepäästöjen on todettu olevan 
suurimmillaan käsittelyä seuraavan sateen jälkeen. Torjunta-ainejäämiä on havaittu myös 
lumen sulamisvesissä sekä keväällä että syystalvella. 

Torjunta-aineiden, eli kasvinsuojeluun ja eliöntorjuntaan tarkoitettujen aineiden, 
maahantuonti ja myynti edellyttävät torjunta-ainelain mukaisen ennakkotarkastuksen ja 
hyväksynnän. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) päättää torjunta-aineiden 
hyväksymisestä toimien ennakkotarkastusta ohjaavana viranomaisena. Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) kemikaaliyksikkö arvioi torjunta-aineiden 
ympäristövaikutuksia ja antaa lausunnon aineen hyväksyttävyydestä haettuun 
käyttötarkoitukseen. Valmisteiden terveysvaikutukset arvioi Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirasto (Valvira). Jos torjunta-aineen tehoaine on todettu, tai sen on epäilty 
olevan maaperässä herkästi liikkuva, on pakkauksessa asianmukainen merkintä. 
Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä ja rekisteröinnistä vastaa Evira, kun taas 
eliöntorjunta-aineet hyväksyvät tai rekisteröi Valvira tai SYKE. Vastuualueet ovat jaettu 
valmisteryhmittäin. 

Kasvinsuojelurekisterissä (1.1.2010) olevia valmisteita on yhteensä 341. Torjunta-aineista 
noin 43 % on rikkakasvien torjunta-aineita eli herbisidejä, joita käytetään pääasiassa 
viljapelloilla.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista torjunta-
aineiden kokonaismäärälle on annettu raja-arvo 0,5 µg/l, koska torjunta-aineet koostuvat 
laajasta joukosta aineita, joiden terveydelliset haittavaikutukset ovat hyvin erilaiset. 
Yksittäisten torjunta-aineiden raja-arvo on 0,1 µg/l, lukuun ottamatta muutamia 
poikkeuksia. 

 

2.2.3 Pintavesien vaikutus pohjaveden laatuun 
 

Pintavesiä joutuu pohjaveteen luontaisesti esimerkiksi sellaisilta pohjavesialueen läheisiltä 
järvi- ja suoalueilta, jossa veden pinta on korkeammalla kuin pohjaveden pinta harjussa. 
Tällöin pintavesi pääasiassa suotautuu hitaasti pohjavedeksi. Jos pintavesiä 
tarkoituksellisesti ojitetaan pohjavesialueelle imeytettäväksi, ongelmia ei voida välttää. 
Pintavesien pohjavedelle aiheuttama on aina vähintään esteettinen. Suurten pintavesien 
vaikutus harjujen pohjavesissä näkyy pohjaveden korkeana humuspitoisuutena. Tämä tuo 
ongelmia, jos pohjavedessä on liuenneena rautaa tai mangaania tai jos näitä alkuaineita 
on sitoutuneena maaperään. Humuspitoisuus vaikeuttaa jo liuenneen raudan ja 
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mangaanin poistamista pohjavedestä. Toisaalta orgaaninen humus kuluttaa vajoveden 
happea, jolloin pohjaveden happipitoisuus alenee. Tämä lisää raudan ja mangaanin 
liukenemista maaperästä pohjaveteen. 

Vakavimman ongelman pohjavedessä oleva humus aiheuttaa, jos vettä joudutaan 
klooraamaan. Tällöin veteen syntyy adsorboituvia orgaanisia klooriyhdisteitä (AOX). 
Orgaaniset klooriyhdisteet luokitellaan terveydelle vaarallisiksi yhdisteiksi ja osa näistä 
yhdisteistä on todettu olevan karsinogeenisiä (syöpää aiheuttavia) ja/tai mutageenisia 
(perimää muuttavia). 
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2.2.4 Ympäristötukijärjestelmä 
 

Maatalouden ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus ovat osa Euroopan Unionin 
maaseudun kehittämistoimenpiteitä. Ympäristötuen tarkoituksena on maatalous- ja 
puutarhatuotannon turvaaminen ja harjoittaminen kestävästi, niin että tuotanto kuormittaa 
ympäristöä nykyistä vähemmän, luonnon monimuotoisuuden ja maatalouden 
kulttuurimaiseman säilyminen turvataan sekä tuotannon harjoittamisen edellytykset 
pysyvät hyvinä myös pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä on voimassa vuosien 2007- 2013 
ohjelma, johon on sitoutunut 90 % viljelijöistä ja 95 % peltoalasta.  

Maatalouden ympäristötuki jakaantuu kaikille ohjelmaan sitoutuville maataloustuottajille 
tarkoitettuihin perustoimenpiteisiin, lisätoimenpiteisiin ja erityistukisopimuksiin. 
Erityistukisopimuksista mm. suojavyöhykkeiden perustamis – ja hoitosopimus, 
luonnonmukainen tuotantosopimus sekä pohjavesialueen peltoviljelysopimus turvaavat 
pohjaveden puhtaana säilymistä.  

Suojavyöhykkeen voi sopimusehtojen mukaan perustaa pohjavesialueelle. Sopimuksen 
kestoaika on 5 tai 10 vuotta. Suojavyöhyke tulee perustaa mieluiten suojaviljaan eikä 
aluetta saa lannoittaa tai käsitellä torjunta-aineilla. Luonnonmukaisella 
tuotantosopimuksella pyritään vähentämään kemiallisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden 
käyttöä. Sopimus on voimassa 5 vuotta. Pohjavesialueiden peltoviljelysopimusten 
tavoitteena on vähentää erityisesti typen käyttöä pohjavesialueilla. Peltoalueella saa 
käyttää typpeä enintään 60 % ns. peruslannoitemääristä. Torjunta-aineista alueella saa 
käyttää vain maassa kulkeutumattomia torjunta-aineita. Laidunnus on sallittua, jos 
laidunnustiheys ei ylitä arvoa 1 eläinyksikkö/ peltohehtaari. Sopimuksen kestoaika 5 
vuotta. Vaikka erilaisia pohjavesialueille sopivia tukimuotoja on olemassa, niihin ei kaikkiin 
ole saatavilla vuosittain rahaa. Tuen saaminen riippuu myönnettävissä olevasta 
rahamäärästä ja valtakunnallisista yleislinjauksista eri vuosina. 

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
rajoittamisesta (931/2000) koskee myös pohjavesialueita. Asetuksessa kielletään 
lantapatterin sijoittaminen pohjavesialueelle. Myöskään kotieläinsuojaa ei saa perustaa 
siten, että siitä voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaara ja kotieläinten jaloittelualueiden 
sijoittamisessa ja hoidossa on otettava riittävästä huomioon pinta- ja pohjavesien suojelun 
tarpeet. Lisäksi asetuksessa annetaan määräyksiä lannan levityksestä ja säilörehun 
valmistuksessa syntyvän puristenesteen käsittelystä. 

 

2.2.5 Metsänhoito-ohjeet 
 

Metsähallitus ja muut Metsähallitus ja muut metsänhoitotahot ovat huomioineet 
pohjavesialueet metsänhoito-ohjeissaan mm. seuraavasti: Karujen, lajittuneiden ja helposti 
vettä läpäisevien kivennäismaiden metsiä ei yleensä lannoiteta. Sama koskee myös 
pohjavesialueilla sijaitsevia metsiä. Edellä mainittuja kohteita voidaan lannoittaa metsän 
terveyden ylläpitämiseksi. Tällöin käytetään lannoitteita, jossa ravinteet ovat 
hidasliukoisessa muodossa. Pohjaveden muodostumisalueella kunnostusojituksia ei tehdä 
lainkaan ja pohjavesialueelle noudatetaan suurta varovaisuutta. Suon kuivatusvesiä ei tule 
imeyttää harjuun. Pohjavesialueilla (I ja II luokat) ei pohjaveden pilaantumisvaaran takia 
kuloteta metsää. Lisäksi maanmuokkausta yritetään välttää. Pohjavesialueilla sijaitsevien 
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metsäteiden pölynsidonnassa ei saa käyttää suolaa eikä maa-ainesta saa ottaa siten, että 
suoja-alueiden pintavedet pääsisivät pohjavesialueelle. 

 

2.2.6 Pälkäneen pohjavesialueiden maa- ja metsätalous 
 

Isokangas-Syrjänharju 
Isokangas-Syrjänharjulla sijaitsee neljä karjatalouden harjoittajaa. Lisäksi alueella sijaitsee 
yksi taimitarha, jonka osa peltomaasta sijaitsee Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueella.  

Kollolanharju 
Iltasmäessä Kollolanharjun pohjavesialueella sijaitsee kaksi karjankasvatustilaa. Yhdellä 
tilalla harjoitetaan viljan viljelyä 29 hehtaarin kokoisella maa-alueella. Lisäksi alueella on 
yksi kauppapuutarha-alue, jonka torjunta-aineen käyttömäärät ovat vähäiset. 

 

2.2.7 Toimenpiteet – maa- ja metsätalous 
 

Uusia eläinsuojien, turkistarhojen, virtsasäiliöiden, lanta- ja tuorerehusäiliöiden - ja 
varastojen sijoittamista pohjavesialueelle tulee harkita tarkasti. Uusien lietesäiliöiden ja 
karjasuojien rakentamiseen tarvitaan ympäristösuojelulain mukainen lupa. 
Pohjavesialueelle rakennettavat karjasuojat, tuorerehuvarastot ja lantalat tulee rakentaa 
tiiviiksi voimassa olevan lainsäädännön, rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaisesti. 
Lantapatterit ovat kiellettyjä pohjavesialueella. Lisäksi lantavarastojen ja eläinsuojien 
merkittävät laajennukset eivät ole sallittuja. Kotieläinsuojista, jaloittelualueista ja 
ulkotarhoista tai niiden perustamisesta ei saa aiheutua pilaantumisen vaaraa pohjavedelle. 
Viljelytoimenpiteillä ja lannoituksella on merkittävä vaikutus pohjavesiriskeihin. Peltojen 
lannoitus tulee toteuttaa nitraattiasetuksen mukaisesti (931/2000).  

Pohjaveden muodostumisalueilla lietelannan levittäminen tulisi kieltää. 

Pohjavesialueella voi käyttää niitä torjunta-aineita, jotka ovat listattu 
elintarviketurvallisuusviraston torjunta-aine rekisterissä (www.evira.fi).  

Suunnitelma-alueen riskitekijät tulee kartoittaa muiltakin osin kuin maa- ja metsätalouden 
osalta. Alueilta tulee tutkia mm pohjavedenvirtaussuunnat ja maakerrosten paksuudet. 
Peltoviljelyssä on tiloilla käytössä myös maiden vaihtoa mm. kasvinvuorotuksen takia, 
jolloin kasvinsuojeluaineiden käyttötarve pienenee. 
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2.3  MAA-AINESTEN OTTO JA PINTAMAAN POISTAMINEN 
 

2.3.1 Maa-ainesten oton pohjavesivaikutuksia 
 

Maa-ainesten otto vaikuttaa sekä pohjaveden laatuun että sen määrään. Kun maannos 
poistetaan soranoton yhteydessä, muuttuvat pohjaveden muodostumisolosuhteet. 
Maannos pystyy pidättämään suuren adsorptiokykynsä vuoksi monia pohjavettä pilaavia 
yhdisteitä, kuten bakteereja, viruksia ja raskasmetalleja. Maannoskerroksen mikrobit 
hajottavat kasvien sokeripitoista juurieritettä karbonaatiksi, joka puolestaan neutraloi 
vahvoja happoja. Maannoksen poistaminen vähentää olennaisesti maaperän pintaosan 
puskurikapasiteettia ja lisää pohjaveden pilaantumisherkkyyttä. 

Maannoskerroksen poistaminen nopeuttaa mm. happamien sadevesien ja pienten 
satunnaisten öljy- ja kemikaalipäästöjen imeytymistä maahan. Tutkimuksissa on todettu, 
että paljaan sorapinnan alapuolella olevan pohjaveden sähkönjohtavuus ja kovuus sekä 
sulfaatti-, kloridi-, alumiini-, magnesium-, kalsium. ja hiilidioksidipitoisuudet ovat selvästi 
korkeampia kuin luonnontilaisilla alueilla. 

Pohjavedeksi muuttuvan vajoveden määrä maa-ainesten ottoalueella kasvaa tutkimusten 
mukaan 15–25 % ja pohjaveden pinta nousee. Tämä johtuu mm. haihduttavan 
kasvillisuuden poistumisesta ja pintavalunnan vähentymisestä pintamaan poiston ja vieton 
vähentymisen seurauksena. Pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee herkästi 
soranottoalueilla. Vaihtelun vuosittainen suuruus voi olla noin 0,7-1,5 m. 

Alueella, jolla laaja soranotto on päättynyt, pohjaveden laatu on lähes samanlainen kuin 
käytössä olevalla soranottoalueella. Maa-ainesten oton aikana kloridin, nitraatin, kalsiumin 
ja magnesiumin pitoisuudet pohjavedessä kasvavat. Samoin sekä pohjaveden 
sähkönjohtavuus että veteen liuenneen hapen pitoisuus kasvavat. 

Uuden kasvukerroksen rakentamisella maa-ainesten ottoalueelle voidaan edellä mainittuja 
haittoja vähentää ja samalla nopeuttaa uuden, biologisesti aktiivisen pintakerroksen 
syntymistä. Etenkin luontaista maannosta jäljittelevän pintakerroksen on todettu 
palauttavan vajoveden laadun lähelle luonnontilaisen vajoveden laatua. Pintakerroksessa 
tulee käyttää pintarakennemateriaaleja, jotka suojaavat pohjavettä, mutta eivät heikennä 
merkittävästi muodostuvan pohjaveden laatua. 

Maa-ainesten ottoalueiden jälkihoito ja erityisesti alueiden varustaminen uudella 
kasvukerroksella on erittäin tärkeää myös radioaktiivisen laskeuman torjumiseksi. 
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkiseurannassa Suomessa vuosina 1986–87 
todettiin cesium-137:n kulkeutuvan pintavesivalunnan mukana hiekkakuoppien pohjille, 
mistä mitattiin suurimpia pitoisuuksia. Jodi-131, cesium-137 sekä strontium-90 pidättyvät 
hienojakoiseen maahan, kuten savi, ja orgaaniseen ainekseen, kuten humus. 
Pohjavesialueen suojauksessa ydinlaskeumalta on tärkeää estää sadeveden 
lammikoituminen vedenottamon lähialueille ja pyrkiä saamaan alueelle paksu kasvukerros 
ja runsas kasvillisuus. 
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2.3.2 Soranpesun pohjavesivaikutuksia 
 

On todettu, että soranpesulietteen levittäminen pohjavesialueille on nostanut pohjaveden 
sulfaattipitoisuuden moninkertaiseksi luonnontilaisiin arvoihin nähden. Tämän vaikutusta 
pohjaveden happamoitumiskehitykseen ei ole selvitetty. Pesulietteen käyttäminen 
ottoalueen jälkihoidossa kohottaa myös vajoveden alumiinipitoisuutta. Myös käytetyn 
hiekoitushiekan pesua on tutkittu ja todettu, etteivät pesusta tullut liete ja pesuvedet 
sovellu levitettäviksi pohjavesialueille mm. korkeiden typpi- ja hiilivetypitoisuuksien vuoksi. 

 

2.3.3 Pintavedet 
 

Jos pohjavesialueilta otetaan maa-ainesta siten, että ympäristön pintavedet pääsevät 
imeytymään kaivualueilla pohjaveteen, saattavat huonolaatuiset pintavedet heikentää 
pohjaveden laatua. Pintavesien pohjavedelle aiheuttama haitta on yleensä vain esteettinen 
veden käytön haitta. Suurten pintavesimäärien vaikutus harjujen pohjavesissä näkyy 
pohjaveden korkeana humuspitoisuutena. Tämä tuo ongelmia, jos pohjavedessä on 
liuenneena rautaa tai mangaania tai jos näitä alkuaineita on sitoutuneena maaperään. 
Humuspitoisuus haittaa jo liuenneen raudan ja mangaanin poistamista pohjavedestä. 
Toisaalta orgaaninen humus kuluttaa vajoveden happea, jolloin pohjaveden happipitoisuus 
alenee. Tämä lisää raudan ja mangaanin liukenemista maaperästä pohjaveteen. 

Vakavimman ongelman pohjavedessä oleva humus aiheuttaa, jos vettä joudutaan 
klooraamaan mikrobiologisen saastumisen vuoksi. Tällöin veteen syntyy sivuttuotteena 
trihalometaaneja, josta useiden on todettu olevan mutageenisiä (perimää muuttavia) ja 
esim. niihin kuuluvan kloroformin karsinogeeninen (syöpää aiheuttava). On todettu, että 
epidemologinen näyttö klooratun juomaveden käytön ja syövän välisestä yhteydestä alkaa 
olla vakuuttava ja jos kloorattua humuspitoista vettä juodaan kauan (40–60 vuotta), kasvaa 
syöpäriski suurimmilleen. 

 

2.3.4 Maa-ainesten otto Pälkäneen pohjavesialueella 
 

Tutkimuskohteina olevilla pohjavesialueilla on Pälkäneellä voimassa yhteensä 21 maa-
ainesten ottolupaa (elokuussa 2010), joista 12 sijaitsee Isokangas-Syrjänharjun alueella ja 
9 Kollolanharjulla. 

Lupien voimassaoloajat sekä otto-oikeudet näkyvät taulukoissa 4 ja 5. 
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Isokangas

Hakija Tila Voimassaolo Kokonais-

määrä m
3

Lohja Rudus Oy Ab Koivulinna II,  2:10 06.09.2010

11.02.2014

795 000

54 000

Soraset Yhtiöt Oy Mäkipelto II,  7:14 10.05.2010 900 000

Soraset Yhtiöt Oy Mäntymäki,  6:49 03.02.2009

11.02.2014

234 000

120000

Soraset Yhtiöt Oy Sora-Seppälä  6:50 07.06.2010 175 000

Soraset Yhtiöt Oy Sora-Seppälä,  6:50 13.05.2004

13.05.2008 95 000

Soraset Yhtiöt Oy Santala I,  6:35 05.05.2009 154 000

Tampereen Autokuljetus Oy Taka-Hirvi,  7:28

Benjaminpalsta,  4:19 13.05.2008 655 000

Tampereen Autokuljetus Oy Taka-Hirvi,  7:28 09.10.2012 240 000

Tampereen Autokuljetus Oy Kulmala   5:0

ma. Raatolukko  1:51 13.11.2017 1 345 000

Tampereen kaupunki Tausti-Sora,  2:16 07.06.2015 60 000

Tampereen kaupunki Hietaharju,  3:41

Epaalansora,  7:25 10.05.2011 550 000

Tampereen kaupunki Soramäki,  3:35 15.10.2008 300 000

Yhteensä 4 648 000  

Taulukko 4. Isokankaan sora-alueen maa-aineslupien tilanne 19.8.2010.  

 

Kollola

Hakija Tila Voimassaolo Kokonais-

määrä m
3

Destia Oy Kantokylän soramaa,  1:49

Hiekkala,  1:87

Hiekkala 2,  1:117

Santamaa, 1:9 14.12.2015 500 000

Hämeen Kuljetus Oy Lemposora,  1:138

Yli-Kantokylä,  1:157 12.05.2019 365 000

Hämeen Kuljetus Oy Rantala II,  1:149 02.06.2004

10.12.2014 9 500

Hämeen Kuljetus Oy Sorarinne, 1:125

Sorarinne II,  1:148

Soraseula,  1:143

Kivimäki,  1:144

13.04.2020

Kivimäki 1:144 

01.01.2016 731 000

Lohja Rudus Oy Ab Sorarinne 1:158 17.02.2011 445 000

Maanrakennusliike Ilmari Kaura Oy Martinmäki,  1:60

Monttumäki,  1:88 09.09.2018 600 000

Valkeakosken kaupunki Sorala,  1:77

Sorala 2,  1:104 14.09.2016 400 000

Valkeakosken Sora Oy Soramäki,  1:84 11.04.2017 52 500

Valkeakosken Sora Oy Timonmäki  1:127

Päivinmäki  1:136 11.04.2017 57 000

Yhteensä 3 160 000  

Taulukko 5. Kollolan sora-alueen maa-aineslupien tilanne 19.8.2010.  
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Isokangas-Syrjänharjun ottoalue on 0,4-1 kilometrin päässä Kinnalan vedenottamosta.  

Kollolanharjun ottoalue on 2,3-1,3 kilometrin päässä Harhalan vedenottamosta. 
Pohjaveden virtauksesta alueella ei ole tarkkaa tietoa.  

Pohjavettä suojaavaksi kerrosvahvuudeksi on lupaehdoissa määrätty vähintään 4 metriä 
mitattuna ylimmästä pohjaveden pinnasta. Etäisyys riippuu esimerkiksi laaditusta suoja-
alueesta, jossa määritellään lähi- ja kaukosuojavyöhyke pohjavesialueelle. Jokainen maa-
aineksen otto käsitellään omana tapauksenaan ja suoja-alue määrätään erikseen 
tutkimusten yhteydessä. Lupamääräyksissä maa-ainesten ottajat on velvoitettu 
seuraamaan pohjaveden pinnan korkeutta ja he ovat tarvittaessa velvolliset esittämään 
seurannan viranomaisille. Määräyksissä on kiinnitetty huomioita myös polttoaineiden ja 
muiden öljytuotteiden asianmukaiseen varastointiin ja käsittelyyn sekä ottoalueen 
maisemointiin ottotoiminnan loputtua. 

Kaikki nykyiset luvat on myönnetty vanhoille soranottoalueille jatkamalla vanhaa lupaa. 
Ottoalueet ovat yleisesti melko siistejä eikä kaivuuta ole ulotettu pohjaveden pintaan asti. 

Pirkanmaalle valmistui vuonna 2001 pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon 
yhteensovittamista tarkastellut projekti. Tämä ns. POSKI-projektin yhteydessä osa  
Pälkäneen pohjavesialueista luokiteltiin maa-ainesten ottoon osittain soveltuvaksi ja muut 
pohjavesialueet maa-ainesten ottoon soveltumattomiksi. 

Pirkanmaan Seutukaavaliiton vuonna 1988 ilmestyneessä Pirkanmaan harjuluonto –
julkaisussa Kollolanharju ja Syrjänharju-Isokangas on luokiteltu alueellisesti arvokkaiksi 
harjualueiksi. Uusi POSKI hanke on valmistumassa 2014 tuoden mahdollisesti uusia 
rajoituksia. 

 

2.3.5 Maa-ainesten oton aiheuttaman riskin arviointi 
 

Maakerrosten pohjavettä puhdistava vaikutus perustuu maan pinnalla olevan 
humuskerroksen biologiseen toimintaan. Humuskerros ja sen alapuolella olevat 
huuhtoutumis- ja rikastumiskerros puolestaan muuttavat pohjaveden laatua 
emäksisemmäksi ja pidättävät mm. haitallisia raskasmetalliyhdisteitä sekä esimerkiksi 
rautaa. Näiden kerrosten poistaminen haittaa puhtaan pohjaveden muodostumista. 
Pohjaveden pinnan päällä tulee olla riittävän paksut maakerrokset, jotta vajoveden laatu 
voi muuttua raikkaaksi pohjavedeksi ennen varsinaista pohjavesikerrosta. 

Syrjänharju-Isokankaan pohjoisosassa sekä Kollolanharjun pohjoisosassa on laajoja 
aukinaisia soranottoalueita, joilta humuskerros on poistettu. Aukinaiset alueet lisäävät 
pohjaveden laadunvaihtelua ja likaantumisriskiä. Tämän takia ne osat ottoalueista, joilla 
otto on jo päättynyt, tulisi maisemoida. 

2.3.6 Toimenpiteet – maa-ainesten otto 
 

Lupien myöntäminen 

Luokitellulle pohjavesialueelle haettujen maa-aineslupien käsittelyssä tulee huomioida 
toiminnan vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään. Lupaa, joka saattaa heikentää 
pohjaveden laatua tai määrää ei tule myöntää. Jos I, II tai III luokan pohjavesialueelle 
myönnetään uusia maa-ainesten ottolupia, tulee niiden lupaehtojen olla riittävät 
pohjaveden suojaamiseksi ja asetettavat vakuudet riittävän suuret, jotta niillä pystytään 
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suorittamaan tarvittavat jälkihoitotoimenpiteet. Ottoalueilla tulee olla säännöllinen 
pohjaveden korkeustason seuranta. Jos kunnan viranhaltijoilla ei ole riittävää tietoa 
pohjaveden virtauskuvasta alueella, jota maa-ainesten ottohakemus koskee, tulee luvan 
hakija velvoittaa ennen asian käsittelyä selvittämään pohjaveden pinnan ja 
mahdollisuuksien mukaan myös kallion pinnan korkeustaso alueella. Alimman sallitus 
ottotason määräämisessä tulee ottaa huomioon pohjaveden ylin pinnankorkeus. 

Lupien voimassaoloaika tulisi perustella ja pyrkiä mahdollisimman lyhyisiin ottoaikoihin. 
Lisäksi lupien vakuuksia tulisi korottaa siten, että ne vastaisivat ottoalueiden 
kunnostuskustannuksia. Tällöin vakuuden suuruuden tulisi olla vähintään 12 000 euroa/ha. 
Avattuun ottoalaan sidottu vakuus ohjaa myös maa-ainesten ottoa siten, että alueita 
pyritään kunnostamaan jo ottotyön aikana. 

Kotitarveottajille tulee antaa ohjeet oton järjestämiseksi ja pohjaveden pinnan 
seuraamiseksi. Vaikka ottolupaa ei tarvita, otto ei saa maa-ainelain mukaan uhata alueen 
pohjavettä. Ohjeissa tulee korostaa sitä, että ottoa ei tule lainkaan aloittaa, jos pohjaveden 
pinta on 5 metriä lähempänä maan pintaa. Lisäksi ottajille tulee kertoa velvoitteesta 
kunnostaa alue oton päätyttyä. 

 

Ottolupien valvonta 

Lupaehtojen mukaiset pohjaveden pinnankorkeuden seurantatiedot tulee kerätä maa-
ainesten ottajilta. Pohjavesiputkien ja – pintojen korkeusasemat tulee vaaita ja tiedot tulee 
päivittää karttoihin. Jos jollakin alueella pohjavesiputket ovat jääneet asentamatta, tulee ne 
välittömästi asentaa valvovan viranomaisen esittämään paikkaan. 

Suojakerrosvahvuudet tulee selvittää. Jos jollakin alueella ottotoiminnassa on rikottu 
lupaehdoissa määrättyjä suojakerrosvahvuuksia, tulee ottotoiminta välittömästi keskeyttää. 
Ottotoimintaa voidaan jatkaa vasta, kun valvovan viranomaisen kanssa on sovittu 
korjaavista toimenpiteistä ja ne on suoritettu. 

Ottoalueen maisemointi tulisi suorittaa työn etenemisen mukaan. Jos maisemointia ei ole 
aloitettu kahta vuotta ennen luvan loppumisaikaa, tulee maanomistajan esittää valvovalle 
viranomaiselle suunnitelma ja aikataulu maisemoinnin suorittamisesta siten, että 
maisemointi voidaan tehdä ennen luvan loppumisaikaa.  

 

Muut toimenpiteet 

Asiaton kulku moottoriajoneuvolla tulee estää käytössä oleville ja vanhoille soramontuille 
esim. puomein tai suurilla kivillä alueiden väärinkäytön välttämiseksi. Tarvittaessa 
Pälkäneen kunta järjestää yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa koulutus- ja 
tiedotustilaisuuden maa-ainesten ottajille. Tilaisuudessa voidaan käydä lävitse esim. 
maannos- ja suojakerroksen merkitystä pohjaveden laadun tekijänä, jälkihoitotoimenpiteitä 
ja öljyvahinkojen hoitamista ottoalueilla.  

Maa-ainesten ottoa voidaan ohjata myös laatimalla pohjavesialueella maa-ainesten oton 
osayleiskaava. 
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2.4 YRITYSTOIMINTA 
 

Yritystoiminnassa on käytössä useita erilaisia kemikaaleja. Mahdollisten päästöjen 
pohjavedelle aiheuttama vaara riippuu mm. maaperään joutuneen kemikaalin 
myrkyllisyydestä, vesiliukoisuudesta, viskositeetista, hajoavuudesta, pidättymiskyvystä ja 
määrästä. Lisäksi päästön vaarallisuus riippuu maaperä- ja pohjavesitekijöistä. 

Kemikaaleja tai öljyjä voi päästä maaperään säiliöiden täyttöjen ja tyhjennysten 
yhteydessä, säiliöiden ja putkistojen vuodoista, kuljetusonnettomuuksissa, 
käyttöhäiriötilanteissa, varastoinnissa, viemärivuodoista tai tulipalojen yhteydessä. Koska 
kemikaalien kulutuksesta ja kuljetuksista valta osa on erityyppisiä öljy-yhdisteitä, on 
yritystoiminnassa öljyvahinko todennäköisin vahinkotapahtuma. 

 

2.4.1 Pohjavesialueilla sijaitseva yritystoiminta 
 

Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueella on 19 yritystä, joista yhdeksän toiminta 
luokitellaan mahdollisesti pohjavedelle vaaraa aiheuttavaksi. Nämä kaikki riskiä 
aiheuttavat yritykset sijaitsevat Kankaanmaan teollisuusalueella. Yritysten tiloissa 
varastoitavat haitta-ainemäärät ovat kuitenkin pääasiassa vähäisiä. Yritykset varastoivat 
asianmukaisesti muutamia litroja mm. maaleja ja lakkoja. Alueen suurimmat haitta-
ainevarastot sijaitsevat metalliteollisuuden yrityksissä, joissa on jäte – ja/tai lämmitysöljyä 
sekä nestekaasua. Kuudella yrityksellä on kiinteistöllään öljysäiliö ja poltto- ja/tai jäteöljyjä 
käsitellään noin 3 000 -10 000 litraa vuodessa. Säiliöt sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta 
sisällä tai ulkona maan pinnan yläpuolella. Yritysten etäisyys Kinnalan 
pohjavedenottamoon vaihtelee noin 1,2 kilometristä 1,7 kilometriin  
 
Kollolanharjun pohjavesialueella, Iltasmäessä on viisi toimivaa yritystä. Niistä kolmen 
toiminta voi aiheuttaa vaaraa pohjavedelle, joskin niissä säilytettävät haitta-ainemäärät 
ovat pääasiassa pieniä. Alueen korjaamopalvelu-yritys säilyttää kuitenkin öljyjä akkuja ja 
romuautoja ilman asianmukaista suojausta. Lisäksi yhdellä pohjavesialueella sijaitsevalla 
yrityksellä on maanalainen öljysäiliö. Kollolanharjun pohjavesialueen yritykset sijaitsevat 
0,5 - 12,2 kilometrin etäisyydellä Harhalan lisävedenottamosta. 
Keväällä 2010 yritysten edustajilta kerättiin tiedot heidän toiminnastaan ja mahdollisista 
alueella käsiteltävistä haitta-aineista. 
 

2.4.2 Toimenpiteet – yritystoiminta 
 

Pohjavesialueille sijoittuneet yritystoiminnat ovat tärkeässä asemassa kun kartoitetaan 
pohjavesialueiden riskitekijöitä. On erityisen tärkeää, että alueiden yritysten henkilökunta 
tietää pohjavesialueisiin liittyvät riskit ja rajoitukset, jotta he voivat ottaa nämä 
toiminnassaan huomioon. Kemikaali-, öljy ja ongelmajätteet on säilytettävä 
tiivispohjaisissa, allastetuissa ja katetuissa sekä viemäröimättömissä varastotiloissa. 
Alueet, joilla käsitellään, siirretään ja kuljetetaan kemikaaleja, on päällystettävä. 
Varastoalueet tulee pitää siistinä, jotta mahdolliset haitta-aine vuodot huomataan 
nopeammin.  
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Öljysäiliöt, erityisesti maan alla sijaitsevat on tarkastutettava vaadituin määräajoin ja tieto 
on toimitettava palo- ja pelastuslaitokselle. Pohjavesialueille ei tule sijoittaa uutta 
yritystoimintaa, josta voi aiheutua pilaantumisriskiä pohjavedelle. 

 

2.5 MUUNTAJAT 
 

Yleisimpiä muuntamotyyppejä ovat kaapeloidut puistomuuntajat sekä pylväsmuuntajat. 
Muuntamoilla olevilla jakelumuuntajilla muunnetaan keskijänniteverkon jännite 
pienjännitteelle sähkön jakeluun sopivaksi. Muuntajien sisältämä muuntajaöljy aiheuttaa 
ympäristöriskin. Muuntajaöljyn tehtävänä on sähköinen eristäminen ja lämmön 
kuljettaminen muuntajan aktiivisista osista jäähdyttimiin. Yleisimmin käytetty muuntajaöljy 
on raakaöljystä jalostettua mineraaliöljyseosta. Mineraaliöljy aiheuttaa pohjavedessä haju- 
ja makuhaittoja. 

Öljyvuoto voi tapahtua joko pitkäaikaisena vuotona tai muuntajan äkillisen vioittumisen 
seurauksena. Pitkäaikaisen vuodon syynä on yleensä rakennevika tai osien ikääntyminen. 
Pitkäaikaisessa vuodossa ympäristöön pääsee kuitenkin vain murto-osa muuntajan koko 
öljymäärästä, yleensä alle kymmenen litraa, koska muuntaja vioittuu pian eristeöljyn 
vähetessä ja vika havaitaan nopeasti. 

Todellinen ympäristöriski muodostuu tilanteessa, jossa muuntaja vaurioituu niin pahoin, 
että koko muuntajaöljymäärä tai suurin osa siitä pääsee maaperään. Tällainen tilanne voi 
syntyä, jos muuntajan sisäinen eristys pettää esim. salaman aiheuttaman ylijännitteen 
seurauksena ja sisäinen valokaari puhkoo muuntajasäiliöön reikiä tai aiheuttaa muuntajan 
räjähdyksen. 

Myös ulkoisista valokaarista, ilkivallasta tai varomattomasta metsästysaseen käytöstä voi 
aiheutua vaurioita, jotka johtavat äkilliseen vuotoon. Myös tällaisesta muuntajavauriosta 
saadaan nopeasti tieto sähköverkoston suojauksen ansiosta. 

 

2.5.1 Pälkäneen pohjavesialueilla sijaitsevat muuntamot 
 

Pälkäneen pohjavesialueilla oleva jakeluverkosto kuuluu Vattenfall Verkko Oy:lle. 
Vattenfall Verkko Oy:llä on Isokangas-Syrjänharjun ja Kollolanharjun pohjavesialueilla 
yhteensä 16 muuntajaa. Muuntajat ovat melko pieniä, öljymäärän vaihdellessa 105–480 
kg:n välillä. Muuntajista kaksi on puistomuuntamoita ja loput pylväsmuuntamoita. 

Vattenfall Verkko Oy:llä on muuntajien tarkastusohjelma, jossa kaikki erityiskohteet, kuten 
pohjavesialueilla sijitsevat muuntajat käydään tarkastamassa kerran vuodessa. Normaali 
muuntamoiden tarkastusväli on kuusi vuotta. Lisäksi jakelumuuntajien rikkoutuminen 
havaitaan käytönvalvontajärjestelmässä, jonka jälkeen paikalle lähetetään 
viankorjausryhmä. 
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Taulukko 6: Muuntajat pohjavesialueilla 

Nimi Muuntamotyyppi Öljymäärä (kg) Teho (kVA)  

Gears Rakennus/puistomuuntamo 630 800 

Isokankaantie Pylväsmuuntamo 375 315 

Murske Pylväsmuuntamo 230 200 

Tynskä Pylväsmuuntamo 105 30 

Mällinoja Pylväsmuuntamo 305 315 

Pajarinmäki Pylväsmuuntamo 175 100 

Tammetintie Pylväsmuuntamo 230 200 

Yrittäjäntie Pylväsmuuntamo 375 315 

Kankaanmaa Pylväsmuuntamo 240 200 

Raatolukko Pylväsmuuntamo 175 100 

Verstaspolku Pylväsmuuntamo 230 200 

Iltasmäki Pylväsmuuntamo 480 500 

Kollola  Pylväsmuuntamo 105 30 

Yrittäjäntie Pylväsmuuntamo 360 200 

Aapiskukko Rakennus/puistomuuntamo 375 315 

Tammetintie II Pylväsmuuntamo 230 200 

 
 

2.5.2 Toimenpiteet – muuntajat 
 

Pohjavesialueilla olevien pylväsmuuntamoiden paikan maaperä selvitetään ja samalla 
arvioidaan muuntajien pohjavedelle aiheuttama riski. Kiinnitetään huomiota etenkin 
vedenottamoiden läheisyydessä sijaitseviin muuntajiin. Tarvittaessa ryhdytään esim. 
seuraaviin toimenpiteisiin: 

 Tiivistetään muuntajien alapuolella oleva maa-alue siten, että mahdollisessa 
vuototapauksessa öljy ei pääse valumaan pylväiden tyvien kivitäyttöön tai 
imeytymään maaperään. 

 Rakennetaan puistomuuntajien alle riittävä suoja-allas mahdollisia öljyvuotoja 
varten. 

 Mikäli olemassa olevat suoja-altaat ovat liian pieniä, rakennetaan altaasta 
ylivuotoputki maanalaiseen umpisäiliöön. 

 Huolehditaan siitä, että muuntajista ei pääse onnettomuustilanteissa kaapeliputkia 
pitkin valumaan öljyä maaperään. 

 Merkitään muuntajat kilvellä, josta käy selville tapa, jolla muuntajaa ympäröivä 
maaperä on suojattu. 

Verkkosuunnittelussa tulee huomioida pohjavesialueet ja vedenottamot siten, että 
muuntajat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan hienorakenteiselle maaperälle ja 
pohjavesialueiden tai ainakin vedenottamoiden lähialueiden ulkopuolelle. 
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Pohjavesialueilla sijaitsevista öljyjäähdytteisistä muuntajista tulee pitää ajantasalla olevaa 
listaa ja karttaa, jotka tulee toimittaa Tampereen aluepelastuslaitoksen Kaakkois-
Pirkanmaan yksikölle. 

 

2.6 LIIKENNE, TIENPITO JA KULJETUKSET 
 

2.6.1 Liikenteen ympäristövaikutukset 
 

Pohjavesialueille liikenteestä ja tienpidosta aiheutuvat päästöt, vaarallisten aineiden 
kuljetusonnettomuudet ja talvikunnossapitotoimet voivat aiheuttaa pohjaveden 
pilaantumisriskin. Myös pohjavesialueilla tapahtuva maastoliikenne ja moottoriurheilu 
voivat uhata pohjaveden laatua jos öljyä tai polttoainetta vuotaa maaperään 
onnettomuuksien, konerikkojen, tankkauksen tai huollon yhteydessä. 

Liikenteen päästöt, lähinnä hiilivety-yhdisteet (HC), typen oksidit (NOx), rikkidioksidi (SO2), 
hiilimonoksidi (CO) ja hiukkaset, leviävät kapealle alueelle tien ympäristöön. Niiden 
kulkeutumista maaperässä ja vaikutusta pohjaveteen ei ole vielä riittävästi tutkittu. Lisäksi 
liikenneperäisiä päästöjä oli 1990-luvun alkuun asti pakokaasujen mukana leviävä lyijy. 
Teiden varsien maaperässä on yhä lyijykuormitusta, joka saattaa kulkeutua pohjaveteen. 

Liikenteen osuus hiilivetyjen kokonaispäästöistä on 47 %. Hiilivedyt reagoivat mm. typen 
kanssa muodostaen otsonia. Hiilivedyt ovat pääasiassa palamatonta polttoainetta, joka jää 
pakokaasuihin epätäydellisen palamisen tuloksena. Dieselajoneuvojen pakokaasut 
sisältävät bensiiniajoneuvoja enemmän polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä), joista 
useat ovat karsinogeenisiä ja mutageenisiä. 

Typen oksidien päästöistä 48 % on peräisin tieliikenteestä. Typen oksidit ja veteen 
liuenneet nitraatti-ionit aiheuttavat maaperän happamoitumista. Liikenteestä aiheutuvat 
rikkidioksidipäästöt ovat pienet. Ne muodostuvat pääosin dieselajoneuvoista. 

Maanteillä kuljetettavat nestemäiset kemikaalit ja helposti veteen liukenevat kiinteät 
vaaralliset aineet voivat liikenneonnettomuuden sattuessa aiheuttaa pohjaveden 
pilaantumisriskin. Riskin suuruus riippuu tien sijainnista suhteessa pohjavedenottamoon, 
tien luiskien suojauksesta, ympäröivistä maalajeista ja maahan pääsevän kemikaalin 
ominaisuuksista. 

Merkittävin tienpidosta aiheutuva haitta pohjavesille on veden kloridipitoisuuden nousu 
tiesuolauksen seurauksena. Tiesuolan käytön seurauksena maaperän ja pohjaveden 
kloridipitoisuus kasvaa, veden syövyttävyys lisääntyy, alkaliteetti pienenee ja pH laskee, 
jolloin metalleja ja ravinteita liukenee pohjaveteen.  

 

2.6.2 Pälkäneen pohjavesialueiden liikenne 
 

Tiehallinnon ylläpitämistä teistä Pälkäneen pohjavesialueiden kautta kulkevat valtatie 12. 
Isokangas-Syrjänharjun ja Kollolanharjun ohjavesialueiden kohdalla kulkee vuorokaudessa 
7080–7290 ajoneuvoa. Näistä 650–690 on raskasta liikennettä eli noin 9 %. 

VTT tutkii Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöjä. VTT:n ylläpitämän Tieliikenteen 
päästöjen laskentajärjestelmän (LIISA) mukaan Pälkäneen kunnan alueella tieliikenteen 
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kokonaispäästöt olivat 347 t hiilimonoksidia (CO), 39 tonnia hiilivetyjä (HC), 88 tonnia 
typen oksideja (NOx), 4,8 tonnia hiukkasia ja 22 300 tonnia hiilidioksidia. Nämä tiedot ovat 
vuodelta 2008, joten luvuissa on mukana myös entinen Luopioisten puoli. 

Vuodelta 2005 eli ennen Luopioisten ja Pälkäneen yhdistymistä, päästöt olivat seuraavat 
Pälkäneellä: 

CO 335 
HC 40 
NOx 89 
hiukkaset 4,4 
CO2 17820 

 
Tiehallinnon tekemän liikenne-ennusteen mukaan liikenne kasvaa 46 % vuoteen 2030 
mennessä, kun koko maan liikenteen ennustetaan kasvavan 42 %. Päästöjen kehitys on 
todennäköisesti kuitenkin hiilidioksidia lukuun ottamatta laskeva johtuen autokannan 
uusiutumisesta ja katalysaattoreiden laajemmasta käytöstä. 

 

2.6.3 Tienpito 
 

Tienpidon pohjavedelle aiheuttama riski johtuu lähinnä liukkauden torjuntaan käytetyn 
tiesuolan sekä pölyämistä estämään käytetyn tiesuolan ja jätelipeän käytöstä. Myös 
hiekoitukseen käytettävän maa-aineksen otto ohentaa pohjavesiä suojaavia maakerroksia. 

Liukkaudentorjuntaan käytetty suola on pääosin natriumkloridia (NaCl) eli ruokasuolaa, 
mutta jonkin verran käytetään liuoksena myös kalsiumkloridia (CaCl2 * H2O). 
Kaliumformiaattia liukkaudenestossa on tutkittu ja siitä saadut tutkimustulokset ovat 
lupaavia, mutta sen laajemman käytön esteenä on 15-kertainen hinta natriumkloridiin 
verrattuna  

Hiekkateiden pölynsidonnassa käytetään kalsiumkloridia ja sulfiittijätelientä. Sulfiittiliemen 
kuiva-aines sisältää pääosin lignosulfonaatteja ja tuhkaa. Lisäksi seokssa on 
epäpuhtautena pieniä määriä kromia, kuparia, sinkkiä ja rautaa. 

Luonnontilaisissa maapohjavesissä kloridia on alle 5 mg/l. Klorideilla ei tiedetä olevan 
haitallisia terveysvaikutuksia. Kloridit lisäävät veden korroosiovaikutuksia jo muutamien 
kymmenien milligrammojen pitoisuuksina. Korroosiovaikutusten perusteella kloridien 
suositeltava enimmäispitoisuus talousvedessä on 25 mg/l.  

 

Teiden kunnossapitoluokat 

Tiehallinnon ylläpitämät tiet jaetaan liikennemäärien ja tien pinnoitteen mukaan 
kunnossapitoluokkiin: 

 

Talvihoitoluokka Is (vilkasliikenteiset, koko talven suolattavat) 

Suurien liikennemäärien vuoksi tavoitteena on liukkauden ennaltaehkäisy. Lumi ja jää 
eivät saa vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen tai turvallisuuteen. Tiet pidetään paljaina koko 
talven, mikä edellyttää suolan käyttöä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolan käyttö ei ole 
mahdollista, tien pinta voi osittain olla jäinen. Liukkaus torjutaan pääsääntöisesti 
ennakoivilla toimenpiteillä. 
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Talvihoitoluokka I (koko talven suolattavat) 

Tie on suurimman osan ajasta paljas tai siinä voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja 
ajokaistojen ja ajourien välissä. Sään muutostilanteissa ja yöaikaan tiellä voi olla lievää 
liukkautta. Liukkauden ongelmatilanteet pyritään estämään ennakoivasti liukkauden 
torjunnalla. 

 

Talvihoitoluokka Ib 

Tie hoidetaan korkeatasoisesti, mutta pääosin ilman suolaa. Tien pinta on 
liikennemäärästä ja säästä riippuen osittain paljas, osittain tiellä on polannekaistoja tai tie 
voi olla kokonaan lumipolanteen peittämä. 

Tiellä on ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta hyvä talvikeli, joka ei ole 
paljaan asfaltin veroinen, mutta riittävän turvallinen tienkäyttäjien liikkuessa vallitsevien 
olosuhteiden mukaisesti. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. 
Liukkaus torjutaan suolalla vain syys- ja kevätliukkailla sekä liikenneturvallisuutta erityisesti 
vaarantavissa ongelmatilanteissa. 

 

Talvihoitoluoka Tib (eräät taajamatiet) 

Tiestö on sydäntalven aikaan polannepintainen. Laatu on vastaavan tasoinen kuin Ib-teillä, 
mutta tiellä voi olla syvemmät polanneurat, jotka eivät alhaisen nopeusrajoituksen takia 
aiheuta ongelmia liikenteelle. 

 

Talvihoitoluokka II 

Tien pinta on pääosin polannepintainen ja polanne voi olla osittain urautunut. Tiellä on 
normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasaisuus maltilliseen liikennöintiin. Risteysalueet, mäet 
ja kaarteet hiekoitetaan niin, että normaali liikkuminen on turvallista. 

Tie hiekoitetaan kokonaan ongelmallisimmilla keleillä. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi 
sään äkillisesti lauhtuessa tai heti lumisateiden jälkeen liikenteeltä edellytetään 
varovaisuutta. 

 

Talvihoitoluokka III 

Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Pakkaskeleillä ajo-
olosuhteet ovat pääosin tyydyttävät, mutta saattavat paikoin vaihdella. Sään muuttuessa 
keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä 
varovaisuutta. 
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2.6.4 Tienpidon aiheuttaman riskin arviointi 
 

Pälkäneen pohjavesialueilla kulkeva päätie on valtatie 12 ja se on päällystetty. Pälkäneen 
alueen kohdalta valtatie kuuluu hoitoluokkaan I, joka tarkoittaa koko talven ajan 
suolattavaa tietä. Valtatien kunnossapitoon käytetään vuosittain noin 3,58 – 6,48 tonnia 
suolaa yhtä tiekilometriä kohden (ka vuosilta 2005–2010). Pälkäneen urakkasopimuksessa 
ei ole asetettu erityisvaatimuksia valtatie 12 talvihoidolle. Kunta levittää jonkin verran 
suolaa kunnan kunnossapidettäville teille muilla alueilla. Riski suolan kulkeutumisesta 
pohjavesiin on olemassa ja tämä voi aiheuttaa pohjaveden laadun pilaantumista ja 
vaarantumista. 

 

2.6.5 Vedenottamoiden kloridipitoisuudet 
 

Isokangas-Syrjänharjun Kinnalan pohjavedenottamo toimii Kaivotie 11:ssä, Onkkaalassa. 
Kollonlanharjun lisävedenottamo, Harhala, sijaitsee Pajulantie 15:ssä. Hämeen tiepiirin 
kloridiseurannassa Harhalan vedenottamolla raakaveden kloridipitoisuus vuonna 2008 oli 
47 mg/l.  

Pohjaveden luonnollinen kloridipitoisuus on alle 5mg/l. Enimmäisarvo kloridille talousveden 
vaatimuksissa on jopa 250mg/l, mutta vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi 
kloridipitoisuuden olisi suositeltavaa olla alle 25 mg/l.  

 

2.6.6 Maanteillä kuljetettavat vaaralliset aineet 
 

Maanteillä kuljetettavat kemialliset nesteet ja helposti veteen liukenevat kiinteät vaaralliset 
aineet voivat liikenneonnettomuustilanteessa aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. 
Riskin suuruus riippuu tien sijainnista pohjavedenottamoihin nähden, tien luiskien 
suojauksesta, ympäröivistä maalajeista ja maahan pääsevän kemikaalin ominaisuuksista. 

Liikenneministeriön päätöksessä vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä ja 
asetuksessa vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä on vaaralliset aineet jaettu 
yhdeksään luokkaan. Nämä vaarallisten aineiden luokat ovat seuraavat: 

1 räjähteet 
2 kaasut 
3 palavat nesteet 
4.1 helposti syttyvät kiinteät aineet 
4.2 helposti itsestään syttyvät aineet 
4.3 aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia 
kaasuja 
5.1 sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 
5.2 orgaaniset peroksidit 
6.1 myrkylliset aineet 
6.2 tartuntavaaralliset aineet 
7 radioaktiiviset aineet 
8 syövyttävät aineet 
9 muut vaaralliset aineet ja esineet 
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Seoksissa ja liuoksissa olevat vesiympäristölle vaaralliset aineet kuuluvat vaarallisten 
aineiden kuljetussäännösten alaisuuteen, jos niiden kokonaispitoisuus on vähintään 25 % 
liuoksen tai seoksen painosta. 

Vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksia tapahtuu maassamme vuosittain noin 
parikymmentä. Suurin osa onnettomuuteen joutuvista autoista on öljyä tai polttoaineita 
kuljettavia säiliöautoja, koska suurin osa maanteillä kuljetettavista vaarallisista aineista 
lukeutuu luokkaan 3 eli palaviin nesteisiin. Toiseksi eniten kuljetetaan luokan 8 aineita 
(syövyttävät aineet) ja kolmanneksi eniten luokan 2 aineita (kaasut). Liikenneministeriön 
keräämien tietojen mukaan vuosina 1997–2002 sattui 60 vaarallisten aineiden 
kuljetusonnettomuutta.  

 

2.6.7 Pälkäneen pohjavesialueiden raskas liikenne, vaarallisten aineiden kuljetukset 
ja liikenneonnettomuudet 

 

Isokangas-Syrjänharjun ja Kollolanharjun pohjavesialueilla on vuosina 2005-2010 
tapahtunut pelastustehtäviä seuraavasti: 

- rakennuspaloja 3 kpl 
- liikennevälinepaloja 7 kpl 
- öljyvahinkoja 1 kpl 
- liikenneonnettomuuksia 17 kpl 

 

2.6.8 Kuljetusten aiheuttaman riskin arviointi 
 

Vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuden riski on olemassa valtatiellä 12, koska tie 
kulkee molempien pohjavesialueiden läpi (Isokangas-Syrjänharju ja Kollolanharju). 
Valtatiellä kuljetetaan myös vaarallisia aineita muun liikenteen ohessa. Esimerkiksi 
polttoainerekan kuljetusonnettomuus voi aiheuttaa uhan pohjaveden laadulle, jos 
onnettomuus tapahtuu pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella.  

  

2.6.9 Toimenpiteet – liikenne ja tienpito 
 

Talviaikaista tiesuolausta ja sorateiden kesäaikaista pölynsidontasuolausta tulee 
mahdollisuuksien mukaan välttää pohjavesialueilla, erityisesti vedenottamoiden 
läheisyydessä. Suolahiekka tulee pohjavesialueilla varastoida katetuissa tiloissa tiiviin 
alustan päällä. 

Tiehallinnon tulee seurata tiesuolauksen vaikutuksia pohjaveden laatuun valtatie 12:n 
varrella ainakin sillä tieosuudella joka kulkee I-luokan pohjavesialueen kautta. 

Vedenottajien tulee tarkkailla pohjaveden kloridipitoisuuden kehittymistä 
pohjavedenottamoilla. 

Onnettomuusvaaran vuoksi maastossa olevien pohjavesialuemerkkien kunto ja sijainti 
tulee tarkastaa ja tarvittaessa uusia kaikki merkit. 

Vedenottamoiden suojaamiseksi tulee Tampereen aluepelastuslaitoksen ja kunnan 
varautua pohjavesialueilla nopea vaarallisten aineiden päästöjen torjuntaan, pohjaveden 
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puhdistustarpeen selvittämiseen ja tarvittaessa puhdistuksen aloittamiseen. Mahdollisesta 
onnettomuudesta tulee tiedottaa välittömästi myös vedenottajalle ja tarpeen vaatiessa 
varautua vedenoton keskeyttämiseen. 

Teille tulisi asettaa pohjavesialueen sijainnista ilmoittava merkintä. 

2.7 LASKEUMA 
 

Maaperään joutuu ilman kautta monenlaisia epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa 
muutoksia myös pohjaveden laadussa. Merkittävimmät muutokset aiheutuvat rikki- ja 
typpilaskeuman aiheuttamasta happamoitumisesta. Lisäksi ilmasta voi tulla laskeumana 
raskasmetalleja tai radioaktiivisia yhdisteitä. Ilman epäpuhtaudet aiheutuvat lähinnä 
energiantuotannosta sekä teollisuuden ja liikenteen päästöistä. 

 

2.7.1 Laskeuman vaikutus pohjaveden laatuun 
 

Valtaosa Suomen rikkipäästöistä tulee fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Mallilaskelmien 
perusteella on arvioitu, että Suomi vastaanottaa noin neljä kertaa enemmän rikkidioksidia 
kaukolaskeumana kuin mitä sen omasta tuotannosta jää Suomeen. Typen oksidien 
päästöistä liikenne eri muodoissaan aiheuttaa yli puolet ja energiantuotanto noin 30 %. On 
arvioitu, että typen oksidien päästöistä viidesosa on kotimaista alkuperää. 
Ammoniakkipäästöjen aiheuttama typpilaskeuma on Suomessa suunnilleen yhtä suuri kuin 
typen oksidien aiheuttama laskeuma. 

Erityisen alttiita laskeuman vaikutuksille ovat maa-ainesten ottoalueet, joiden maaperää 
suojaava kasvillisuus ja pintamaa on poistettu. Jos maa-ainesten otto on ulotettu 
pohjavesikerrokseen asti, pääsevät hapan sade ja muut epäpuhtaudet suoraan 
pohjaveteen. 

Maamme pohjavedet ovat yleensä luonnostaan happamia, mikä johtuu piihappopitoisista, 
hyvin rapautumista kestävistä kivilajeista. Tästä syystä maaperän puskurikapasiteetti 
happamoitumista vastaan on hyvin pieni. Happamat sade- ja sulamisvedet eivät 
neutraloidu maaperässä ja pohjavedet ovat alttiina happamoitumiselle. Laskeumaperäisen 
happokuormituksen vaikutus pohjavesiin on voimakkaampaa karkearakeisissa 
muodostumissa kuin hienorakeisissa muodostumissa. 

 

 

2.7.2 Laskeuman pohjavesivaikutuksia estävät tekijät 
 

Hiekkamaan pintakerroksen orgaaninen aines pystyy pidättämään mm. kuparia, kromia, 
arseenia, kadmiumia ja elohopeaa. Alumiini, mangaani ja rauta puolestaan saostuvat 
rikastumiskerrokseen. Siten pintamaan orgaaninen aines sitoo parhaiten raskasmetalleja. 
Lisäksi niiden pidättymiseen vaikuttaa maaperän saviaineksen pitoisuus siten, että mitä 
korkeampi on maaperän saviaineksen määrä, sitä enemmän raskasmetallit voivat 
kiinnittyä maa-ainekseen. Näin ollen pintamaan poisto esimerkiksi soranottoalueilla 
vähentää raskasmetallien pidättymistä ja lisää niiden kulkeutumista pohjaveteen. 
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Humuskerros pystyy pidättämään myös ilman kautta tulevia radioaktiivisia yhdisteitä, kuten 
jodia ja cesiumia. 

Eripitoisten kloridiliuosten on todettu lisäävän mm. kadmiumin ja elohopean 
huuhtoutumista. Näin ollen tiesuolaus voi lisätä näiden raskasmetallien kulkeutumista 
pohjaveteen. 

Maa-ainesten ottoalueilla voidaan vähentää laskeuman mukana tulevien lika-aineiden 
pääsyä maaperään ja pohjaveteen toteuttamalla maa-ainesten ottaminen ja jälkihoitotyöt 
vaiheittain, jolloin maata on paljaana mahdollisimman vähän kerrallaan. Vaiheittaisessa 
ottotoiminnassa voidaan käyttää uuden vaiheen pintamaita välittömästi edellisen vaiheen 
jälkihoitoon. Tutkimuksissa (Alapassi ym. 2001) on todettu, että käyttämällä jälkihoitotöissä 
pintamateriaalina ottamisalueen alkuperäistä pintamaata, vajoveden laatu muuttuu lähes 
luonnontilaiseksi. 

 

2.7.3 Laskeuman suuruus Pälkäneen kunnan alueella 
 

Ilmatieteenlaitoksen seurannan mukaan Pälkäneen seudun alueella päästöt ovat vuonna 
2008 olleet seuraavanlaisia: 
 

Laskeuma t/a 
SOx 10-50 
NOx 5-10 
CO 5-10 (kt) 

 
Pälkäneellä suurimmat rikkidioksidi- ja typpioksidikuormittajia ovat  teollisuustuotannon 
lisäksi valtatie 12 kautta kulkeva liikenne. 
 

 

2.7.4 Toimenpiteet – laskeuma 
 

Merkittävä osa Suomen nykyisestä rikkilaskeumasta tulee kaukokulkeutumana Keski-
Euroopasta ja Baltian maista. Nitraatin laskeumaan vaikuttaa liikenteen määrä. Paikallisilla 
toimenpiteillä voidaan kuitenkin vaikuttaa jonkin verran päästöjen tasoon. 

Kaavoituksella tulee ohjata mm. yritystoimintaa sijoittumaan siten, että alueelliset 
lämmitysratkaisut ovat mahdollisia. Liikenteen sujuvuuteen tulee kiinnittää huomiota uusia 
alueita kaavoitettaessa. 

Maa-ainesten ottoalueet tulee kunnostaa mahdollisimman nopeasti siten, että maan 
pintaan kehittyy nopeasti biologisesti aktiivinen kerros. Tämän muodostumista tulee 
edesauttaa tuomalla alueelle humuspitoista maa-ainesta pintamaaksi. Mikäli maa-ainesten 
otto on ylettynyt pohjaveden pinnan alapuolelle, tulee pohjavesilammikot täyttää puhtaalla 
kiviaineksella. Orgaaninen aines tulee poistaa täytön alta ennen täyttämistä. 
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2.8 PILAANTUNEET MAA-ALUEET 
 

Pilaantunut maa-alue on alue, jossa haitallisen aineen tai tekijän pitoisuus ylittää 
huomattavasti kyseessä olevan alueen luontaisen pitoisuuden, ja aineen kokonaismäärä 
maaperässä on merkittävä tai pilaantuminen aiheuttaa alueen maankäytöstä ja 
ympäristöolosuhteista johtuen merkittävää välitöntä ja välillistä vaaraa luonnolle, 
ympäristölle ja terveydelle.  

Mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita ovat mm. jakeluasemat, vanhat kaatopaikat, saha-
alueet, kyllästämöt, ampumaradat ja muut alueet, joilla on käsitelty ympäristölle vaarallisia 
kemikaaleja tai muita aineita ilman asianmukaista maaperän suojausta.   

 

2.8.1 Mahdolliset pilaantuneet maa-alueet Pälkäneen pohjavesialueella 
 

Seuraavassa on esitelty kiinteistöjä, joiden maaperä on aikaisemmin ollut tai epäillään 
olevan pilaantunut. 

 

Isokangas-Syrjänharju 

Isokangas-Syrjänharju pohjavesialueella on yksi toiminta, jonka maaperä on todettu olleen 
pilaantunut. Metallituotteita valmistava, Kankaanmaan teollisuusalueella toimivan yrityksen 
maaperästä mitattiin syksyllä 2007 korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia, joiden THC arvot 
(520mg/kg) ylittivät ylemmän ohjearvon. Paikalla oli ennen sijainnut lämmitysöljysäiliö, joka 
poistettiin keväällä 2007. Maaperä puhdistettiin massanvaihtona ja öljysäiliö hyödynnettiin 
muissa tarkoituksissa. Puhdistustyön raja-arvot saavutettiin kaikilta osin ja THC:n 
loppuarvot jäivät 300 mg/kg. 

Kankaanlukossa, Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueella sijaitsee ampumarata. Vuonna 
2004 alueelta otetuissa pintahumuskerros -näytteissä tavattiin korkeita lyijypitoisuuksia; 
paikoitellen 1400mg/kg (kunnostusraja-arvo 300mg/kg) sekä kuparipitoisuuksia. Lyijyn 
kulkeutumista pintahumuskerroksesta alapuoliseen hiekkakerrokseen ei kuitenkaan ole 
havaittu. Ampumaradalle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 ja toimintaan on 
määrätty maankäyttörajoitteita. 

Alueella on mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita. Kankaanmaan teollisuusalueella 
sijaitsevan neljän purkamon tai – romuttamon maaperä on vielä selvityksen tarpeessa. 
Lisäksi Isokangas-Syrjänharjulla sijaitsevat polttonesteen jakeluasema, yksi 
polttoainesäiliö ja entinen ampumarata-alue ovat lisäselvityksen tarpeessa.  

Lisäksi mahdollisia lisäselvityksiä on tarpeen suorittaa pestisidilöydöksen vuoksi (Tavase). 

 

Kollolanharju 

Kollolanharjun pohjavesialueella ei ole todettuja pilaantuneita maa-alueita. Osa maa-
alueista on kuitenkin selvityksen tarpeessa. Alueella sijaitseva romupiha on mahdollisesti 
aiheuttanut maaperän pilaantumista. Lisäksi alueella sijaitsee yksi käytöstä poistettu ja 
kaksi edelleen käytössä olevaa polttoöljysäiliötä, joiden maaperään aiheuttama 
mahdollinen riski on selvitystarpeessa. Vuoteen 1976 asti Kollolanharjulla sijainneen 
yhdyskuntakaatopaikan vaikutukset ovat selvittämättä ja tutkimatta. 



42 

 

  

2.8.2 Toimenpiteet – pilaantuneet maa-alueet 
 

Haitalliset aineet voivat kulkeutua maaperästä pohjaveteen ja levitä siellä 
pohjavesivirtausten mukana. Kulkeutumiseen vaikuttavat maaperän ja haitta-aineiden 
ominaisuudet sekä pohjaveden virtauskuva.  

Kaikki mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet on tutkittava. Näille toiminnoille on 
tutkimusten perusteella tehtävä riskinarviointi ja sen mukainen kunnostamistarve. 
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa noudatetaan 
valtioneuvoston asetusta (PIMA) 214/2007. Puhdistamisvelvollisuus on yleensä henkilöllä, 
jonka toiminnasta on aiheutunut pohjaveden tai maaperän pilaantumista. Maaperän ja 
mahdollisesti myös pohjaveden puhdistus saattaa aiheuttaa mittavia kustannuksia. 

 

2.9  TAVASE OY:N TEKOPOHJAVESIHANKE 

 

Tavase Oy:n tutkimustoiminta tekopohjaveden valmistamiseksi Isokangas-Syrjänharjulla 
Pälkäneellä on alkanut vuonna 2003. Yhtiön osakkaita ovat Akaa, Tampere, Kangasala, 
Valkeakoski, Lempäälä ja Vesilahti. Yhtiön tarkoituksena on hankkia tarvittava raakavesi, 
valmistaa tekopohjavesi ja myydä se osakkaille ilman taloudellista voittoa. 

Tekopohjaveden muodostamismahdollisuuksia on tutkittu imeyttämällä harjuun pohjavettä. 

Tekopohjavesilaitoksen toiminta ei saa vaarantaa harjun pohjaveden määrää eikä laatua. 

 

2.10 POHJAVEDEN OTTO 
 

Pohjaveden otto pyritään yleensä järjestämään siten, että pohjavettä otetaan vain se 
määrä, mitä sateesta ja sulamisvesistä suotautuu pohjavedeksi. Näin toimien tilanne on 
yleensä tasapainossa, ja pohjaveden pinnan vaihteluväli pohjaveden oton alussa 
tapahtuvan lievän aleneman jälkeen pysyy suunnilleen vakaana. Jos pohjavesialue on 
hydraulisessa yhteydessä vesistöön, voi pohjavedeksi imeytyvä pintavesi lisätä 
muodostuman antoisuutta. 

Sademäärältään vähäisinä aikoina pohjaveden pinta laskee keskimääräistä tasoa 
alemmaksi. Koska etenkin kuivina hellekausina asutustaajamissa kulutetaan usein 
normaalia enemmän vettä, pohjaveden pinnan aleneminen voimistuu.  

Pohjaveden pinnan aleneminen saattaa aiheuttaa hallitsettomia pohjaveden 
virtaussuunnan muutoksia. Tällöin harjun lievealueilta hapettomista olosuhteista voi virrata 
rauta- ja mangaanipitoisia vesiä vedenottamolle. Lisäksi vedenottamon läheisyydessä 
mahdollisesti sijaitsevista järvistä, joista tai lammikoista saattaa kulkeutua vettä 
pohjavesivarastoon. Pintavesissä esiintyvät sinilevät saattavat olla rantaimeytymisen 
kautta riskitekijä veden laadulle. 
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2.10.1 Pohjaveden otto ja sen aiheuttama riski Pälkäneellä 
 

Pälkäneen kunnassa vesihuollosta vastaa Pälkäneen kunnan vesi- ja viemärilaitos. Se 
toimii kahdella erillisellä verkostoalueella; läntisellä ja itäisellä. Läntinen koostuu 
Onkkaalan, Epaalan, Pohjalahden ja Vimmunkulman alueesta sekä Etelä-Pälkäneen 
vesiosuuskunnan alueesta. Läntisellä verkostoalueella pääasiallisia vedenottamoita on 
kaksi; yksi kummallakin pohjavesialueella. Isokangas-Syrjänharjulla sijaitsee Kinnalan 
vedenottamo ja Kollolanharjulla Harhalan lisävedenottamo. Itäiseen verkostoalueeseen 
kuuluvat Luopioinen, Salmentaka, Luikala, Aitoo ja Rautajärvi ja näiden alueiden 
pohjavesialueiden riskit ovat kartoitettu Luopioisten pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmassa (2004). 

Onkkaalan talousvesiverkostoon liitettyjä kiinteistöjä ja vesiosuuskuntia on Pälkäneen 
kunnassa 1663. Vuonna 2013 vettä pumpattiin talousvedeksi keskimäärin 1190 m3 
vuorokaudessa. Onkkaalan taajamassa sijaitsee vesitorni, johon pumpataan vettä 
Kinnalan ja Harhalan pohjavedenottamolta 730 m3 säiliöön. 

Kinnalan vedenottamo rakennettiin vuonna 1980 Isokangas-Syrjänharjun 
pohjavesialueelle. Tällä hetkellä kahdella käytössä olevilla pumpuilla pumpataan vettä noin 
524 m3 vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa (2013). Pumppuja voidaan käyttää 
samanaikaisesti tai vuorotellen. Vedenottamon maksimituotto on 1040 m3 vuorokaudessa. 
Länsi-Suomen vesioikeuden myöntämällä luvalla vettä saa pumpata enintään 1000 m3 
vuorokaudessa kuukausikeskiarvoina laskettuna. Vesi alkaloidaan soodalla ja ottamolla se 
voidaan mahdollisesti desinfioida natriumhypokloriitilla. 

Kinnalan vedenottamo sijaitsee peltoalueiden läheisyydessä, mikä saattaa lisätä 
maatalouden aiheuttaman riskin kasvua pohjavedelle. 

Harhalan lisävedenottamo valmistui Kollolanharjun pohjavesialueen eteläiseen osaan 
vuonna 2007. Laitoksessa on kaksi vesipumppua, jolla käyttöön johdetaan 60 m3 vettä 
vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa (2009). Vedenottamolla ei ole varsinaista 
vedenottolupaa, joten vettä saa ottaa enintään 250 m3 vuorokaudessa. Harhalan 
vedenottamolta on mahdollista kokeiden perusteella pumpata ainakin 720m3/vrk. 
Vedenotolle haetaan lupaa 2014. 

Harhalan lisävedenottamon alueella on laajaa suoritettavaa soranottoa ja tämän 
seurauksena alkuperäinen harjuselänne on hävinnyt lähes kokonaan. Lisäksi alueen läpi 
kulkeva tie on vilkkaasti liikennöity. Nämä seikat kasvattavat pohjaveden likaantumisriskiä. 
Vuonna 2008 ja 2009 otetuissa raakavesinäytteissä Kinnalan ja Harhalan vedenottamon 
raakavesi on todettu hyvälaatuiseksi talousvedeksi.  

Alla olevassa kaaviossa on esitetty Isokangas-Syrjänharju pohjavesialueen vedenottamon 
vedenotto ja pohjaveden (pv) pinnan korkeus vuosina 1983-2007. Kaaviosta voidaan 
tulkita, että noin vuodesta 2003 alkanut merkittävä pohjavedenoton kasvu on aiheuttanut 
pohjaveden pinnan alenemisen. 
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Kaavio 1. Isokangas-Syrjänharju pohjavesialueella sijaitsevan Kinnalan vedenottamon vedenoton ja 
pohjaveden pinnan korkeuden vaihtelut vuosina 1983 – 2007. 

 

  

2.10.2 Toimenpiteet – pilaantuneet maa-alueet 
 

Pohjaveden otto tulee järjestää ja mitoittaa niin, että pohjaveden otto ei vaaranna 
pohjaveden riittävyyttä tai laatua pohjavesialueella. 

Kinnalan vedenottamo, vedenotto ja pv-pinnan korkeus 1983-2007
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3 ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET 
 

3.10 KAAVOITUS JA MUU MAANKÄYTÖN OHJAUS 
 

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa pohjavesialueiden maankäyttöön. Maakunta- ja 
yleiskaavalla voidaan määrittää alueelle tulevat toiminnot ja niiden väliset turvaetäisyydet. 
Tarkemmilla kaavoilla voidaan täsmentää alueen rakentamista ja maankäyttöä koskevia 
ohjeita. Kaavojen lisäksi kuntien maankäyttöä ohjataan rakennusjärjestyksellä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. 
edistää ympäristönsuojelua, ympäristöhaittojen ehkäisemistä ja luonnonvarojen 
säästeliästä käyttöä. Eriasteisissa kaavoissa voidaan antaa kaavamääräyksiä, jotka 
koskevat mm. haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista. Valtioneuvosto 
on antanut uuden lain perusteella valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Ne koskevat 
asioita, joilla on laajempi kuin maakunnallinen merkitys tai kansallisesti merkittävä vaikutus 
mm. luonnonvaroihin. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on eri luonteisia 
tavoitteita ja määräyksiä, joista osa on otettava huomioon kaikilla kaavatasoilla. 

3.10.1 Eri kaavamuodot maankäyttö- ja rakennuslain perusteella 
 

Maakuntakaava 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakenteen 
periaat-teista. Kaavassa osoitetaan mm. maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia 
alueita. Kaavassa annetaan määräyksiä, jotka koskevat maakunnan alueen suunnittelua, 
rakentamista tai muuta käyt-töä. Määräykset voivat koskea esimerkiksi luonnon- tai 
muiden arvojen suojelemista. 

Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. Kaavassa ei käsitellä alueidenkäyttökysymyksiä, jotka ovat 
ainoastaan yhden kunnan sisäisiä. Kaavaa laadittaessa huomiota on erityisesti 
kiinnitettävä mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön ja alueiden käytön 
ekologiseen kestävyyteen.  

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa. 
Viranomaisten on otettava maakuntakaava huomioon suunnitellessaan alueiden käyttöä 
koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteutuksesta. Viranomaisten on myös 
pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta 
tätä. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan 
alueella muutoin kuin kaavojen muuttamisen osalta.  

 

Yleiskaava 

Yleiskaavan tehtävä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavaa laadittaessa 
on otettava huomioon maakuntakaava. Lisäksi huomioon on otettava mm. ekologinen 
kestävyys, maiseman ja luonnonar-vojen vaaliminen, elinympäristön turvallisuus ja 
terveellisyys sekä ympäristöhaittojen vähentämi-nen ja vesi- ja jätehuollon 
tarkoituksenmukainen järjestäminen ympäristön, luonnonvarojen sekä talouden kannalta 
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kestävällä tavalla. Yleiskaavamääräykset voivat koskea esimerkiksi erityisten 
ympäristöhaittojen estämistä ja rajoittamista sekä erityisten ympäristöarvojen suojelemista. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan 
laatimisesta ja sen ajan tasalla pidosta. Yleiskaavan laatimisvelvoitetta kunnilla ei ole, 
toisin kuin asemakaavan kohdalla. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 
Oikeusvaikutteinen yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. 

 

Asemakaava 

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä ja rakentamista 
varten. Siinä määrätään mm. rakennusten sijainti, käyttötarkoitus ja koko. Asemakaava voi 
koskea yhtä tonttia tai kokonaista asuinaluetta. Asemakaavoja laaditaan ja muutetaan 
kunnan kehityksen ja maankäytön ohjaustarpeiden mukaisesti.   

Asemakaava on laadittava mm. siten, että luodaan edellytykset terveelliselle ja turvalliselle 
elinympäristölle sekä palveluiden alueelliselle saatavuudelle. Luonnonympäristöön liittyviä 
erityisiä arvoja ei saa hävittää.  

Asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä kaava-alueen rakentamisesta tai muusta 
käytöstä. Määräykset voivat lisäksi koskea mm. haitallisten ympäristövaikutusten 
estämistä tai rajoittamista. Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka ovat 
haitallisten tai häiriötä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista 
koskevien asemakaavamääräysten vastaisia. 

 

Rakennusjärjestys 

Kunnalla tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksellä annetaan määräyksiä ja 
ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista, jotta kunnassa edistetään 
suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista ja huomioidaan kulttuuri- ja luonnonarvoja sekä 
toteutetaan ja säilytetään viihtyisä ja terveellinen elinympäristö.  

 

3.10.2 Pohjavesialueet kaavoituksessa ja maankäytön ohjauksessa 
 

Vuonna 1992 valmistui YM:n kaavoitus- ja rakennusosastolta työryhmän raportti 
”Pojavesialue –merkinnät kaavoihin”. Raportissa on huomioitu mm. seuraavia asioita: 
”Pohjaveden suojelun kannalta on eduksi, jos tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat 
pohjavesialueet voidaan säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina. Virkistysalue ei 
yleensä aiheuta ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pohjaveden muuttumis- tai 
pilaantumisvaaraa. Siten pohjavesialue voidaan kaavoittaa puistoksi, urheilu ja 
virkistysalueeksi sekä retkeily- ja ulkoalueeksi. Yleensä tärkeille ja muille vedenhankintaan 
soveltuville pohjavesialueille tulisi rakentaa enintään harvahkoa pientaloasutusta tai haja-
asutusta. 

Pohjavesialueiden merkinnöistä on todettu mm., että ”Alueet pv 1 ja pv 2 merkitään 
kaikkiin kaavoihin. Luokan 3 alueet merkitään ainakin silloin, kun alue on osa laajempaa 
pohjavesialuetta, josta muu osa kuuluu 1- tai 2 -luokkaan. Yleiskaavassa voidaan harkita 
3-luokankin alueiden mukaanottoa kaavaan.” 
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3.10.3 Pälkäneen pohjavesialueen kaavoitustilanne 
 

Pälkäneen alueellinen kehittäminen 

Vuoden 2007 alussa toteutuneen entisten Pälkäneen ja Luopioisten kuntien liitoksen 
yhteydessä yhdistymisasiakirjan yhdeksi keskeiseksi investointikohteeksi kirjattiin uuden 
kunnan strateginen yleiskaava. Kaavahankkeen valmistelu aloitettiin selvitysyhteistyöllä 
Elävää maaseutua Kaakkois-Pirkanmaalla –hankkeen kanssa alkuvuodesta 2008. 
Selvityksissä on käsitelty myös pohjavesialueita ja niiden aiheuttamia maankäytön 
rajoituksia. Vuonna  2011 alkaa strateginen suunnittelu kehityskuvatyöllä. 

 

Maakuntakaava 

Valtioneuvosto vahvisti Pirkanmaan 1. maakuntakaavan maaliskuussa 2007, Korkein 
hallinto-oikeus hylkäsi vahvistuspäätöstä koskeneet valitukset maaliskuussa 2008. 
Maakuntakaavassa on merkitty vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet; 
Isokangas-Syrjänharjun (pv 019) ja Kollolanharjun pohjavesialueet (pv 059). Lisäksi 
kaavaan on Vehoniemenharjun ja Isokangas-Syrjänharjun alueelle merkitty Teknisen 
huollon kehittämisen kohdealue tk 1. Merkinnällä osoitetaan Tampereen kaupunkiseudun 
ja Valkeakosken seudun vedenhankintaan soveltuva tärkeä pohjaveden muodostumisalue. 
Alueelle on pitkään ollut tekeillä em. seutujen yhteinen tekopohjavesilaitos.  

Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueesta merkittävä osa on valtakunnallisesti ja maakun-
nallisesti arvokasta harjualuetta (ge 1-011 ja ge 1-012). Lisäksi pohjavesialueen 
kaakkoisosassa on kallioalue, joka on valtakunnallisesti arvokas (g2-084). Isokangas-
Syrjänharjun lounaisosassa maa on kaavoitettu pääasiassa maa- ja metsätalousalueeksi 
(MU 022) ja kaakkoisosa liike- ja toimistora-kentamiseen sekä tuotantokäyttöön (TP). 
Pitkittäin Isokangas-Syrjänharjun mukaisesti kulkeva alue, joka on lähes puolet pohjavesi 
alueen alasta, on kaavoitettu virkistys, retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR 003,V). 

Maakuntakaavassa Kollolanharju on kapealta osin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokasta harjualuetta (ge 1-010). Kollolanharju on kaavoitettu suurimmalta osin maa- ja 
metsäta-lousvaltaiseksi alueeksi, jolle suuntautuu tai on odotettavissa ulkoilukäyttöä (MU 
020). Pohjavesi-alueen pohjoispäässä osa alueesta on kaavoitettu retkeily- ja 
ulkoilualueeksi (VR 019). 

 Pohjavesialueiden osalta kaavassa on suunnittelumääräys, jonka mukaan toimenpiteet 
ovat suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää tai laatua. 

Teknisen huollon kehittämisen kohdealuetta koskee kehittämissuositus, jonka mukaan 
maankäytön suunnittelussa tulee turvata vedenhankinnalle tärkeiden alueiden säilyminen. 
Alueelle tai sen lähiympäristöön ei saa sijoittaa sellaista uutta maankäyttöä, joka 
vaarantaa pohjaveden muodostumisen. Alueella jo olevan asumisen, elinkeinoelämän ja 
virkistyksen toimintaedellytykset tulee mahdollisen vedenoton yhteydessä turvata. 

 

Yleiskaava 

Pälkäneellä ei ole ajantasaista yleiskaavaa lukuun ottamatta Isokangas-Kollolan 
osayleiskaavaa. Kyseessä on oikeusvaikutteinen, pääasiassa maa-ainesten ottoa 
säätelevä osayleiskaava, jonka Hä-meen ympäristökeskus vahvisti 28.9.1995. Kaavaan 
kuuluu osia Isokangas-Syrjänharjun ja Kollo-lanharjun pohjavesialueista. 
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Kaavamääräyksissä mainitaan mm. pohjavesialueiden ja ampumarato-jen suoja-alueet 
sekä maa-ainesottoalueiden rajaukset ja aikarajat. 

 

Asemakaava 

Noin kolmannes Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueesta on Pälkäneen kuntakeskuksen 
asema-kaava-alueella. Kollolanharjun pohjavesialueella ei ole asemakaavaa. 

Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueelle sijoittuvalla asemakaava-alueella pohjoisimpina 
ovat noin 30 vuotta vanhat Kankaanmaan teollisuusalue ja Taustialan pientaloalue. 
Eteläosa on pää-osin harjun laella sijaitsevaa ulkoilumetsää ja puistoa. Harjun 
länsirinteessä on omakotitontteja ja vanhainkoti, itärinteeseen puolestaan on leikattu 
Aapiskukon liikenneasema.  

Asemakaavoissa ei ole otettu huomioon rakennuspaikkojen sijoittumista pohjavesialueelle 
lukuun ottamatta uusimpia asemakaavan muutoksia Kankaanmaan teollisuusalueella. 
Näissä on käytetty seuraavia asemakaavamääräyksiä: 

 Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia rakennuksia ja toimintoja, jotka voivat 
heikentää pohjaveden laatua tai määrää. 

 Alueella ei saa varastoida palavia nesteitä tai muita pohjaveden 
pilaantumisvaaran aiheuttavia kemikaaleja. 

 Päällystetyiltä ja liikennöidyiltä alueilta hulevedet tulee johtaa öljyn- ja 
hiekanerottimin varustettuihin jäte- ja sadevesikaivoihin. Tonteilla tulee 
lisäksi riittävissä määrin varata päällystämättömiä alueita, joilla puhtaat 
sadevedet voidaan imeyttää maahan. 

Pirkanmaan ELY-keskus  on äskettäin ottanut kantaa päällystettyjen ja liikennöityjen 
alueiden hulevesiä koskevaan määräykseen. Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 
osan mukaan sadevesiä ei tule johtaa vesihuoltolaitoksen viemäriin jätevesille 
tarkoitetussa viemärissä. Kaavamääräyksessä tulisi näkyä minne käsitellyt vedet 
toimitetaan. Määräys voi olla esimerkiksi muotoa: 

 Päällystetyiltä ja liikennöidyiltä alueilta kulkeutuvat hulevedet tulee johtaa 
öljyn- ja hiekanerottimin varustettujen puhdistusjärjestelmien kautta 
pohjavesialueen ulkopuolelle. 

 

Rakennusjärjestys 

Pälkäneen rakennusjärjestys on astunut voimaan 21.6.2010. Rakennusjärjestyksessä on 
annettu pohjaveden pilaantumista estäviä määräyksiä. Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä 
muiden vaarallisten aineiden säiliöt tulee sijoittaa suoja-altaisiin. Pohjaveden 
pilaantumisriskiä aiheuttavien aineiden imeytyminen maaperään on estettävä. 
Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettävä tontin maaperän ja pohjaveden 
mahdollinen saastuneisuus. 

Muuta huomioitavaa 

Tampereen ja Valkeakosken seutujen kuntien vedenhankintaa varten perustetun Tavase 
Oy:n toiminta tähtää tekopohjaveden muodostamisen käynnistämiseen Vehoniemen  ja 
Isokankaan harjuilla Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueilla. Pälkäneellä 
tekopohjavesilaitos sijoittuu Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueelle ja kokonaan 
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kaavoitetulle alueelle. Osaa alueesta koskee oikeusvaikutteinen osayleiskaava, osaa 
asemakaava. Pälkäneen kunnan omaa vesihuoltoa tekopohjavesihanke ei palvele, vaan 
saattaa uhata läheisen vedenottamon toimintaa. (Sittemmin yhtiöstä erkaantunut 
Valkeakoski ja Kangasala) 

Maakuntakaavassa on otettu huomioon Keiniänrannassa, Isokangas-Syrjänharjun alueella 
sijaitseva Natura 2000 – alue (nat052). Valtakunnallisiin suojelutavoitteisiin on sisällytetty 
mm. lintuvesien- ja harjujensuojeluohjelma. 

 

3.10.4 Pohjaveden suojaaminen maankäytön ohjauksen avulla 
 

Pohjavesialueet tulee huomioida kunnan valmisteilla olevassa kehityskuva –hankkeessa ja 
oikeusvaikutteisten kaavojen laadinnassa.  

Oikealla sijoittelulla, ohjaamalla pohjavesialueelle vain riskittömiä tai vähän riskiä 
aiheuttavia toimintoja, voidaan erilaisten toimintojen aiheuttamaa riskiä vähentää 
huomattavasti. Pohjavesialueille ei saa ohjata pohjaveden laatua vaarantavia toimintoja ja 
mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia toimintoja voidaan ohjata pois 
pohjavesialueelta.  Teknisillä määräyksillä on mahdollista myös estää tai rajoittaa 
haitallisia vaikutuksia. 

Pohjavesialueiden suojelemiseksi paras vaihtoehto olisi säilyttää alue mahdollisimman 
luonnontilaisena, tai käyttää aluetta virkistysalueena. Jo pelkästään asuminen ja 
liikerakentaminen aiheuttavat tiettyjä riskejä pohjavedelle esimerkiksi 
onnettomuustilanteiden (tulipalo) seurauksena. 

 

3.11 POHJAVESIONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN 
 

3.11.1 Pälkäneen vesihuoltolaitoksen valmius raakaveden toimitukseen 
häiriötilanteissa 

 

Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma on laadittu vuonna 1998. 
Kuntaliitoksen myötä se päivitettiin vuonna 2008. Valmiussuunnitelmasta löytyvät 
toimintaohjeet vesihuoltoon liittyvän poikkeustilanteen ilmetessä. Tällä hetkellä 
valmiussuunnitelmaa päivitetään ja sen on määrä valmistua vuoden 2014 aikana. Tärkein 
varautumiseen liittyvä dokumentti on pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. 

3.11.2 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy 
 

Pohjavesivahinkoihin tulee varautua huolellisesti ennalta, jotta mahdollisen vahingon 
sattuessa suojelutoimet ovat mahdollisimman nopeita ja tehokkaita. Myös ilkivallan 
estämiseksi tulee vedenottamoiden pohjavesikaivojen ja pohjaveden havaintoputkien olla 
lukittuja. Sekä ottamot että ottokaivot tulisi varustaa murtohälyttimillä, jotka liitetään 
kaukovalvontaan. 

Pohjavesialueille sijaitsevien maanalaisten öljysäiliöiden omistajien ja öljytuotteiden ja 
muiden kemikaalien kanssa tekemisissä olevien yritysten tulee olla tietoisia pohjaveden 
suojelun tärkeydestä. 
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Soranottopaikat muodostavat riskitekijän. Soraa otetaan usein pohjaveden 
muodostumisalueelta, jolloin tulee tiedostaa olemassa oleva pohjavesialue. Hyvä käytäntö 
on, että pohjaveden ja maanpinnan välinen hiekkakerros jätetään vähintään 4 metrin 
paksuiseksi. 

 

3.11.3 Tiedonvälitys onnettomuustilanteissa 
 

Jotta tiedonvälitys onnettomuustilanteissa voisi olla mahdollisimman tehokasta, tulee 
pohjavesialueet merkitä selvästi maastoon. Merkitsemisestä ja merkintöjen tarkoituksesta 
tulee välittää tietoa esim. paikallislehdessä.  

Onnettomuustilannetta varten kunnan olisi hyvä laatia kriisiviestintää koskeva malli, jossa 
määritellään kenen vastuulla tiedon välittäminen on ja millä keinoin. Nykytekniikka 
mahdollistaa myös esim. tekstiviestivaroitukset kohdennetulle väestöjoukolle, mikäli kyse 
on terveydelle vaarallisesta onnettomuudesta.  

Pälkäneen kunnan organisaatio toimii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja 
pyytää tarvittaessa apua vapaapalokunnalta, sähkölaitokselta, palolaitokselta, poliisilta tai 
sotilasviranomaiselta. Poikkeustilanteen tiedotus tapahtuu samalla tavalla kuin 
normaaliajankin tiedotus. Tiedotuskanavina voidaan käyttää kunnan internet-sivuja, 
jaettavia tiedotteita, lehdistöä, ovelta ovelle menetelmää, megafoniautoa, YLE:n 
radiotaajuutta tai TV:tä. Hätätiedottaminen tapahtuu aluepelastuslaitoksen kautta. 
Aluepelastuslaitos toimii viranomaistiedotteen lähettäjänä YLE:lle 

 

3.11.4 Vahinkojen torjunta 
 

Kemikaalivahingosta on jokaisella velvollisuus ilmoittaa yleiseen hätänumeroon sekä 
mahdollisuuksien mukaan aloittaa välittömästi torjuntatoimenpiteet, joihin tulee välittömästi 
ryhtyä vahingon havaitsemisen ja tilanteen selvittämisen jälkeen. Näillä 
torjuntatoimenpiteillä pyritään estämään maaperän sekä pinta- ja pohjaveden laaja-
alaisempi likaantuminen sekä estämään saastuttavan aineen kulkeutuminen kaivoihin tai 
vedenottamolle. Mitä lähempänä pohjavedenottamoa onnettomuuskohta sijaitsee, sitä 
nopeampia tulee torjuntatoimien olla. Aineen laatu, määrä ja käyttäytyminen maaperässä 
ja pohjavedessä täytyy tietää. Jos pohjavedenottamot lähellä joutuu terveydelle vaarallisia 
kemikaaleja maaperään, vedenotto kyseiseltä ottamolta tulee lopettaa välittömästi jotta 
pohjaveden virtausnopeus vedenottamolle hidastuu. 

Torjuntatoimet eivät saa tarpeettomasti lisätä pohjavesivahingon vaaraa, joten 
pohjavesialueilla tulee mm. välttää pohjavettä pilaavien sammutusaineiden käyttöä. 
Torjuntaviranomaisten tulee myös tietää pohjavesisuojausten sijainnit, jotta torjuntatöiden 
yhteydessä suojauksia ei rikottaisi. Varsinaisia alkutorjuntatoimenpiteitä johtaa 
pelastuslaitos.  
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3.12 POHJAVEDEN LAADUN VALVONTA 
 

Talousveden laadun valvonnassa tulee noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Pohjavedenottamoille tulee laatia 
laitoskohtaiset valvontatutkimusohjelmat, jotka tulee tarkistaa asetuksen mukaisesti 
vähintään viiden vuoden välein. Ohjelmiin tulee kuulua ottamokohtainen raakaveden 
seurantaohjelma, jossa otetaan huomioon paikalliset riskitekijät. Tarkkailuohjemassa tulee 
olla myös havaittujen riskitekijöiden vaikutusten tarkkailu vedenottamoiden valuma-alueilla. 

Sekä ympäristöluvissa että maa-ainesten ottoluvissa tulee toiminnanharjoittajia edellyttää 
pohjavesivaikutusten tarkkailuun. 

Pohjavedenpinnan korkeusvaihteluita ja otetun vesimäärän muutoksen vaikutusta 
raakaveden laatuun tulee seurata pohjavedenottamoilla. Vedenotto ei saa ylittää 
luontaisesti muodostuvan pohjaveden määrää. Mikäli vedenottoa lisätään, tulee vähintään 
tarkkailla raakaveden rauta-, mangaani- ja happipitoisuuden mahdollisia muutoksia. 
Raakavesinäytteet tulee ottaa erikseen vedenottamon kaikista kaivoista. 

Valvonnassa ja lupaharkinnassa tulee huomioida mahdollisten kalliolouhintojen 
vaikutukset pohjaveden arseenipitoisuuksiin. 

Pälkäneellä veden laatua tarkkaillaan raakavesi- ja verkostovesinäytteillä lakisääteisen 
(STM:n asetus 461/2000) valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Näytteenoton suorittaa 
terveystarkastaja. Raakavesinäytteitä otetaan laitoksen hanasta ennen vedenkäsittelyä. 
Raakavedestä tutkitaan mikrobiologisia ja fysikaalis-kemiallisisia tekijöitä.   

Pohjaveden pinnankorkeuksia seurataan vedenottokaivojen pintoja tarkkailemalla. 
Vesihuoltolaitoksenhoitaja kirjaa ylös kaivojen pinnankorkeudet päivittäin Kinnalan 
vedenottamolla ja Harhalan vedenottamolla noin kerran viikossa. 

3.12.1 Pohjaveden laadun seuranta tulevaisuudessa 
 

Pohjaveden laadunvalvonnan ohjeistus yhtenäistetään Pälkäneen ja entisen Luopioisten 
kunnan ohjeistusten kesken vuoden 2014 aikana.  

Ympäristönsuojelu ja vesilaitos tulevat jatkossa seuraamaan yhteistyössä pohjaveden 
laatua ja valvontasuunnitelma sekä tarkkailu aloitetaan 2014. 

 

4 TOIMENPITEIDEN TEKEMINEN JA VALVONTA 
 

Pohjavesien suojelusuunnitelman ohjausryhmä täydentää aikataulua ja vastuutahoja 
liitteenä 4 olevaan Pälkäneen pohjavesialueiden riskikohdearviointiin. Taulukko toimii 
työkaluna pohjavesien suojelun edistämisessä. 

 

5 TIIVISTELMÄ 
 

Pälkäneen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatyö on tehty kahdessa osassa. 
Luopioisten alueella suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2004. Pälkäneen 
Isokangas-Syrjänharjun ja Kollolanharjun osalta suojelusuunnitelman laatiminen käynnistyi 
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vuonna 2009. Suojelusuunnitelmaan liittetty riskikohdearviointi toteutettiin myös 
Luopioisten pohjavesialueilla. 

Suojelusuunnitelmaa varten tehtiin perusteellinen kartoitus pohjavedelle riskiä 
aiheuttavista toiminnoista Pälkäneen alueella. Pohjavesien suojelu edellyttää 
riskikohdearvioinnin kohteiden huolellista valvontaa ja ohjeistusta. 
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Pohjavesialueita koskevaa lainsäädäntöä 
 

POHJAVEDEN PILAAMISKIELTO  

Ympäristösuojelulaki 86/2000 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>>2000>>4.2.2000/86 

 

POHJAVEDEN MUUTTAMISKIELTO 

Vesilaki 264/1961 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>>1961>>19.5.1961/264 

 

POHJAVEDENOTTAMOIDEN SUOJA-ALUEET 

Vesilaki 264/1961 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>>1961>>19.5.1961/264 

 

VESIENHOITO 

Laki vesienhoidon järjestämisestä 1229/2004 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>>30.12.2004/1299 

 

ÖLJYSÄILIÖT JA –VAHINGOT SEKÄ JAKELUASEMAT 

Kauppa- ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja koskevassa asetuksessa 
N:o1211/1995 ja  Kauppa- ja teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden 
määräaikaistarkastuksia koskevissa päätöksissä N:o 344/1983 ja 1199/1995  

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädösmuutosten hakemisto >>1995>>1211/1995 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>>1985>> 15.4.1985/314 

 

Öljyvahinkojen torjuntalaki 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>> 2009>> 29.12.2009/1677 

 

ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>> 1999>> 5.2.1999/132 

 

KEMIKAALIT 

Kemikaalilaki 744/1989 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>> 1989>> 744/1989 
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Valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle 
vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 364/1994 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädökset alkuperäisinä>> 1994>> 364/1994 

 

Laki vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 

Asetus vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>> 2005>> 3.6.2005/390 

 

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädösmuutosten hakemisto >> 1999>> 59/1999 

 

 

Asetus vaarallisten kemikaalien kuljetuksesta tiellä 13.32002/194 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>> 2002>> 13.3.20027194 

 

Sosiaali– ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta 509/2005 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädökset alkuperäisinä>>2005>> 509/2005 

 

JÄTEVEDET 

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla (542/2003) 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädökset alkuperäisinä>>2003>>542/2003 

 

MAAPERÄ 

Ympäristönsuojelulain maaperän pilaamiskielto (YSL 7§) 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>> 2000>> 4.2.2000/86  

 

MAATALOUS 

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
rajoittamisesta 931/2000, joka perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviin 
(91/676/ETY) 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädökset alkuperäisinä>>2000>> 931/2000 

 

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteiden käsittelystä 634/1994 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädösmuutosten hakemisto >> 1994>> 634/1994 
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Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 
2007-2013 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädösmuutosten hakemisto >> 2007>> 366/2007 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja 
lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädösmuutosten hakemisto >> 2009>> 503/2007 

  

Laki kasvinsuojeluaineista  

MMM:n asetuksen "Kasvinsuojeluaineen myyntipäällykseen tehtävistä merkinnöistä, nro 
58/07" liitteessä I määrätään kasvinsuojeluaineiden myyntipäällysten vakiolausekkeista. 
Vakiolauseke SPe2 käsittelee vedenhankintakäyttöön tarkoitettuja pohjavesialueita. 

Tietoa pohjavesialueille soveltuvista kasvinsuojeluaineista löytyy Eviran sivuilta 
(http://www.evira.fi) 

  

 

 

MAA-AINESTEN OTTO 

Maa-aineslaki 555/1981 ja sen muutokset 463/1997, 495/2000 ja 468/2005 sekä asetus 
maa-ainesten ottamisesta 926/2005 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>> 1981>> 24.7.1981/555 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädösmuutosten hakemisto >> 2005>>  926/2005 

 

 

LIIKENNE 

 

Maastoliikennelaki 1719/1995 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>> 1995>> 1710/1995 

 

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien 
ympäristönsuojeluvaatimuksista 

Finlex >> Lainsäädäntö >> Säädökset alkuperäisinä >> 2010 >>444/2010 

 

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 

Finlex >> Lainsäädäntö >> Säädökset alkuperäisinä >> 2010 >>448/2010 

 

http://www.evira.fi/
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VESIHUOLTO 

vesihuoltolaki 119/1995 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Ajantasainen lainsäädäntö>> 1995>> 119/1995 

 

TALOUSVESI 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
461/2000 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädökset alkuperäisinä>> 2001>> 461/2000 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista 
ja valvontatutkimuksista 401//2001 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädökset alkuperäisinä>> 2001>> 401/2001 

 

YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELU 

Terveydensuojelulaki 763/1994 ja terveydensuojeluasetus 1280/1994 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädökset alkuperäisinä>> 1994>> 1280/1994 

Finlex >> Lainsäädäntö>>  Säädökset alkuperäisinä>> 1994>> 1280/1994 
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